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D-ras Townsend Steigia 
Trečią Politinę Partiją.

25,000,000 ŠALININKŲ 
JAU TURIS.

Žada mokėti po $200 į 
nesį pensijos visiems, kurie 
susilauks 60 metų amžiaus.

Pereitą sąvaitę į Wash- 
ingtoną atvažiavo iš Los 
Angeles senukas d-ras F. E. 
Townsend ir pareiškė, kad 
jis steigsiąs naują politinę 
partiją ateinantiems prezi
dento ir Kongreso rinki
mams.

“Iki šiol mes nemanėme 
atskiros partijos steigti,” jis 
aiškina, “nes tikėjomės, kad 
iš esamųjų partijų kuri nors 
sutiks musų programą vy
kinti. Bet dabar pasirodo, 
kad nei demokratų, nei re- 
publikonų partijos mums 
nepritaria, todėl pasidaro 
būtinas reikalas savo parti
ją turėti.”

Pasirodžius spaudoj ši
tam pareiškimui, Amerikos 
spauda ir politikos vadai 
juo susidomėjo. Netik susi
domėjo, bet ir susirūpino, 
nes esą “didelio pavojaus,” 
kad Townsendas nušluos į 
šalį abidvi kapitalistų par
tijas. Jo “receptas” skurdui 
prašalinti yra taip lengvai 
suprantamas ir kiekvienam 
toks patraukiantis, kad jo 
šalininkai kas diena auga 
tūkstančiais. Nėra beveik 
miesto nei mietselio, kur ne
būtų townsendiečių kliubo. 
Townsendas sako, kad tie 
kliubai šiandien turi jau 
5,000,000 narių, gi iš viso jo 
šalininkų esą apie 25,000,- 
000.

Įdomu pastebėti, kad 
Townsendo planui išreiškė 
pritarimą toks žymus ir įta
kingas asmuo, kaip senato-; 
rius Borah. Kongresmanas 
Bolton, Ohio valstijos repu- 
blikonų vadas ir numato
mas kaip jų galimas kandi
datas ateinantiems prezi
dento rinkimams, taipgi pa
sisakė pritariąs Townsendo 
idėjai.

Pats Townsendas sakosi 
išsiuntinėjęs visiems kong- 
resman a m s paklausimą, 
kaip jie žiuri į jo planą. Iki 
šiol jis gavęs jau 81 atsaky
mą ir visi esą jam prielan
kus.

Greitu laiku busiąs jau 
sušauktas ir steigiamas 
townsendiečių partijos su
važiavimas. Dabar esąs tik 
svarstomas suvažiavimui 
planas, būtent, kiek nuo ku
rios valstijos gali būt dele
gatų, kurioj vietoj susirink
ti ir tt.

Naujos partijos progra
ma busianti labai trumpa ir 
aiški. Joje busiąs pasakytas 
tik vienas dalykas, būtent: 
Mes įvesime mėnesinę $200 
nensiją visiems vyrams ir 
moterims, susilaukusiems 
60 metų amžiaus.

Tokių prižadų, kuriuos 
sunku arba ir visai negali
ma įvykinti, mes nedarome, 
sako d-ras Townsendas.

Vadinasi, jo supratimu, 
mokėti visiems nuo 60 metų 
amžiaus po $200 į mėnesį, 
tai visai galimas ir dagi ne
sunkus dalykas.

Pinigus šitokiai pensijai 
Townsendas tikisi sukelti į- 
vesdamas 2 nuošimčių mo
kesnį ant visų pirkimų ir 

i pardavimų. Gaunantieji to- 
Įkią pašalpą turėtų išleisti ją 
vieno mėnesio laikotarpy. 
Todėl butų daug pirkėjų, 
reikėtų daug visokių pre
kių, fabrikai turėtų eiti die
ną ir naktį, darbų butų vi
siems į valias ir pasidarytų 
toks “prosperitas,” kokio 
Amerika da nėra mačiusi.

Svajonės visuomet būna 
gražios, bet kaip jas įvykin
ti gyveniman, tai kitas klau
simas. Kanados provincijoj 
Albertoj vienas toks svajo
tojas žadėjo visiems mokė
ti po $25 į mėnesį “socialio 
kredito.” Bet kai žmonės iš
rinko jo partiją valdžion, 
tai jokio “kredito” nėra. 
Mes manom, kad taip butų 
ir su Townsendo planu.

Teroras Tampos 
Mieste.

Tampos mieste, Florido
je, plutokratai griebėsi te
roro prieš darbininkus. Šio
mis dienomis policija įsi
veržė į privatinius vieno li
nijos viršininko namus ir 
areštavo tenai 6 unijos or
ganizatorius, kurių trys bu
vo socialistai. Visi jie buvo 
nuvežti į teismą ir tenai iš
klausinėti, ar jie ne komu
nistai. Išeinant jiems iš teis
mo, už durų jų laukė jau or
ganizuota chuliganų gauja. 
Trys organizatoriai buvo 
tų chuliganų pagrobti, iš
vežti už miesto miškan, žvė
riškai sumušti, ištepti smala 
ir apibarstyti plunksnomis. 
Vienas iš sumuštųjų, būtent 
socialistas Joseph Shoema- 
ker, jau mirė.

Amerikos Darbo Federa
cija ir atskiros darbininkų 
unijos pakėlė didelį protes
tą prieš šitą terorą. Federa
cijos prezidentas Green pa
reiškė, kad jeigu valdžia 
žmogžudžių nesuims ir ne
nubaus, tai Federacija turės 
perkelti busimą savo kon
venciją iš Tampos į kitą 
miestą, kur darbininkų gy
vybė yra geriau apsaugota 
įstatymais,

Prigėrė Amsiejus ir 
Skukevicius.

Iš viso per ploną ledą žuvo 
7 asmeny*.

Į Pereitą nedėldienį Nau
joj Anglijoj per ploną ledą 

‘prigėrė 7 asmenys, tų tarpe 
Jonas Amsiejus ir B. Skuke- 

.vičius iš Lawrence’o. Jiedu 
\ nuvyko į Harris ežerą, ku
ris-taip pat yra vadinamas 
ir White’s pondu, žuvauti 
per ledą. Ežeras buvo užša
lęs. bet ledas dar plonas. 
Apie 200 pėdų nuo kranto 
jiedu įlūžo. Toj vietoj yra 25 
pėdų gilumo. Kabindamie- 
si rankomis už slidaus ledo 
jiedu pradėjo šauktis pagal
bos. Viešbučio darbininkas 
Gardner išgirdo ant kranto 
jų šauksmą ir leidosi jų gel
bėt. Bet netoli pabėgęs ir jis 
įlūžo. Ant ledo dabar matė
si trys juodi taškai, tai buvo 
žmonių galvos. Bet dvi pir
mutinės greit išnyko. Tuo
met iš viešbučio atbėgo su 
ilgomis kopėčiomis kitas 
darbininkas, Edward Duch- 
arme. Jis atsargiai pristūmė 
kopėčias prie įkritusio Gard- 
nerio ir prisiartinęs jomis 
prie jo, nusitvėrė už jo ran
kų, norėdamas jį ištraukti 
ant viršaus. Bet Gardneris 
buvo persunkus ir įtraukė 
Ducharme’ą. Ant kranto 
tuo tarpu susirinko apie 50 
žmonių. Buvo pašaukta po
licija ir ugnagesiai. Pasta
rieji priklojo ant ledo ilgų 
kopėčių ir abudu vyru iš
traukė. Bet Gardneris buvo 
iau nebegyvas. Ducharme 
irgi buvo jau netoli mirties, 
bet nuvežtas ligoninėn jis 
atsigavo.

Anglija Atsisakė 
Mokėti Skolą.

Anglijos valdžia pereitą 
sąvaitę pranešė Washingto- 
nui, kad ji nemokėsianti sa
vo skolos dalies, kurią rei
kėjo sumokėti šio mėnesio 
15 dieną. Šį kartą ji turėjo 
sumokėti procentų ir sumos 
išviso $177,670,765.05.

