
32.00

13.00

IIM

LITHUANIAN WEEKLYTHE TRAVELER
Metai XXVI

Streikierių Vadas Nuteistas Da Vieną Tarptauti-\ve Prezu

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

UODŽIO 16 D., 1931 M.
it Boston. under 3. IRU

KELEIVIS
DA1B0 ŽMONIŲ LAIKBAITIS

Už “Žmogžudystę”.
Harlano mainerių unijos se
kretorius Jonės pasmerktas 

visą amžių kalėti.
Kentucky valstijoj, Harla

no apskrity, kur senai jau 
streikuoja angliakasiai, pe
reitą sąvaitę anglies baronų 
suruoštas teismas pasmerkė 
kalėjiman ligi gyvos galvos 
angliakasių unijos sekreto
rių Williamą B. Jonesą, ap
kaltinęs jį “sąmokslu nužu
dyti šerifą.”

Tas šerifas buvo užmuš
tas pereitą vasarą, kada jis 
užpuolė ir pradėjo šaudyti 
streikuojančius darbininkus. 
Per tą šaudymą buvo užmuš
ti 4 žmonės, trįs streikieriai 
ir pats šerifas.

Už darbininkų šaudymą 
valdžia šerifo ir jo bernų ne
kaltino; bet ji nusistatė at
keršyt darbininkams už še
rifo nušovimą. Nors niekas 
nežino, kas jį nušovė, bet, 
kaip visuomet tokiuose atsi
tikimuose būna, valdžios a- 
gentai suėmė streikierių va
dą. Buvo pastatyta visa eilė 
papirktų ir iškalno primoky
tų liudininkų, kurie kreivai 
prisiekdami liudijo prieš u- 
rųjos sekretorių. Ir buvusis 
senatorius Robinson, kuris 
gynė kaltinamąjį streikierių 
vadą, pasakė teismui tiesiai 
į akis: “Aš jokioj byloj ne
mačiau tiek kreivu priesaikų 
ir liudymų, kiek šitoj.” Šita 
byla, ako,.parodė ne unijis- 
tų sąmokslą prieš kompani
jas, bet kompanijų sąmokslą 
sunaikinti darbininkų uniją 
ir jų Vadus.

Ir pats prokuroras, kuris 
persekiojo Jones’ą, negalėjo 
pasakyt, kad šitas žmogus 
yra kaltas. Bet. jis vistiek no
rėjo jį nubausti. Kalbėdamas 
į prisaikintųjų suolą jis šau
kė : “Jeigu pį tą žmogų iš- 

■ teisinsit, tai po visą Ameri
ką bus didžiausios iškilmės, 
o Maskva da aukščiau iškels 
komunizmo ir IWW. vėlia
va?/’

Vadinasi, Jones*ą reikia 
nubausti ne dėlto, kad jis bu
tų kaltas, bet dėl to, kad ko- 
munistaiir Maskva negalėtų 
džiaugtis jo išteisinimu.

Ir jis.buvo nuteistas am
žinam kalėjimui.

Šitokios beteisės turbut 
v niektu* kitur civilizuotame 

pasauly nėra.

VOKIEČIŲ MOKSLININ
KAI APDOVANOTI NO

BELIO DOVANOMIS.
Pereitą sąvaitę švedai ap

dovanojo tris vokiečių moks
lininkus nobelio dovanomis 
už mokslo nuopelnus šiais 
metais. Berlyno profesorius 
Otto Warburg už savo dar
bus medicinos arty gavo di
plomą, aukso medalį ir $31,- 
117 pinigais. Kita tokia pat 
dovana buvo padalyta pu
siau tarp Kario Boselio’ ir 
Friedricno Bergiuso už nuo
pelnus chemijos srity.

DEMOKRATAI NORI SU
KELTI $1,500,000.

Amerikos demokratų par
tija žada pradėti jau pinigus 
rinkti rinkimų kampanijai. 
Vajus prasidėsiąs tuoj po 
naujų metą. Demokratai sa- 

pnsantro’miliono dolerių.

Nutarė Sunaikint 
liftOOflOO 

Kavos,
Washingtono žiniomis, 

Brazilijos valdžia suvertė 
daugybę kavos į jūres ir de
gina ant gelžkelių lokomoty
vuose. Kavos pupos slegia
mos tam tikromis mašinomis 
į plytas, paskui džiovinamos 
ir deginamos garvežiuose 
vietoj anglių Kava naikina
ma tuo tikslu, kad palaikius 
kaip galima aukštesnę jos 
kainą. Negana to, kad vai- 
džia deda pastangas palai- riotpalaikiai 
kyti kavos kainą, Brazilijos - 
plantatorių taryba pereitą 
sąvaitę nutarė da 12,000,000 
maišų kavos sunaikinti Tuo 
tarpu milionai darbininkų 
šeimynų negali nusipirkti 
kavos dėl jos brangumo. Tai 
ve, ką reiškia kapitalistinė 
tvarka, kur gyvenimo reik
menys gaminami vien tik dėl 
privatinio pelno.

M • vMaišų
v • -

Pereitą 
gruodžio,

nę Bylą.
! Lenki jos patriotams pra
dėjo nesisekti. Nelabai senai „ 
tarptautinis teismas Haagoj* prezidento “ri 
sprendė jos reikalavimą, kad “rinkimus” “ 
Lietuva atidarytų jai Lant-įtokiu budu, 
varavo geležkelio liniją, ir j negalėjo juose; 
nusprendė Lietuvos naudai.' nei savo ’ 
Dabar vėl tas pats ' teismas. ti. 
sprendė Lenkijos ginčą su( Žinodamas, 
Dancigo kraštu. Mat, Lenki- jį “myli”, 
jos karo laivai pradėjo lan-jjų visai 
džioti į Dancigo uostą ir kimų Iš 2,000,

ko Sa-DEL kvailos sutar-
I7. | TIES SUSIBADĖ PEI-Vien- liais.

i Wilkes-Barriuose Vincas
. . Butkevičius ir Franas Šupo- 
ienj, U nis padarė tokią sutartį, ku- 

r°J.e,, ”uvo ris jų pamatys didesnį auto- 
lai. Tuos mobiliaus numerį, tam ant- 

pravedė rasis ’ turės u ž m o k ėt i 
opozicija tam tikrą pinigų sumą. Ir 

dalyvauti, išėjo abudu jieškot automo-

Ištvirkėliai Peršovė UR,N£^.£^HnN,s > r • ± • PREZIDENTASJauną Lietuvi.
Haverhill, Mass.— Neži- dvarus atiduoda bežemiam, 

bažnyčią nuo valstybes ir 
dvarus attiduoda bežemiam.

Pereitą sąvaitę Ispanijos 
Steigiamas Seimas priėmė 
naują konstituciją ir išrinko 
Zamorą pirmutiniu respubli
kos prezidentų Konstitucija 
sako, kad Ispanija “yra visų 

ĮH___ m _ __ _________ i darbininkų respublika, su
plikų vaikus prošalį, o kita! laisva ir teisinga valdžia.” 
pataikė į Joną ir jis tuoj su-* Dėl šito pareiškimo, kad 
griuvo ant ledo. Tada pikta- : Ispanija yra “visų darbinin- 
dariai pabęgo. Policija jų ■ kų respublika”, Seime buvo 
dabar jieško. i daug ginčų Klerikalai ir

----------------- dvarininkai jam labai prie- 
STATYS LENINUI PA- žinosi, bet socialistai paėmė 
MINKLĄ UŽ $1,250,000. i viršų
Iš Maskvos pranešama, ®e ^o> konstitucija atski- 

kad Sovietų valdžia planuo- ria bažnyčią nuo valstybės ir 
janti pastatyt 370 pėdų auk-’daP£ bažnytinių ordenų iš- 
ščio Lenino stovylą iš bron- ’ v.eja Ispanijos ribų, o liku- 
zo. Stovylą manoma statyt kunigų organizacijas la- 
ant jūrių kranto, netoli Le-;bai apriboja ir suvaržo, 
ningrado, ir tarnausianti į Iki šiol kunigų rankose bu- 
kaipo švyturys laivams. Jos vo visos Ispanijos mokyklos, 
pastatymas apskaitomas į Dabar švietimo reikalai iš 
$1,250,000. Pinigai renkami bažnyčios atimti ir pavesti 
aukomis. | švietimo ministerijai. Taigi

pastaty- bilių su dideliais numeriais, nomi ištvirkėliai čia peršovė 
. w _ i Kai paskui reikėjo išspręst, Jpną Čapliką, 15 metų am- 

ąip žmonės kuris judviejų laimėjo, kilo žiaus lietuvį, kuris su savo 
Smetona ginčas ir Butkevičius subadė jaunesniu broliu Franu mė- 

) prie rin- šUponį peiliu. Vienas buvo gino ledą ant prūdo netoli 
su į areštuotas, kitas nuvežtas Ii- savo namų. Staiga nuo kal- 
“ ■■F“ nelio į juos pradėjo šaudyt

trys nežinomi vaikėzai. Vie
na kulipka prašvilpė pro ča-;

švaistytis tenai kaip namie, j Lietuvos gyventojų, prezi-' ffOninėn.

Socialistų MUivaukee 
Turi Pilną Iždą.

Kur socialistai valdo mie
stą, tenai iždas pilnas, nes 
pinigų tenai niekas nevagia. 
Šitą faktą pripažįsta net 
buržuazijos spauda, kuri so
cialistų labai nemyli. Štai 
ką praneša Associated 
Press: “Kuomet kiti Ameri
kos miestai neturi pinigų net 
tarnautojų algoms, tai Mil- 
waukee turi savo ižde $2,- 
234,000 pertekliaus, ir visos 
miesto skolos atmokėtos. 
Pridėjus likusį nuo pereitų 
metų balansą, miestas už
baigsiąs šiuos metus su ko
kiais keturiais milionais do
lerių pertekliaus. Ir negana 
to. Milwaukee valdžia turi f 
$600,000 fondą bedarbiams 
šelpt” Kito tokio miesto ne
są visoj Amerikoj. Tai ve, 
ką reiškia socialistų val
džia!

pakėlėjdentui rinkti buvo paskirta:

ištikimi j 
Mies. Bet' 
116, nes 

| Klaipėdos

Dancigo vokiečiai į.____ ,------------ .
prieš tai protestą, sakyda- tiktai 118 rinkiką. Paskirti
mi, kad Dancigas yra nepri-.buvo, supranta] •
klausoma respublika ir pa-j “tautos vžuiui” 
liokų laivai neturi teisės te--balsavo iš viso 
nai landžiot. Lenkijos pat-*du rinkikai * 
F_ F i atsakė, kad krašto n 
Dancigas priklausąs jiems, i Pereitą sąvaitę telegrama 
Ginčas atsidūrė į Haagos'iš Kauno sakė, ’ “— 
teismą ir pereitą sąvaitę tas Smetoną einą 
teismas nutarė, 1' ’ \ * '
ištikrųjų neturi prie Dancigo kas, M. Biržiška, ir P. Leo- 
jokių teisių ir neprivalo tenai nas.
landžiot Tai da vienas smu- ( Bet dabar “Elta” prane- 
gis tiems grobikams. • ša, kad Smetona buvo iš-

-------- ;--------  (rinktas “vienL.____  ( ' ‘ 
Maistas Leavenuor- išrodo, kad tie 

buvo pastatyti 
svieto akių kad i • _♦_ _

“prieš”
,_______ 3 kandi;

kad lenkai datai, būtent, E.fGalvanaus-
MINKLĄ UŽ $1,250,000.
Iš Maskvos pranešama.

jokių teisių ir neprivalo tenai nas.

bateiai”. Taigi 
ie jo “priešai” 

I tiktai dėl 
peišrodytų, 

Leaven-jog čia tik vienas Smetona 
Kansas savo draugų yra renkamas.

kilo maištas ir 7 kaliniai pa- medijai, karipintati iššovė 21 
bėgo. Bėgdami jie sunkiai kartą iš armotų ir tuo budu 
sužeidė kalėjimo viršininką, Užpalių Antanas tapo įga- 
kuris vargiai gyvens. Bet pa- liūtas eiti “tautos vado” pa
siųsta kariumenė tuojaus ke- reigas da septyneris metus, 
tunus pabėgėlius sugavo, o! 1~~ o r 

’dovaus”, parodys ateitis, 
visam ( -----------------

tho Kalėjime.
FederalmiameIšėjo Medžiot Ir Susi

pykę Ėmė Saudytis.
: sąvaitę keli jaunuoliai is
i šios apielinkės išėjo stirnų
i medžiot ir apsinakvojo kem

pėj. Turbut turėjo su savim
! degtinės, nes tuoj susipyko ir_____ _____ _____
i pradėjo tarp savęs šaudytis. trįs* jų nusižudė.

Juozas Babelas, 17 metų vai-! Kalinių nuotaika ______
kėzas, šovė ir sunkiai sužęi- kalėjime dabar esanti labai į JAPONIJA'PANAIKINO 

! vęs Hudakas sušuko savo į kad gali kilti' daugiau’
broliui Jokūbui: “Jis mane riaušių Kaliniai nerimsta j 
peršovė—dabar tu peršauk dėl nepakeliamų sąlygų.Vie-

Kaip ilgai jis tautai “va-

de Petrą Hudaką. Pargrįu- nervinga ir vvriausybė bijo- AUKSA* VISOS BIRŽOS
Uždarytos.

____  Šį panedėlį Japonija pa-
Š!” Matydanms savo* brolį ^^Tk3e^edaX Pauliui, kad ji. pa-

« a » -• naikinanti aukso pagrindą
savo pinigams, taip kaip tu- 

! las laikas atgal padarė Ang-

sužeistą, Jokūbas Hudakas giau kaip 2,000 žmonių, 
pagreibė karabiną ir šovė kalinių yra sugrusta 3,800.
Juozą Babelą. ant vietos j?{ ___________ . * - • i r-
užmušdamas. Užmušėjas da- MOKSLAS PALIUOSAVO JT keliolika ki-
bar areštuotas. POPIEŽIAUS VERGUS. valstybių Isviso dabar a-POPIEŽIAUS VERGUS. į tų valstybių Eviso dabar a-

_ . . . . _ !pie lo valstybių yra-atsisa-
Pereitą sąvaitę popiežiaus kiusios nuo aukso, kas labai 

į rūmuose buvo panaikintas Wogai atsiliepia į viso pa
rankinis elevatorius, kuriuo šaulio ekonominę būklę. Ja- 
per 50 metų buvo keliami j ponijoj užsidarė visos bir- 
virsiThnms ankstus karmnn- - _

RIAUŠES ČILI RESPUB
LIKOJ. *

Telegramos sako, kad _________  ____________ s
Čili respublikos mieste San-; viršutinius aukštus kardino- 
tiago minia žmonių apsupo ]aj jr kiti bažnyčios ponai, 
parlamentą ir pradėjo rei- Laiptais laipiot jie tingėda- 
kalauti, kad jis išsiskirstytų. ‘ vo> tai biedni darbininkai, 
Žmonės svaidę į atstovus žu-' pakinkyti prie kelių ratų, tu- 
vimis, bulvėmis ir puodais. rėdaVo sukti juos dieną ir 
Išvyta policijos iš parlamen-j nakti. Dabar tapo įtaisytas 

žyt langus, naikint gat\ 
rius ir net šaudyt. Tukstan-1 
tis policmanų vos įvykdė 
tvarką. Daug žmonių buvę 
sužeista. Kokia buvo tų 
riaušių priežastis, telegra
mos nesako.

tiago minia žmonių apsupo įaį ir kiti bažnyčios ponai, 

kalauti, kad jis išsiskirstytų. Į vo,rtai biedni darbininkai, 

vimis, bulvėmis ir puodais. rėdavo sukti juos dieną ir 
Išvyta policijos iš parlamen-j naktį. Dabar tapo įtaisytas 
to rūmų minia pradėjo dau-!e]ektra varomas elevatorius,

zos.

SUOMIJOS VYRIAUSY
BEI PAREIKŠTAS NEPA

SITIKĖJIMAS.
Suomijos seimas pereitą 

 _ _ subatą pareiškė ministerių 
tvėka- jr buvusieji popiežiaus ver- j kabinetui nepasitikėjimą, 
.1.-1— > .____________ . . .. todėl tenai buvo laukiama

vieno iš dviejų: arba vy
riausybės atsistatydinimo, 
arba seimo paleidimo. Suo
miją vargina daug opių klau
simų, bet opiausia iš jų yra 
prohibicija ir valdžios defi
citas.

gai tapo nuo to darbo paliuo- 
,suoti.

GELŽKELIEČ1Ų UNIJOS 
PASIRYŽUSIOS STREI

KUOTI.
Gelžkelių kompanijos pa

siūlė unijoms, kad jos ge
ruoju nusiimtų 10 nuošimčių 
savo algų. Iki šiol unijos to 
pasiūlymo da nepriėmė, 

j Todėl kompanijos dabar 
pradėjo kalbėt, kad jos pa-

KAIZERIS GALI NETEKT
TURTŲ.

Londono darbiečių dien
raštis “Daily Herald” prane
ša, kad buvusis vokiečių kai
zeris, kuris dabar gyvena O- 
landijoj kaipo tremtinys, pa-įcios kirs algas, ir kirs jau ne 
skutinėmis dienomis pradėj'o 110. bet 15 nuošimčių. Gelž-1 
labai bijotis, kad nežūtų jo keliečių unijos žada strei- 
turtai Vokietijoj, iš kurių jis ’ 
gaunąs apie $1,000,000 pa
jamų metams.

kuoti.

ĮLE1DO RUSŲ MIŠKĄ.
Švedų laivas atvežė aną

dien New Yorkan 3,000,000 
pėdų apdirbto eglės medžio 

j iš Rusijos, ir Amerikos val- 
| džia jį peido, nes turėjo įro
dymo, kad šita medžiaga bu- 

;tų pagaminta belaisvių ran
komis.

švietimo ministerijai. Taigi 
kunigai jau nebegalės jauni-

IŲ ŽUDIKAS PA- m o k Ičfi kniubi*
KTAS PAKARTI. Konstitucija taip pat įve-

da civilinę metrikaciją ir di- 
vorsus, kurie pirma buvo ku
nigų uždrausti Ispanijoj.

Moterims duodamos ly
gios teisės renkant šalies val-

TURKAI VIEŠAI PAKO
RĖ MOTER|.

Tuzpano kaime, netoli 
Spartos, turkai viešai pakorė 
moterį vardu Fatima Haim. 

_________ ,___ . . Ji buvo užmušus kirviu kitą 
ko, kad jiems būtinai reikia* moterį ir paėmus 100 dole- 

-_________________________ vertės pinigų.

VALDŽIOS ŠNIPAS PA
BĖGO SU $13,000.

Iš Buffalos miesto pabėgo 
federalės valdžios šnipas 
Anthony Gilloti, nusinešda
mas $13,000 valdžios pini
gų. Tie pinigai jam buvo 
duoti pirkti uždraustus svai
ginamus vaistus ir tuo budu ___ ________
gaudyt tų vaistų pardavėjus, na sunkiai wže7štas

*

POPIEŽIUS NEPRIĖMĖ 
VYRO BE KELINIŲ.
Mahatma Gandhi grįžda

mas iš Anglijos Indijon, bu
vo sustojęs Romoj ir norėjo 
pamatyt, kaip išrodo popie
žius. Bet kada popiežiaus le- 
kajai pasakė, kad Mahatma 
atvažiavo be kelinių, tik 
marška apsigaubęs, popie
žius jo neįsileido.

INDŲ MOTERYS NUGA
LABIJO ANGLĄ 

TEISĖJĄ.

ANGLUOS VALDININ
KAS SUŽEISTAS NEW

YORKE.
Šiomis dienomis Ameri

kon atvyko žinomas Angli
jos politikas Churchill ir 
New Yorke jį tuojaus suva
žinėjo automobilius. Jis ga-

Clarksburgo mieste, West 
Viifginijos valstijoj, pereitą 
vaitę pasibaigė moterų žu
diko Harry Powerso byla, 
kurioje Jis buvo kaltinamas . 
nužudymu Daratos Lemkesjdžią ir būti renkamoms į val- 
iš Mass. valstijos ir nema- džią. 
žiau kaip keturiu kitų mote- 
rų Jis susipažindavo su mo- skuojama ir dalinama tarpe 
terimis per laikraščių skelbi- ūkininkų bežemių. Tuo budu 
mus, pagyvendavo su jomis j manoma sutverti apie 70,000 
ir užmušdavo. Teismas nu- naujų žemės ūkių Bežemiai 
teisė jį pakarti.

BALTVEIDŽIA1 NUL1N- 
ČIAVO DU JUODVEI

DZIU.
West Virginijos valstijoje 

apie 60 baltveidžių minia už
puolė Greenbriero kauntės

Didelių dvarų žemė konfi-

naujų žemės ūkių. Bežemiai 
gali kurtis sau atskirus u-, 
kius, arba susidėję grupėmis 
gali dirbti žemę kolektyviai.

Dvarininkai ir klerikalai 
šita konstitucija, žinoma, ne
patenkinti ir jie jau dabar 
pasakė, kad organizuos opo
ziciją ir stengsis konstituci-

Bengalo provincijoj, Indi- kalėjimą, išėmė iš tenai dubąpakeisti. Bet Steigiamam 
j, dvi moterys nušovė juodveidžių irįsvilkus juos Seime jie negali to padalyti, 
pperos apvgardos teismo už miestelio pakorė ant tele- nes didžiumą sudaro sociali- 
i<ėia Stevensą. Tai yra fono stulpo. Prieš tai nelai- štai ir kitoks revoliucinisTipperos apygardos teismo

teisėją Stevensą. Tai yra . 4. .
pirmutinis atsitikimas Indi- nungi juodukai buvo tiek 
jos istorijoj, kad moterys mušami ir draskomi, kad 
imtųsi teroro prieš Anglijos nuo jų buvo nuplėštos visos
jos istorijoj, 
f ” 
valdininkus.

revoliucinis 
elementas.

Priėmęs naują konstituci
ją, Steigiamas Seimas dabar 
turės išleisti dar visą eilę 

į kitų įstatymų, nes seni pa- 
____________ _____'tvarkymai beveik visi panai- 

: nių darbas buvo atliktas vi- kinti.

Kalbamieji juod- KINIJOS PREZIDENTAS 
nrohl- veidžiai buvo areštuoti ir REZIGNAVO.

i aveiiian- 1--!--™- d“1 ’ Žinios iš šanchajaus-sako,
O bedartiiams mo šerifo ir jo pagelbininko kad šį panedėlį rezignavęs

, drapanos ir kai juos pakorė, 
į ta i jie buvo jau visai nuogi.

$35,000,000 PROHIBICI- šitas biaurus baltų krikščio-
JOS REIKALAMS. F 2

Federalinė valdžia reika- dumakty, kada visi žmones 
lauja, kad Kongresas pa- - - -- -
skirtų $35,000,000 Į..F.2 "7. .. .... , , .
brcijai palaikyti per ateinan-

Donas Hooveris pinigų netu- ™™ savaičių atgal, kuomet Kinijos prraidentas ^n....
- , jie norėjo sustabdyt tnuks- Čiang Kai-sekas. Pa*itrau-

___________ . mingus juodveidžių šokius. ; kią taipgi kai kurie ministe- 
RFIKALAUJA VALDŽIOS' ----------------- kabineto nariai. Jie buvę
SUSIRAŠINĖJIMO NOTŲ. rŠ,U?“ J'

Califomijos senatorius 
Johnson įnešė Senatan rezo
liuciją, kuri reikalauja, kad 
Hooverio valdžia priduotų 
kopijas visų savo notų, ku
rias ji yra siuntmėjusi ki
toms valstybėms dėl japonų 
siautimo Mandžurijoj.

.jie norėjo sustabdyt triukš- Čiang Kai-šekas. —
imingus juodveidžių šokius, .kią taipgi kai kurie ministe- 

----------------- rių kabineto nariai. Jie buvę

RIŲ ŽUVO 64 ŽMONES, sileidimo Tautų Lygai, kuri 
Pereitos sąvaitės pabaigo- užtaria japonų banditizmą 

je ant jūrių siautė didelės Mandžurijoj. 
audros, per kurias žuvo 64 ------------- —r
žmonės. Sardinijos pakraštv LAIVAS SPROGO SU 300 
nuskendo italų laivas su 30 KINIEČIŲ,
žmonių, o 100 išgelbėta. Ke- Yangtse upėj šį panedėlį 
liatas nedidelių laivų buvo sprogo senas kiniečių garlai- 
apversta šiaurės Juroj.