POTVINIO PAVOJUS
ILLINOJUJE PRAĖJO.

Johnston City, III. — Šio
mis dienomis čia anglies ka
sykloms gręsė didelis potvi- 
nio pavojus. Žmonės buvo 
nusigandę, kad vanduo ga
li užlieti kasyklas, vieninte
lį jų pragyvenimo šaltinį. 
Per 5 paras žmonės ir už
migt negalėjo. Bet dabar 
tas pavojus jau praėjo ir 
gyventojai atsikvėpė leng
viau.

NAUJA EISENA I WASH- 
INGTONĄ.

Pittsburgho kunigas Cox, 
kuris 1932 metais vedė 
“Cox’o armiją” į Washinto- 
ną, praneša, kad ateinantį 
mėnesį organizuosiąs antrą 
eiseną į Amerikos sostinę. 
Šį kartą jis reikalausiąs, 
kad Kongresas priimtų 
D-ro Townsendo planą, pa
gal kurį visiems 60 metų 
piliečiams turėtų būt moka
ma po $200 pensijos į mė
nesį.

ČEKOSLOVAKIJOS PRE
ZIDENTU BUSIĄS 

BENEŠ.

Senas Čekoslovakijos pre
zidentas Masaryk nutarė pa
sitraukti iš savo vietos. Jo į- 
.pėdiniu numatomas dabar- 
'tinis užsienio reikalų minis- 
Įteris Beneš.

HAIFOS UOSTAS AP
STATYTAS ARMOTOM.
Palestinos uostas Haifa 

šiomis dienomis buvo pa
verstas tikra tvirtove. Pa
statyta iš viso 39 sunkiosios 
kanuolės užpuoliko laivams 
šaudyt. Manoma, kad ang
lai sustiprino šio uosto ap
saugą bijodamiesi italų ata
kos.

Naujoj Zelandijoj 
Ruošiama Nacio-

nalizacija.
Darbiečiai tenai kontro

liuoja parlamentą ir 
valdžią.

’ Anądien mes rašėm “Ke
leivy,” kad paskutiniuose 
rinkimuose Naujos Zelandi- 
’os gyventojai pavedė savo 
’alieis vairą Darbo Partiiai. 
Parlamentan buvo išrinkta 
52 darbiečiai, tuo tarpu kai 
ki šiol buvusios valdžios 

oartija pravedė vos tik 20 
savo kandidatų. Valdžia 
oerėjo į darbiečių rankas. 
Jų vadas Savage jau sudarė 
savo ministerių kabinetą ir 
paskelbė savo programą, 
kurion, tarp kitko, yra įra
šyta pagrindinės pramonės 
nacionalizacija ir finansų 
bei kredito kontrolė. Ka
dangi šitų dalykų reikalau
ja visos socialistų partijos, 
tai kapitalistinė spauda jau 
rėkia, kad darbiečiai Nau
joj Zelandijoj vykinsią so
cializmą.

Japonai Atsisako
Mažinti Laivyną.
Londone anądien susirin

ko tarptautinė konferencija 
apie laivynų sumažinimą 
pasitarti. Amerikos atsto
vai pasiūlė sumažinti da
bartinius laivynus 20 nuo
šimčių. Japonai tačiau pa
reiškė, kad jie netik nema
žinsią savo laivyno, bet ke
tina jį dar padidinti, kad jis 
butų lygus su Amerikos lai
vynu. 'Kai kiti delegatai 
tam pasipriešino, japonai 
išmaršavo iš konferencijos.

TIRS NEDARBO PRIE
ŽASTĮ.

Washingtono administra
cija pašiūrė $12,000,000 
“tirimo projektui.” Bus pa
samdyta kpie 24,000 knyg- 
vedžių ir kitokių ekspertų, 
kad ištirtų, kiek dėl dabar
tinio nedarbo yra kaltos 
mašinos. Tą darbą ves 
PWA.

KALĖJIME PERŠOVĖ 
MOTERĮ.

Annapoli.'. Md. — Vietos 
kalėjime buvo peršauta mo
teris vardu Pickard. Ją per
šovė nuėjęs kalėjiman tūlas 
Steventon, kuri ji įskundė 
policijai, kad jis kartu su ja 
vogęs pinigus ir auksinius 
daiktus. Peršovęs ją, jis pa
leido ir sau šūvi.

KARININKAMS NEVA
LIA KRITIKUOTI PI

LIEČIUS.
Prezidentas Rooseveltas 

pareiškė anądien, kad nuo 
šiol armijos karininkams ir 
viršininkams bus uždrausta 
kritikuoti civilių piliečių or
ganizacijas. Vertėtų į tai at
kreipti Lietuvos valdžios 

’ dėmesį.

, ETIOPIJA ŠAUKIASI J 
Į TAUTŲ LYGĄ.

Etiopija atsišaukė į Tau
tų Lygą, prašydama užtari
mo, kad Anglijos ir Francu
zijos politikieriai neparduo- 

jtų jos Mussoliniui.

1 . _____
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TUVUI SUDUŽUS. 
Anglijoj pereitą sąvaitę

sudužo belgų oro linijos 
lėktuvas su H žmonių. Visi 
žuvo. Nelaimės priežastis 
buvo apšalimas ledu. Lėk
tuvas pasidarė tiek sunkus, 
kad pradėjo kristi žemyn ir 
atsimušęs į kalną sutyžo.

Semionovas Esąs
Japonų Įrankis.

_ »
Po Rusijos revoliucijos 

Sibire ilgą laiką siautė ka- 
zokų atamanas Semionovas. 

i Kai Kolčako gaujos buvo 
! sudaužytos ir bolševikai ge
rinau tenai įsitvirtino, tai Se
mionovas su savo juodomis 
šimtinėmis pasitraukė Kini- 
jon ir iki šiol tenai gyvena. 
Dabartiniu laiku Charbine 
yra atidarytas rusų biuras 
•r skelbiama, kad visi buvę 
caro juodašimčiai ir balta
gvardiečiai privalo tame 
biure užsiregistruoti. Jei ku 
rie nesiregistruoja, tai japo
nų žandarai tuos areštuoja 
ir paskui deportuoja. Ko
kiems tikslams šita registrą 
cija? Manoma, kad Semio
novas vėl organizuos buvu
sius caro juodašimčius ir eis 
prieš Sovietų Rusiją kovot. 
Jeigu kils karas su japo
nais, jis eis su japonais.

Lenkijoj Vėl Kilo 
Žydų Pogromai.

Varšuvos žiniomis, visoje 
Lenkijoje pradėjo kilti an
tisemitizmo banga. Nežiū
rint visų valdžios pastangų 
tą judėjimą slopinti, įvai
riose vietose įvyksta žydų 
oogromai. Tarp 4,000,000 
žydų Lenkijoj prasidėjusi 
jau panika. Pereitą sąvaitę 
Poznanės ir Lvovo univer
sitetuose tautininkai stu
dentai pradėjo mušti žydus 
studentus. Daug žydukų 
buvo sužeista. Katovicų 
mieste lenkų tautininkai į- 
metė 2 bombas į žydų sina
gogą pamaldų laiku. Lipi- 
noj dvi bombos buvo įmes
tos į turtingų žydų namus.

KUN. COUGHLIN ESĄS
AMERIKOS FAŠISTŲ 

VADAS.
“Prašykime Dievo, kad 

komunizmas laimėtų, o fa
šizmas žlugtų,” pasakė aną
dien Bostone New Yorko 
orotestonų kunigas John 
Haynes Holmes. Jis prana
šavo, kad į du metu fašiz
mas įsivyraus Francuzijoj. 
Amerikoj taipgi esą nema
ža fašizjno garbintojų. Ro
mos katalikų kun. Coughlin 
esąs jų vadas. Kapitalizmas 
jau atgyveno savo dienas, 
jis sako, todėl jo gynėjai 
stengiasi pratęsti jo gyveni
mą fašistinės diktatūros pa
galba.

PO

Anglijos Diplomatija 
Įklimpo Intrigų Balon.

'Socialio Kredito 
Nesimato

99

Kanados žmonės vis lau
kia, kada “Sočiai Credit” 
partijos vadas Aberhart 
pradės vykinti savo progra
mą Albertos provincijoj. 
Prieš rinkimus jisai skelbė, 
kad jei jis bus išrinktas, tai 
Įves tokią sistemą, kad vi
siems gyventojams bus mo
kama nemažiau kaip $25 į 
mėnesį. Eberhaitas buvo iš
rinktas ir dabar jis yra Al
bertos provincijos valdžios 
galva, premjeras. Bet kol 
kas da niekas žadėtų $25 
negavo. Kai jo paklausia, 
kada jis tą “kreditą” pradės 
lalinti, jis atsako: “Mes 
statome savo sistemą ant 
tvirtų pamatų, taip kad kas 
bus pastatyta, tai ir stovėtų. 
0 kai mes busime iau pasi
ruošę vykinti socialio kredi
to teoriją gyveniman, tai vi
suomenė bus pilnai painfor
muota. Ar tai negerai?”

Na, koks jau čia gerumas, 
kad vietoj $25. žmonės ma
to tik nevykusį išsisukinėji- 

lą? Prižadėt visuomet len
gviau, negu ištesėti.

109 METŲ AMŽIAUS 
SENIS.

New Yorke gyvena To- 
bias Wildstei, kuriam pe
reitą sąvaitę sukako jau 
109 metai amžiaus. Jis jau
čiasi da pusėtinai stiprus 
žmogus ir tikisi pasieksiąs 
120 metų.

PASMERKĘS KITĄ MIR
TI, TEISĖJAS PATS 

NUSIŠOVĖ.
Kansas City mieste perei

tą sąvaitę nusišovė D-ras 
Robert Fowlston, vienas iš 
tų prisaikintujų šuolininkų, 
kurie pasmerkė mirti elekt
ros kėdėj tūlą Richetti.

BUVĘS POLICININKAS
SKAMBINO GAISRO 

ALARMĄ
Attleboro, Mass.— Perei

tą sąvaitę čia buvo areštuo
tas buvęs policininkas De- 
land, kuris vieną naktį iš
šaukė 3 kartus gaisrininkus 
be reikalo.

FAŠISTŲ RIAUŠĖS 
EGIPTE.

Egipto tautininkai (fašis
tai) vis dar kelia riaušes 
prieš anglų viešpatavimą.

EUROPOJ KILO PRO
TESTŲ BANGA

Mažosios valstybė* žada 
sugriauti Tautų Lygą, jei
gu Etiopija bu* parduota

Italijai.
Miklus anglų , imperijos 

diplomatai padarė labai ne
atsargų žingsnį. Jie įklimpo 
į tokią balą, kad ir visa An
glijos valdžia nežino kaip 
iš jos išbristi. Visos mažo* 
sios valstybės šaukia, kad 
Anglija virto mažųjų tautų 
pardavike. Iš pradžių ji 
daugiausia spyrėsi prieš Ita
liją, reikalavo pripažinti ją 
užpuolike ir bausti ją eko
nominėmis priemonėmis, o 
dabar pasiūlė tai pačiai Ita
lijai pasiimti daugiau kaip 
pusę Etiopijos. Nereikia jau 
nei aliejaus sankcijų, nei ki
tokių pabaudų Italijai tai
kyti.

Tai yra tiesiog padrąsini
mas stipresnėms valsty
bėms pulti ir plėšti silpnes
nes šalis.

Ir Anglija dabar norėtų, 
kad Tautų Lyga šitokį jos 
pasiūlymą Italijai užgirtų. 
Eidama į rinkimus dabarti
nė konservatorių Anglijos 
valdžia žadėjo savo žmo
nėms griežtai laikytis to nu
sistatymo, kad užpuolikas 
turi būt nubaustas. Ir Ang
lijos žmonės konservatorius 
pastatė valdžion. Bet dabar 
konservatoriai nori užpuoli
kui Mussoliniui dar dovanų 
duoti.

Prieš šitokią politiką su
kilo netik kitos šalys, bet ir 
patys anglai. Anglijos par
lamente kilo didžiausis 
triukšmas. Norėdama savo 
kailį išgelbėti, valdžia nori 
paaukoti kaip kokį ožį savo 
užsienio reikalų ministerį 
Hoare’ą, sakydama, kad tai 
jis padaręs tokį neapgalvo
ta žingsnį. Jis pasidavęs 
Francuzijos premjero La- 
valio spaudimui. Taigi te
gul, esą, jis pats ir aiškinasi.

Tuo tarpu mažosios vals
tybės žiuri, ką pasakys Tau
tų Lygos didžiuma. Šią se- 
redą Ženevoje susirenka 
Lygos taryba ir svarstys 
Etiopijos klausimą. Jeigu 
Anglijos užsienių ministe- 
rio Hoare’o pasiūlytos tai
kos išlygos Italijai nebus 
pasmerktos, tai mažosios 
valstvbės ketina atsimesti 

Koks rei-
Kairo mieste pereitą sąvai- 
tę riaušininkai sudaužė 10 Tautų Lygos, 
gatvėkarių, sudaužė daugrp3^ Pn? .-1OS Pri£p*ėti,sa- 

• lempų ir šturmavo gazo į-, o jos, jeigu tenai mažųjų

88 RUSAI ŽUVO 
SNIEGU.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Rusijos šiaurėj, Kolo 
pusiausaly, nuslinkęs nuo
Juksporo kalno sniegas už--mon^'
bere dvi Kirovsko komunas pOTViNIS TEXAS VAL
SU vyrais, moterimis ir vai- STIJOJ
^asmeny" P° Kil^ ”otvinis TeXaS val'

_______ stijoj pridarė apie $5,000,-
000 nuostolių Houstono apy

reikalai neturi užtarimo.

NUTARĖ SKELBTI GE- 
NERALI SIUVĖJŲ 

STREIKĄ.
Moteriškų drapanų siuvė-

amfpima r Ali pampi .......... ........—*-------------------- .jų unija, kuri yra žinoma
EL Hnkėj. Vanduo užliejo 100,- kaip International Ladies 

TI DIDELĘ SKOLĄ 000 akrų žemės. Keli tuks- Garment Workers’ Union, 
Princetono universiteto tančiai turėjo bėgti iš namų nutarė apskelbti New Yor-

ekonomikos profes orius ir keliatas jų prigėrė. 
Kemmerer sako, kad jokia — - ■ ■ ~ «=
kita šalis pasauly negali pa- Linksmu Kalėdų 
kelti tiek skolos, kiek Jung- , , .
tinės Valstijos. Tačiau vals- Linki visiems musų skaity 
tvhės skola tarp 55 ir 70 bi- tojam* ir draugam* 
lionų dolerių prislėgtų ir
Ameriką.

ke genralį streiką, jei dirb
tuvės neišpildvs unijos rei- 
kalavimų. Reikalavimai pa
liečia daugiausia dirbtuvių 
tvarką. Ši unija New Yorke 
kontroliuoja New Yorko 

su“Keleivio” Redakcija ir mieste 3.000 siuvyklų 
Administracija. 105,000 siuvėjų.
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Moterų Valdžia Clevelando Mieste.

“BENDRAS FRONTAS”
ŠUKELE SUIRUTĘ.

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes jau rašėm, kad 
dėl “bendro fronto” Ameri
kos Socialistų Partijoj kilo 
labai aštrių ginčų, dėl kurių 
gali įvykti net ir Partijos 
skilimas.