Mandžurijoj.

I

NELAIMES KASYKLOJE.

KINIEČIŲ.
Yangtse upėj šį panedėlį

i • • _i

vis, kuris vežė 300 žmonių. 
Visi jie žuvo.

NEW YORKE KAS DIENA 
BŪNA 5,937 AREŠTAI.
Per pereitus metus New

Mahanoy City anglių ka- WINKLER, PALEISTAS IŠ
syklose buvo sužeisti du lie
tuviai: Jonas Baronas ir
Vincas Dulskis. 3__________ |Wmkler. garsus Chicagos \ orko mieste buvo areštuota ’

Teherano mieste pereitą gengsteris, kuris buvo suim- 124,998 vyrai ir 26,008 mo- /M 
sąvaitę gaisras sunaikino tas dėl išplėšimo $2,500,000 terys, kas reiškia po 5,937 a- ’ 
Persijos parlamento rumus. iš Lir.colno banko. ręstus kožnai dienai.

♦

KALĖJIMO.
Nebraskos valstijoj tapo 

paleistas iš kalėjimo “Gus”
M1 7
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KAIP RAČKAUSKAS GY
VENA AFRIKOJ.

V. K. Račkauskas, buvusis 
Amerikos sandariečių vadas 
ir visokių bendrovių promo- 
teris, dabar rašo iš Afrikos 
vienam savo draugui laišką 
ir sako:

“Manau, norėtum sužinoti, 
kaip aš begyvenu. Tai matai, 
brangus Prieteliau, išvykęs iš 
Amerikos, praleidau valstybės 
tarnyboje Londone ligi pat
1928 m. pabaigos. Tuo protar
piu Londone apsivedžiau.— 
mano žmona anglų kilmės, bet 
gerokai sulietu vėjo, pamylėjo 
Lietuvą, Lietuvos žmones, rū
pinasi Lietuvos reikalais, kalba 
lietuviškai (nepergeriausiai, a- 
not p. Bradchulio, bet vis tiek, 
kad nesiduotų parduodama).
1929 m. gydžiausi Pietų Pran
cūzijoje, o po to. pernai sausio 
mėn. buvau paskirtas Patarėju 
Į Maskvą, bet, dievams lėmus, 
mano vyresnybė pakeitė pasky
rimą ir išsiuntė mane Į Pietų 
Afriką, čia gyvenimas gan Įdo
mus, kitoks, negu kitur. Rods. 
musų tautiečių kaip ir nėra, bet 
už tai yra daug Lietuvos žydų, 
čia jų priskaitoma bent 60.000. 
Yra jų tarpe patriotiškai nusi
stačiusių, kalbančių lietuviškai, 
tarnavusių Lietuvos kariuome
nėj e te. Dauguma betgi tai 
senesnio typo žmonės, atvykę 
čia prieš karą ir gerokai pra
lobę. Taip, pvzd. “Com king”, 
kukuruzos karalius, yra Lie
tuvos žydas. ‘Potato king’— 
Lietuvos žvdas-ukininkas. Net 
ir mano namai, kur turiu savo 
oficialę rezidenciją ir Konsula
to biurus, priklauso žydų šei
mynai. Levinkindams ir Smola- 
nams iš Virbalio. Bendrai Į- 
mant, Lietuvos žydai daug pa
dėjo Pietų Afrikai atsistoti ant 
kojų, žymiai prisidėję prie eks- 
plotacijos aukso ir briliantų ka
syklų, prie ūkio ir prekybos.’’

URUGVAJAUS LIETU
VIAI SOCIALISTAI 
{KURE LAIKRAŠTj.

Urugvajaus respublikoje, 
Montevideo mieste, pradėjo 
eiti lietuvių socialistų laik
raštis, “Naujoji Banga”. Pir
mutinis numeris daro gero 
Įspūdžio. Redakcija savo žo
dy pažymi, kad šitas darbas 
yra pradedamas “klaikiu ir 
liudnu lietuvių visuomenės 
gyvenimo momentu.” Lietu
voje reakcija, Pietų Ameri
koje taip pat. Kaip Lietuvoj, 
taip ir išeivijoje daug veik
lesnių musų draugų sukišta Į 
kalėjimus.

Ir štai:
“Prie šių sunkių gyvenimo 

sąlygų mes nedidelis draugų 
būrelis, padedami Uruguajaus 
Socialistų Partijos einame Į 
darbą, nes jaučiame būtiną pa
reigą dirbti tą pati darbą, dėl 
kurio socialistinės idėjos drau
gai padėjo savo galvas arba sė
di kandaluose už geležinių štan
gų ir negali jo toliau tęsti.”

Urugvajaus draugai tiki
si. kad jų laikrašti parems 
Brazilijos ir Argentinos su
sipratę lietuviai darbininkai, 
nes tenai laikraščių leidimas 
pasidarė beveik negalimas.

Mes linkim “Naujajai 
Bangai” geros kloties.

“TAUTIEČIAI” JAU NU- i 
SIGANDO SOCIALISTŲ.

Vos pora sąvalčių atgal j 
“Vienybė” grąsino “apsi
dirbti” su socialistais Susi
vienijimo rinkimuose taip, 
kaip buvo apsidirbta su ko
munistais.

Dabar gi ji jau nusigan
dus praneša, kad jos pačios 
panosėj, būtent Brooklyno 
38-toj kuopoj. “Vitaitis su 
socialistais laimėjo.” | ..

O “Sandara” nusigandusi; uniJas spina, kad tos geruo- 
rašo apie SLA. 36-tos kuo-’Ju nuimtų 10 nuošimčių al- 
pos balsavimus. Ji praneša, > SU- 
kad Bagočius tenai “pagro-l Taigi matome, kad tas biz- 
I —- — — ’ vv t - - - _be 1 
damas nei vieno p. St. Gegu
žiui.

Well, išrodo, kad netaip 
lengva bus su socialistais 
“apsidirbti”, kaip “Vieny
bė” tikėjosi.

rankas, sutaisė, sulopė, pa
state daugy bę naujų garve
žių, ir po karo vėl sugrąžino 
kompanijoms, dovanodama 
visus pataisymus kaipo “pre- 
zentą.” .

Pabuvo gelžkeliai privati
nėse rankose keliatą metų, 
ir dabar vėl jų biznis ištyžo. 
Kai kurie jau apskelbė ban
krotą, o kiti reikalauja, kad 
valdžia leistų jiems pakelti 

i 15 nuošimčių mokesni, gi

O X 1 •! i o '

visus 33 baisus, nepalik-; nis valstybės rankose stiprė-
ja, gi privatinėse rankose 
bankrutuoja. O buržuazijos 
supratimu, valstybinė nuo
savybė yra “socializmas”.

Pralotas Olšauskas 
ir D-ras Šliupas.
Laikraščiai praneša, kad 

Lietuvos vyriausis tribuno
las patvirtino žemesniojo 
teismo sprendimą, kad D-ras 
Jonas Šliupas už atspausdi
nimą ir platinimą knygutės 
“Tikri ii- Netikri Šventieji” 
turi atsėdėti mėnesi kalėji
me.

Mes, Amerikos lietuviai, 
skaitome tą knygutę jau 
per 30 metų ir šios šalies val
džia nemato tame nieko blo
ga, o tautininkų valdoma 
Lietuva baudžia už tai netik 
žodžiu, bet ir kalėjimu. Lie- 
tuvos teismai neturi nei są- 

tu valdžia paėmė juos Į savo! žinės, nei sarmatos.

PRIVATINEI NUOSAVY
BEI NESISEKA.

Buržuazijos ideologai vi
suomet argumentuoja, kad 
irie socializmo suirtų visa 
pramonė. Industrija galinti 
augti ir bujoti tiktai prie pri
vatinės nuosavybės, nes čia 
yra savininkai, kurie ją pri
žiūri ir rūpinasi.

Bet Amerikos geležinke
liai geriausia šitą buržuazi
jos argumentą sumuša. Ge
ležinkelius čia valdo privati
nės korporacijos, ir joms 
baisiai nesisekė. Prieš karą 
Amerikos geležinkeliai buvo 
jau visiškai suirę. Karo me-

Tautininkai giriasi Lietu
vos progresu. Stato cukraus 
fabrikus ir iš lašinių daro 
“bekonus”. Bet pasistatę ko
kį kiaulininką, tuojaus šau
kia vyskupus ir kunigus, kad 
jie naują “Įstaigą” pašven
tintų, o jei kas tokius bur
tus pakritikuoja, tai tuojaus 
kalėjiman.

D-ras Šliupas, už aspaus- 
dinimą laisvamaniškos kny
gelės, nuteistas kalėjiman, o 
pralotas Olšauskas, kuris pa
smaugė moterį, Smetonos į- 
sakvmu iš kalėjimo paleis
tas!

Prieš šitokį begėdišką 
vienpusiškumą turėtų užpro
testuoti visi Amerikos lietu
viai. Visur turėtų būt šaukia
mi susirinkimai ii- Lietuvos 
valdžiai siunčiamos protesto 
rezoliucijos dėl Šliupo nutei
simo. Šliupui gi reikėtų pa
tarti, kad jis pamestų Lietu
vą ir, pakol tenai viešpatau
ja klerikališkas fašizmas, 
apsigyventų užsieny, kokioj 
nors kultūringoj šaly, kur už 
teisybės skelbimą į kalėjimą 
niekas žmonių nesodina.

Teisybė* Draugas.

RUOŠIASI UŽDARYT 
HITLERĮ KALĖJIMAN?
Berlyne kalbama, kad 

Prūsijos valdžia, kurion įn- 
eina daug socialdemokratų, 
ruošiasi uždaryti fašistų va
dą Hitlerį kalėjiman, kad 
tuo budu užkirtus kelią jo 
daromiems sąmokslams ir 
visuomenės kurstymams.

Karaliai ir Diktatoriai
nuolat drebėdamas, kad ir jį 
gali užpulti tas pats likimas, 
koks teko jo pįrmtakunui, 
karaliui Aleksandrui Obre- 
novičiui, kurs taDo paplautas 
ir išmestas iš pilies1 per lan
gą.

Pats savo šešėlio bijosi.
Kaip gyvena ir jaučiasi 

valdovas, karalius ir dikta
torius, ryškų vaizdą duoda 
Pietųslavijos karaliaus Alek
sandro asmeninis gyveni
mas, kurs yra niekas dau
giau, kaip nuolatinė baimė, Tvirtovę pasistatę, diktatūrą 
nerimas ir nemiegas, dieną paskelbė,
ir naktį drebėjimas, kad bile žmogus, kuris atidarė du- 
kurią valandą bile kas gali Hs įr įleido į karaliaus Ob- 
užpuki, nunuodyti, nužudy-'renwįčiaus miegamąjį ūž
ti. Karalius Aleksandras y-, mušikus, buvo ne kitas kas, o 
ra tik sergančių nervų maz-.patg generolas Petras Zivko- 

.. j vičius, šiandien Pietųslavijos
Karališkoji pilis Dedinya' ministeris pirmininkas, ga- 

prie Savos upės kranto yra lingiausia užpakalinė politi- 
paversta į maskuotą tvirto-jRė figūra Balkanuose ir 
vę, kur iš už visų rūmų už- kandidatas į diktatorius. To- 
kampių žėruoja didelių ar- ’dėi karalius nėra tikras su 
motų gerklės, visos nusuk- JZivkovičiu.
tos link miesto, patiesto že- Pastebėtina, kad dabartinė 
mai pakalnėj. karaliaus pilis-tvirtovė buvo

paskelbė.
Žmogus, kuris atidarė du

mai pakalnėj.
Sėdi ant durtuvų ir dreba, statyta per 10 metų; ji gali
Pili supa gražiais gėlynais atlaiktyi smarkiausią armotų 

ir krūmeliais paslėpti plieno: kanonadą ir gali būti gina- 
betono fortai, toliau ją apsu-’?a vos kelių kareivių ar net 
pa karališkos gvardijos ba-’^varo.^T^ s? pagalba kul- 
rakai ir specialės oriaivių’kosvaidzių pnes pulką Vos J 
divizijos angarai. Visa tai,|^k ta pilis tapo baigta, kaip 
kad karalius galėtų bile kurį tuojau tą pačią dieną kara- 
momentą spėkos pasišaukti Aleksandras paskelbė 
arba oru pasprukti. Visa, kas diktatūrą būtent, 19_9 m. 
supa karaliaus pilį, yra joj8ausi°„ • ^uo to lai.° Jls 
asmeninė armija, su lauko’«a užsidaręs gyvena ir la- 
ir tvirtovių artilerija ir karo į ”ai re^ai Įr su didėlėmis at- 
orlaiviais. Karalius laikosi r arg°^ priemonėmis tesilan-

Toliaus ponas Račkauskas 
pasisako bendradarbiaująs 
“Lietuvos Aidui”, Lietuvos 
fašistų organui.

“DARBININKAS” MUŠA 
PATS SAVE.

South Bostono “Darbinin
kas” smarkiai užprotestavo 
prieš Lietuvos tautininkų 
valdžią, kam ji uždarė kuni
gų “Rytą.” Kai socialistų 
spauda nurodė, kad būdami 
Lietuvos valdžioje kunigai 
taip pat persekiodavo prie
šingo jiems nusistatymo 
laikraščius, tai “Darbinin
kas” pradėjo buvusią tuomet 
krikščionišką cenzūrą tei
sinti. Girdi:

“Lietuvoj buvo tokiu momen
tu, krik, demokratams valdant, 
kuomet kraštutinioji kairioji 
spauda buvo labai palanki so
vietams ir gręsė pačiai tautos 
nepriklausomybei. Dabar klau
simas: kas tokioms sąlygoms 
esant, valdančiajai partijai bu
vo darytina: ar leisti kenksmin
gai spaudai plėstis ir žudyti 
tautos nepriklausomybę, ar pa
žaboti tokią spaudą ir tuomi ne
priklausomybę išgelbėt? Atsa
kymas. bent mums rodos, aiš
kus. Ginti tautos ne priklauso
mybę tais neramiais laikais— 
buvo tiesioginė valdančiosios 
partijos pareiga.”

Bet taip pat juk savo re
presijas teisina ir tautinin
kai. Jie irgi sako, kad reikia 
pažaboti tokią spaudą, kuri 
kursto žmones prieš vyriau
sybę. Vadinasi, tautininkai 
vartoja tą pačią buožę, ką 
vartojo klerikalai, ir “Darbi
ninkas’’ pripažįsta, kad ta 
buožė reikalinga. O jeigu 
taip, tai nėra jokio pamato 
pykti, kad ta buože dabar 
tautininkai tašo “Darbinin
ko” konfratrams nugaras.

SANDARIETIS DR. DRAN 
GELIS ATSISAKO “VIE

NYBĘ” SKAITYTI.
Chicągos dentistas K. 

Drangelis, žinomas sanda- 
rietis, paskelbė tautininkų 
“Vienybei” šitokio turinio 
atvirą laišką:

“Gerb. ‘Vienybės’ 
Redaktoriau:—
“Šiomis dienomis gavau ad

ministracijos pranešimą, kad 
su 3 d. lapkričio mėn. 1931 m. 
mano prenumerata už laikrašti 
•Vienybę’ pasibaigia. Kviečia
ma atnaujinti.

“Atsiminus ‘Vienybės’ No. 
122-ram pastabą, buk aš dėl 
baimės atsisakiau kandidatuoti 
i bilę kuri SLA. ofisą, negaliu 
sau Įsikalbėti, kodėl aš turiu ir 
ant toliau būti ‘Vienybės* skai
tytoju. Mano manymu sąžinin
gas redaktorius tokio priekaiš
to nedarytų savo priešui, kaip 
bnvo padaryta man, ilgus me
tus ‘V.’ skaitytojui ir rėmėjui.”

Tai reiškia. D-ras Dran
gelis daugiau pinigų “Vie
nybei” jau nebeslys. Bet pi
nigai čia nebūtinai reikalin
gi. Kaip dentistas, p. Dran
gelis galėtų prie progos ke
liatą dantų ištraukti “Vie
nybės” redaktoriams už jų 
laikraštį.
KADA VAGIS NE VAGIS.

Kada Lietuvoje paprastas 
bernas niekam nematant su
valgo gaspadinės sūrį arba 
išneša skilandį, tai jis yra 
vagis. Taip ji vadina laikraš
čiai ir tokiu jį skaito įstaty
mai.

Bet kada kokios bendro
vės viršininkas pavagia ke- 
liasdešimts tūkstančių litų 
pinigų, tai laikraščiai sako, 
kad jis tuos pinigus išaikvo- 
jo. Vadinas. jau čia ne vagy
stė.

Jeigu keliatas valdininkų 
ar viršininkų susitarę apva
gia banką, tai tuomet būna 
iau “afera”—da gražesnis 
pavadinimas.

O jeigu ministeris nujoja 
kelis šimtus tūkstančių vals
tybės pinigų, tai jo nei afe
ristu nevadina. Tada sako, 
kad ponas ministeris “neatsi
skaitė.”

Už tokį menkniekį, kaip 
neatsiskaitydamas, žinoma, 
pono ministerio negalima 
nei bausti.

Taigi, juo didesnis vagis, 
tuo mažesnis piktadaris. O 
pats didžiausis vagis — visai 
ne vagis?

D1DEL1AUSIS

Kalėdoms Nupiginimas

apsisupęs plieno ratu, bet ir ko mieste, 
tame rate neranda ramybės,

f

Tikromis žiniomis, kara
lius gyvena baimės ir perse
kiojimo manija, nuolat 
krimsdamasis, kad kas nors 
planuoja jo pražūtį, nepasi
tikėdamas net pats savo 
gvardija, ir dar mažiau savo 
sėbru ministeriu pirmininku, 
kurs lig šiol buvo gvardijos 
viršininkas.

Bet ministeris pirminin
kas nėra vienintelis, kurio 
karalius bijosi. Pietųslavijos 
armiją valdo tos pačios pa
slaptingos grupės, juntos, 
kurios ją valdė, kol dar Pie- 
tųslavija tebesivadino Ser
bija, tai yra “Juodoji Ran
ka”, kurią pats Aleksandras 
padėjo suorganizuoti, ir 
“Baltoji Ranka”, kurią jis 
pats vėliau organizavo su 
Zivkovieiaus pagalba, kad 
susilpninus “Juodąją Ran
ką” ; be to dar yra trečia re
spublikonų junta, gana stip
ri tarpe žemojo karininkų 
personalo.

Nužudytieji neduoda 
ramybė*.

Negana to, dar yra kara
liaus senesnis brolis Jurgis, 
kurs atsisakė sosto dar 1913 
metais. Opozicija ir daugelis 
senesnių karininkų žada A- 
leksandrui niekuomet nedo- 

j vanoti už priemones, kurio- 
i mis jis privertė Jurgį atsisa- 
Į kyti sosto. Jurgis gyvena pu
siau laisvu tremtiniu Nišoje, 
bet nuo 1925 metų ir jis pra
dėjo interesuotis sostu ir net 
flirtuoti su respublikonais, 
kas ypatingai terorizuoja A- 
leksandrą.

Negryna sąžinė irgi nema
žai atsiliepia į karaliaus 
nervus. Jis kaltinamas nužu
dyme pirmesniojo karaliaus 
Aleks. Obrenovčiaus ir įsa- 

: kymu sudaryti toki karo lau
ko teismą, kurs sušaudė 
“Juodosios Rankos” vadą, 
generolą Dmitrovič Apis lai
ke didžiojo karo. “Juodoji 
Ranka” jam to neužmiršo.
Karalių* blaškosi isterikoje.

Keisto baimė karalių da
bar mėto iš vietos į vieta. 
Visi jo judėjimai yra ap
supti paslaptimis. Laikraš
čiams nevalia minėti, kur 
jis rengiasi, ar apsistojo. O- 
pozicija pasakoja, kaip ka
ralius per kiauras naktis bė
gioja po pilies kambarius ir 
staiga puolęs į isteriją, pats 
klausia savo sargų: “Ar jus 
manote, kad ministeris pir
mininkas1 neišduos manęs?”

“Juodoji” ir “Baltoji” 
rinlra.

gRCAVtcaor 
votume lew

^Three-point »hletd-

/t&k ittjo Ik* Jfaęk.
fot these 10 Point* of the RCA ' 
Victor Svnchronized Tone System

Tikra: puikiu dalykas, kuriuomi galima susižavėti. Radio ir radio fonografas suteiks Jums tikrą šven
čių linksmumą. O kaina taip stebėtinai žema, kad kiekvienas turi galimybės linksmai praleist Kalė
das. RCA Victor—yra tikrai Geriausias Radio už tą kainą. Instrumentas turi 10 point Synchronizuo- 
tą Balso Systemą—ir vien tik RCA Victor ta turi. Užeikite pasiklausyt

R-ll
Niae -tube Super- 
He t e rody ne, walnut 
vencer f .ibi ne t, hand- 
rubbcd finisb, cotn- 
plc:e, as iilusrratcd

$119

R-10
Eight-tube Super- 
Heterodyne in hand- 
finished console cabi- 
net, coitplete

$8675

Mes atvežam Victorą į Jūsų namus. Pirkdami pas mus Radio, jus gausite didžiausią Bergeną ir turėsite 
geriausią muzikos instrumentą. Mes priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mokesti**.
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Į AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į !
nistų laikraščius skaityti, sa
kydami, jog “Naujienos” ir 
“Keleivis” nesirūpina darbo 
žmonių reikalais. Argi ko
munistų leidžiamiems laik
raščiam rupi darbininkų rei
kalai? Jeigu jiems rūpėtų 
darbo žmonių reikalai, o ne 
savas, kišenius, tai “Vilnis” 
ir “Laisvė” nebūtų pripildy
ta visokių šmeižtų, kurstan
čių vienus darbininkus prieš 
kitus; nebūtų begėdiškai ap
gaudinėjami mažiau susipra
tę darbininkai, kurie dabar 
stačiai provokatoriškai kurs
tomi prie ginkluoto sukili
mo.

Jeigu čia suminėti ir nesu
minėti dalykai talpinanti jū
sų laikraščiuose, tai aišku, 
kad jūsų laikraščiai gina ne 
darbo žmonių reikalus, bet 
jūsų kišenius. Todėl jūsų 
kvietimą prisidėti prie ko
munistų mes gražinam jums 
ir meldžiam daugiau nekišti 
savo nosies ne į jūsų reika
lus. Mes žinom su kuom 
mums pąrankiau vesti kovą 
už darbo žmonių reikalus. 
Apsivalykite pirma savo 
mėšlyną, negu kviesite sve
čius pas savę.

LSS. 51 kp. Komisija:
A Marchilaitečiutė, 
George Kartokas, 
Joe Jankauskas, 
Agota Aleksynienė, 
W. Smilckus.

GRANO RAPIDS, MCHL
H LSS. 51 kp. vrikmo.
Gruodžio 2 d. įvyko LSS. 

51 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Susirinkime dalyvavo 
tik apie 20 narių. Apgailėti
na, kad draugai nelanko su
sirinkimų, ypatingai tokių, 
kur reikia valdyta} rinkti.

Iš komisijos raporto paai
škėjo, kad rengtas šokis kar
tu su finų socialistų kuopa 
davė šiek tiek pelno. Disku
sijų komisija pranešė, kad 
diskusijos įvyks taip greitai, 
kaip bus susitarta su komu
nistų veikėjais. Skaityta ke
letas laiškų iš National ofi
so, ir nuo drg. Michelsono, 
“Keleivio” redaktoriaus. Iš
rinkta valdyba 1932 me
tams. Į organizatoriaus drg. 
T. Aleksyno vietą išrinkta 
drg. Jankauskas, šiaip visi 
kiti pasiliko senieji: užrašų 
rast J. Karsokas, ~ finansų 
rast. V. Marcinkevičius Mo- 
ris, iždininku P. Krulikas.