Tokia pat, jei da ne di
desnė, suirtutė dėl to “bend
ro fronto” kilo ir komunis
tų opozicijos organizacijoj, 
kuri tarp lietuvių yra žinot
ina “sklokos” vardu/

Komunistai pasiūlė “sklo- 
kininkams” daugiau da ne
gu “bendrą frontą.” Bimba 
pakvietė Pruseikos vado
vaujamą organizaciją grįžti 
tiesiai į Komunistę Partiją 
ir atsimesti nuo tarptauti
nės opozicijos. Apsvarstęs 
šitą pakvietimą, “sklokos” 
centro komitetas skilo: Pru-

šie irgi laikėsi krūvoj, ir net 
stiprėjo. Bet kaip tik komu
nistai pradėjo pirštis su 
“bendru frontu” ir kitokio
mis “vienybėmis,” ir socia
listų ir sklokininkų tarpe 
tuoj prasidėjo ginčai ir ne
sutikimai.

ŠNIPAS UŽGYRE TAUTI
NINKŲ KANDIDATUS.
Ar žinote, kad Susivieni

jimo reikaluose Brooklyno 
“Vienybė” su savo “Sargy
bos Komitetu” vaduojasi 
šnipų instrukcijomis?

Jeigu nežinot, tai per
skaitykit šių metų “Vieny
bės” 93-čią numerį. Ketvir
tame jo puslapy telpa vieno 
“sargybinio” pasakojimas 

apie tai, kaip jis buvo nuė
jęs pas tūlą šnipą patarimų 
klausti. Jis viešai tenai pri-

Nepatenkintos vyrg politikierių šeimininkavimu, Clevelando priemieečio Linndale moterys pasiryžo iššluoti 
juos iš valdžios. Ir joms pavyko. Paskutiniais rinkimais tenai buvo išrinkta moterų vaidina. šiame vaizdely 
parodytos 3 naujos valdininkės. Jos sėdi prie stalo. Skaitant iš kairės j dešiaų, jų pavardės tokios: Marė Rp- 
ginskienė, kasininkė; Ona Lekovičienė, majore; Helena Lashutka, raštininkė. Stovi iš kairės j dešinę: Ozema 
Williams ir Ethel Sotos. abidvi kaunsilmanės. Sprendžiant iš pavardžių. Rogiaskienė ir Lakoviėienė gali bot 
lenkės, o Lashutka—rekoslovakė.

US YRA SOVIETO KARIUO- 
NENES VADAS BUDCHERIS?

Apie šitą dažnai girdimą, 
į bet mažai kam Amerikoje 
į pažįstamą, Rusijos genero- 
įlą “Lietuvos Žinios” paduo
da šitokių smulkmenų:

_ _____ sipažįsta klausinėjęs šnipo,
seikos vadovaujama didžiu- m1^?s aP*.e <kĮ)art*n8

ma čia išnešė rezoliuciją už 
vienybę, o mažuma išnešė 
priešingą rezoliuciją. Bet 
sklokininkų organo “Nau
josios Gadynės” valdybos 
nepaprastas susirinkimas 
dabar vienbalsiai pasisakė 
už mažumos rezoliuciją, tai 
yra, prieš Pruseiką.

Chicagos sklokininkų 
kuopa irgi vienbalsiai pa
skelbė protestą prieš Pru
seikos norą vienytis. Tokia 
vienybė butų ne vienybė, 
bet “sėdo* taika,” sako chi- 
cagiečiai. Ir jie priduria:
“Mes stebimės iš tokio ne
laukto ir neapgalvoto orga
nizacijos žygio. Be niekui 
nieko jie ėmė ir kapituliavo 

bimbizmą!”
Chicagiečiai sakosi sutik

tų vienytis, bet “tik drau
giškai išsprendus tuos klau
simus, dėl kurių mums teko 
skirtis.” Jie nekuomet nesu
tiksią atsimesti nuo tarptau
tinės komunistų opozicijos 
ir pasmerkti ją, ko taip nori 
oficialioji pozicija.

O Pruseiką aiškina taip:
“Buvo laikai, kuomet ir aš 

maniau, kad Tarptautinė Opo
zicija sudaro spėką. Bet šaky 
lot, kur dingo Švedijos opozi 
cinė partija? Ji nuėjo pas so
cialistus. Kur dingo Alzas- 
Lotaringijos opozicinė perti 
ja? Jos nebėra jau. Francuzi- 
joj Tarptautinė Opozicija ne
tari nieko... Anglijoj Tarpt.
Opozicija nieko neturi. Tai 
kur yra Tarpt. Opozicija?...'
(Žiur. “Naujosios Gadynės 
80 nr.)

SLA. Pildomąją Tarybą, 
kokiu budu tautininkai ga
lėtų nuveikti socialistus ir, 
galų gale, ar patinka jam 
(šnipui) “Sargybos Komi* 
toto” statomi kandidatai į 
SLA. valdybą?

Į šitą klausimą šnipas ne
dvejodamas pareiškęs:

“Taip. Jeigu tuos žmones 
SLA. mariai išrinks, tai U or
ganizacija dar galės gyventi.“

Vadinasi, “Vienybė” su 
savo “Sargybos Komitetu” 
patys iki šiol da nežinojo, 
ar jų kandidatai geri, ar ne. 
Jie ėjo klausti pas šnipą. Ir 
džiaugiasi, kad jis juos už- 
gyrė.

Kažin, ką butų darę mu
sų “tautiškai nusiteikę” 
vyrai, jeigu šnipas butų pa
sakęs, kad jų kandidatai 
“no good?” Butų reikėję, 
turbut, šaukti naują konfe
renciją ir daryti naujas 
“šleitas.”

Bet juokingiausis daik
tas yra tas, jog tas šnipas, iš 
kurio tautininkai semia sa
vo informacijas apie Susi
vienijimą, nėra dagi SLA. 
narys.

Na, ir tie žmonės norėtų 
valdyti didžiausią lietuvių 
organizaciją! Can you beat 
it?

kad gavęs savo brolio po
mirtinę, Staškunas tik atly
gino Bagočiui už palaidoji
mą jo (Staškuno) mirusio
jo brolio, už surinkimą liku
sio turto ir už kelionės lė
šas. Iš viso, rodos, apie $83

Ir tas vyras da piksta, kad KAM REIKALINGI 
pasteM MISIONIERIAI.

Apie Amerikos komunis
tinę opoziciją (lovestonie- 
čius) Pruseiką sako, kad—

“...vienas ją vadas, Gith> 
waa, nuėjo pas socialistus; ki
tas, mažesnis vadas, nuėjo pas 
socialistus; vienas iš jų orga
nizatorių, Miller, nuėjo, rodosi, 
pas trockistus.”

Sudėjęs tuos faktus į krū
vą, Pruseiką mano, jog 
“prasižengimas butų prieš 
lietuvių darbininkų judėji 
mą,” jeigu sklokininkai at
sisakytų “vienytis lietuviš
kam fronte” vien dėl to, 
kad seniau buvę nutarta ne- 
sivienyt.

Taigi pas sklokininkus 
matome jau aiškų skilimą. 
Butkus, Strazdas ir kiti prie 
šingi “kapituliacijai prieš 
bimbizmą,” o Pruseiką su 
savo šalininkais nori “kapi 
tuliuoti” (pasiduoti be jo
kių išlygų). Išrodo tačiau, 
kad Pruseiką daug pritarė
jų neturės.

Čia reikia pastebėti įdo
mus faktas: pakol komunis
tai puldavo socialistus pik
čiausiomis priemonėmis,

UŽ DUONĄ—PURVAI
Kai Brooklyno tautinin

kų “Vienybė” andai buvo 
jau išsitiesus ant mirties pa
talo, tai adv. Bagočius nu
siuntė jai penkinę ar dešim
tinę ant duonos, kad nenu
mirtų badu.

Dabar gi Juozas Tyslia
va, tos pačios “Vienybės” 
redaktorius, iškasęs iš toli
mos praeities purvų, dreba 
jais Bagočiui į veidą ir sa
ko:

“Kaip matote, SLA. nariai, 
ar gali dabar būti jūsų organi
zacijos prezidentu toks žmo
gus, kaip ‘brolis’ Bagočius, 
apie kurį praeitis taip kalba?” 
(žiur. š. m. “V.” 93 nr.)

Taigi už duoną p. Tyslia- 
va atsilygina purvais.

Na, o kokia gi ta “praei
tis,” apie kurią kalba “ketu
rių vėjų” vaikytojas? Tai 
yra Povilaikos-Damijonai- 
čio laikai, kuomet tautinin
kai “sufreimavo” prieš Ba- 
gočių kaltinimą, buk jis 
“nusukęs” kokiam ten Staš- 
kunui pusę pomirtinės.

Bet jeigu Tysliavai jau 
taip parupo Bagočiaus pra
eitis, tai kodėl jis neiškėlė 
jos iki galo? Kodėl jis nuty
li tą faktą, kad kuomet 
Worcesterio seimas ištyrė 
tą tautininkų sufabrikuotą 
kaltinimą, tai pasirodė, jog

PRKSIPAŽISTA KAD 
MELAVO.

Prispirti prie sienos, “Vie- 
Patys tautininkų advokatai, jnybės” rašytojai jau prisi- 
kaip Bračiulis ir kiti, viešai pažino, kad jie su savo de- 
tuomet seime pareiškė, kad tektyvu Pilėnu viešai apsi- 
tai buvo teisėtas atlygini-i melavo skelbdami, buk 

Vaitkus išlėkęs tik su 50 
centų kišeniuje. “Vienybės” 
93-čiame numery Vyt. Sir
vydas prisipažįsta, jog prieš 
išskridimą Vaitkus aiškiai 
jiems pasakęs, kad turįs a- 

tos geruoju, jie įskusią jį.pie $30 kišeniuje. Išskren* 
valdžiai kaip “anarchistą, dant jam buvo įteikta dar 
pasirašiusį raudonu rašalu $64.
po čarteriu,” ir jis busiąs. Toliau Vyt Sirvydas pri- 
užtai “deportuotas.” Į duria:

Būdamas da jaunas vai- “Iš to, kas aukščiau pasa- 
kinas ir da nežinodamas ge- kyta, aišku, kad lakūnas Vait- 
rai šios šalies įstatymų, jis kus ne su 50 centų rengėsi kil» 
patikėjo tam blefui ir rezig- rikos lietuvis tvirtins, kad 
navo. įsisiūbavę tautininkai
tuomet išbraukė jį net ir iš 
organizacijos.

Tačiau kitas SLA. seimas 
pripažino, kad jis buvo iš
brauktas be reikalo ir kvie
ste pakvietė jį grįžti atgal į 
Susivienijimą.

Tai ve, kokia tikroji pra
eitis.

Kodėl Tysliava negalėjo 
šitų faktų surasti? Kodėl jis 
surado tik Bagočiaus priešų 
pagamintus purvus?

Pagaliau, jeigu p. Tyslia
vai taip jau rupi kitų praei
tis, tpi kodėl jis nieko nepa
rašo “Vienybėj” apie savo 
praeitį? Pavyzdžiui, kodėl 
jis nepaaiškina savo skaity
tojams, ar jis paliko Lietu
voj pačią su vaikais, ar ne?
Ar jis vedė Amerikoje kitą 
moterį, ar ne?

mas ir Bagočių negalima 
dėl to kaltinti.

Kai šitaip, tai tautininkai 
ėjo gąsdinti Bagočių, 

jeigu jis nerezignuo
siąs iš SLA. prezidento vie-

TRUMPOS ATMINTIES 
GALVA.

urTėvynės” redaktorius 
protestuoja prieš tuos ko
respondentus, kurie rašo 
socialistų laikraščiuose, kad 
jisai Skipičio “kongrese” 
pataikavęs klerikalams ir 
fašistams ir neužsistojęs už 
D-rą Šliupą.

Ponas Vitaitis sako, kad 
tai esanti “žemiausia gyve
nime” netiesa. Girdi:

li... jei ateity kuris nors Ame- 
Vaitkus tik su 50 centų buvo 
rengiamas išleisti, tai tvirtins 
prasimanymą.“ ...

Gerai, kad p. Sirvydas 
turėjo drąsos pripažinti, 
jog “Vienybė” melavo apie 
tuos “50 centų.”

Jis užtepa taip pat ir Lie
tuvos “patriotams,” kurie 
be pinigų nedavė Vaitkui 
net pernakvoti. Girdi:

“Lietuvos lietuviams, kurie 
norėtų Amerikos lietuviams 
prikišti netinkamą lakūno ap
rūpinimą finansais, mes pa
tarsime atkreipti dėmesį į šį 
faktą: HalfMo n viešbutis, 
kuriame lakūnas gyveno visą 
vasarą, gero oro laukdamas, 
neėmė už kambarį nei cento. 
Neėmė nei cento ir airių vieš
butis Ballinrobėj. Bet Lietu
vos viešbutis Kaune, kur Vait
kus gyveno, ‘pasiėmė užtekti
nai’.“

Tai visgi įdomus yra da
lykai ! Lakūno pasitikimui 
buvo keliami didžiausi rau
tai, o kai reikėjo nakvynės 
—mokėk pinigas!

Juo keisčiau tai išrodo, 
kad Lietuvos viešbutis Kau
ne yra, rodos, pačios val
džios biznis.

pavesta ginti Sovietų Tolimų
jų Rytų teritorijos. Jis gavo 
daugiau savarankiškumo, jo 
kariuomenė buvo pavadinta 
‘Atskira Tolimųjų Rytų armi
ja’.” ♦

Dabar Bliucheris, kaip 
ir kiti Rusijos ginkluotų jė
gų vadai, gavo “maršalo” 
titulą.

Kitą sykį paduosime ži
nių apie kitus raudonuo
sius maršalus, kuo jie yra 
rusų revoliucijoj pasižymė- 
ię ir kokiu budu iškilo į vir
šūnes.

“Vosylius Bliucheris, Toli
mųjų Rytų raudonosios armi
jos vadas, yra labiausiai pasi
žymėjęs karo vado gabumais. 
Bliucheris — stambaus maš
tabo karo jėga. Tai pripažįsta 
ir Europos ir ųet Japonijos ka 
ro specialistai. Bet Bliucheris 
Kremlyje laikomas perdaug 
savarankiškai galvoj ančių 
žmogum, kad jį galima butų 
laikyti centre. Prieš kelis me
tus buvo iškilęs rimtas konf
liktas tarp Sovietų valdžios 
viršūnių ir Bliucherio. Bliu
cheris buvo įtariamas simpati
zuojant Torckiui. Nepaprastas 
Bliucherio populiarumas ka
riuomenėje neleido ‘apsidirbti’ 
su juo ir Bliucheris ‘tarnybos 
labui’ buvo paskirtas Tolimų
jų Rytų raudonosios juto i jos 
vadu, kad butų toliau nuo cen
tro.

“Savo laiku buvo pasklidę 
gandai, kad pagarsėjęs Sovie
tų karo vadas Bliucheris esąs 
vokiečių karininkas, didžiojo 
karo metu patekęs rusų nelais
vėn. Bet tai buvo tik tušti gan
dai.

“Bliucheris yra darbininkas. 
Jis gimė 1889 metais.

“Iki didžiojo karo dirbo 
Mytiščių vagonų statybos dirb
tuvėse. 1910 metais už streikų 
organizavimus ir politinę pro
pagandą buvo nuteistas kalėti 
2 metu 8 mėnesius. Nuo 1914 
metų tarnavo eiliniu caro ka
riuomenėje, dalyvavo didžia
jame kare ir 1915 metais bu 
vo sunkiai sužeistas ir paleis
tas iš kariuomenės. 1916 me
tais Bliucheris įstojo socialde
mokratų (bolševikų) partijon.

“Po 1917 metų spalių per
versmo Bliucheris, būdamas 
Samaros revoliucinio komiteto 
narys, organizavo kovą prieš 
kazokų atamaną Dutovą. Va
dovaudamas partizanams ir 
raudonosios armijos dalims, 
Bliucheris greit sumušė Duto- 
vo kazokus. Už tai jis pirmas 
Sovietuose buvo apdovanotas 
raudonosios vėliavos ordinu.