Draugas S. Naudžius per
skaitė “Laisvės” No. 256, 
kur apžvalgoj biauriai šmei
žiami LSS. veikėjai, kartu ii’ 
51 kp. Padarytas įnešimas, 
kad šmeižikams pagaminti 
atsakymas ir pasiųsti jų pa
čių spaudai; bet drg. Stan
kus užprotestavo, sakyda
mas, kad su komunistais ne
verta nieko bendra turėti, 
nes su jais vis vien nebus ga
lima susikalbėti, todėl atsa
kymas komunistam turi eit 
tik per “Naujienas” ir “Ke
leivį”. Tam tikslui išrinkta 
komisija pagamino ir atsa
kymą.

Atsakymas Komunistų

Mes, žemiau pasirašę L.S. 
S. 51 kp. komisija, randam 
reikalo pagaminti šitokį at
sakymą į komunistų šmeižtą, 
kuris tilpo “Laisvės” No. 
256 apžvalgoj. Jus, komuni
stai iš “Laisvės” štabo, pa
matę musu atsišaukimą til
pusi “Naujienose” ir “Kelei- ’ 
vyje”, surikote kaip už lie
žuvio kariami, buk mes “su
žlibę socialistai.” Jus vadi
nate LSS. 51 kp. kaip kokią 
“veislinę”, kad ją sudarą tik 
3 vyrai; kad Grigaitis ir 
Montvidas, tai tik dolerių 
gaudytojai, kad “Naujienos” 
ir “Keleivis” nesirūpina dar
bo žmonių reikalais. Jus ra
ginate mus mesti “braidžio
jus po menševikišką balą” ir Į 
stoti į “kovingą” komunistų, 
partiją, skaityti jūsų leidžia- i 
mus laikraščius.

Žlibių vardas jums, komu-, 
nistai, patiems geriausia tin- Į 
ka, nes jus darbo žmonių; 
tarpe nematote kitokio vei-; 
kimo, kaip tik skaldyti ir! 
griauti jų organizacijas. Jus [ ris 27, Š. Bakanas 21, J. 
vadinate LSS. 51 kp. “veis- [ Stungis 15, J. Januškevičius 
line.” Argi ne jūsų komunis-19, j. Sekys 8, Bacvinka 3.

I djcu™. kvotėju.: Dr. 
“sklokininkus”, su kuriais 
jus patys turite kovoti. Ar 
ne prasti iš jus tėvai, kad pa- 
gimdote veislę visai ne į sa
vę?

Jus sakote, kad LSS. 51 
kuopą sudaro tik 3 vyrai, o 
tuom tarpu musų kuopa na
rių turi daugiau kaip 30, ir 
mes tikri, kad šiame mieste 
turim keturis kartus dau
giau pritarėjų, negu komu
nistai. Jus. mums siūlote me
sti “braidžiojus po menševi- 
kišką balą”. Jus be abejonės 
mylėtumėte matyti, kad mes 
ateitum pas jus į komun feti-; 
nį purvyną. Bet jus to turbut 
nesulauksite. Jus sakote, kad 
Grigaitis ir Montvidas tik 
dolerių gaudytojai. Argi 
Bimba, Andriulis ir visa jū
sų šaika ne dolerių gaudyto
jai? Juk niekas tiek aukų ne
kaulija, kaip komunistų ly
deriai. O Grigaitis ir Mont
vidas aukų visai nereikalau
ja. Jus mums siūlote komu-

BROOKLYN, N. Y. į
Kriaučiai. į

Kriaušiai jau užbaigė dar
bo sezoną. Nors praėjęs se
zonas buvo labai mažas, bet 
sulyginus su kitomis pramo
nėmis, visgi kriaušiai šiek- 
tiek dar dirbo. Tik lietuvių 
kriaučių nelaimė, kad jie tu
ri savo unijos lokal. viršinin
kais tokius žmones, kurię iš 
viso lokalo gal bene didžiau
si gremėzdai. Dėl šitos prie
žasties musų siuvėjai daug 
jau nukentėjo, o ateityje gal 
dar daugiau nukentės. Žino
ma, negalima norėti, kad 
dabartiniais depresijos lai
kais unijos viršininkai galė
tų darbininkams daug padė
ti, —tai,butų stebuklai! Bet 
žiūrint į jų darbuotę, atro
do, kad musų viršininkai tik 
provokuoja darbininkus ir 
padeda bosams persekioti 
juos. Nors čia daugiau kaltas 
jų nesumanumas, negu kas 
kita. Jie patys gal niekad ir 
nesitikėjo būti tokiose atsa- 
komingose vietose. Bet Bui
vydas savais išrokavimais 
su savo Lygos pagalba tuos 
žmones ton vieton įstūmė ir 
dabar jie klajoja. Oi kriau- 
čiai, kriaučiai! Rūpinkitės 
daugiau savo reikalais.

Kas dedasi SLA. 38 kuopoj*
Lapkričio 5 d., reguleriam 

kuopos susirinkime buvo nu
tarta surengti koncertą su 
prakalbomis ir balium Susi
vienijimo 45 metų jubiliejui 
paminėt Nutarta, tai nutar
ta, bet kuomet reikėjo išrin
kti komisi ją tam surengimui, 
tai visa eilė buvo perstatyta 
tautiškų fašistų, ir nei vienas 
neapsiėmė. Mat, jie užimti 
fašistiškos federacijos dar
bu. Jei taip, tai komisija bu
vo išrinkta iš progresyvių 
narių ir pavesta jai visas 
darbas atlikti. Po susirinki
mo komisija ėmėsi darbo; 
paėmė Piliečių Kliubo sve
tainę ant 20 d. gruodžio, už
kvietė kalbėti adv. F. Ba
gočių iš Bostono ir Dr. M. 
Viniką, vietinį; koncertui 
gavo geriausius dainininkus, 
ir viskas atrodė gerai eina* 
Bet štai, nuneša į“Tėvynę” 
plakatus padaryti. P-lė Jur- 
geliutė priima juos ir išlai
kiusi sąvaitę laiko praneša 
komisijai, kad ji “Tėvynėj” 
nedarys tų plakatų, ir sugrą
žino komisijai rankraštį vi
są suteptą. Žinoma, komisi
ja davė plakatus padaryti ki
tur.

Matomai, p. Jurgeliutė^ 
gavusi plakatų rankraštį 
mušė Brooklyno fašistų feld
febeliams trevogą, kad čia 
jau pavojus, nes progresy- 
viški kalbėtojai tame paren
gime kalbės. Na, ir “Vieny- 
biniai” fašistai padarę sko- 
dą, kad “Tėvynė” plakatų 
nedarytų. Ir jie pranešė 
kuopos komitetui, kad su- 

! stabdytų komisiją nuo darbo 
5 ‘ ‘ ~ / o

susirinkime tikėjosi atšaukti 
Kuopos valdybon išrinkti tą komisiją ir padarytį tokį 

šie asmenys: A. Vainorius parengimą, kuris butų nau- 
pirmininku, B. Lapeika jo dingas fašistams, 
pagelbininku. K.Leliušis^-į Gruodžio 3 d. 
kretonum, F. Savickas fi
nansų sekretorium, J. Vir
bickas, kasierium, F. Ra- 
džiukynas ir V. Burdulfe ka- 
sos globėjais, • F. Moisiejus 
maršalka, O. Packevičienė, • 
K. Miliauskas ir J. Virbickas 
ligonių lankytojais, J. Virbi
ckas, V. Burdulis ir K. Leliu- 
šip organizatoriais, D-rė Bal
trušaitienė daktaru kvotėju, 
o J. Virbickas koresponden
tu.

Išrinkta taip pat 13 dele- bos eina gana karštos' Po 

suvažiavimą, kuris įvyks le didžiuma balsų užgiria ko- 
2 metų 17 sausio. Prie misijos raportą ir visą jos

PITTSBURGH, PA 
SLA 40 kuopos susirinkimas 

ir nominacijos.
Gruodžio 6 d. buvo SLA. 

40 kuopos susirinkimas. 
Kuopa turi virš 14v narių, 
bet didžiuma susirinkime 
nedalyvavo, nors visi buvo 
kviečiami atvirutėmis.

Priėjus prie Pildomos Ta
rybos nominacijų, pirmi
ninkas A. Vainorius pareiš
kė, kad galima apkalbėti 
kandidatų tinkamumą, tik 
nei vieno jų neįžeidžiant 

{Kadangi šitoj kuopoj yra 
• visokių pažiūrų žmonių, nuo 
kairiausių iki dešiniausių, tai 

į už visokius kandidatus ir 
[buvo balsuojama. Nominaci
jų daviniai buvo tokie:

I prezidentus: Grinius 28, 
St Gegužis 9, Bagočius 3, 
J. Gataveckas 3, Bačiunas 3.

| vice-prezidentus: Ą. Mi
kalauskas 31, Makoveckas 3, 
J. Grinius 4.

Į sekretorius: Dr. Vinikas 
22, B. Varašius 14, P. Jurge- 
liutė 4, J. Miliauckas 4, Če
kanauskas 1.

| iždininkus: K. Gugis 29, 
Taraila 13, Mažeika 3.

I kasos globėjus: F. Pirki-

{blaškosi ir keikia socialis- j kas su savo pritarėjais iš- 3-ių metų gulėjęs toj pačioj j 
tu& . ^ .. . Sąndariečių vardu lovoj pradėjo spiegti. Tada1

i Tai ve, koki tie fašistai! kandidaią į iždo globėjus Wilkins paleido šūvį sau į 
komisijoj dirbti tingi, bet “minkštų” gėrimų štoriuko smilkinį. Pakol pribuvo am- 

kuomet kiti darbą atlieka, avininką F: Pikšrį, o adv. bulansas, Wilkinsai abu jau 
tai jie triukšmuoja ir kelia Bagočių piktai atakavo. Prie buvo negyvi. Liko 9 našlai- 
lermą kuopos susirinkime to, St. Gegužis grįždamas iš čiai; šeši da negali jokio 
prieš komisija^ kad jiems ne-, Clevelando buvo sustojęs1 darbo dirbti. Vienas Wilkin- 
jatinkamus Kalbėtojus pa- Pittsburghe ir turėjo su sa- ‘ sų vaikas, 19 metų Fredrick, 
kvietė. Bet susirinkimas ge- viskiais pasitarimą. O visgi 
rai padarė, , kad nulenkė balsavimo pasekmės buvo 
tiems sutvėrimams fašistiš- 'lekamcs: cnt presidento J. 
kus ragus, nes jie manė, kad Grinius gavo 28 balsus, Ge- 
ant šios SLA kuopos turi gužis 9; Bagočius 3,Bačiunas 
monopoliją. ,2, bolševikų Gataveckas 3;

Reikia pažymėti, kad šis ant vlce-prezidento A. Mi- 
susirinkimas buvo gana kaląv=’ as 33 balsus, Gri- 
skaitlingas, nes. atviiutėmis nius 4. Bagočius 2, V. Kama- 
buvo šaukiamas, tad kuopos i auskas 1, Dr. Baltrušaitie- 
nariai manė, jog bus SLĄ nė 1; cm sekeetoriaus Dr. 
Pildomosios Tarybos nomi-; Vinikas 21 balsą, Varašius 
nacijos, bet kad ant atviru-, 14, JųrgeĖutė 5, bolševikų 
čių nominacijos nebuvo pa- Miliauskas 3, Čekanauskas 
žymėtas, tai nutarta šaukti .
specialų susirinkimą 10 d. 
gruodžio.

Pasvirkalnietis.

1, Mažeika 1; ant iždininko 
adv. K. Gugis 30 balsų, Ta
raila 14, Mažeika 3; ant iž
do globėjų F; Pikais 24 bal
sus, S. Bakanas 23, J. Stun
gis 16į Sekys 8, Januškevi
čius 8, Baevmka 3, Arisonas 
3, Mikalauskas 1; ant dakta
ro kvotėjo Dr. Jonikaitis 32 
balsu, Dr. Karalius 4, Dr. 
Broniušas 6.

SLA. Nary*.

HTTSBURGH, PA 
Kmf Pitteburrho apylinkės 

SLA. kuopta balsuos?
Dauguma SLA. darbuoto

jų atydžiai tėmija Pittsbur- 
?ho apylinkės SLA. kuopų 
balsayimo pasekmes Pildo
mosios Tarybos nominacijo
se, nes nuo šios apylinkės S. 
L. A. kuopų nusistatymo pri
klausys vienų ar kitų kandi
datų laimėjimas. Mat, šioj 
apylinkėj randasi apie 40 S. 
L A. kuopų, o prie to, čia 
bus ir SLA. Seimas.

Kol kas da sunku pasaky
ti, kaip Pittsburgho apylin
kės kuopos balsuos ir katrie,--—, ---------T--------------«-
kandidatai - turės geresnio ri nemažiau kaip 20,000 be- 
pąsisekimo, bet aš turbut ne-darbių, 
klysiu pranašaudamas, kad " * ’ 
geriausio pasisekimo turės, siuvo neblogai, bet 
Chicagiečių ir Naujosios An- uždirbdami negalėjo 
glijos progresyvių SLA. na- taupint pinigų rudens "va
rių šleitas, būtent: adv. Ba-^cijom^’. Dabar beveik vi- 
gočius į prezidentus, Grinius si jie vaikščioja po eglynus 
į vice-prezidentus, adv. Gu-!ii* jieško “zelionkių.” 
gis į iždininkus, Vinikas į’ Lapkričio 28 d. Charles 
sekretorius, S. Bakanas ir J.jWilkins, buvęs spaustuvės 
Stungis į kasos globėjus, {darbininkas, o dabar nedir

bę dėlto šip kandidatai bęS P*1* laik°’ a^ėlęsNe dėlto šie kandidatai , ankgti dviems šūviais
, nušovė savo žmoną. Vaikas

BALTIMORE, MD. 
Iš bedarbių gyvenimo 

tos navjienoe.
Baltimorės mieste nėra 

tiek daug bedarbių, kaip ki
tuose miestuose, nes čia nė
ra daug didelių fabrikų. Bet 
viągi jų yra tūkstančiai. “Sa- 
laveišių armijos” kapitonas 
sako, kad žiemą reikės šelp-

ir ki-

Rubsiuviai pereitą vasarą 
mažai 

susi- 
<4,

DAYTON, OHIO.
Vietoj SLA. istorijos, buvo 

pranešimas apie tautiškas 
kiaules.

Lapkr. 21 d. vietinė SLA. 
105 kp. minėjo 45 metų ju- 
bilėjų. Sulig Daytono lietu
vių kolonijos, žmonių buvo 
daug. Programo dalyviai, 
daugumoje jaunuoliai, vieni

kai tėvai tragingai mirė, sė
dėjo kalėjime už tai, kad 
girtas automobilium važia- _ _
vo. Po tokios baisios trage- atliko savo užduotį geriau, 
dijos gubernatorius paleido ^iti silpniau, bet viską suė- 
Fredricką iš kalėjimo, kad ~ —
padėtų užlaikyti likusius na- ?!• TĮk ,su prakalboms,

mus, padarė gana gerą įspu- 
......... - •

} tai 
jau išėjo kitaip. Kalbėtoju 
buvo p. J. Bačiunas, “Dirvi
nis” kandidatas į SLA. pre
zidentus. Reikia dar primin
ti, kad vietinė 105 kp. p. 
Bačiuno nekvietė, bet p. Ba- 
čiuno busteriai iš Chicagos 
pasisiūlė už dyką atvažiuoti 
su p. Bačiunu ir p. Vanagai
čio grupe, kuri uždyką pri
žadėjo išpildyti ir progra
mą; p. Bačiunas pasižadėjo 
kalbėti jaunuoliams angliš
kai, o suaugusiems lietuvi
škai rr 105 kp. tas viskas nei 
cento nekainuosią. Taigi, 
nors nekurie 105 kp. nariai 
tam priešinosi, bet kadangi 
surengimas to vakaro buvo 
pavesta komisijai, tai ji ir 
sutiko, kad atvažiuotų Mat, 
komisijoj buvo ir “pirvos” 
korespondentas, kuris išsi
juosęs dirba už p. Bačiuną. 
Vanagaitis su savo artistų 
trupe neatvažiavo. Juozas 
p. Bačiunas ir Budnikas iš 
“Vienybės” atvažiavo. Bet 
iš prakalbų pasidarė paskai
ta— apie Lietuvos kiaules, 
avis ir tt. Kurie skaitome 
laikraščius, tie jau gerai ži
nome, kas Lietuvoj yra augi
nama ir daroma, todėl šita 
neva paskaita čia buvo ne 
vietoj. Juk mes apvaikščio
jom SLA. 45 metų jubilėjų, 
o nekiaules perkam. SLA. 
nariams buvo svarbu išgirsti 
apie Susivienijimo istoriją, 
o neapiė Lietuvos kiaules ir 
žąsis.

Toliaus p. Bačiunas dar 
skaitė iš rašto ir ragino ra
šytis j SLA. Padarė dar šito
kį pasiūlymą: kurie prisira
šys į SLA. 105 kp. ligi 2 
gruodžio, tai yra ligi nomi
nacijų, tai tiems busiąs įsto
jimas veltui. Reiškia, p. Ba
čiunas ir jo kompanija iš sa
vo kišeniaus apmokės tų na
rių įstojimą, nes musų 105 

jkp. tokio nutarimo nėra da
riusi. Turbut da pirmą kartą 

1 Susivienijimo istorijoje ima
masi tokių priemonių. Ko
kiais tikslais tas daroma, tai 

g jau patys darykime išvadas. 
Chicagoj ta pati grupė žmo
nių jau ir per radio varo a- 
gitaeiją už p. Bačiuną. Mes 
visi žinome gerai, kiek tokia 
radio valanda kainuoja. Po 
p. Bačiuno da kalbėjo (ne 

įskaitė) vietinis B. Varašius 
Į apie Susivienijimą. Tuomi 
programas ir pabaigtas.

Daytoniečiai dabar kalba, 
kad. vietoj SLA. istorijos, iš 

j “Dirvos” kandidato į SLA. 
: prezidentus išgirdome apie 
kiaujias ir avis. Tai tau ir 
jubiliejaus prakalba.

SLA. 105 kp. Narys

šlaičius. Tai vis nedarbo pa
sekmės.

Kriaučiams reikėtų imti 
pavyzdį iš krutamųjų pa
veikslų operuotojų unijos. 
Tos unijos nariai, jeigu su
randa neunijistą operuoto*ją 
kokiame teatre, tai pastato 
pikietuotojus, kurie vaikš
čioja su iškabomis, kad “čia 
ne uniijstas opereiteris dir
ba.”

Aš matau kasdieną tokius 
pikietuotojus dabar pagal 
Embassy teatrą. Ir jie senai 
jau pikietuoja. Darbinin
kai turi kovoti už pagerini
mą būvio visokiom priemo
nėm.

Baltimore ir Ohio gelžke- 
liečių dirbtuvė Mt. Clairie 
jau porą mėnesių užsida
rė ir atleido apie 2,500 dar
bininkų. Dirbo keliolika ir 
lietuvių toje dirbtuvėje, ir 
neblogai uždirbdavo, bet da
bar vaikščioja’ ir nežino ka
da juos pakvies atgal prie 
darbo.

Baltimoriečiai ir kiti, skai
tykite “Keleivį” ir “Naujie
nas”, nes tik tie du laikraš
čiai tikrai, neveidmainingai 
gina darbininkų reikalus. 
Kitą sykį parašysiu plačiaus 
apie rubsiuvius. Kriaučius.

“MAGUS WOZAS” 
MAG1KAS

Ar turite bėdų arba nesveikuojat? 
Patarimai meilėje, biznyje arba figo
je. Gydimas Hypnotizmu.

Susipažinkit daugiau apie nežino
mas paslaptis per musų mėnesiųjus 
paaiškinimus. (51)

Rašykit arba pamatykite ypatiškai. 
“MAGUS WOZAS”

263 Kent Are. Brooklyn, N. Y.

f

kandidatai; 
turės geriausio pasisekimo, 
kad jie yra rekomenduojami 
Chicagiečių ir Naujosios An
glijos komitetų, bet dėl to, 
kad jie yra tinkamiausi iš vi
sų rekomenduojamų kandi
datų.

Nors da nevisos kuopos 
čia balsavo, bet kiek jau ten- j 
ka patirti iš tų, katros daly
vavo nominacijose, tai visi 
ženklai rodo, kad Bagočiaus- 
Viniko-Gugio šleitas turi ge
riausio pasisekimo.

SLA. 353 kp. iš McKees, 
Rocks, balsavo lapkričio 8 
d. Susirinkime dalyvavo 9 
nariai ir balsavo sekamai:' 
už adv. Bagočių 9 bal., už, 
J. Grinių 9, už P. Jurgeliutę' 
9, už adv. K. Gugi 9, už S. į 
Bakaną 9 ir už J. Stungį 9 į 
balsai. Į

192 kp. New Kensnigtone, 
turi apie 30 narių, bet susi
rinkime dalyvavo 28 nariai 
ir nominacijų pasekmės bu
vo sekančios: Bagočius ga
vo 27 balsus, Grinius 27, Vi
nikas 27, adv. K. Gugis 27, 
S. Bakanas 27, J. Stungis 
gavo kiek mažiau, nes kiti 
balsavo už Januškevičių.

Žio8e kuopose nieks jo-( 
kios agitacijos nevarė ir. 
tarp narių nebuvo jokių var-' 
žytinių d.el. parinkimo kan-Į 
didatų. Bet pas narius yra 
nusistatymas, kad senuosius' 
reikia šhioti laukan, o nau-, 
JUS renkant reikia rinkti to
kius,- katrie yra tinkamiausi.;

40 kuopa yra skaitlin-; 
giausia nariais visame Pitts- 
burghe, turi apie 150 narių, 
bet susirikime dalyvavo a- 
pie 50 narių. Prie šios kuo
pos priklauso žymiausis san- 
dariečių veikėjas Pittsburg- 
he, p. J. Virbicką , kuris ve
dė agitaciją už St. Gegužį ir 
Tarailą. Kad pakenkti Baka- 
no kandidatūrai, p. Virbic-

Į daktarus kvotėjus:

Jame telpa daug įdomių 
Statistikų, Straipsnių, Eilių, 
Juokų ir Paveikslų.

priveisė visokių,
,Juk> pagimdėt!^

O, Dr. KarallUS 4. cmsirinlrimo tikSinsn atžs

GEN. VOROSILOVAS.

įvyksta 
kuopos susirinkimas. Fašis
tai kampuose stulpuojasi ir 
tariasi, kokiu “spasabu” už- 

_____   s “naro- 
/” ir komisijos rengimo 

darbą atmesti. Strumskis 
užima susirinkime strategiš
ką vietą ir po komisijos ra
porto jis atsistojęs išplūsta 
F. Bagočių, socialistus ir 
duoda įnešimą rengimo ko
misijos raportą atmesti. Dis
kusijose iš abiejų pušų kal- 

* ~___. L._
gatų į busiantį 3-čio Apskri- diskusijų susirinkimas dide- 
čioi 
1932 
kuopos prisirašė vienas nau- darbuotę tame parengime, 
jas narys, J. Grigas, čia gi- Strumskis nervuojasi ir 
męs jaunuolis. kramto cigarą. Valaičio ka-

Kuopos korespondentas klas pratysta pusantro co- 
J. Virbickas, lio — fašistuose panika. Jie

“KELEIVIO” KALENDORIUS
"i;.......... =^=

1932 METAMS 
JAU GATAVAS!

Sovietų Rusijos karo 
komisaras.

Kiekvienas turėtų tą Ka
lendorių įsigyti, nes jame ra
sit daug naudingų pasimoki- 
nimų. Kaina 50c.

“Keleivio” prenumerato
riams tik 25 c.

Mokestį galima siųsti kar
tu su prenumerata arba sky
rium vien tik už Kalendorių.

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLĖS

dvi krautuves lietuviškų 
GYDANČIŲ ŽOLIŲ IR HDIRBYST* 
lietuviškų vokiškų gyduolių nuo Vi
duriu Užkietėjimo, Skilvio Nemali- 
mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Dusulio 
(Asthma). Peršalimo, Skausmo po 
Kratine, Reumatizmo, Plaukų Slinki
mo, Pleiskanų, Šlapinimo Lovoje, Nuo 
Nervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų 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 lietuvi* 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatų. Klauskit* 
laiškais arba ypatiškai Pasiunčia® 
per paštų visur.

KAZELLS BOT A N IC AI. CO. 
(Herb Specialist) 

108 WEST BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

“KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.



KELEIVIS

LIETUVOJE

Kas yra šiaurės pašvaistė,

yra vis

į*

dangumi plaukia šitos švie-i 
sos bangos.

i kartą teko būti net pačioj 
šiaurės pašvaistės zonoj. Jau 
ir senesnių knygų autoriai

•.T2 vis tiek, kuo ši 
baigsis. Klerikalai į kova 
prieš tautininkus stengiasi iienos”.

KLERIKALIŠKOJI “PIATILETKA” už dėvėjimą uždraustos uni? 
formos. Visa šalis pasijuto 
surakinta tuo dekretu kaip 
plieno replėmis.

Čia Stremeris aiškėjo, kad tai būta tik šiau- 
Panašių

No. 51, Gruodžio 16 <L, 1331

kad pažangiajai visuomenei me ją prie aktingumo, prie 
kova veikimo.

Taip rašo Šiaulių “Nau-

VOKIETIJOJE PASKELBTA 
EKONOMINE DIKTATŪRA.

—Sveikas gyvas, tėve! į viena užauga į tris metus. O 
—Už pasveikinimą ačiu/ištikrųjų turėtų būt atbulai.

—Bet pasakyk, Maike, 
Die-

Maike, ale su tuo da neap- —Bet pasakyk,
sieisi. Turi man pasakyt, ar kodėl tu nematai gerų 
atlikai spaviednį pre Advin-vo darbų? 
tus. ’ j —O kur jie yra?

—Aš, tėve, tokių dalykų —OIrait, Maike. aš
nepripažįstu. Išpažintis yra jaus, tau pridavadysiu.

tuo-
Ve, 

žmogaus pažeminimas. Jos vakar vakare, aš sugavau sa- 
nepripažįsta nei viena krikš- vo mudieroj blusą, kuri man 
čionių bažnyčia, išskyrus per tris paras nedavė paka- 
Romos kunigus. Tai yra in-; jaus, 
kvizicijos liekana. Ji buvo į-| —Gerai, tėve.

Nesenai Kaune įvykęs Ka
talikų Veikimo Centras pri
ėmė penkių metų veikimo 
planą, kitaip tariant—katali
kai nutarė penkių metų bė
gyje suklerikalinti Lietuvą. 
Komunistai su savo piatilet- 
ka mėgina, kaip “Žaibas” 
rašo, pavyti ir pralenkti pra
monės ir ūkio atžvilgiais vi
są likusi kapitalistinį pasau
li, katalikai gi, matyt, mė
gins paversti Lietuvą popie- 
žiškcs “pramonės ir ūkio” 
kraštu, kokiu viduramžiais 
buvo šventosios inkvizicijos 
kankinamoji Ispanija ar ki
tos šalys, kur viešpatavo ar 
tebeviešpatauja juodojo kle
ro šmėkla.

Dėl Lietuvos katalikų nu
matytos piatiletkos pasiseki
mo galima būti skeptiškos 
nuomonės, bet negalima ig
noruoti ir praeiti tylomis pro 
pati nutarimą. Nutarimas 
visais atžvilgiais yra charak
teringas ir įsidėmėtinas. Įsi
dėmėtinas pirmoj eilėj tiem, 
kuriems’rupi sekti ir stebėti, 
kokia kryptimi eina ir ko
kiais padarinais pasireiškia 
visas klerikalų veikimas Lie
tuvoje, veikimas, kuris visais 
atžvilgiais yra kraštui žalin
gas ir negeistinas.

Klerikalai veikia Lietuvoj 
jau ne nuo šiandie. Bet pas
taruoju laiku jie ima rodyti 
ypatingo judrumo bei gyvu
mo. Dabar jų vedamoji ko
va su tautininkais duoda gan 
lyškų to klerikališkojo są
jūdžio vaizdą. Pažangioji 
bei demokratiškoji Lietuvos 
visuomenė stovi nuošalv tos 
kovos, pasilikusi tik stebėto
jo rolėj.

Tačiau nereikia manyti.
pasakvk 

vesta tam, kad kunigai žino- man, keno padaras yra blu- 
tų. ką veikia ir ką mąsto jų sa? Ar ne Dievo? 
parapijonys. —Šiur, Maike, kad Die-

—Na, o kokia iš jos nauda 
tau? Ar nebūtų geriau, tė
ve, kad vietoj tos blusos ta
vo mundieroj butų užaugęs 
naršas? Tuomet turėtum Ka
lėdoms gerą kepsnį, o iš blu
sos ka?

—Veidiminut, Maike, ne
skubink taip greitai. Pirma 
duok man čenčių atsakyt ant 
vieno klausimo, o paskui ei
sim toliau.

—Na, gerai, tėve: kam rei
kalinga pasauliui blusa?

—Gali būt. Maike, kad 
blusa nereikalinga. Ale tu 
pažiūrėk, kaip ji gudriai po
no Dievo sutverta. Toks ma
žiukas sutvėrimas. o kai 
šoks, tai per du aršynu nu- riausybė išnyksianti 

jokiu spasabu. Aš ja gau
džiau kelis vakarus, ir ji vis 
pasprukdavo. Ir kaip aš. 
Maike. aprokavau, tai ji pa
šoka apie 200 kartų aukščiau 
už save. Na, ar tas neparodo 
Dievo išminties, Maike? Tik 
tu pamislvk, kas butų, jeigu 
karvė galėtų pašokt 200 kar
tų aukščiau už save! Dali- 
buk, Maike, ji sulaužytu vi
są tvartą ir pati užsimuštų.

—Tas tiesa, tėve. Jeigu 
karvės pradėtų šokinėt taip 
kaip blusos, tai butų bloga.

—Maike, bedieviai išvedė vo? 
tave iš kelio. Bet dabar prieš!. 
Kalėdas tu turi pasiprovyt. 
Turi man prisiekt, kad kas 
dieną kalbėsi poterius ir ne
prigulėsi prie cicilistų.

-—O kodėl tu bijai socia- 
, listų, tėve? Juk socialistai 

'■ neri pagerinti pasaulį, taigi 
ir tau bus geriau.

—Nekalbėk niekų, Maike. 
Pasaulį Dievas sutvėrė pagal 
geriausi savo planą ir gerint 
jo nereikia. Kas nori pasau
li taisyt, tas niekina Dievo 
darbus.

—Klysti, tėve. Pasauli tai
so visi. Paimk radio, telefo
ną, gelžkelius. orlaivius, au
tomobilius ir kitus techni
kos išradimus. Ar buvo to- „ . • _ - ... - x’ -kie dalykai senovėj? Ne. Ka-*?°ka. Ir negau jos nutverti 
da Kristus užsimanė Jeruzo- 
limą atlankvt, tai jis ant asi-

i lo jojo. O jo vietininkas po
piežius šiandien jau nei ark
liais nenori važiuoti. Jis isi- 
taisė puikiausi automobilių. 
Netik automobilių, bet ir ra
dio stotį pasistatė. O juk tie 
daiktai ne Dievo duoti, bet 
pačių žmonių pastangomis 
padaryt Dievas nieko tobulo 
pasauly nepadarė. Jis su
tvėrė nuogą žmogų.Ir kaip gi 
do milionus uodų. Ir kaip gi 
tu gali sakyt, tėve, kad ne
reikia nieko gerinti šiame 
pasauly? Juk jeigu žmoerus 
nebūtų drapanų išradęs. Die
vo paleisti uodai senai jau 
butų jį gyvą suėdę. Vadina
si, pasaulį • reikia gerint. 
Šiandien jis jau daug geres
nis, negu buvo keli tūkstan
čiai metų atgal, bet socialis
tai nori da daugiau jį nage- 
rint Jie nori taip padaryt, 
kad biedno žmogaus niekas jai. Taigi tu pats, tėve, turi 
negalėtų skriaust ir išnaudo- eit atlikti išpažinti ir prašyt 
ti. / ~ ! kunigo, kad jis atleistų tau

—Ai don kėr. Maike. ką nuodėmę, o ne aš.
tu šneki, bet Dievo darbų1 —Kaip aš matau, tai tu. 
kritikuot negali. t Maikfe, fones iš manės darai.

__Bet jeigu aš matau ju Jeigu taip, tai eisiu. Gud-bai. 
netobulumą, tėve, tai kodėl — ~ -—
aš negaliu jų kritikuot? Pa- KUNIGAS UŽMUŠĖ SAVO 
imkim, pavyzdžiui, kad ir j SUNŲ-
gyvūnus. Kirmėlės, musės ir Georgijos valstijoj, Augu- 
kitoks brudas veisiasi milio- stos mieste teismas rado pro- 
nais, o naudingi žmogui gv- testonų kunigą Williamsą 
vuliai, daleiskim karvės, tik kaltu savo «wnaus užmušimo.

Ii

įtraukti kuoplačiausias ma
ses, aiškiau tariant,—visą 
kraštą. Aišku, jog ir jų su
manytoji piatiletka ne ką ki
tą. kaip tik tokias pastangas 
reiškia. Bet katalikų pakel
toji akcija turi ir kitokio ele
mento, negu vien tik kovos 
už teisę laisvai veikti ateiti
ninkams ir kitiems jų “bro
liams Kristuje”. Klerikalai 
savo tikslu stato vienu ar 
kitu budu laimėti valdžią ir, 
gal but.ilgam laikui Lietuvoj 
įsistiprinti. Kalbamasai Ka
talikų Veikimo Centro nuta
rimas rodo, kad klerikalai 
tikisi atsiekti to bėgvje arti
miausio penkmečio. Ką reik
štų kraštui, jei klerikalam1 
pavyktų suvo “niatiletką” į- 
gyvendinti— aiškinti, rodos, 
netenka. Tcdėl katalikiškoji 
“piatiletka”, kaip ir visa jų 
akcija, pažangiajai ir demo- 
kratiškajai Lietuvos visuo
menei yra įspėjamu ženkli 
budėti.

Pažangioji visuomenė tu
ri parodyti maksimum gy
vumo ir žiūrėti, kad klerika- 
liškoji akcija nepakenktų 
kraštui ir iš tiktųjų nepaver
stų jį popiežiškos “pramonės 
ir ūkio” kraštu. Kad nepa
tektų Lietuva į dar didesnę 
vergiją ir nelaimę.

Katalikiškajai piatiletkai 
turi būti visais budais kliu
doma. Klerikališkojo veiki
mo planai turi būti sugriau
ti. Kraštas turi gyventi ne tik 
šia diena, bet ir ateitimi, c 
juodojo klero sumanymų pa
sisekimas lemia jam ateitį 
tamsią ir liūdną.

Dar kartą perspėdami pa
žangiąją visuomenę, ragina-

“Naujai Bangai” 
Pasirodžius. Kam teko būti šiaurėj, tas tc-mi tiktai tolimų gaurės sri-

_____  nesykį matė, kaip vakarais, čių gyventojams. Juo toliau
Šiomis dienomis Urugva- gerokai įtemus, staiga pasi-Į eisim į pietus, juo rečiau 

juje pasirodė naujas lietuviu rodo danguje kaž kokie keis- gausim pamatyti siaurės pa- socialistų laikraštis, “Naujo? * šviesos spinduliai įr lieja- švaistę.
ji Banga”. Ją pagimdė, ga- SL skečiasi, plinta į visas pu-; Į šiaurės pašvaisčių kate- 
Įima sakyt, susidėjusios pie-.868 *r . nyksta. Taip kaip gori ją teiną ir pietų žemga- 
tų Amerkioje tam tikros ap- vandeniu ritasi bangos, taip jjo pašvaistės, 
linkybės. —— i

Argentinoj ir Brazilijoj, sos 
kur prie valdžios stovi viso
kie “tautos vadai”, dabai 
siaučia biauri reakcija. Jau 
įvyko šimtai nekaltų lietuvių 
areštų, prie kurių nemaža 
prisidėjo Lietuvos konsula
tai ir klerikalizmo bernai. 
Štai, Argentinos klerikalų 
leidžiamas “Švytuiys” pra
neša, kad tenai areštuoti 
“Argentinos Žinių” redakto- 

BSBs'kSS tąsą
tą imi, kunigų "Svyimyf, "■?> • " Bostone? —Jį
tyaojasi is suimtųjų lietuvių Kas yrą siaurės pašvaiste, šiaurės pašvaistės zonol Jau 
ir džiaugiasi, kad jie suimti, tai klausimas, kuią moksli- ir 5^5^ autoriai

Urugvajaus Socialistų pinkai senai jau tyrinėja ir kalba apie tai, kad kada
Partijos Lietuvių Skyrius, tu- jki šiai dienai jos paslap- šiaurinės pašvaistės atrody- 
rėdamas daugiau laisvės ne- ties da nėra ištyrę. - - - - -

j Ekvatoriaus srity šiaurės 
i pašvaisčių niekuomet neten- 

Tai yra šiaurės pašvaistė. Į ka matyt. Stremeris nustatė, 
Lietuvoje gyvenant man kad kai kurios šiaurės pa- 

neteko jos matyt. Negirdė- švaistės siekia 800 kilometrų 
jau, kad ir seni žmonės butų aukštumos ir kad šie kraštu- 
apie tai kalbėję. Bet pava- tiniai aukštumai yra tose at- 
žiavus į Peterburgą (dabar mosferos dalyse, kuri aiš- 
Leningradą) ir toliau į šiau- kiaušiai būna apšviečiama 
rę, jau galima šitą įdomų saulės. Bet yra ir žemų šiau- 
gamtos reiškinį retkarčiais rėš pašvaisčių, ypatingai to- 
pamatyti. Į limose šiaurinėse srityse, sie-

Amerikoje man keliatą kiančių vos kelis kilometrus

'davo kylančios tiesiai nuo 
žemės, kaip toli degančio 
gaisre pašvaistė. Toks įvy
kis buvo Tiberijaus laikais, 
tvirtina Seneka, kada ka
riuomenė patraukė į Ostiją, 

, kad ji dega, 
j 1709 metais Kopenhageno 

Vienas šios knygos skyrius gaisrininkai skubėjo gesinti

gu Brazilijos ir Argentinos žinomas norvegų mate- 
pažangieji lietuviai, nutarė inatikas ir fizikas Kari Stre
su atsibasčiusiais čia Lietu- mer išleido knygą, pavadin- 
vos fašizmo agentais aktin- tą “Nuo visatos iki atomo”, 
gai kovoti. Ir todėl šiomis Knygoje išdėstyta įdomus 
dienomis pasirodė socialisti- paskutinių metų mokslo lai- manydama, 
nės minties darbo žmonių mėjimai fizikos srity. j-----  ‘ *
laikraštis, “Naujoji Banga”.! ________ ____ _ ~

“Naujoji Banga” yra užsi- pašvęstas šfaurės pašvaistės didelio gaisro, tuo tarpu pa-
briežusi laikytis socialistinės problemai. Čia Stremeris aiškėjo, kad tai butą tik šiau-
ideologijos, nagrinėti teore- aprašo visą eilę svarbių dar- rinės pašvaistės. Panašių
tinius socializmo klausimus bų kuriuos jis nuveikė šioj atsitikimų buvo ir paskųti-
ir šviesti darbo liaudį, supa-Įsrjįy jr kurje padeda aiškin- niaisiais laikas.

Gali būt apskelbtas ir karo turą ir pasakė, kad gali būt 
stcvis, jeigu fašistai ar ko
munistai pradėtų triukšmaut

Keliatas dienų atgal Vo
kietijos fašistų lyderis Hit
leris papasakojo užsienio 
spaudos korespondentams 
savo tikslus. Vokiečių fašis
tai. jis sako, neketina žy
giuoti ant Berlyno, kaip ita
lai juodmarškiniai žygiavo 
Romon. Bet dabartinė vv- 

pati 
savaimi, nes žmonės pereiną 
fašistų pusėn. Jau apie 75 
nuošimčiai Vokietijos einą 
su nacionalsocialistais (taip 
save vadina vokiečių fašis
tai). Dar vieni-antri rinki
mai, ir Vokietijos valdžia 
busianti nacionalsocialistų 
rankose, sako Hitleris.

Paėmus hitlerininkams 
valdžią, viskas busią pakeis
to. Karo skolų Vokietija 
daugiau nemokėsianti. Res
publikos vėliava busianti pa
naikinta. Auksas, kaipo pini
gų pagrindas, busiąs atmes- 

Bet šitas argumentas visai tas. Francuzija dabar turin- 
da neparodo, kad mes nega
lėtume apsieiti be blusų. Ma
no manymu, jos visai nerei
kalingos. Taip pat nereika
lingi ir kitokie parazitai. 
Dievas juos sutvėrė, o žmo
gus turi naikinti. Tu pats 
tėve, prisipažisti sunaikinęs 
vieną tokį Dievo padaro. 
Reiškia, tu irgi jam nusidc-

ti susigrobus daugiausia 
aukso Europoj. Taigi ji ga
lėsianti tą metalą ir laikytis 
sau, o vokiečiai, susitarę su 
kitomis valstybėmis, pasi
rinksią kitokį mąstą savo 
pinigams. Auksas tada lik
siąs be vertės.

Kad paėmę į savo rankas 
valdžią fašistai visiems da- 
bartiniems valdininkams nu
kapos galvas, Hitleris nieko 
nesakė, bet tai jau ir be pa
sakymo visiems suprantama. 
Jis yra aiškiai tą pabriežęs 
anksčiau.

Taigi, sprendžiant iš Hit
lerio pareiškimo, Vokietijoj 
fašizmas yra neišvengiamas.

Bet kol kas Vokietijos val
džia nemano kapituliuoti. 
Priešingai, ji pereitą sąvaitę 
paskelbė ekonominę dikta-

apskelbtas ir karo stovis, jei
gu tvarkos palaikymas to 
reikalaus.

Štai kai kurie ekonominės 
diktatūros punktai:

Maisto, kuro ir drapanų 
kainos numušamos 10 nuo
šimčių. Taip pat valdžios į- 
•akymu numušama 10 nuo
šimčių rendų.

Kainoms tvarkyti skiria
mas komisionierius.

Visiems valstybės, štatų ir 
miestų valdininkams ir tar
nautojams numušama 10 
nuošimčių algų kad sumaži
nus valdžios išlaidas.

Numušamas aityginimas 
daktarams, kad žmonėms 
lengviau butu prieinama me
dicinos pagalba.

Pakeliams muitas ant įve
žamų iš užsienio prekių.

Suvaržomas įvežimas už
sienin pinigų.

Uždraudžiama’dėvėti vi
sokią uniformą, kurios su to
kiu pamėgimu ir pasididžia
vimu laikėsi beveik visos po
litinės partijos Vokietijoj, 
kaip ve: monarchistų plieno 
šalmas, fašistų rudi marški
niai, komunistų raudoni kas
pinai, ir tt

štatų valdžioms duodama 
teisė reikalauti šaujamų gin
klų atidavimo.

Apribojama pardavinėji
mas kišeninių peilių ir kito
kių įrankių.

Liki 2 dienos sausio 1932 
metų uždraudžiami visi po
litiniai mitingai ir viešos de
monstracijos.

Tai toks yra vokiečių vy
riausybės atsakymas Hitle- 
’iui ir jo saikai.

šito dekreto rezultatai pa
sirodė jau antrą dieną. Buvo 
atšaukta visa eilė mitingų, 
kurie turėjo įvykti šiomis 
dienomis. Berlyno priemies-

žindinant ją su milioninės ’ 
Socialistų Partijos skyriais 
ir jų darbuote, rašyti apie 
pasaulio darbininkų kovą už 
socializmą ir aiškinti, kaip 
visokie “tautos vadai” su sa
vo agentais terorizuoja susi
pratusių darbininkų judėji
mą Lietuvoje ir kitur.

Taigi, draugai amerikie
čiai, kad šis jūsų draugų pra
dėtas darbas Pietų Ameriko
je neliktų be paseku, kad 
pradėtas jų leisti socialisti
nės minties laikraštis “Nau
joji Banga” galėtų gyvuoti ir 
nors dalinai lietuviškųjų 
“tautos vadų” terorą para- 
’yžiuoti, remkite tą laikraštį 
r palaikykite jį kiek galėda

mi.
Jungkimės ir stokime visi 

vienos minties frontan, kad 
vėliaus, tinkamai prisiren
gę, bendromis jėgomis galė
tume kartu su Lietuvos dar
bininkais galingai sušukti:

Šalin “tautos vadai!”
Lai gyvuoja socializmas 

Lietuvoje!
Lai gyvuoja laisvų darbi

ninkų ir valstiečių valdžia!
Taigi nepamirškite “Nau

josios Bangos”. Jos adresas 
toks: “Naujoji Banga”, Cal- 
!e Canelones 962, Montevi- 
deo, Rep. O. dėl Uruguay.

Aibė B. Gumbaragis.

ti šiaurės pašvaistės paslaptį. • šiaurės pašvaistės turi vi- 
Jis rašo: są eilę tam tikrų ypatybių,
Nuo ko pareina šiaurės su kuriomis negali nesiskai- 

pašvaistės pasirodymas? Ji tyt bet kuri teorija aiškinan- 
žinema kiekvienam ašigalio ti jų atsiradimą, 
sryties ir šiaurinio žemės; pažymėtinas
^±^0 šiaurės pašvaisčių su
iludi neaiškume neišaiškin ž?n?ės ma^ctizmu- Jau «- 
£ . ’ nelsaisk n niai nustatyta, kad šiaurinių
tose priežastyse. ’ pašvaisčių pasirodymas vi-

Tam tikromis nakties va- suomet supuola su magneti-
------------------------------------------------, •

Iš kitos pusės, išaiškinta, 
kad šiaurės pašvaistės turi 
dar lyšį ir su procesais, vyk
stančiais ant saulės. Žinoma 
taip pat ir sąryšis žemės 
magnetizmo su pasirodymu 
dėmių ant saulės. 1926 me
tais, sausio 25 dieną buvo 
stebima pasirodymas dide
lės naujos dėmės ant saulės. 
Sekančią dieną pasirodė 
šiaurės pašvaistė šiaurinėje 
žemės pusrutulio daly. Oslo 
(Norvegijoj), pavyzdž., pa
švaistė spindėjo ugningai 
raudona spalva, kas gyven
tojų. tarpe kėlė didelį njeri- 

i mą, nes buvo panašu į mnži-

“KELEIVIO’ SKAITYTOJAMS 
KANADOJE.

/
DRAUGAI:—*

Už KANADOS DOLERI Bankai Suv. Valstijo
se išmoka tik 75 centus, tai didelė skriauda. Bet 
Suvienytų Valstijų Paštas, už Canadian Postai 
Money Orderį, išmoka pilną sumą.

Todėl užsisakant “Keleivį”, knygų, arba duo
dant paskelbimą, geriausiai išpirkti pastoje “In- 
temational Postai MoneyOrder”. Siunčiant “Kelei
viui” laišką su Money Orderiu, patartina para
šyt savo adresą atgal ir prilipyt už 3c. paštos 
markutę; nepridėjus markutės, vietos paštas lai
ško gali neišsiųsti.

Su augšta pagarba,
“KELEIVIO” A DM.

253 Broadway. So. Boston. Mass.

landomis, žymi dangaus da- nėmis audromis, 
lis nušvinta įvairiaspalvėmis j 
šviesomis, ilgų ruožų ir lan
ko pavidalu, kurie šviečia 
baltai, geltonai, raudonai ir 
mėlynai. Pašvaistė kartais 
pasirodo su teisingais kon
tūrais ir pastoviomis linijo
mis, o kartais leidžia ilgus 
spindulius, kurie paraleliai 
krypsta iš šiaurės į pietus ar
ba sukasi aplink vertikalinę 
ašį į vakarus ir atgal. Jei 
spinduliai išsisklaisto įvai
riomis kryptimis, tai gauna
si, taip vadinama, “šiaurės 
karūna”. Kai kada spindu
liai nusileidžia iki pat hori
zonto ir tada pasirodo pa
švaistė kopulos pavidale. i

Būna atrtitikimų, ir labai .
dažnai, kada visa šiaurės . 'T L°v®ring
pašvaistė išsitiesia žalčių pa- įrodė, kad šiaurinių pašvais- 
dangėj, susisuka į kamuolį čių pasirodymas turi glaudų 
arba banguoja šviesos vilni- sąiyšj su dėmių pasirodymu 
mis. Bet tie reiškiniai ma- an^ saulės. Maršana ir Maun- 

i dera darydami bandymus 
j nustatė, kad po 20-50 vai. 
; perėjus dėmėms per saulės 
: meridianą, tuoj pasirodo 
‘ šiaurinės pašvaistės.
| Ekgolmas ir Arrhenius 
nustatė, kad ir mėnulis turi 
įtakos į šiaurės pašvaistes.