“1918 metais Bliucheris, 
vadovaudamas divizijai, ka
riavo su Kolčaku, sugebėda
mas ne tiktai narsiai kan-Įi*, 
bet ir paikiai manevruoti. 
1920 metais Bliucheriui buvo 
įsakyta žygiuoti Kryman prieš 
generolą Vrangelį. čia Bliu
cherio kariuomenė šturmu pa
ėmė labiausiai sustiprintas 
'Baltojo Verduno’ pozicijas ir 
nulėmė kovą. Pasiųstas į Sibi
ro stepes, Bliucheris sunaiki
no baltųjų generolų barono 
Uugerno kariuomenes. Baro
nas Ungernas pateko į nelais
vę-

“Po to Bliucheris nuvažiavo 
Kinijon ir garsus vokiečių re
voliucijos vadas pavedė j 
organizuoti Kinijds kariuome
nę.

“čia Bliucheris veikė gene
rolo Sa-Lino slapyvarde. Jis 
nepaprastai greit organizavo 
Pietinės Kinijos armiją, kuri 
nugalėjo šiaurės reakcinius 
generolus. Paslaptingo Boro* 
dino veikimu Kinijoje susido
mėjo Japonija ir kitos valsty
bes ir pagaliau Bliucheris tu
rėjo išvažiuoti iš Kinijos.

“Tada Bliucheris buvo pa
skirtas Tolimųjų Rytų raudo
nosios armijos vadu.

“1929 metais, kai Mandžiu- 
rijos valdžia bandė jėga atim
ti iš Sovietų Rytų Kinijos ge- 
ležfriAelį, Btiueheris įsiveržė 
Mandžiurijon, visiškai sumu
šė maadžiurų kariuomenę

MANO PASTABOS
Albertos gyventojai Sode

lio Kredito pensijų no-

Kanados provincijoj Al
bertoj iškilo stipri Socialio 
Kredito partija. Ji žadėjo 
visiems piliečiams mokėti 
kas mėnesį po $25 pensijos, 
jeigu balsuotojai išrinks ją 
valdžion. Balsuotojai išrin
ko ir dabar jau pradėjo tei
rautis, kada jie gaus žadėto 
kredito? Tos partijos vadas 
Aberhart, kuris dabar yra 
Albertos premjeru, atsakė 
taip: “Dabartiniu metu aš 
esu visas užimtas provinci
jos reikalais. Apie socialį 
kreditą šiuo laiku aš nega
liu kalbėti.”

Žadėtos mėnesinės pen
sijos arba kredito dabar ne
galima esą mokėti dėl dvie
jų priežasčių. Viena prie
žastis, tai krizis, o antra, 
tai provincijos skolos.

Viena didelė Europos vai. 
stybė, žiūrėdama sykį į Af
riką,‘pradėjo varvinti seilę. 
Ypač įsmigo jai į akį afrikie
čių karalystė Omofaga, ku
rios girios buvo pilnos bran
gaus medžio, o žemėje da 
neiškastas auksas, dažai ir 
kitokie turtai.

Anthony Hope yra para
šęs paaiškinimą, kam krikš
čioniškoms valstybėms yra 
reikalingi misionieriai.

Pasiklausykit.
Ir pradėjo šita krikščioni

ška Europos valstybė lieti 
krokodiliaus ašaras, kad O- 
mofagoj gyvena da nekrikš
tyti žmonės, kad tenai veda
ma vergų prekyba ir kitokie 
baisus dalykai.

Kitos krikščioniškos vals
tybės irgi pritarė, kad pago
nišką kraštą reikia civilizuo
ti. Ir greitu laiku jos pasida 
lijo tarp savęs beveik visą 
Afriką, tik viena Omofaga 
vis dar laikėsi, nes gudrus 
jos karalius elgėsi su Euro
pos diplomatais labai man
dagiai ir atsargiai, taip kad 
jie negalėjo prie jo prisika
binti.

Pradėjo organizuotis viso
kios bendrovės. Jų švelnalie- 
žuviai atstovai pradėjo va
žiuoti Afrikon ir derėtis dėl 
koncesijų. Jie siūlė Omofa- 
gos karaliui daug pinigų, 
kad jis tik leistų jiems išnau
doti savo šalies turtų šalti
nius. Bet senas karalius lošė 
mažo vaiko rolę ir jokių 
koncesijų nepasirašė.

Kai via diplomatų ma- 
nievrai nedavė jokių vaisių, 
tuomet imtasi vilko taktikos. 
Nutarta nusiųsti misijonie- 
rių, iš kurio namie niekam 
nėra naudos. Nutarta nusių
sti jį Omofagon ir prisitai
kius tenai jį nužudyti. Žino
ma, misionierius to nežinojo.

Kai misionierius išvažia
vo, kapitalistai ciniškai pa
reiškė: “Nors kartą pada
rytas tinkamas žingsnis.”

Ir neišėjo daug laiko, kaip 
spaudoje pasirodė didelė
mis raidėmis rėksmingi ant- 
galviai: “Barbarai nužudė 

jomenų!
9 pamoky

Kai kada ir “Sandarai” 
pasiseka pataikyt į tašką, 
kad ir visai netyčia. Pavyz
džiui, 29 lapkričio laidoj ji 
sako: “ ‘Tėvynė* nėra kelių 
politikierių nuasavybe.” 
Nors šis sakinys turi dvi ra- 
šybiškas klaidas, bet jo min
tis teisinga — SLA. orga
nas nėra kelių politikierių 
nuosavybė. Aš pilnai su tuo 
sutinku, ir todėl negaliu pri

POLICIJA DVI DIENAS 
VIJOSI BANDITUS.
Franklino miestely, Ohio, ...

K''“ laukinius

leidosi Mg«aBtOTnobilhlje.lti!” Ir taip toIiau- 
Policijos maršalas, kuris į Ir tuoj Omofagon buvo 
norėjo juos sulaikyti, buvo nusiųsta baudžiamoji eks- 

~ peršautas. Paskui banditus 'pedicija, karalius nuverstas, 
vą. Jis užmiršo, kad tik va-policija vijosi dvi dienas, o jo vieton pastatyta krikš- 
kar jis skelbė SLA. organe šaudyta iš abiejų pusių. Kai, čioniškoji valdžia. Už metų 
pasaką apie “Vaitkaus 50 banditų gazolinas baigėsi, korporacijų prezidentai jau 
centų,” gerai žinodamas, i jie sustabdė kitą automobi- skaitė savo šėrininkams ra- 
jog tai buvo šnipo Pilėno lių, išmetė savininką ir nu- portus, kiek korporacijos 
sufabrikuotas melas ir šmei- važiavo jo mašinoj. Toliau padarė Omofagoj pelno ir 
žtas prieš lietuvius. ! jie padarė taip su kitu au- kokie bus riebus dividentai

Ponas Vitaitis užmiršo, tomobilium. Iš viso jie pa- šėrininkams.
ką jis vakar rašė, ir dabar grobė 7 svetimus automobi-į Matote, misionieriai yra 
plaka pats save, sakydamas, liūs. Galų gale vienas jų bu- naudingi žmonės, kada rei- 
kad toks melas yra “že- vo nušautu, antras sužeis- kia apiplėšti “pagonišką”

“Juk negali būti nieko že
mesnio gyvenime, kaip skelbti 
laikraštyje aiškiai žinomus 
melus kitų žmonių pažemini- 

Į mui ir išniekinimui.”

Matyt, p. Vitaitis turi la
bai trumpos atminties gai

eialistai laikėsi vieningai; su Staškuno pomirtine jo- 
pakol Bimbos šalininkai kių “suktybių” nebuvo. Do-
aUkųodavo. , prusetitiniusjkumentais buvo įrodyta, miausis gyvenime” daiktas! tas, o trečias pabėgo

i
šalį.

I

tarti “Sargybos Komiteto1 
politikieriams, kurie susidė
ję su šnipais kaip tik ir nori 
pasiglemžti tą laikraštį į 
savo rankas. “Sandara,*’ 
matyt, visai neaprižiurėjo, 
kad šituo pareiškimu ji iš
tepė savo bičiuliams, o kar
tu ir sau, per nosį.

Juozas Tysliava rašo 
“Vienybėj,” kad jeigu so
cialistai su komunistais rim
tai pasikalba, tai ir vieni, ir 
kiti veidmainiauja. Ir jis 
klausia: “Kaip ilgai vieni 
lutiems meluos ir katrie kat
ruos apgaus?” Na, jeigu jau 
p. Tysliavai taip rupi kitų 
melavimas ir apgaudinė^- 
mas, tai aš norėčiau paklau
sti jo paties, kaip Ugai jis 
meluos ir apgaudinės tauti
ninkus? Juk nelabai senai 
jis savo “poezijoj” rašė, 
kad Lietuva, tai “iželių asr 
graužta” šalis, gi jos vėlia
va, tai tik skepeta snargliui 
mnišluostyt O dabar jis de
dasi didžiausiu Lietuvos 
garbintoju. Jei tai nėra ap
simetimas, tai kaip m ki
taip p. Tyriiavos “patriotiz
mą” pavadinti?

Tuutiilcaa Pištaliutas.

su Japonija
Bliucheriui

Musų g (antišką gazieta 
“Sandara” vis nesiliauja 
vartojus žodį “komsolcai.” 
Bet ar yra nors vienas saa- 
darietis, kuris galėtų išaiš
kinti, ką tas žodis reiškia? 
Ar žino pats “Sandaros” re
daktorius, iš kur “komsol
cai” pareina ir ką jie reiš
kia. Jei žino, tai tegul pa
aiškina. Aš jam duosiu uaai 
fcvoteri.
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Kas Girdėtis Chicagoje.

Šiomis dienomis Chica- 
gon sugryžo lakūnas Vait- tik špygą, 
kus. ALTASS valdyba, kuri 
organizavo antrąjį skridi
mą Lietuvon, surengė At
lanto nugalėtojui iškilmin
gas sutiktuves. Šitam istori
niam įvykiui pažymėti išėjo 
specialus “Naujienų” nu
meris, susidedąs net iš 16 
puslapių, kurių didelė dalis 
buvo pašvęsta Vaitkaus žy
gio aprašymui.

Klerikalai, vanagaitinin- 
kai ir kiti skridimo niekin
tojai nėrėsi iš kailio, kad 
“Naujienoms” ir socialistai 
gauna tiek daug kredito už 
skridimo įvykinimo. Netu
rėdami ką sakyti, jie reika 
lauja visokių “atskaitų, 
tartum ir jie butų aukavę.
Be to, jie da kabinasi ir prie 
tų pinigų, kuriuos Vaitkus 
gavo pardavęs Lietuvos val
džiai sudužusios “Lituani-

’** liekanas. Jie būtinai

lis? Bet išrodo, kad jie gaus

skridimoTai tiek apie 
pabaigtuves.

Dabar žodis-kitas 
kitus dalykus.

Šiomis dienomis Chica- 
gon sugryžo “Birutės” cho
ro vedėjo p. Byansko žmo
na, kuri buvo nuvažiavus 
Lietuvon atstovauti “Biru
tės” chorą lietuvių kongre
se ir išbuvo Lietuvoje net 6 
mėnesius.

Stokjarduose dirbdama 
anądien mirė staigia mirti
mi Agnieška Šukienė,

n

coe
nori žinoti, kiek tų pinigų 
Vaitkus gavo ir kur jie bus 
padėti. Net ir “Vienybės” 
šnipas išsižiojo per savo or
ganą “Vienybę” dėl tų pini
gų. Jis irgi norėtų žinot, kas 
manoma su tais pinigais da
ryti. Išrodo, kad tie žmonės 
norėtų, kad Vaitkus atiduo
tų tuos pinigus jiems. Juk ir 
jie, mat, nemaža prakaito 
dėl to skridimo išliejo. Tie
są pasakius, jie triūsė da 
daugiau, negu ALTASS. 
Jiems liežuviai bemaž ko 
nesustingo belojant prieš 
“Lituanicą H.” Na, tai kaip 
gi jiems dabar negauti pini
gų už parduotas orlaivio da-

JOHNSON CITY, ILL.

•JT 
▼ieabal

FOREST CITY, PA.
“Sargybos Komiteto” 
tari ja

Gruodžio 8 d. pas mus į- 
vyko SLA. 2-ros kuopos no
minacijos, kurių daviniai y- 
ra sekantjs: į *prez. Bago
čius gavo 26 balsus, Raste
nis 2; į vice prez. Mažiukna 
26, šalna 2; į sekr. Jurge
liutė 17, Vinikas 10; į ižd. 
Gugis 25, Lopatto 2; į dak
tarus kvotėjus Stanislovai
tis 25, Naikelis 2; į iždo glo
bėjus Mikužiutė 26, Miliau
skas 25.

1934 metų rinkimuose ga
vo: Bagočius 11, Strumskis 
6; Gugis 4, o Lopatto 13. 
Kodėl tokia radikalė per- 

££ ’maina musų kuopoj, gal kas 
j paklaus? Atsakymas leng
vas: nariai labai pasipikti-
— x. agitacija

apie

metų amžiaus lietuvė.T j vas: nanai
Gruodžio 8 dieną Chica-no ta nešvaria

gos priemiesty Roselande į- kurią skleidžia Vitaitis ir 
vyko lietuvių laisvamanių Strimaitis po priedanga ko- 
koncertas. Svečių buvo gra-kio ten “Sargybos Komite-
žus būrys. Laisvamanių ju- to,” kuris esąs susidėjęs su 
dėjimas čia pradeda stiprė- šnipais ir su jų pagalba no- 
ti. Taip ir turi but. rįs SLA. iždą pavesti į kle-

-os Vyru Choru statė Lietu- pakenkė tąuti-

vių Auditorijoj “Tadą Blin
dą.” Žmonių buvo nemaža 
ir veikalas suvaidinta gerai. 
Publikai labai patiko.

Stokjardų Kavalierius.

ninku kandidatams. Ir iš 
tikro, kaip galima balsuot 
už tokius žmones, kurie net 
šnipus samdosi, kad tik įsi
veržus į organizacijos cent
rą? Veteranas-Narys.

HAVERHILL, MASS.

Čeverykų dirbtuvės eina 
silpnai.

Musų miestas dabar labai 
apmiręs. Čeverykų dirbtu
vės dirba silpnai. Unijos ir
gi nesutaiko. Visos varžosi 
už vadovavimą. Pirma buvo 
viena U. S. L. W., o dabar 
jau yra ir U. B. S. Bando 
taip pat pasigauti darbinin
kus ir Protective unija. Ne
žinia kas bus.

Lietuvių mokyklėlė čia 
veikia labai gerai. Ji čia gy
vuoja jau senai, šįmet pa
mokas pradėjo jau trečias 
mėnuo atgal ir daug vaikų 
lanko. Vaikai mokosi gerai 
ir jau turi ir savo orkestrą. 
Taigi ateity palinksmins 
raus dainom ir muzika.

Senis.

Musų SLA. 103 kuopa ne
skaitlinga, bet susideda iš 
rimtų, apsišvietusių lietu
vių darbininkų. Supranta
ma, musų asmeniškos pa
žiūros ekonominiais ir so
cialiais klausimais skiriasi, 
bet toks nuomonių skirtu
mas kaip tik ir verčia mus 
daugiau diskusuoti ir žiūrė
ti, landoj pusėj daugiau tei
sybės. Prieš SLA. nomina
cijas mes buvome apversti 
“Sargybos” literatūra, po 
kuria pasirašo žmogus var
du Strimaitis. Jis mums ne
pažįstamas, bet kada išgir
dome, kad tai tas pats Stri 
maitis, kuris kaip erkė jau 
keliolika metų vis “nesuda
ro” Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės kvorumo ir tokiu 
budu jau baigia lietuvių 
darbininkų sudėtus pinigus 
į tą bendrovę pravalgyti, tai 
su pasipiktinimu atmetėm 
visą jo negramotną “litera 
turą” ir jo peršamus kandi
datus į SLA.. viršininkus. 
Mes balsavom taip:

Prez. Bagočius, 14 balsų.
Vice prez. Mažiukna, 14 

balsų.
Sekr. Vinikas, 14 balsų.
Ižd. Gugis, 14 balsų.
Dr. kvot Stanislovaitis, 

14 balsų.
Iždo globėjai, Mikužiutė 

14 balsų, Mockus 8 balsus, 
Miliauskas 6 balsus.