Pagaliau, esama sąryšio 
j šiaurinių pašvaisčių su elek
trinėmis atmosferinėmis sro
vėmis, kurios trukdančiai 
veikia į radio bangų priėmi
mą, telegrafą. Į šį sąryšį pir- 

, masis nurodė Matteuci 1848 
metais, 

į šiaurės pašvaisčių negali
ma pavadinti šviesos lužimu 
arba atspindžiu.

Nustatyt galutinai šiauri
niu pašvaisčių asiradimo 

į priežastis ir išaiškinti jų pa
slaptis dar nepavyko. Tuo 

i tikslu dar visa eilė moksli
ninkų daro laboratorijose 
bandymus, tyrinėja šiaurės 
pašvaistės spektrą.
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Parsitraukė Meilužį, Jos

q‘ ji nepagalvojo, kiek tai pa- Ambrozas išėjęs iš namų. Po mACYlUMTlimn imi i tU-Ui T

Bet kada atsistojo prieš

, kad apsiskel-j Vinikas, SLA. Apšvietos Ko-c‘ 
<iios karalium J misijos pirmininkas. Dai- ~

Pa
&

• I

jis norįs perdaug meilės. Jis

Teisėjas savo sprendimą

“The Bridgeport Herald”.

Tai

davė jiems salę keliems mi
tingams, davė binzų, kavos •  ____ •. « •'An v •

LAWRENCE 
7149

West
Ona Ambrooi 
na čia ant Park JĮ
laiką vis norėjo divorso, bet

ien prieš 
Sug dalykų pri

pasakojo apie savo vyrą An-

. Mano pati tuojaus į savo 
pusbrolį įsimylėjo, sako Am
brozas.

Šito dėlei kilo vaidai ir

AtsistojuAąnądi

taną, kuria gyvena čia’ ant Ihheenj Kliubo Crn*.ent

■A

.PARDUODU 2 ŠEIMYNŲ N ANA,
i :6 metų senumo, visi įtaisymai nanjo- 

vįšlę. Mainyčiau ant biznelio arba pi- 
gatm vienos šeimynos, arba kurie ta
ri iemės Lietuvoje. . (52)

r . ,r P. ŠEN ĖSKIS
< 13728 Eaglcamere Avė, 

Clereiaad, OMo.
.... <=F. .• 7 į jau gyvena Drwwyn, am. a. raciya
kad VISI nesusipratimai kll- iš Kentraičių, išvažiavo į Ameriką 
dMVP iŠ io kaltėm nes- p*® metai; turiu svarbų reikalą,uavę is jo paties Kaitės, nes jKurie žinot kur jls randas, prašau

101 Beacon St 2 Bradley St 
ts j u. WORCESTER

Tefefohas — 5-1896

nį, 20 d. gruodžio, Lietuvių
Amerikos ] 
svetainėje, 80 Union avė., 

tuvos Brastos tvirtovėj. 1 kertėj Stagg streeto, Brook- vyras jk tain nat
Pranešdama iš Varšuvos lyne. Programa prasidės 5 M -J

■ i.-m.

PAJ1ESKOJIMAL
j-,.-- , • . • ■ • • ’ * ’ • ■ ■ • 7

Teklė Bugailaitė-Eismantiene, pa- : 
jieškau brolio Felikso Bugailo, girdė- . 
jau gyvena Brooklyn, N. Y. Paeina

gieji lietuviai minėkime tą 
-T * a* a • • • . * «

Įvairios Žinios
Komunistai Darysią Lenkai Kalba Apie 

Antrą Žygį įWa Karalių Pilsudskį”, 
shingtoną. f Associated Press žinių a-

‘ Komunistų suruošta “ai- J • V?T‘
kanujų eisena” į« Washing-iv?s’ T dabartiniu laiku 
toną jau pasibaigė. Jie ėjo kalbanti apie
tenm Datiekti <^vo reikalavi i^^^skio planą apsiskelbti 

i Lenkijos karalium, šitokis mus Kongresui u• preziden- p., .•
tui Hooveriui. Bet policija' k įsejęs jjų niekur neįleido. Tiesa, ? «®gn™ejant buvumų-
divė iUm. „1. VUUm. W S*™0 atstovV Lle-

Ambreu^j. .u«uaui«
Vj^T Reikalauja Divorso.

Conn.— 
kuri gyve- 
., per ilgą

Juilėjiais Vatens ir
Bflhldyao Fašistai.
BROOKLYN, N. Y.

20 gruodžio, S.I^A. Jubi-
lėjus.

Brookljmo ir apylinkės lie-
tupams > žinoma, S a į { ^snmgumo ir ru- 
LA. 38 kuopa rengia istorini n 
vakarėlį SLA. 45 metų įsiku- P . 
rimo sukaktuvėms paminėti.

£5 Šitokią naujieną, Associated vai. po pietų. Kalbės adv. F. nakvynę pora naktų. Bet žitnVin J. Balčius. SLA. Skundu ir
ilgiau juos laikyti ji atsisakė ; 
ir paprašė, kad trečią dieną 
jau išsikraustytų.

Nors policija buvo pasi- i 
ruošiusi tikrai kovai, buvo iš
stačius prie Kongreso rūmų 
kulkasvaidžius ii- ambulian- 
sus sužeistiems vežti, tečiaus 
ginklo nevartojo ir elgėsi 

- gana mandagiai, kiek iš po
licijos mandagumo galima 

' tikėtis, nes demonstrantai 
užsilaikė ramiai ir varu 
niekur nesiveržė. Jie daina
vo revoliucines dainas, jų 
kapelija griežė “Internacio
nalą”, kalbėtojai sakė pra
kalbas ir karčių žodžių nesi
gailėjo nei kapitalistams, 
nei jų policijai, bet policija 
jiems to netrukdė.

Antradienį komunistai 
Washingtoną jau apleido 
(jie buvo atvykę tenai sek
madienį). Policija palydėjo 
jucs iki pat District of Co- 
lumbia sienos ir tenai “atsi
sveikino”, palinkėdama lai
mingos kelionės namo. Ko
munistai atsakė policijai, 
kad jie surengsią dar kitą 
žygį į Washingtoną. Sako, 
ateisime daug didesnėmis 
spėkomis ir tada mes jus čia 
“pafiksysim.”

Šiaip ar taip, vis gi Rusi- 
. jos bedarbiai negalėtų šito
kio žygio į Maskvą padaryti. 
Komunistų čekistai visus a- 
reštuotų kaipo “kontrevoliu- 
cionierius.”

Kruvini Įvykiai Pe- 
ruvijoj.

Prieš Peruvijos prezidento 
Cerro įšventinimą. Paijano 
mieste kilo didelės riaušės, 
per kurias 10 žmonių buvo 
užmušta ir 13 sužeista. Visi 
nukentėję priguli aprištų 
partijai, kuri statė į prezi
dentus Victorą Hayą de la 
Torrę. Žinios sako, kad są- 
rišy su šitais įvykiais, cuk
raus plantacijose darbinin
kai apskelbė streiką, kuris 
greitai plečiasi.

Pulk. Luis Sanchez Cerro, 
kuris dabar tapo įšventintas 
Peruvijos prezidentu, 1930 
metais nuvertė prezidento 
Legujos diktatūrą ir buvo 
paskirtas laikinuoju prezi
dentu. Bet vėliau prieš jį su
kilo laivynas, kaltindamas jį 
kad jis norįs išrinkti pats sa
ve pastoviu prezidentu. Jis 
buvo nuverstas ir iš
tremtas. Bet dabar jam pa
vyko sugrįžti ir vistiek įsi
gauti į prezidento vietą. Kai
riosios partijos organizuoja 
prieš jį opoziciją parlamen
te.

EsseM Išdirbiiiąi Sukelia Apetitą
Išdirbysteje

trijų dienų jis sugrįžęs. Jo ; 
pati dabar atvirai pasakiusi 
jam, kad ji mylinti Juozą. Ji 
prisipažino turėj’usi ir dau
giau meilužių; vienas j‘ų bu-’! 
vęs Jackus Jusius, o kitas—1 ; 
Jonas Jonaitis. Su vienu ji i 
susieidavo per septyneris 
metus, o su kitp tik per vie- i 
ną vasarą. Tai buvę seniau.' 
Dabar gi romansas prasidė-! 
jęs su tuo pusbroliu Juozu, i

Juozas ir maži vaikai gu-( • 
lėdavo ant antrų lubų, sakoj 
Ambrozas, o aš ir mano pati 
apačioje. Bet aš pastebėjau,^ 
sako Ambrozas, kad apie vi-; 
dumalrtį mano žmona vis 
atsikelia ir eina ant viršaus.; 
Kai aš paklausdavau, kur. 
tu eini, tai ji atsakydavo,! 
kad einanti “vaikus apkloti, 
kad nebūtų jiems šalta.” 

Bet aš įsitikinau, sako vy
ras, kad šalia “vaikų anklo- 
jimo” mano pati da kažin ką 
daro, nes išubudavo ant vir
šaus gana ilgai.

Taigi, vieną naktį aš nuta
riau persitikrinti, ką ji te
nai daro. Užlipus jai ant vir
šaus “apkloti vaikus”, aš pa
laukiau kokią minutę ar 
dvi, sako vyras, ir po valiai 
pats užlipau ant viršaus. 
Mano pati išspruko iš Juozo 
kambario. Na, ką tas reiš
kia? Nejaugi ji eina ir Juo
zą “apkloti”, kad jam nebū
tų šalta?

Ambrczienė šituos vvro 
kaltinimus užginčija.Ji sako,

TuiintoUr Virtos ’y 
Hei

įdomių, o gal net ir įdomes
nių istorijų papasokojo apie 
M-Judviejų persiskyrimo by
la buvo svarstoma Hartfordo 
:uperior teisme, ir sako- 

• . ... i ma, kad tokios idomios irnuos genausios rytinu, vals- k b los šio! da ni 
Ujy dainininkes ir daininin- k jame^iane nebuv0 gir. 
kai: Zose Vitaitienė, Violeta
Tamkiutė Marė Strumskie-. vyras buv0 man
Įle’, Kriaueiunas ir -.žiaurus, nepakenčiamas, 
Buksnaitis; jiems akompa- k Ambr^zienė teisė;
nuos pmn^te Aldona Knau- N ltokiu gi budu tas 
eiunaite. Po prakalbų ir dai- į0 žiau^mds reįkėsi? viso- 

s°k|al- yajtaias kjais budais. Pavyzdžiui, jis 
SbiS AmXs'" bu™ J* ™
vių kalbėtojus, kaip F. J. i sakydavo, kad jo žmona 

.. . A - perdaugsusidedanti suki-S^ž^u "žavT&ų ^ais- Jis Padėjo jos 
E meilės kitiems. Argi tai nedamų. Tai bus graži Paz^n" ^:aurumas? Tokio žiaurumo giųjų lietuvių šventė, kurio-;?.iauruI”??- . .? . zia^t7rPo 
> būtinai turime dalyvauti, ii1 negalėjusi ilgiau pakelti, jc „m vua J Jos vyras buvęs tiek pavy

dus, kad kas naktį norėdavęs 
turėti po tris karštus balius.

“Tiek meilės man per
daug,” sako Ona.

Tuomet atsistojo prieš

Press priduria dar šitokią J- Bagočius. SLA. Skundų ir 
pastabą: “Kadangi Pilsuds-' Apeliacijų Komisijos pirmi- 
kis yra gimęs lietuvis, tai čia1 ninkas iš Bostono ir Dr. M. 
yra manoma, L_ \
bus jam Lenkijos karalium, j misijos pirmininkas, 
tarp Lenkijos ir Lietuvos ga
lėtų pagerėti santikiai.”

Žincma, šitas spėjimas a- 
pie santikių pagerėjimą nie
ko nevertas. Nors Pilsudskis 
gimęs Lietuvoj, bet jis yra 
Lenkijos patriotas ir nėra jo
kio pamato manyti, kad ta
pus jam karalium jo patrio
tizmas sumažėtų.

Sako, Sovietai Finan
suoja Kinijos Ko

munistus.
Japonijos valdžia sakosi 

turinti neabe jotinų įrodymu, 
kad Sovietų Rusija remia pi
nigais komunistinį judėjimą 
Kinijoj. Kas mėnesį Maskva 
duodanti po 100,000 rublių 
tiems kiniečiam^, kurie pla
tina komunizmą.

Be to da japonų konsulas 
iš Charbino praneša, kad ne
labai senai per Rusijos sie
ną ties Blagovieščensku bu
vo pergabenta 1000 skrynių 
amunicijos Kinijos komuni
stų generolui Ma šan-šanui, 
kuris laikosi apie Hailuną.

Tas pats raportas pažy
mi, kad po mūšio prie Nonni 
upės tilto paimti japonų ne
laisvėn generolo Ma raite
liai buvo apginkluoti Sovie
tų Rusijoj darytais šautu
vais.

AMERIKOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS SUSTOSIĄS 

ANT 144,000,000.
Už 30 metų Jungtinių Val

stijų gyventojų skaičius jau 
sustos augęs. Jis pasieks 
144,000,000.ir daugiau jau 
nebekils. Taip pranašauja 
agrikultūros departamento 
sekretorius (ministeris) 
Hyde savo raporte Hoove- 
riui. Jisai remia šitą nuo

monę tuo, kad imigracija 
kas metai eina mažyn, gimi
mų skaičius mažėja, o mir
tingumas eina didyn.

VEAL-
LOĄF _ Specialybė

FRANK- 
FURČ1AI

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI.
30 puikiai prirengtų skirtingų gatunką 

ir prieskonių.

bandykit lahndien EsseM produktus
Reikalaukit pasf savo krautuvininką ir bučerį.

Nors visas Brooklyno fašis
tų štabas truks iš piktumo, 
kad jiems nepasisekė to pra
kilnaus istorinio vakarėlio 
sustabdyti, bet mes pažan-j 
gieji lietuviai minėkime tą' . . . Antanas ir DaDa. 
švente iškilmingai ir visi da- 
lyvaukime.

Rengimo Komisijoj
Draugas.

šakojo savo pusę apie Oną.
Sako, tūlas laikas atgal ji 

pradėjo mane prašyti, kad 
Į aš išpirkčiau laivakortę jos 
i pusbroliui Juozui atvažiuoti 

112,400 Meksikiečių Amerikon. Aš, sako, sutikau , _ _
o * at ; ir Juozas atvažiavo pas mus esąs “nepnsotinamas .SugrįZO l\amo. j West Hartfordą ir gyveno 

_ . , pas mus kelis metus kaip tuo tarpu sulaikė.
Davien a v»L»Ują ramumo ;«bnrtjBgtefee.» ~ - -

kunigų skaičių.
Meksikos vyriausybė pra-i 

Yiešar kad šįmet sugrįžo na-’ 
mo daugiau kaip 112,400, 
meksikiečių, kurie buvo iš
vykę užsienin geresnių už
darbių jieškodami. Dau
giausia meksikiečių parva
žiavo iš Jungtinių Valstijų.

Nors kunigai dabartinę 
Meksikos valdžią smerkia, 
bet pasirodo, kad darbinin-

GRAIKIJOJ MAŽINAMI 
LAIKRAŠČIAI.

Graikija neturi popieros 
fabrikų, todėl popierą pri
eina pirkti iš užsienio. Tuo 
budu iš Graikijos išvežami 
pinigai. Taigi, kad pinigų 
išvežimą kiek galima suma
žinus, Graikijos vyriausybė 
pasiūlė sumažinti dienraščių 
formatą ir lapų skaičių. Siū
loma padaryt tik 4 puslapių 
laikraštukas.

TEISĖJAS ATSISAKĖ 
BAUSTI BEDARBĮ.

Paterson, N. J.—Policijai 
čia suėmė bedarbi Rosarioj 
Velliri, kuris pavogė 400; . . 
svarų anglių. Bedarbis teis-, mirė Juozas Stankūnas, ku- 

;me nesigynė. Jis paaiškino, no kūnas tapo sudr/jintas 
į kad jis neturi darbo ir kuro Bostono kremetorijoj, spa- 
nusipirkti negali, todėl buvo lių 16 dieną. .... 
—:— ---- Spalių mėnesi taipgi mirė

__ ____ Vaikams Adomas Kalaušius, palaido- 
kų būklė prie šitos valdžios kambarius. Išklausęs bedar- - tas Worcesterio kapuose, žymiai pagerėjo. Todėl ir -_______________ . . _ > t__i__:—_ .
grįžta meksikiečiai iš kitur.

Kunigams, žinoma, Mek
sikoj ne pyragai. Į politiką 
jie kištis tenai negali. Išnau-

__________ ___ XX Y ______________ _____

tais bizniais” taipgi uždrau
sta. Negana to, nuolatos ma
žinamas kunigų skaičius. 
Praėjusią vasarą Vera Cruz 
valstijoj išėjo įstatymas, ku
ris nustato tiktai vieną ku
nigą ant 100,000 gyventojų. 
Tai reiškia, kad tokiam mie
ste, kaip Lietuvos Kaunas, 
gali būt tiktai vienas ”dušių 
ganytojas.” Tai buvo didelis Į 
smūgis popiežiaus armijai. 
Dabar tokį pat smūgį užda-

praneškit,arba pats lai atsišaukia.(51) Jcik&U Senyvo ŽlMOgMM
MRS TEKLĖ EISMANT Kuris mylėtų gyvent ant formos ir

216 So. 5 St. Duųuesne, Pa. bent kiek galėtų pagelbėt padirbėt.
——:----- - Už'tai turėtų gerų užlaikymų. Sutin-

Pajieškau merginos arba našlės ap-_ kanti.tom sąlygom, lai atsišaukia (51) 
sivedimui, kuri myli gyyęnti ant far- ALEX ZVIRZDIN
mos; aš esu 30 metų vaikinas, Tarme- j. - ‘gj J). 5, Richfieid Springs, N. Y. 
rys. Su laišku malonės prisiųsti- pa- . ______________ .
veikslų—reikalaujant

TONY TVI
Taber, Altą, Canada.-

rąztnsiu. (52) 
UTIS NAUJI KALENDORIAI

priverstas vogti anglis, kad 
sušildyt mažiems 1

WORČESTER, MASS.
Spalių 16 dieną čia pasi-

bio paaiškinimą, teisėjas Jo- Lapkričio 4 dieną mirė 
elson. tarė: “Mano sąžinė Antanas Dziaugis, palaido- 
neleidžia tą žmogų bausti. kaipo katalikas lapkr. 7

j Aš manau, kad tėvas, kuris fl;en3- Lietuvis Darbininkas.
• v* i .

doti žmones visokiais “šven-į apšildyt, yra daug geresnis 
fale Rivniaia” t o i neri • tėV3S, nefifU t3S kllHS lei-

I T v • ® v • ’ • ■* U •

šeimynai salti.

t vagia anglis savo šeimynai
■—-— 1 Z  ----------' Shenandoahry rasta nu-
tėvas, negu tas, kuris lei- sižudęs Jurgis Mikolaitis, 
džia savo šeimynai šalti.” - uris ilgai buvo be darbo. 
Reiškia, pasitaiko ir teisėjų. Liko žmona ir duktė.

! kurie moka bedarbio padėtį (
suprasti.

NUTARUS NUSIGIKLUO- dovana tai baksas kvepiančių
TI, ITALIJA PASTATĖ 10 

KARO LAIVU.
IŠ Italijos pranešama, kad bandykit pirma patys, persitikrinsite

--------------- - ‘ ' -------------- r-    .,

SOFIJA GRIGALIUNAITĖ pajieš- ' ,. ___ T .______
kau brolio Antano Grigaliūno, Madz- ICFOmEJIJft
galų kaimo, Josvainių valsčiaus, Ke- 
dainių apskr., Kauno gub. ir dėdės 6S3 _rOURTw_ VT.
ANTANO RAINIO, Svilų kaimo, pir. S. BOSTON, MAN., OAA. 
miau gyveno New Yorke, dabar ne- ■ f. įy,________________ ■
žinau kur jie randasi. Kas žino .apie”' ' _ 
jvos prašau pranešti,' turiu svarbų; j C:: RASINAUDUOKITE 
reikalų, arba pats lai atsišaukia. (52) NIJPIG1NIMUSOPHIA petros '[ " vnvziniifivi
3946 B St, Detroit, Miete. Kurie lošiate kaziromis ir mylite
-------------------------------------------------- pajuokaut, įsigykit šias Jcnygas:

Pajieškaū brolio Prano MORKŪNO, Paslaptis lošimo kažiromto—»c.
jis yra sūnūs Laurino, į Ameriką iš- Nauja Sapnų Knygele __Jse.
važiavo 1913 m., birželio mėnesy. Pat ;. Dainos ir Deklamacijos
eina iš Sutkunų kaimo, Lygumų pa- 96 puls. -“g*
rapijos; atvažiavo, pas to paties kal-l . Visas 3 pnsiunciu uz wc. UMnt 
mo kaimyną Brašlūlį į Pniladelphia, ršiųsti ir pastos stampomis.
Pa. Pagyvenęs apie pusę metų.persi-1. . P. MIKALAUSKAS
kėlė į Newark, N. J. ir gyveno iki ka-’ 248 W. Fourth St. So. Bostea, Nata.

pradžios su K. Kvedaru ir M. Me- Į' —
iš Kabališkhi kaimo.

’-'uris ilgai buvo be darbo.

r<> 1 ... 
tiejaičiu iš Kabališkių kaimo, Lygumų 
parapijos. Nuo to laiko žinių negau
nu. Kurie žinote kur jis randasi, ma-' 
lonėkite pranešti, turiu svarbų reika
lų, arba pats lai atsišaukia. , (52) 

JONAS MORKŪNAS
175 Rita St., Dayton, Ohio

ATEINA KALĖDOS
Jūsų draugai tikisi gaut dovanų su 

■ šventėmis. Geriausia

APSIVEDIMAI.

ZJJ-------------------------------- --------------- ——
I* — —

Vyram ir Moterim
'Reikia perskaityti naują

Į **”'

r.
I_______ ___  ... ,
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS 
3421 So. HaMed Strtet, 

CHICAGO, ILL.

j-
> D-re Margerio Knygą .

GONORĖJA
Labiausia paplitusi lyties liga-

t
Vienute našlė (n« gyvanašlė), ku

ri nuobodauja ir mano apsivesti, lai. 
atsišaukia prisiųsdama savo paveiks
lą. Gali būti apie 45 metų amžiau?į; 
vidutinio svorio, tarpe 130 ir 160.sva
rų. Geistina kad bt»tų mandagaus ba
do, rimta, laisva ir protinga. ’ Gerai"2 •_ 
butų, kad ir turto kiek turėtų. AP>e 
save pranešiu per laišką. ("7

R. PENNIS
P. O. General Delivery, 

Fajrfield, Cdhn. 1

Pajieškaū merginos arba našlės ap
sivedimui, tarpe 30 ir 40 metų am
žiaus; geistina, kad butų dora, teisia- --------
ga ir blaiva. Aš esu našlys 39 metų|Į_: VALPOS ARBATA priduoda •- 
amžiaus, esu blaivas, turiu nedidelę 
ukę, išmokėtą. Platesnių žinių norin
ti prašomi parašyt laišką.

J SEAMAN
R. 1. Hart, Mich.

| Over Globė Cigarų
Geriausi lietuvių išdirbystės. Pa- 

, . bandykit pirma patys, persitikrinsite^dalyvaujant pačiam karaliui kad tikrai yra geriausi. Klauskite pas 
i Viktorui Emanueliui ir * "SS?

, . - - . , . ėatoriui Mussoliniui, Leg-i
ve kunigams ir kita Meksi-.horno uoste buvo nuleistas! 37 Lothmp su 
kos valstija, būtent, Chihua-, vandenin 10,0000 tonų krei- »v,.» . i •
hua, kurios legislatura nuta- 3eris “Pola” Tai padarą jau ISUKima ir DelCinga 
rė palikti ne daugiau kaip l110 tokių kreiserių, kuriuos! T „į Pndfikpfinni 
kunigą ant kožnų 45,000 gy- Italija pastačiusi po jūrių nu- ’ 1 M FOSlUKeUlUn

iatoriui Mussoliniui, Leg-| OVER GLOBĖ CIGAR MFG. 
Stoughton, Mass.

t (52y

*

Vidurius Sutaiso
ŠALPOS ARBATA yra zodiji- 

rgas iš šaknų, žievių, lapų, vogi 
i>'.aiedų. VALPOS Arbata yra ge- 

.nąusias vaistas nuo inkstų ligg, 
pusiės uždegimo ir vidurių užkfe. 
tčjlfno.

l~pėtifą, sumažina gazus viduriuoae 
■. ’> -Stiprina vidurių sistemą. (-) 

; ■ Preke $1 00. Rašykit lietuviškai j 
\, LINCOLN LABARATORT 
l st.

' tu*
■-r—f

i Vidurių Gyduolei.
“Chicago, Lapkr. 4, 1931. S. Ked- 

vale Avė.—19 metų* atgal mes atvy
kom į Čikagą ir nuo to laiko mes var
tojam

TRINERIO 
KARTŲ VYNĄ 

kurį aš daviau mano dviem berniu
kams 5 ir 9 metų Šiandien jie taip, 
pat vartoja kaip ir mes. Ačiū šitai : 
gyduolei, mano vyras niekuomet pa
vojingai nesirgo. Mes tą gyduolę pa- [ 
laikom kaipo neatbūtinai reikalingą 
daiktą musų šeimoj. Jučų, Mrs. Marie 
Filip.”

Tokie ištikimi »ir dėkingi vartotojai 
Trinerio Kartaus Vyno, yra geriausia 
rekomendacija šitam vidurių vaistui, 
kuriam lygaus nėra. Jis duoda greitą 
ir tikrą palengvinimą nuo prietvario, 
blogo apetito, galvos skaudėjimo, be- 
poilsingo miego ir nervingumo Kiek
vienas apūekininkas parduoda jį. Jei
gu negalite gauti jūsų apielinkėje, 
rašykit į Jos Triner Co. 1333 Sų. 
Asbland Avė., Chicago, III.

ventojų. riginklavimo konferencijos 
Washingtone.

PERUVUOJ IŠRINKTAS 
NAUJAS PREZIDEN

TAS.
Peru respublikoj išrinktas 

_ __ _z ... _ (vietos fotografo Vinokuro naujas prezidentas, Luis
mės ploto, kur nesenai buvo tiesiai ant cementinio sali-' paviliono, esančio miesto Sanchez Cerro. Peruvijos 
nukirstas miškas. Jiems va- gatvio, ir tik lengvai susižei-' centre. Ugnis tuojau persi* respublika dabar grįžta prie 
dovauja D-ras Herbert dė. Laukdamas ambulianso (metė į gretimus - trobesius, konstitucinės valdžios. 
Clough. Vieta tokiai farmai jis rūkė sau cigaretą, kaip-Kadangi greta su Vinokuro'------------- -
parinkta tarpe Eureka visai sveikas žmogus. 1
Springs ir Huntsvillės mies-1 —------------ i
'telių. Apie 75 kolonistai UGNIS NUŠLAVĖ MIES- gaisras gręsė 
•tenai jau pasigyveno. Jie; TELĮ.
f pasistatė sau namelius ir šią Sound View, Conn.—Ki- Į 

; vasarą jau dirbo žemę. Nors lūs dideliam vėjui, ugnis nu- mandai i ______
gyvenimas sunkus, bet būti šlavė beveik visą šį pajūrio žmonėms gaisrą pavyko lo- visais darbininkais." 
mieste be darbo irgi neleng- miestelį, šešiolika namų su- kalizuoti. Nuostoliai gana nia pasirašo: Mark 
va, degė ligi pamatų. k dideli. , lur.

NUKRITO NUO 14 AUKŠ
TO IR NEUŽSIMUŠĖ.
Cincinnati mieste buvo 

nepaprastas atsitikimas. Pe- 
| - j • »vl f A.

Bedarbiai Įkūrė Ben 
drą Formą.

Tulsa, Okla.— Čia susior-'(rei'tą sąvaitę tenai iškrito 
ganizavo apie 600 bedarbių per langą nuo 14 aukšto tu- 
ir nutarė įkurti bendrą že- las Cnarles Holbert, 28 me- 

> mes ūki ant 6,0000 akrų že- tų amžiaus vyras, nukrito

DIDELIS GAISRAS 
ROKIŠKY.

Lapkričio 8 d., t y. sekma- 
dienį, Rokišky kilo didelis1 
gaisras. Gaisras prasidėjo iš

i
GERIAUSIOS MALKOS 

kietų ir minkštų medžių, jau supjau
stytos su pristatymu į namus tik 

$12.00 už kordų.
Kreipkitės pas 

JUOZĄ RUDI,
536 Merrimack St. Methuen, Mass.

PU1KŲS KALENDORIAI 
1932 M.

A. F. SWEETRA (4)
135 Newbory St., Lawrence, Mass. 

1,-U!

PAS MUS GAUSITE tikras turo- 
pinkas plunksnas ir pukua.pavilicnu yra Bliummelio ŽINIA BONKOJ APIE 

naftos ir benzino sandėlys, SKĘSTANTĮ LAIVĄ.
1 visiem arti- Virginijos pakrašty jūrės 

■miem kvartalam. išmetė bonką. kurioj rasta
Vietinei gaisrininkų ko- šitokia žinia: “Vokiečių lai- 

’ i ir susirinkusiems vas‘Lubeck’ nuskendo su 
Po ži- 
.Jenso-

SKĘSTANTI LAIVĄ. DOVANAI.
KNYGELĖ (katalogas). Kaip 

išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyj^-< 
vedystės. laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t-t., be lan
kymo mokyklos Rašyk antrašu: 
G. LEVESKIS, 1X36 W. 12th sl„ 

Los Angeles, Calif.

’ "’Gvarantuajam Patenkinimą.
Kai d ros jr patalai. Materijos Sliu-

: brr.įs musų speciališkumas. Tavo. 
rūS pilsiančiam paštu apdraustai.

LEPIES-EIROPEAN 
FEATHER CO.

54 Chauncy Street, Boston, Mana.
Kampas Bedford St.. netoli Waate> 
ingfon St, ir J orda n Mante Depart- 

,• ment Storo.



St Gegužis, Bafimiasar Bagočius?
Dabartiniu laiku pas mus..-ven

dą politiška kampanija, nomina
cijos į SLA. Pildomąją Tarybą. 
Kadangi Susivienijimas yra di- į 
džiausią musų organizaciją A- 
merkoj, tad ir ši kampanija inte
resuoja musų visuomenę, ir to
dėl beveik visi musų laikraščiai 
yra pilni Įvairių komentarų.

Svarbiausias tos Tarybos na
rys, be abejo, yra prezidentas. 
Nuo jo gabumo, iniciatyvos, rei
kalų supratimo ir tvarkymo 
daug priklauso SLA. gerbūvis. 
Ir nors nominacijos beveik bai
giasi. vienok diskusija yra vie
toj, nes, be abejo, dabar apkal
bami kandidatai bus kandidatai 
ir rinkimuose.

Žymiausi kandidatai yra Ge
gužis, Bačiunas, Bagočius. Gri
nius, Strimaitis. Graičiunas ir 
Gataveckas. Aš kalbėsiu tik apie 
pirmuosius tris.

Kas yra p. St. Gegužis?
Gegužis prezidentavo jau apie

14 metų. Yra kalbama, kad jis 
paauginęs SLA. iki milijono. Iš- 
tikrųjų gi jis nėra nei vienos 
kuopos suorganizavęs. Organiza
ciją išaugino kuopų veikėjai ir 
organizatoriai, o ne Gegužis ar 
kiti Pildomosios Tarybos nariai. 
Gegužis moka neblogai vesti S. 
L. A. seimus, bet už jį yra daug 
gabesnių, tik jie neturėjo progos 
pasirodyti. Biznio gabumų jis 
neturi. Jo psychologinis silpnu
mas ir stoka drąsos aiškiai pasi- sjo įstaigose. Jis su Vileišiu bu- 
rodė Baltimorės Seime, kada su
sidurta su bolševikų nepamatuo
tais skundais. Jei ne adv. Bago
čiaus greita orijentacija, kaip at
remti bolševikų smurtą, ir jei ne 
pageiba adv. Jurgelionio. Dr.- Vi- 
niko ir adv. Gugio. musų Susi
vienijimą šiandien valdytų jau 
bolševikai. Gegužis ten pasirodė 
bejėgis, be plano, ir tik galėjo 
nusiminęs aimanuoti: “Na, ką 
dabar darysime, ką dabar dary
sime?!”

Jo nekompetentiškumas yra 
aiškus iš paskolų, suteiktų “Vie
nybei“, Atstatymo Bendrovei, 
Makoveckui. Deveniui ir Užuna- 
riui. Jo žalingumas Susivieniji
mui yra neužginčijamas, kada 
mes pasižiūrim į Pennsylvanijos 
Insurance Departamento atskai
tą, iš kurios matom $216,000.00 
su viršum nuostolių Susiviėhrri- 
mo investmentuose. Gegužis lei
dosi pirkti spekuliatyvius bon- 
dus, kuomet už Susiv. pinigus tu
rėjo būt perkami “gilt edge" 
bondai, kurie biržoj nepuola. Per 
Gegužio apsileidimą, nemokėji
mą dalykus tvarkyti, nekompe- 
tentiškumą ar dar blogiau. Su
sivienijimas turi nuostolių apie f 

Tai yra daugiau.-“.-

Bagočius istoriją atkartotų! Ir 
nors tai butų vėl klaida iš Bago
čiaus pusės, vienok butų vėl pa
teisinama klaida.

Kad tautininkai neteisingai 
Bagočių šmeižia ir taip pat ne
teisingai buvo iš SLA. išbraukę, 
tai geriausia parodo tas faktas, 
kad vėliaus Susivienijimas pats 
savo iniciatyva Bagočiaus iš
braukimą atšaukė ir tuo budu 
atitaisė tą moralę skriaudą, ku
rią “senos gvardijos” tautinin-

kai buvo jam padarę.
Tad ką galima Bagočiui iš- 

tikrųjų primesti ? Nuo jaunų die
nų jis paliko ištikimas savo prin
cipams, nors jis šiandie ir nėra 
Socialistų partijos narys. Betur
tis moksleivis, savo darbu pasie
kė profesiją, tapo gabus ir žy
mus advokatas. Ir jei toks žmo
gus sutinka už kelis šimtus do
lerių į metus mums tarnauti, ko
dėl už j j nebalsuoti?

Jonas P.

KNYGOS GAUNAMOS “KELHVKT 
KNYGYNE.

Tiesa, p. Bačiunas gracijoziš- j tinęs likusiam jo broliuk Tada 
------------------- ------------ ,— j

SLA. seimą Scrantone ir išrei
kalautų tą pomirtinę. Tuo tiku 
kuopa buvo kaip tik Įgaliojus F. 
J. Bogičių savo delegatu į sei
mą, bet neturėjo ižde pinigą jo 
kelionei apmokėti. Tada Staš- 
no brolis pasisiūlė apmokėti de
legato lėšas.

Bagočius nuvažiavo Į Scranto- 
no Seimą ir Įrodė, kad ta klai
da. dėl kurios' Centras buvo su
laikęs Staškuno pomirtinę, yra 
įvykusi ne dėl nabašninko kal
tės, bet padaryta Centro knygo
se, ir Seimas nutarė Staškuno 
broliui pamirtin. ($150) išmokėt. 
Ji buvo išmokėta jam prie trijų 
liudininkų ir patvirtinta jų pa
rašais.

Staškuno brolis gi užmokėjo 
F. J. Bagočiui $40 už kelionę Į 
Scrantono Seimą. . I

Taigi apie tą mokestį tauti
ninkai dabar ir kalba. Jie kėtė- 
triukšmą dėl jos ir tuomet. Nors 
VVorcesterio Seimui tada buvo 
pristatyti visi dokumentai su 
liudininkų parašais ir faktais bu
vo Įrodyta, kad visa Staškuno 
pomirtinė (S150) atiduota naba-, 
šninko broliui, o Bagočiui na
bašninko brolis užmokėjo du 
kart po $40 tiktai už darbą ir ke
lionės lėšas, bet tautininkai to 
tepaisė.

VVorcesterio Seime tada siau
tė “garsus” Tareila, žemantaus- 
kas, Damijonaitis. Jokubynas ir 
Strimaitis, ir jie pervarė rezoliu
ciją. kad “nors Bagočius lega
liai ir nekaltas, bet moraliai kal
tas” (adv. Bračiulio žodžiai). 
Matydamas “senosios gvardijos” 
tautininkų keliamas suirutes, 
kurios gręsė Susivienijimui pa
vojum, Bagočius pats, niekieno 
neverčiamas, rezignavo iš prezi
dento urėdo. Vietoj ramiai leis
ti vice-prezidentui užimti jo vie
tą, tautininkai sušaukė saviš
kius i VVilkes-Barre į “extra sei
mą”, kad galima butų Bagočių 
dar labiau smerkti ir niekinti. 
Ir išbraukė ji iš SLA.. bet ne dėl 
tos pomirtinės, o dėl to. kad Ba
gočius. tada jaunas ir karštas 
socialistas, buvo pasirašęs rau
donu rašalu ant kokių ten do
kumentų ! Pasižiūrėkit jus. Ba
gočiaus ėdikai. Į savo tų laikų 
buvusio dvasios vado Jokubyno 
straipsnį Jubilėjiniam “Tėvy
nės” numery (No. 47, 1931 m), 
kur ir jis dabar pripažįsta, kad 
'‘nenorėta Įleisti centro pirmi
ninku visuotinu balsavimu iš
rinktą F. J. Bagočių, kaipo am
žium jauną ir socialistą.” Bago
čius buvo ir yra šmeižiamas ne 
todėl, kad jis ka bloga padarė 
(aš čia nesakau kad iis neklai ' kHuhiptis(as čia nesakau kad jis neklai- baliavojo pas kongres- KnU?letlS
dingas ar šventas), bet vien ir Jam F
tiktai vien dėl to. kad jis socia
listas! Ar tautininkai metė Sir
vydą, kada jį Bagočius sugavo 
‘nukniaukus” 500 TMD. knygų?- 
9 ne! Liutkauskui. Norkui ir 
Strimaičiui tą draugystę val
dant. jie Bagočių už tai iš TMD. 
išbraukė!

Bet. sakys tautininkai, Bago
čius Susivienijimą ir živatkaus- 
ką valdžiai skundė. Melas, melas 
nuo A iki Z. Skaitykit to paties j rę LidikėviČienę, suvargusią 
Jokubyno minėtą straipsnį. ' * * ± >—a—-1
Skundė Jonas Adamavičius, teis
mo perkalbėtojas. ir teisme, kaip 
rekordai parodo, liudijo valsti
jos policijos inspektorius Keat- 
ing ir konstebelis Roman J. Va- 
sil (Vasiliauskas).

“Na”—pridės Bagočiaus prie- 
Šąi.—“jis ‘Vienybę Lietuvinin
kų’ skundė.” Tai tiesa. Bagočiui 
nereikėjo tas daryti, nes per že
mas daiktas inteligentui su šmei
žikais bylinėtis. Bet jei butų bu
vęs kas kitas taip šmeižiamas, 
kaip Bagočius buvo šmeižiamas 
tada, butų irgi neiškentęs nesi- 
gynęs. Tiesa, gaila, kad to rezul
tate Paukštys turėjo nueiti į be
protnamį, Brazis Į kapus, o Mi- 
kolainis beveik i biednųjų namą 
ir senoji “Vienybė Lietuvniakų” 
žlugo. Bet nežiūrint į tuos pra
eities patyrimus, dabartiniai r.-1_-1TPT71?1r-F ____ _
“Vienybės” tvarkytojai, mato- prėzidefttffi Hooveriui pra- 
mai. prašyte prašosi savo že
miausios rūšies šmeižtais, kad

kas, svetingas, malonus; gėrės- Staškuno brolis vėl kreipėsi Į 
nio kelnerio (veiterio) nerasite; Bagočių, kad šis nuvažiuotų į 
visoj Taboro Farmoj.

“Jis paaukavo 10 akrų 1929 
m. našlaičiams ir vaikučiams, o 
1930 Chicagos Seime paaukavo 
10 akrų (tuos pačiu) Susivieniji
mo seniams!” sako p. Bačiuno 
šalininkai. Bet kokiomis sąlygo
mis? Matote, p. Bačiunas norė
jo. kad vaikai ir seneliai apvaly
tų jo raisto galą ir kad jie dykai, 
“dėl exercise”, padėtų jam nu
kasti bulves. Ar už toki “patrio
tizmą” reikia žmogų j preziden
tus rinkti?

Kas yra adv. Bagočius?
Jis musų visuomenei žinomas 

jau nuo 1904 m., kada 17 metu 
vaikėzu būdamas jis buvo jau 
vadovaujančia dvasia Philadel
phijos Visuotinam Seime. Nuo 
to laiko jis visada buvo pirmose 
eilėse musų socialinio ir kultūri
nio judėjimo. Nebuvo to visuo
menės suvažiavimo, kur jis ne
dalyvavo ir nevadovavo kaipo or
ganizatorius. inspiratorius ir su
manytojas. Lietuvos kovoj už 
nepriklausmoybę jis buvo visur 
pirmas. Jis surinko šimtus tūks
tančių dolerių už Lietuvos Lais
vės bonus; jis surinkto tūkstan
čius Įvairioms pašalpoms Lietu
vos Įstaigų. Jis leidžia savo lė
šomis septynis beturčius moks
leivius Lietuvos ir Europos rr.ok-

Korespondencijos
%

fr dabar, sėdint Lidikevi
čiui kalėjime ir laukiant tuo 
klausimu iš Hooverio atsa
kymo, prohibicijos agentai 
areštavo jo žmoną.

Teisme moteris papasako
jo tokią istoriją. Sako, atėjo 
pas mane du vyrai, pasiskun
dė, kad jiems labai šalta ir 
prisiprašė, kad leisčiau susi< 
šildyt. Paskui pradėjo prašyt 
po bumą išsigert Vienas jų 
kalbėjo lietuviškai. Kitas sa
kėsi esąs advokatas. Pa
sakiau, kad degtinės aš ne
laikau. Jie prašė išeiti kur 
nors pajieškoti. Teisybę pa
sakius, aš turėjau pradėtą 
paintę, kurią iš aptiekus bu
vau parsinešus vaistams, na, 
ir pripyliau jiems po stikliu
ką. Tas, ką kalbėjo lietuviš
kai, išėmė du doleriu. Aš at
sakiau, kad pinigų aš nei
mu. Jis padėjo pinigus ant 
stalo. Paskui jiedu mane a- 
reštavo ir išvedė, o tie jų pi
nigai taip ir paliko padėti 
ant stalo.

. Teisme paaiškėjo, kad šni
pas, kuris kalbėjo lietuviš
kai, vadinasi Kominakis (o 
gal Kaminskis?). Advoka
tas, kuris gynė teisme Lidi- 
kevičienę, kaltino valdžios 
agentus, kad jie suėmę tą 
moterį keršto motyvais. Visi 
tie kaltinimai prieš Lidikevi
čių šeimyną esą niekas dau
giau, kaip “frame up.” Spė
jama, kąd šnipus ant Lidi
kevičių užsiundę tikrieji but- 
legeriai. V. J.

DUQUESNE, PA. 
Lietuvių Kliubas Sušelpė 

Žmogų Nelaimėje.
Kliubo susirinkime 29 d. 

lapkričio pirm. Ramanaus
kas užsiminė, kad kliubas 
gali kiek sušelptų S. Yurevi- 

'čių, kuris yra labai biednas 
ir nelaimingas. Sako, jau 
ateina žiema ir jeigu tas 

* j, tai mums 
ūav 9 * į visiems bus sarmata. Su mai-

kartų musy pampi-’TkK 

duoda jam pavalgyt, bet jis 
drapanų neturįs. Taigi, sa
ko, gal nariai kiek paaukotų 
ir iš kliubo iždo gal kiek pa
skirtų drabužių nupirkimui.

Nariai suaukavo $5.60, ir 
iš kliubo iždo paskirta $5.00, 
tai viso pasidarė $10.60.

Paskirta komisija iš J. 
Ramanausko ir T. Stubio 
nupirko tam žmogui eilę 

į drabužių žiemai.
Jurgis Ričkauskes.

NASHUA, N. H-
Lietuviai prašalino kun. 

Abromaitį.
Čia yra nemažas būrelis 

lietuviu bet nėra pažangios 
inteligentijos, todėl nėra jo
kių kultūrinių organizacijų 
nei veikimo. Viskas čia su
kasi apie šv. Kazimiero pa
rapiją. Prie parapijos, žino
ma, priklauso pats tamsiau- 
sis elementas. Tokiems žmo- 

Inėms niekas daugiau nera- 
i pi, kaip rąžančius ir kunigas. 
'Pirma čia klebonavo kun. 
'Abromaitis. Jis buvo kuni
gas kaip ktniigas, bet brost- 
vininkams ir davatkoms ka
žin kodėl nepatiko ir jie pra
dėjo lįsti prie vyskupo su 
prašymais, kad šis Abromai
tį prašalintų ir duotų jiems 
kitą “durių ganytoją.”

Vyskupas kun. Abromaitį 
iš čia iškėlė, o atkėlė kun. 
Antaną Bružą iš Connecti
cut valstijos. Jam priimti pa
rapija suruošė dideli balių 
O’Donnell’io salėj ir sukvie
tė didžiausį buri airių, len
kų ir kitokių svetimtaučių, 
kuriuos susodino prie pirmo
jo stalo ir šėrė, maitino, kaip 
kokius lietuviškus “jorkšy
rus”. Kuomet, čia pat musų 
miestely <|ąęig lietuvių be
darbių su mažais vaikučiais 
neturi iš ko sočiai pavalgyt, 
tai musų parapija jų nema
to, o vaišina susikvietus viso
kius Sullivanus, Murpheyus, 
McSweeneyus, Woodburuis, 
Harrisus, Crovleyus. Buck- 
leyus ir Piszczalkas. kurie ir 
be to yra sotus ir vos pane
ša savo pilvus.

Susirinkę šitie pilvoti sve- 
' timtaučiai suryjo 60 keptų 

vištų, apie 15 kumpių ir dau- 
i gybę kitokių dalykų, kuriuos 

musų bfedni žmoneliai turė
jo supirkti

Na, o kiek sykių šitie ai
riai ir lenkai yra pakvietę 

: passavę lietuvius ant šitokių . .

vo sutvėręs Lietuvos Piliečių Są
jungą. kuri butų davus Lietuvos 
kultūros reikalams apie $100.- 
000 kas metą, jeigu jos nebūtų 
išardę klerikalai su fašistais. Jis 
su atstovu Vileišiu išdirbo Lie
tuvos lito planą beveik du metu 
prieš lito Įvedimą, nors tą planą 
klerikalas finansų ministeris 
Dobkevičius sabotažavo.

Bagočius su savo draugu. Lie
tuvos žydu advokatu Elihu D. 
Stone. Massachusetts legislatu- 
ros nariu, pervarė rezoliuciją 
per Mass. legislaturą už pripaži
nimą Lietuvos Respublikos de 
jure.

Dabar Bagočius jau antri 
metai kaip dirba su kongresma- 
nu McCormiku ir senatorium 
Watfhum, kad Amerika panai
kintų Lietuvos skolą (apie $7.- 
000.000) ir kad leistų tuos pini
gus suvartoti mokyklų statymui 
ir moksleivių šelpimui (panašiai 
kaip padaryta su Kinijos bokse- 
rų karo indemnifikacija), ir, 
be abejo, kaip Lieuvoj bus dikta
tūra panaikinta ir liaudis atgaus 
savo teises, tas padaryti pasi
seks.

Pasakykit tad, kas yra tiek 
dirbęs ir tiek nuveikęs lietuvy
bei. kiek adv. Bagočius? Kiek 
jis yra prakalbų pasakęs (kada 
akmenimis ir kiaušiniais kalbė
tojus mušė), kiek jis yra litera
tūros paskleidęs, kiek draugys
čių ir kuopų suorganizavęs!

“Bet jis žulikas. jis iš Susivie
nijimo buvo išmestas už nusuki? 
mą pusės pomirtinės; jis buvo 
iš prezidentūros išmestas!” šau
kia tautininkai ir sandariečiai. 
Karpavičiuko. Valaičio ir Valdy
tos tipo. Bet ištikrujų Bagočius 
niekad jokios pusės pomirtinės, 
nei jos dešimtadalio, niekam nė
ra nusukęs. Įtarimas buvo ir yra 
piktas melas!

I

$300.000.00.
kaip penkta dalis musų organi
zacijos iždo. Gegužis mums 
daug kaštavo, net perdaug, ir 
kaip gali rastis musų narių tarpe 
žmonių, kurie gali už ji balsuoti, 
tai sunku sveikai mąstančiam 
žmogui suprasti. £

Kas tas p. Račiūnas? 5
Kas jis? Neseniai apie jį mes 

girdime. O vienok ir jis turi sa
vo istoriją. Jis buvo ir prie CM-, 
ševskio “Lietuvos” zeceriu. “Lie
tuvą“ tada redegavo musų “dė
dė” šernas. Olševskiui Įsiklam- 
po.jus Į finansiškus raistus (ta
da Bischoffo. Harringtono ir žil
vičių dar nebuvo), Bačiunas su
organizavo bendrovę tęsti “Lie
tuvos” leidimą toliau, šernas bu
vo išmestas Į gatvę. Jis pradėjo 
badauti. Būrelis draugų, kurių 
pirmieji buvo adv. Gugis, adv. 
Bagočius. Dr. Graičiunas, šelpė 
mėnesinėmis kontribucijomis tą 
musų švietėją (o “Naujienos” 
jam davė uždarbi, mokėdamos už 
jo raštus). Ar Bačiunas buvo jų 
tarpe? Bačiunas su dabartiniu 
pasiuntiniu p. Balučiu lįuvo 
“Lietuvos” bosai, ir už tai/Šer
nas buvo badaujančių eilėj. _.

Vėliau šernas mirė. Ar p. Ba
čiunas rūpinosi juomi? šernas 
buvo palaidotas adv. Bagočiaus 
tote Chicagos Tautinėse Kapi
nėse, šalia jo brolio, Domininko 
J. Bagočiaus. Visi “patriotai” 
apleido senuką; jis rado užuo
jautą ir prieglaudą tik pas tuos 
neapkenčiamus socialistus.

I

Kaip ištikrujų buvo su 
ta pomirtine?

Tautininkai prikiša Bagočiui 
nabašninko Igno Staškuno po- 
smertinę. Staškunas buvo 154 
kuopos narys (Allegheny, Pa.), 
ir jo pomirtinės istorija tokia. 
Staškunas sumanė nuvažiuoti 
Lietuvon. Bet pasiekę New Yor- 
ką apsirgo ir mirė ant Black- 
wells Island. Tuomet mirusiojo 
Staškuno brolis Įprašė F. J. Ba
gočių, tada tos kuopos sekreto
rių, kad nuvažiuotų iš Pittsbur
gho į New Yorką ir surinktų mi
rusiojo Igno, Staškuno palaikus. 
Bagočius pavestą jam darbą at
liko ir mirusiojo brolis užmokėjo 
jam $40.

Vėliaus, dėl kokių ten techni
škų klaidų. SLA. Centras sulai
kė išmokėjimą Staškuno pomir-

CHICAGO, ILL.
Areštuota Lidikevičių 

šeimyna.
Šiomis dienomis prohibi

cijos šnipai čia suėmė Kat-

maną Wasoną, pas majorą) 
Sirihvaną ar pas airišių kun.; 
MsSweeney? Jie niekad pas 
tuos ponus nevalgė ir neval- 
gys. “Kd.” Skaitytojas. ‘

moterį, kuri turi mažutę ^ AGENTAI IR 5T0RN1N- 
darnių krautuvėlę po nume
riu 615 We«t 18th st. ir iš to *| KAI, JEIGU NORITE 

■ UŽDiRBTL
gyvena. Jie kaltina ją deg- . PrisiŲskite savo pilną antrašą, o pra
tinės pardavinėjimu. Jos!site žiniaj galima uždirbti su 

t -j-i • !musu gyduolėmis, kūnas žmones pla- vyras, Boleslovas Lidikevi-čiai noo musą perka. Matysite ką si
čius, buvo suimtas kiek pir- Į gyduolės gydo ir kiek kaina jų 
miau už alaus darymą. Teis-j kūrie gestaiuž^^”ikir$2ox» ’j die- 
me* vienas legijonierius at- "*; drngštorninkai ir Storninkai pa- 
sistojo ir pasakė, kad tą alų! "S
Lidikevičius daręs ne parda- reikalingos gyduolės kožnoj« stuboje.

Klauskite kaip galite gauti prabas 
gyduolių ir rašykite pas: (51)

VESTERN CHBMICAL CO.
P. O. Phinsvffle, Pa.

Lidikevičius daręs ne parda
vimui, bet jo, Amerikos le- 
gijonieriaus, vestuvėms. Už 
šitą pareiškimą buvo areš
tuotas ir tas legijonierius. 
Dabar jį ir Lidikevičių kalti
na jau “sąmokslu” laužyti 
prohibicijos įstatymą.-■ Už 

užsistojo visas 
_______ “ as, o Lidi-

kevičM . susidarė lie
tuviu, Feftkų ir čekoslovakų
komitetas, kuris nusiuntė

šymą, kad dovanotų nuteis
tam Lidikevičiui bausmę.
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DĖL PINIGU KUNIGAS I- 
TAfet SKANDALĄ NU

MIRĖLI LAIDOJANT. 
Kuršėnuose (Šiaulių ap.) 

neseniai numirė vienas 87 
■J, m. amžiaus senelis. Jo žen- 

GIRT1 VALDININKAI KE- UŽ ŽMOGAUS UŽMUŠI- nunešė pas kleboną “ant 
LIA MUŠTYNES IR TERO- “ — ------------------- ----

R1ZUOJA PILIEČIUS. !
~ ** ' w*;’ - §

Kaišedoryse pil. Masals-i 
kienės valgykloje kilo gin
čas, o paskui ir muštynės.

Brolius Adomą ir Romaną 
Jakševičius pradėjo mušti 
keli valdininkai.

Trakų apskr. arešto namų 
raštininkas Romui Jakševi- 
čiui smogė trisyk kumštimi 
į veidą. Kaišedorių šaulių 
būrio valdybos pirmininkas 
Juozas Lekavičius su brau
ningu Jakševičiui smogė į 
galvą. Žiežmarių valsčiaus 
viršaitis Romaną Jakševičių 
mušė ir tampė už plaukų.

Pagaliau atėjo valgyklon 
Trakų apskrities policijos 
vadas Kostas Bajoras ir 
brolius Jakševičius be pa
grindo areštavo ir per naktį 
išlaikė daboklėj.

Kaimo Apygardos Teismo 
išvažiuojamoji sesija Kai
šiadoryse šiomis dienomis tą 
bylą sprendė ir nusprendė:

1) Kostą Bajorą nubausti 
2 mėn kalėjimo ir išmesti iš 
tarnybos;

2) Žiežmarių valsčiaus vir
šaitį Praną Beigą 2 savaites 
paprasto kalėjimo;

3) Šaulių būrio vadą Juozą 
Lekavičių 3 savaites papras
to kalėjimo;

4) Alf. Dudėną 2 savaites 
paprasto kalėjimo.

APIPLĖŠĖ AMEŽIKIETį.
Lapkričio mėn. 9 d. apie 3 

vai. amerikonui Vičkačkai 
Mikui vykstant su vežiku į 
Alytų pas notarą žemės pir
kimo reikalu, prie Vaštarto- 
nių km., Pivašiūnų valsč., 
Alytaus apsk., privijo keturi 
nepažistami vyrai ir užmetę 
Vičkačkai ant galvos skran
dą, atėmė nuo jo 1390 dole
rių pinigų, auksinį laikrodį 
ir kitą. Spėjama, kad Vič
kačka apiplėštas jo artimų 
kaimynų su vežiko Adžgau- 
sko žinia.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo MM| kornpoadont' ar U LtaaoM UikraM*.)

MĄ TIK DU METAI KA- oazvanų” ir paklausė kurioj 
i f mūri kapinių vietoj kasti duobę,

šiomis dienomis" teisi St
Valiukevičių, kuris buvo kai- S’ S
tinamas žmogaus nuzudy- 0 .^kančia dieną atve- 

Paeitą pavasary _.a?Įįš numirėlį laidoti. Bet kie- 
'bonas, per naktį, matyt, “ap
sigalvojęs”, uždraudė lavo
ną iškastoj duobėj laidoti ir 
iepė kasti naują duobę ki
toj, visai nuošalioj kapų 
vietoj, nes naujame kapinių 
cvartale esą laidojami tik 
tie numirėliai, už kuriuos yra 
daugiau sumokėti (!)

Davęs tokį parėdymą kle
bonas išvažiavo pas ligonį, 
pareikšdamas, kad duobė iki 
o sugrįžimo butų iškasta. 

Bet laidotuvininkai, pasipik
tinę tokiu kunigo elgesiu, 
naujos duobės nekasė ir kle
bonas, sugrįžęs nuo ligonio 
rado ką palikęs. Užsirūsti
nęs už tokį nepaklusnumą, 
ėmė grąsinti policijos pagal
ba išmesiąs lavoną iš bažny
čios ir visai niekur jo nelai
dosiąs. Kažin kaip butų kle
bonėlis savo rūstybę rodęs, 
bet kažkas priminė, kad rei
kėtų parašyti apie įvykį laik
raščiams. Klebonas berną, 
tant sušvelnėjo ir senelio la
voną palakiojo su visom ce
remonijom naujame kvarta
le.

PATRAUKTAS TEISMAN 
KANAUNINKAS IR DU 

KUNIGAI.
Lapkričio 17 dieną ka

riumenės teisme buvo spren
džiama kanauninko Alfonso 
Varno byla, 27 lapkričio — 
kunigo Edvardo Einorio by
la, o 1932 metų 12 sausio 
bus teisiamas kun. J. Čapli
kas. Visi jie kaltinami už 
naudojimą bažnyčių agita
cijai prieš valdžią.

liukevieius pastojo piliečiui 
Visockiui kelią Viliampolėj 
ir smogė jam kuolu per gal
vą. Nuo to smūgio Visockio 
galva truko ir jis tuoj mirė. 
Tai yra aiški pirmo laipsnio 
žmogžudystė, už kurią Ame
rikos teismai pasmerktų 
žmogžudį miriop. Bet kitaip 
Lietuvoje. Tenai teismas at
rado, kad Valiukevičius pa
pildė žmogžudystę būdamas 
Susijaudinęs ir nubaudė jį 
tik dviem metais kalėjimo.

Pigi žmonių gyvybė Lie
tuvoje!

KAUNE LABAI NUODI
JASI ŽMONES.

Kaime, Šančiuose, Stasė 
Baltaduonytė nuėjo į sve
čius pas savo pažyramus, 
gyvenančius taip pat Šan
čiuose ir išgėrė acto esenci
jos. Greitosios pagalbos au
tomobiliu ji buvo nuvežta į 
ligoninę, bet po pusvalan

džio ten mirė.
Ypatingai dabartiniu lai

ku Kaune užėjo tikrai nuo- 
dymosi epidemija. Kiekvie
na diena atvežama ligoninėn 
apsinuodijusių. Daugiausiai 
užsinuodijama actu. Nuo
dijasi didelėj daugumoj mo
terys. Didžiausia nuodijimo- 
si priežastis yra šeimyniniai 
nesutikimai, nevy kurios mei
lės ir iš dalies sunkus ir var
gingas gyvenimas. Žmogus, 
susidūręs su sunkumais, 
greičiausiai mato išeitį mir
tyje. ..........................

VIENIEMS ŽMOGŽUDYS, 
KITIEMS DIDVYRIS.

Trakų rajone lenkų pus- 
karininkas Palec nušovė an
dai Lietuvos pasienio sargy
binį Kybartą. Dėl šito įvykio 
Lietuvos spauda kėlė daug 
triukšmo ir reikalavo, kad 
lenkai žmogžudį Palecą nu
baustų.

Dabar pranešama, kad už 
šitą darbą Palec netik ką ne
buvo nubaustas, bet dar ap
dovanotas aukšto laipsnio 
garbės kryžium. Tą kryžių 
jam prisegęs pats Vilniaus 
staro sta.

Vadinasi, tas puskarinin- 
kas, kuių lietuviai laiko 
žmogžudžiu, lenkų patriotu 
akyse yra didvyris.

Šiaulių “Naiąjienos” rašo: . mėnesių buvusi dvasiškio 
Šiaurės Lietuvoje plačiai gaspadinė pagimdė kūdikį.

kalbą apie vtešą dvasiškį, j Vargonininko galvoj tas į- 
Gaspadmė pas jį buvo ilgus j vykis netilpo.
metus. Bet priėji jįtilcalas ją i šeimyninė laimė buvo su- 
apvesdįnti. Sumanė išpiršti 
vargonininkui. Padarė su
tartį: jei vargonininkas ves 
jo gąspadinę ir po vestuvių 
per gaspadinės priežastį ne
galės sugyventi ar kas nors 
neims tvarkoj, tai dvasiškis 
pažada sumokėti 10,000 litų 
ir dar kaip pasogą duoda 
10,006 Mtį, kurią sumą su
moka per 10 metų. Bet jei 
dėl kuries nors priežasties 
gaspadinė negalės gyvent su 
vargonininku, tai varoginin- 
kas sumokės per 10 metų 
dvariškiui 10,000 litų. Var
gonininkas vedė ir po trijų

gadintą. Pareikalavo teisin
gumo. Visos sutartys, vargo
nininkas ir dvasiškis vieną 
dieną stojo prieš teisėją. 
Vargonininkas pareikalavo 
20,000 litų išmokėti per 10 
metų ir atsiimti savo gaspa- 
dinę, nes aišku, kad gyven
ti jis su ja negali ir kad ne 
jo čia kaltė.

Klebonas bylą pralaimė
jo : turi užmokėti vargoni
ninkui 20,000 ir gaspadinės 
nenusikratė. Dabar ji sugrį
žo pas “tėvelį” atgal ir sėdi 
nas jį. Vadinas, po linksmy
bių — smuikai.

Alytaus apskrity, Liškia
vos valsč., Kudrėnų dvare 
bekuliant javus, sudegė mū
rinis gyvenamasis namas, 
»wo kluonas ir tvartas, me
dinė lentų pastogė, daug ne
kultų javų ir pašaro. įvai
rios ūkio mašinos, įvairus 
baldąi ir kitokie turtai. Viso 
nuostolių padaryta už 261,- 
400 litų.

ATIDARYTA KUPIŠKIO 
GELŽKELIO STOTIS.

Lapkričio mėn. 7 d. tapo 
pašventinta ir atidaryta ką 
tik pastatyta Rokišky mūri
nė gelžkeno stotis. Po pa
šventinimo jvyko ir stoties 
“palaįstinimas”, kad muro 
sienos netrupėtų. “Palais- 
tinime” dalyvavo daug sve
čių.

RA VE RADO NEGYVĄ 
ŽMOGŲ.

Lapkričio 2 d. kelyje Ša
teikiai—Salantai rastas grio-

REDAKCIJOS ^SAKYMAI.
v

naudoti negalėjome; eilės butų džiaugtis, kad teismas
' - - - • - - - --------._ ----------

ir nepritariam jo bizniui.
G. R. “Katama” •kaityto, 

jui.— Nuo dedervinių yra 
visokių vaistų. “Moore’s U- 
niversal Asistent” pataria 
šitokį receptu: šaukštas bo- 
rakso miltelių, du šaukštai 
smulkaus cukraus ir vieno 
leinono sunka. Sumaišyt vis
ką ir duot pastovėt keliatą 
dienų; paskui retkarčiais 
tuo mišiniu patrinti veidą.

X J. Bakšiui, K. Karaliui 
—Jūsų atsa- 
e atgal, J. J. 

“Keleiviu”

M METU MERGAITE PA
GIMDĖ VAIKĄ BE KOJŲ-

Žalioji (Vilkaviškio ap.) 
Pas V. A. 14 metų amžiaus 
dukterį Zosę lankydavosi iš 
Varšavos kaimo pil. J. P. To 
lankymosi pasėkoj Zosei gi
mė kūdikis. Kūdikis vyriškos 
lyties, bet be kojų. Visa apy
linkė tik ir kalba apie šį į- 
vykį, nes tai pirmas čia at- 
sitikimas, kad 14 metų mer
gaitė gimdytų vaiką ir dar 
be kojų.

i

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
AUGA.

Pastaruoju laiku daugelis 
Kauno fabrikų ir dirbtuvių 
dideliais skaičiais atleidžia 
darbininkus. Taip, fabrike 
“Audiniai” iki šiolei dirbo a- 
pie 250 žmonių, o dabar ji 
teliko veik pusė. Iš kepyklų 
taip pat atleista apie 30% 
darbininkų.

V. Atkočiūno spaustuvėj, 
pastačius linotipą, atleisti 8 ___
darbininkai, kurių daugn- vyje negyvas pil. Antanas 
mas mokiniai. * —-

“Spindulio” spaustuvėje 
panaikinta naktinė pamaina 
linotipistų. Be to, atleisti ke
li lankstytojai.

“Tipoiit” spaustuvėje at
leista nuo dartjo 15 lanky
tojų. Spalių 31 d. kitų skyrių 
darbininkams pranešta, kad 
nuo lapkričio 15 d. bus at
leisti nuo darbe.

“Baidės” spaustuvės dar
bininkams pranešta, kad 
darbo stokos dėliai bus dir
bama tik po 4 dienas į sąvai
tę.

“Prima” spaustuvėj su
mažino atlyginimą 10 nuoš. 
visiems darbininkams.

Be to, iš “šviesos” spaus
tuvės išstūmė į gatvę apie 10 
darbininkų neseniai atvež
tos moderniškos lanksto
mosios mašinos.

Šopaga, 40 metų amžiaus, 
gyv, Salantų valse,, Žei
mių km. šopaga turėjo puo
lamąją ligą. Manoma, kad 
jis nuo joo ir mirė.

PABAIGTUVĖSE PER* 
PtOVE ŽMOGUI 

KAKLĄ.
Vydlių kaime (Šiaulių 

apskr.) pas ūkininką Dani
liauską per pabaigtuves su
sipešė du smarkiai įsigėrę 
talkininkai. Rezultate pil. 
Suviekas peiliu perplovė 
pil. A. Račiui kaklą po visu 
pasmakriu, nuo vienos au
sies iki kitos. Nelaimingasis 
paguldytas Šiaulių ligoninė
je; jo gyvybė pavojuj.
IRMARUAVfTŪŠ TEPA

DEGUTU.
Kauno Mickevičiaus g. 

nr. 3 nežinomi asmens iš
tepė smala marijavitų kop
lyčios duris ir prie sienos 
prikaltą kryžių.

Arui.— Prisiųstų raštų su- A. Ku—niuL— Nepadoru

neįdomios, o straipsnis apie nubaudė žmogų, vistiek kad 
sietuvos studentiją ameri-,' 
ciečiams butų nesupranta
mas. į

*'
X Praniui.—- Taip, turkų 

“Biblija” arba “Koranas” 
yra anglų vertime. Jį galima 
gauti beveik visuose gėrės- 
niuose knygynuose. Ar bus 
jis Herrino knygyne, mes 
nežinome; bet jeigu nuva
žiuotumėt Chicagon, tenai, 
manome, tikrai gautumėt. 
Jei nerasite knygos vardu 
“Korąn”, tai prašykit veika
lo antgalvių “Mohammeda- 
nism”. Korano originalas y- 
ra parašytas arabų kalba.

Franu* Maruti. —Ačiū už 
linkėjimus. ..

A. B. GumbaragįuL — 
Draugo straipsnį turėjome 
pusėtinai sutrumpinti, nes, 
musų manymu, jis buvo per
daug ištęstas.

SLA 312 kuopos komisi
jai. — Tamstų atviro laiško 
2-ram, 5-tam ir 8-tam apskri- 
ciams nedėjome, nes, musų 
manymu, jis perdaug vien
pusiškas. Už visus SLA; nuo
stolius tamstos kakinat sek
retorę Jurgeliute, kuri ma
žiausia tame kalta, 
tinimas ir investavimas or
ganizacijos pinigų—ne sek
retoriaus dalykas. Finan
sams tvarkyti ir saugoti yra 
iždininkas, iždo globėjai, 
advokatas ir prezidentas.

E. Lazauskui. — Prisiųs
tos eilės spaudai perrilpnos. 
Yra jose labai gražių •min
čių, ir turinys neblogas, bet 
kalba silpnoka ir ritmas la
bai nelygus. Patartume ra
šyti proza, ir.prie.to da ra
šalu ir tik vienoj lakšto pu
sėj.

A Ražui.— Už prisiųs
tas žinutes ačiū.

, nes sko-

kymą grąžinome 
Bakšio adresu, 
nedėjome jo dėl to, kad jis 
perdaug nerimtas ir neteisin
gas. Pavyzdžiui, paprastą 
Lietuvio Darbininko kores
pondenciją jus vadinate 
“provokacija”. Matyt, “Lai
svė” jus prie šito žodžio taip 
jau pripratino, kad jus ir ne
pagalvojai, ką jis reiškia. 
Jeigu pagalvotumėt, tai pa
rašytumėt rimčiau ir logiš
kiau Antras dalyks, jus sa- 
kot, buk musų koresponden
tas “apšmeižęs” Worceste- 
rio Šunų ir Dukterų Draugi
ją. Čia irgi pasirodo jūsų 
protavimo stoka, nes ištikrų- 
jų musų korespondentas a- 
pie draugiją nėra pasakęs 
nei vieno neigiamo žodžio. 
Jis tik pajuokė karštagalvius 
komunistus. Perskaitykit tą 
korespondenciją dar sykį, o 

1 pamatysit, kad jus klystat
M. ir J. Posiama— Labai 

ačiū už gražius linkėjimus.
F. Lragrinirąni—Ačiū už 

žinutes. \

GYDYTOJU SĄJUNGA 
TELŠIUOSE.

Telšiuose susiorganizavo 
apskrities gydytojų sąjunga. 
.Valdybą sudaro dr. Mikuls
kis, ar. Minuchinas ir dr. 
TomkeviČius.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

!
Nereikia daug įrodinėti, kad 

kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju 
sės nešioti tą. vardą, jei jis seks 
kultūros ir moksle pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir ku- 

i rytinis minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Stirti tą tokį įvairu ir tokį 
grasą tią dieną mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 

statinfcainą vadovą, ku-
PAG1MDĖ ŠEŠTĄ KŪDIKI' greitai ir aiškiai apie viską 

* V " zvt-iu -S*- mus informuotų, kuris ne tik in-
Žalioji (Vilkaviškio ap.) tomaaUL bet ir pate kartu eitų 

Saulučių kaime gyvenančio „ jį k„v«ia.
pamaldaus ir dievobaimin- ir H _rivitomas 
go senio J P. duktė sušilau- Niala Jįtaeys. kad lietuviai 
ke 5 kūdikių. Snj metų sra- ak tokj in.
lių menesi Ji pagimdė sestą - ■
vaiką, bet spalių 23 d. vai
kas “mirė”. Kai kam jo mir
tis pasirodė labai įtartina ir, 
štai, šiomis dienomis kūdi
kis tapo iškastas ir padary
tas skrodimas. Paaiškėjo, 

i kad kūdikis yra nužudytas, 
i Viskas iškilo aikštėn. Senįui
ir jo dukteriai kūdikį nužu- 

> _»xs—_•  sunki laidžiusiems, gręsią
smė.

formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” •‘Kultūra. 99 yra popu-
liaens mokėk), visuomenės ir K-
tenrturos žurnalas. Be to, ji yra

Padary t Miegą

gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, Beinantis kas mėnesį 

dideliais 64 puslapiu storumo 
S______•_ a • * _lig “Kultūros*

Poilsingą
komĮŠektas sudaro apie 800 pus-

n
yra

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

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

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

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie

>

t
turėtų, pagaliau, sužinoti, kadi 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu
budu apsieiti be “Kultūros.”

Kultūra,” tas toks vertingas
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai,
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad-
resu: «Ktitwra”
Aušros aL 15, Kauliai, Litkraaia

i ' M BOYL8TON ST,

NUMAŽINTOS i ABI PUSES KAINOS 

| KAUNA Ht ATGAL 
PEK HAMBURGĄ 

>179 Tneb Ura
U. s. Karo Mokamai Atskirai 

Viršminėta kaina dtimr galėja

DU informacijų kreipkitėB j fekalini™
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 LIETUVOS

1NIO S
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS“ turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pašalyje, 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.”

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE“.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoj^ 
ir kitose valstybėse:

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

GEDIMINO GATVt 38, KAUNAS, LITHUANIA

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS

Lietuvos Ūkininkas
Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. H politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

Tikrai smagus ir naudingai savaitraštis. Mylintieji
Prtmmnerata Metams

INO GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.

EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ

skaityt gerus raštus, visi skaito.
Amerikoje 2 doleriai.

"LIETUVOS ŪKININKAS”
GI

O' • e •♦



KELEIVIS
Y '

UŽSIDARĖ FEDERAL t Sąrišy su šiuo banku užsi- 
NATIONAL BANKAS, darė dar visa eilė bankų ki- 

—;---- . - tuose miestuose Bostono a-
Nukentejo šimtei lietuvių pielinkėj, būtent:
biznierių ir darbininkų. į LaUTence’o mieste—Law- 
Kaip* perkūno trenksmas renee Trust Co.

šį panedėlį po pietų aplėkė Lynne — National Statė 
Bostoną baisus gandas, kad Bank.
užsidarė Federal National Saleme — Salėm Trust 
Bi.nkas. • Norėdama patirti, Co.

- ar tas gandas neprasimany- 
ta> “Keleivio” r-' 
kraipėsi telefonu į patį ban

Brocktone— B r o c k t o n 
redakcija Trust Co.

2 ■ Worcestery — Bankroft
ką. Ar tiesa, klausiam, kad Tinsi Co.
ši; bankas užsidaro? Ga- Louelly—Middlesex Na-
vcm tokį paaiškinimą: “Tik- tional Bank.
ra da nežinom. Dalykas yra 
tocs, kad ant vieno šito ban
ke skyriaus Mattapane pra-. 
radėjo ‘run’ ir pasiekė kitus 
skyrius. Dabar banko direk-

gos ėjo lauk. Tai gana ne
mandagus pasielgimas. Dėl 
triukšmo orkestrą buvo pri
versta apleisti vieną numerį 
ir užgriežusi maišą baigė 
koncertą. Rep.

Nelinksmos bus Kalėdos.
Kapitalistinė spauda ban

do pusti burbulą, buk šven
tėms artinantis krautuvės 
darą didžiausį biznį ir žmo
nės perką ne mažiau kaip ki
tais metais. Tikrenybėje vi
sai kitaip yra. DepresijosApiplėšė unijos iždininką.

Anądien Bostone buvo a- ir bedarbės prispausti pirkė- 
Diplėštas geležies darbinin- jai bando apsieiti kaip ga- 
kų unijos kasierius Gallag- lima mažesnėm išlaidom, ir 
her. Jisai važiavo automobi-' tik retas pajėgia išleisti eks- 
lium ir vežėsi su savim $600 tra dolerį švenčių reikme- 
unijos pinigų. Prie Velvidere ■ nims.. Šįmet kalėdų dova- 
st. ir Mass. avė. skersgatvio | noms daugelis turės pasiten- 
jisai turėjo sustoti dėl rau-: kinti tik pasveikinimo atri
denu trafiko žiburių. Kai jis lutėmis, 
snistojo, į jo automobilių į- ’ 
šoko nepažįstamas vyras ir 

_______________ __ atsisėdo šalia jo. Nustebin- 
pu kopūstų nepirkti ir ręsto- tas tokia nepažystamo drą-

i 
I

Arkliai reikalingi mirusiai.
Graborius McMahon Mal- 

dene net sušilęs jieško ark
lių, pildydamas mirusios Jo 
hannos Buckley reikalavi
mą, kad jos lavoną j kapus 
vežtų ir palydovai važiuotų 
ne automobiliais, bet ark
liais. Išviso jam reikią 20 
arklių. Argi tai ne savos rų- 
šies moteriškas “ožys”?

No. SI, Gruodžio 16 d., 1831

GYDYTOJŲ ADRESAI

A. J. West, M. D.
T TFTTTVIQ

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos:
Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 9847

Cambridge’uje — Inman 
Trust Co.

Gloucesterv — Gloucester 
National Bank.

_ _____________i________ Ir penki Federal National 
■to:dai didžiajam ofise Bosto- Banko skyriai Bostone, 
ne turi mitingą ir svarsto, ar 
negeriau butų rytoj uždary
ti visus banko skyrius, pakol 
dalykai nusistovės”.

Ir jie nutarė banką užda
ryti. Šio utaminko rytą jau 
neatsidarė nei vienas jo 
skyrius. Kai kur susirinku- , 
sios žmonių minios išdaužė 
net langus. Prie didžiojo o- 
fiso Bostone buvę net kulka- 
svaidžiai pastatyti, nors i 
mums tenai neteko būti ir 
savo akimis to nematėm.

Vienas to banko skyrius 
buvo ir South Bostone. Ir ; 
tai buvo vienatinis čia ban
kas, kuris turėjo komercini , 
skynų. Todėl beveik visi 
South Bostono biznieriai lai- 
kė čia savo pinigus, nes i 
Bostoną visuomet važinėtis : 
jiems neparanku.

Banko prezidentas Muilo- : 
ney išleido pranešimą, kad 
bankas turėjęs užsidaryti 
dėl to, jog žmonės ištraukė , 
iš jo nepaprastai daug pini
gų. Kad “apsaugojus” de- 
pįozitorių reikalus, banko di- I 
rektoriai nutarę atiduot: 
banką į valdžios rankas, ku
ri turės surinkti visus banko 
turtus, išparduoti juos, ir at
mokėti žmonėms pinigus. 
Prezidento nuomone, atsar
giai turtus likviduojant, jų 
užteksią išmokėt po 100 cen
tų už kožną dolerį.

Bet ar ištikrujų žmonės 
savo pinigus atsiims,tai dide- 

,lis klausimas. Žmonių buvo 
Gilėta Į tą banką $28,235,- 
233.10. Iš tos sumos veik 18 
milionų dolerių yra išduota 
paskolomis ir $8.883,600 y-: Reikalingas Barberis. 
ra sudėta į visokius bonus.' k uris nori dirbti, ateik tuojaus. nes 
K'sk tos paskolos ir bortai ^Vbas ia’Jkia. Mokestis gera iki Ka-

simdien verti, mes nežinom,; l. silkinis
bet Žinom, kad visų Šitokių 711 >lain St~ Cambridge. Mass 
ųe tybių kainos šiandien y-į KANARKOS
ra labai nukritusios, ir jeigu Labai geros veislės ir gerai 
ja. dabar likviduoti, vargiai Parduodu pigai. 
su lėtus Į jas pinigus galima! 10 Keiiy et. Brighton.
bttų išimti. Ln-i____________~/

Iš viso — 13 bankų.

suPrasidėjo atkakli kova 
pieno trustu.

National Dairy Products 
Co.. galingas pieno trustas. 
pasiryžo išmušti iš biznio vi
sas jam nepriklausomas pie
no kompanijas Naujoj Ang
lijoj. Tuo tikslu jis pradėjo 
gabent pieną i Bostoną ir ki
tus Naujos Anglijos miestus 
ir pardavinėti po 5 centus 
kvortai. Mažesnės kompani
jos. kurios ima pieną iš vie
tinių farmerių, pačios moka 
po 6 ir iki 7 centų kvortai 
tedėl savaimi suprantama, 
kad prie šitokios konkuren
cijos jos turi žlugti. Taigi 
jos pakėlė dideli triukšmą 
prieš galingąjį pieno trustą. 
Pereitą sąvaitę Bostone bu
vo sušauktas suvažiavimas 
kur dalyvavo 1000 delega
tų, atstovaujančių apie 30,- 
000 pieno gamintojų. Kalbė
jo visa eilė biznierių ir vai 
dininkų. Bostono majorai 
Curley pasakė: “Nors kai 
kam gali išrodyt, kad šita 
konkurencija geras daiktas, 
nes pienas labai atpigo, bet 
reikia žinoti, kad tas atpigi
mas ne ilgam laikui. Kaip 
tik trustas paims pieną save 
monopoiin, tada pieno kai
na bus pakelta aukščiau, ne 
gu kada nors pirma ji bu
vo.”

Ar atsilaikys smulkus 
biznieriai prieš stambųj’ 
kapitalą, tai pamatysime 
vėliau.

Atsargiai su kopūstais.
Šiomis dienomis į Bostoną 

atėjo iš South Carolinos va
gonas kopūstų, kurie buvo 
farmerių aplaistyti perdaug 
stipriais nuodais nuo vaba
lų. Aršeniko skiedinys bu
vęs apie 10 nuošimčių stipre
snis. negu sveikatingumo pa- 

j tvarkymai leidžia, todėl tie 
kopūstai esą pavojingi svei- 

i katai ir neturėjo būt parda- 
'vinėjami, tečiaus biznieriai 
i pasiskubino juos parduoti. 
Apie 500 tų kopūstų galvų 

[valdžios agentai jau surado 
pas Įvairius Bostono krautu-

j vininkus ir sunaikino, bet vi- 
Įsų surinkti nebuvo galima, 
i Taigi patartina bent tuo tar- ....
, ranuose jų"nevalgyt, nes ga- sa> Gallagher pradėjo klausi- 
lima užsinuedyt. j nėti, kas jis per vienas ir ko

____ _____  nori. Tuo tarpu Į jo automo- 
Nekulturingas italų patriotų bilių įšoko kitas nepažjsta- 

pasielgimas Sympaony :mas vyras ir atsisėdo užpa- 
koncerte._______ ! kalinėj sėdynėj. Kai trafiko

Pereita nedėldienį teko žiburiai pasidarė žali, nepa- 
išgirsti Metropolitan Operos zĮStami liepė Gallagherui ta- 
tefiorą Gigli. kuris dainavo i ziuoti tiesiai, o privažiavus 
Civic Svmphony Orkestros'Hemenway st ir West- 
koncerte, Boston Garden. 
Publikos buvo apie 9,000 
žmonių. Orkestrą puikiai iš
pildė ^Vagnerio, Strausso, 
Mascagnio ir kitų garsiųjų 
kempozitorių veikalus. Ta- 
čiaus didžiausi entuziazmą 
sukėlė dainininkas Gigli. Jis 
ypač patiko italams ir buvo 
priverstas pakartoti “Vesti 
la Guibba”, iš operos “Paja
cai” ištrauką. Esu girdėjęs 
kadaise ir Caruso dainuojant 
ši pati veikalą. Darant paly
ginimą galima sakyti, kad 
skirtumas tar jų gšna ryš
kus— Gigli toli neprilygsta 
prie Caruso.

Italai jam daugiausia plo
jo ir vien italams jis taikė 
savo dainas—viską dainavo 
itališkai. Kuomet Gigli pa
baigė savo programą, tai jo 
tautiečiai tuojaus pakilo ir 
nelaukdami koncerto pabai-

Ypač drabužių 
krautuvės ir rakandų parda
vėjai skundžiasi, kad sun
kus laikai skaudžiai atsilie
pia į jų biznį. Turbut ir ku
nigams šįmet bus kokie py
ragai, nes ir jų parapijonams 
doleriai dabar labai bran
gus. Rep.

Majoro Curley tunu* šuva* 
žinėjo moterį.

Majoro Curley sūnūs Leo, 
16 metų amžiaus, pereitą są- 

;vaitę automobilium suvaži- 
jnėjo moterį Sadie Bean, iš 
Springfieldo. Nelaimė įvyko 
Back Bay. Už tai jam tapo 
suspenduota “laisnis”, kiną 
tačiau žadama sugrąžinti, 

į jeigu pasirodysią, kad jis už 
i tai nekaltas.” Moteris jau 
i mirė.

gieda.
(51)

Mass

Gi paties banko kapitalas REIKALAU J AM MOTERĮ, ,>• • 1 • 1 T* T* • 1 • — 1 ------ J:_Lx— x - -•itvr ai nedidelis. Jis siekia vos 
til $1,900,000. Pertekliaus 
knygos rodo tik $650,000. į______________________
Ai’kapitalas ir perteklius KURIE NORIT VAŽIUOTI 
padengs nuostolius, sunku; į FLORIDĄ?
pasakyti. , j UŽ dviejų sąvaičių išvažiueju su

Jeigu bankas negalės visu mano karu Chrysler 77. Turiu zietos 
pinigų žmonėms atmokėti/1'1 tri« Ioh^januškis^^ (51> 
tai South Bostono lietuviai 54 Water_st.. 
skaudžiai nukentės. Nes be
veik visi musu biznieriai lai
kė tenai savo pinigus. Taip^ 
pat daug ir darbininkų ture-! 
jo tenai savo centus pasidė-

kurios dirbtų namie, kirptų šilkus • 
i Atsišaukit pas

Paul O'SuIlivan & Co.
i 12 W. Fifth St- So. Boston

Tel. 202-R
Stouzhton. Mass

KOLSTER
I NTE RNATIONAL

Naujausi lietuviški
11 REKORDAI COLUMBIA
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įland avė. bandiatai liepė au
tomobilių sustabdyt ir čia 

j atėmę iš Gallaghero $600 
pabėgo į Fenway parką.

Po šilto oro busianti tikra 
žiema.

Pereitą sąvaitę buvo pusė
tinai šiltas oras. Gruodžio 
12 d. buvo virš 50 laipsnių. 
Atrodė lyg pavasaris. Vie
nok oro žinovai liepia nesi
džiaugti tuomi. Jie sako, kad 
neužilgo turėsime šaltą žie-
Dar dvi milžiniškos firmos 

susijungė.
P. Valiukonis, laikrodi

ninkas ir T. Vaigauskas eks
pertas Radio mechanikas, 
randasi po num. 389 Broad- 
way, So. Bostone. Reikale 
prašome kreiptis pas mus, 
gausit gerą patarnavimą. (-)

I
1

i

ANT RENDOS
Naujai ištaisyti 3 kambariai, ge-

112 Gold St. So. Bostone.

KALĖDOMS 
NULEIDŽIAM 

30 NUOŠIMTĮ. 
NAUDOKITĖS PROGA.

C$'69$— 
'09S l»pow

SOUTH BOSTON
Parsiduoda du atskiri namai. 5 ir 

7 kambarių, geriau*, a* stovy, mo
demiškai įrengti kaip antai: garo 
apšildymas, maudynė su dirbtinu 
lietum, elektra. Aplink tyras oras ir 
saulėta vieta. Parduosim tučtuojau. 
Pirksite už $4600. Įnešti $600, li
kusių dalį išmokėsit lengvom są
lygom. Kreipkitės 'uojau pas:

A. J. KL PSTJ
332 West Brcaduay 

South Boston. Mass.

I

I

Bet i 
ant j 
tik-

I
PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI 

ir Jurgis Aranskas, Tenoras. 
16227F (Jurgio Polka 

(Ūkininkų Polka
16196F (Mergytės Išėjimas.

(Mahanojaus Moterėlės.
16187F (Prūsų Užpuolimaa

(Vaikelio Polka
16206-F

16203F (Šiaulių Polka 
(Pavasario Polka 

Orkestrą ir tarpais dainuojama. 
Orkestrą ir tarpais dainuojama.

(Stoviu prieš tave—Machanojaus Mainierių Orchestri 
(Oi Mergele
(Adelės Polka—Youngaitis Armon. Solo 
(Daratos Polka
(Marsalietč—Stasys Paura ir Juozas Antanėlis 
(Sudiev Panytčle

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Įdainavo A. Šaukevičius ir Marijona Urbas

16296F (Oi Mergele
(Stoviu Prieš Tavę

16202F (Nelaimingos Dienos 
(Meilingas Bernelis

16188F (Vyras Pijokėlis. Daina 
(Pasakyk Panaitele. Daina

COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
PALINKSMINS JŪSŲ NAMĄ KIEK

VIENĄ VALANDĄ
Pas mus galite gauti netik tuos rekordus, kurie yra garsinami, 

bet visus, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas 
mus, o gausit visko. Reikalaudami katalogą, prisiųskite 2c. štam
pą. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame.

Mes priimame Lietuvos Bonus, nuo tą, kurie perlu pas mus Radio 
ar Gramafoną, priimame Bonus kaipo dalį mokesties.

GEO. MASUIONIS
377 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

16236-F

16214-7
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DR. J.MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptą ir kromaką ligą 
moterą ir vyrą, kraujo ir adau.

Elektriką ir 606 gydau 
jei reikalas.

261 Hanover St_, Boston, Mase.
TeL: Richmond 0668, Gar. 5437. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vaL po pietą. ----------------------------------------- 1BĮ

UFTUVYS

OPTOMETRISTAS

Orkestrą ir tarpais dainuojama. 
Orkestrą ir tarpais dainuojama.

Įdainavo Adomas Šaukevičius 
ir Marijona Urbas

Įdainavo Adomas Šaukevičius 
ir Marjiona Urbas

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu- 
iaiku.

J. L PAdAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston. Mass.

I 
» 

I

r Tel. U«frr«Mty MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVE DENTIST*
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetto Aveų 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.
DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyru, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
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.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

PASIŽIŪRĖKITE
Turime didelį pasirinkimą įvairių 

Farmą, Namų ir Bizniu pardavimui; 
taipgi mainome namus ant farmų, 
farmas ant namų, biznius ant kitokių 
nuosavybių. Platesnių informacijų 
kreipkitės ypatiškai. telefonu, arba 
laišku, žemiau telpančiu antrašu.

MODERNIŠKAS NAMAS. 6 kam
bariai su štymo šiluma, elektros švie
soms, gazu ir vonia; garadžius dviem 
automobiliams, bamė ir paukštinyčia; 
30 medžių sodnas; prie vieškelio tik 
20 mylių nuo Bostono. Parsiduoda tik 
už $4000. su labai lengvoms išlygoms.

SOUTH BOSTONE, prie plataus 
stryto, 2-jų šeimynų namas, 10 kam- 
barių; didelė barnė tinkama dėl auto- 

j mobilių taisymo arba bile kito biznio 
i kur automobiliams vieta reikalinga. 
I Kaina $7000.

FARMA, 25 AKRAI GEROS ŽE
MĖS, netoli nuo mies o, naujas 6 rū
mų namas. Su vonia r elektros švie
soms, taipgi puiki ba tė, garadžius ir 
vištininkai. Parsiduoc i pigiai ir ga
lima mainyti ant nan o apie Bostoną.

dorchestery, labai geroj ir pa
rankioj vietoj, mod miškas 12-kos 

i šeimynų mūrinis namas, puikiausias 
inveštmentas Savin.nka< biznierius 

j reikalauna tik $5000 <ash dėl savo 
bėgančių reikalų. (51)
J. BALUŠAITIS, Agentas

BOSTON REALTY TRUST
317 E Street, prie Brondway

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas South Boston 2732

2000090000000000000000000000000000000000000000000

| VARTOKITE VISI

CHANHON BRAND 
MEATS

TeL So. Boatea MM.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

251 BR0ADWAY, tarp C ir D it 
SO. BOSTON, MASS.

IŠTOBULINTAS 
PRIIMTUVAS.

Tai nėra koks naujas Radio... 
tai yra Kolsteria. Ištobulintas 
aukščiausio laipsnio perimutvas,__
rei parinktiniaus’o trbulnmo garso ir 
Serumo. Jį aistovauja Mackay Radio 
ir Telegrafo Kompanija, he un mo
deliai su pastebėtinai gražiais kabi
netais. $69.50 iki 149..>o su tūbomis.

Užeikite pasiklausyti jo malonaus 
balso.

SOUTH BOSTON 
HARDWARE CO.

Jonas Klimas— savininkas.
379 BROAI)WAY

SO. BOSTON. MASS.

; Jei Nori Nupentyt •
į d r> . . .
I

Musų Išdirbystes Mėsos
KILBASAI 
PREST HAM 
BOLOGNE 
FRANKFURČIA1

Yra užtikrinti, kaipo geriausios 
Rūšies Produktai.

SALCESONAI 
VEAL LOAF 
COOKEDPORK 
SALAMIE ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
^^Vei« viMkįM y*—, 

317 E STREET, 
(Kampas Braadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Ttlifsais Saoth Dtatm MM 

Namą: TalM S474.

TYPEWRITERIAI
Itrukuojamos mašinėlės visokių rūšių. 
Ir visokis
spaudos

mimografc
ir rašto 
patarna
vimas.

*

jo tenai savo centus parade-
fe-

•' Kiek mums teko patirti 
vaistininkas Šidlauskas tu- 
rėio tenai pasidėjęs apie.
$12,000, adv. Bagočius apie ___________________
$3,200 grynais piniais ir apje 315 E St. Prie Broadway. So. Bostone

i;

R. M. ŽID ŽIUNAS
$60,000 kolateralu, adv. Z. -į 
Šalnienė apie $1,000, gabe
nus Baracevičius apie $1,- 
800, graborius Petruškevi
čius apie $1,600, A. Kupstis 
apie $300. ir tt. —

Lietufių parapijos klebo
nas jcąs panedėlis veždavo, 
tenai savo pinigus vežimais. 
Daugeli biznierių dabar tu
ri mokėti savo Mlas. o pini
gai užefaryth Ir kada bus į 
galima .nors kiek jų atsiim- J 
tit niekas nežino. [L

LIETUVIŠKA i 

BUCERNE 
Užlaikome geriausią tavorą 

parduodame pigiausia kaina. Mr 
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežią diegų—Chop Suey 

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mos galite gaut 
pigiai ir gerą

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

431 BROADWAY, SO. BOSTON.
T«Wo»oo; He. Bnetoe H41.

i-

I

Ar Pataisyt Namą »
• KLAUSKITE KAINOS J 
Į Jei reikia ir Išpopieriuoju. j
• Gausite gerą darbą ir pigiai. | 
t JUOZAS TAMOŠAITIS (-)»
• 11 Ticknor St, So. Boston. Mum J
• Tel. So Boston 1396-M. }

I

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Musų anglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO. 

10 High St, Boston.
Tel. Hubbard 4422

Telef"’’*’- S* B»’c'"n

Bay View 5’otor
Peter Trečiokas ir Jos K apočunss 

GERIAUSI LIET’ VIAI 
MECHANIKAI

Taiso visokius automobilius 
gerai patarnauja.

Stndebaker Agentūra 
Reikale kreipkite ir gausit 
patenkinanti 

Taisymo ir demonst ravimo 
▼ids *

1 HAML1N STREET, 
kampas E. E»m>i Srr^t, 

SOUTH BOHTON

ir

K

I

t

i

Vartodami musų Mėsas, jus esate 
užtikrinti, kad gaunate 

geriausį tavorą.
Prašykite juaų bučernėje arba pa* savo grotery 
musų produktų, tad tikrai turėsite gardų ir gerą 
valgį už tikrą kainą. Tersitikrinkite kad butų mu
sų išdirbystes.

W. Lynn, Mass.

BALKUS 
Sausage & Prov. Co.

19 Camden St.,
Tel. Breaken 723>W.

iiisosoaoointnririrrTnnmr-------------------

J
NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vntatą ir 
Gydnefią. Nuo Patrūkimo, Kosa- 
lio, Nusilpnėjimo Strtaą, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingą 

Ligų. Taip-pat visokią šoUą* La
pelių ir Dielip iš Lietuvos. ■ta'l 
aptirtoje geriausias patarnsvš* 
mas ir teisingai patariaMB Vais
tas nusiunčiant Ir per paMą. At*