Gal kas klaus, kodėl bal 
savome už Viniką ir Moc
kų? Todėl kad pas mus da 
niekas nežinojo, jog Vini
kas ir Mockus priguli prie 
šnipų “Sargybos.” Bet da
bosime kas darosi: jei pasi
rodys, kad Vinikas ir Moc
kus ištikrujų moka nuo savo 
algų 10-tą nuošimtį tos 
“Sargybos” reikalams, ku-

MANCHESTER, CONN.

SLA. 207 kuopos balsavi
mo daviniai.

Prezidento vietai: Bago
čius, 35.

Vive prez.—Mažiukna 35.
Sekretoriaus vietai: Vini

kas 23, Jurgeliutė 7, Užuna
raitė 4.

Iždininko vietai: Tareila 
17, Trečiokkas 13, Gugis 5.

Iždo globėjų pareigoms: 
Mockus 29, Mikužiutė 16, 
Miliauskas 6, Užunaraitė 16.

Į daktarus kvotėjus: D-ras 
Mikolainis 29, D-ras Stanis
lovaitis 5.

J. Tvaranaitis.

HARTFORD, CONN.

SLA. 124 kp. nominacijos.

Rastenis 30, Bagočius 28, 
Šalna 7, Gegužis 2.

Vice prez.: šalna 44, Ras
tenis 10, Mažukna 6, Sekys 
3, A. Mikalauskas 2.

Sekretorius: Vinikas 52, 
Jurgeliutė 12, Šalna 2.

Iždininkas: Lopatto 35, 
Gugis 25, Mockus 7.

Iždo globėjai: Mockus 
46, Zalatorius 31, Mikužiu
tė 24, J. Miliauskas 15.

Daktaras kvotėjas: Stani
slovaitis 39, Naikelis 21.

Vienas iš narių.

HARVEY, ILL. 

balsavo.

Musų SLA. 289 kuopa 
gruodžio nominavo kan

didatus į SLA. Pildomąją 
Tarybą. Buvo 11 balsuojan
čių, ir visi kaip vienas bal
savo už pažangiųjų sąrašą. 
Bagočius, Gugis, Mažukna, 
Jurgeliutė, Mikužiutė, Mi
liauskas ir d-ras Stanislo
vaitis — via gavo lygiai po 
11 balsų, šnipų globojamas 
fašistų-klerikalų “šleitas” 
negavo nei vieno balsor 
Bravo, harveyiečiai!

SCHENECTADY, N. Y.
ai a ♦ -» « «9LA. vinanBRų

rijos.
Musų SLA 205 

nominacijose balsavo taip:

SVEIKINIMAS IR LINKĖ
JIMAI.

Sveikinu visą “Keleivio” 
s skaitytojus ir 

jus Kalėdų šventės pro
ga. Taipogi ir su Naujais 
Metais. Linkiu, kad sekan
tis metai butų visiem geres
ni ir naudingesni, negu pra
eiti buvo. Geistina, kad at- 

mėtau visa gy- 
io geriausioj san

taikoj. Jonas Janu.

WATERBURY, CONN.

Nominuota visokių kan
didatų.

Turbut nei viena SLA. 
kuopa nėra nominavusi tiek 
daug kandidatų į SLA. vir
šininkus, kiek jau nomina
vo mūsiškė 265 kuopa. Štai 
balsavimo daviniai:

Prezidento vietai F. J. 
Bagočius gavo 22 balsus, 
Rastenis 4, Tareila 5, Gegu
žis 1, Valaitis 1.

Vive prez.: Šalna 28, Ma
žukna 4, J. Segevičius 1.

Sekr.: Vinikas 27, Jurge
liutė 4, Lopatto 1.

Iždininko: K. P. Gugis 20, 
Lopatto 11, Trečiokas 1.

Iždo glob.: Miliauskas 7, 
Mikužiutė 17, Mockus 23, 
Valaitis 5, Zalatorius 7, J. 
Žemantauskas 1, J. Sekys 1, 
Ragiukas L

Dakt. kvot: J. S. Stanes- 
low 29, Dr. Naikelis 4,

S. S.!>

Bagočius 9, Mažiukna 9, 
__ Vinikas 8, Jurgeliutė 1, Gu

rios tikslas yra kelti musų gis 9, Mockus 9, Mikužiutė 
--------i U9, Dr. Stanislovaitis 9.

Užrašų raštininkas,
Stasys Godeliauskas.

organizacijoj suirutę, tai 
Dieve jiems padėk!

A. L. Konis.

MONTELLO, MASS.
Kaip musų SLA. 17 kuopa 

balsavo.
Montellos SLA. 17 kuo

pos dauguma yra “tautiškai 
nusiteikę” žmonės; galima 
sakyti, kad tiktai vienas yra 
socialistas. Tačiau kada pa
sklido gandai, kad fašistai 
ir sandariečiai susivienijo 
ir pasisamdė šnipų agentū
rą, kad su jos pagalba pasi
glemžti sau musų organiza
ciją, ir kada pasirodė, kad 
tos “vienybės” priešakyje 
yra Strimaitis, kuris jau bai
gia valgyti Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę su $600,000 
lietuvių pinigu, ir dabar, 
matomai, taikosi jau prie 
Susivienijimo, — kada šito
kie gandai pasklido, tai 
rimtesni ir net tautininkai 
jau negalėjo už saviškių 
šleitą pilnai bestovėti. To
dėl nominacijų pasekmės 
buvo sekančios:

Į prezidentus Bagočius 
24, Rastenis 13.

Į vice prezidentus Šalna 
26, Mažiukna 11.

Į sekretorius Vinikas 31, 
Jurgeliutė 6.

Į iždininkus Lopatto 22, 
Gugis 14.

Kitų nenugirdau ir nega
liu raportuoti

Visi piktinasi, kad vadi
namas “tautiškas šleitas,” 
kuriam vadovauja “Sargy
bos Komitetas,” yra 'suriš
tas su šnipų agentūra

Prisiunčiu Maikio Tėvui $2 
ant Kalėdų ir klausiu, ar neduo
tų jis man rodos, kas rėkia da
ryt, kad moteris mylėtų avis? 
Aš turiu kelias avis, e mano 
gaspadinė vis šneka, kad jų ne
laikyta Sa pagarba, F. J. Mar
ma, Carrington, N. D.

Priminimas Vyrams
Duok Jai Ką-nors Iš Elektrikmių Daiktų.

Nesco Roaster—gali išvirti 
visokius valgius skaniai, 
ekonomiškai, su elektra ver
da. Jame gali tilpti avies 
šlaunis, kumpis, višta ar ka
lakutas. Greit verda, $16.95

General Electric Laikro
dis—sieninis ar ant len
tynos dėl virtuvės, vadi
namas Chef Model. Viso
kių spalvų, pritinka bile 
dekofacijai. Pats užsisu
ka, $4.95.

Artoms tie Toas-
ter — automatiškai su
džiovina sausainius ko
kius tik nori. Maža švie
sa pasako, kada duona 
apkepus—skambutis su
skamba. Thermostat už
daro srovę, $16.00.

Westin<house Adjustoma- 
tic Presas, galima jį nu
sistatyti, kokio karštumo 
nori “viduje yra Sargas,” 
kuris reguliuoja. Chrome 
apdailintas, 6 sv., $4.95.

Vniversal Heating Pad su 
minkštu pūkų viršum, tu
ri 9 pėdų jungtuvą ir tris 
šildomus svičius. Geras 
pad už labai žemą kai
rų. $295.

Žinios Iš Clevelando Padangės.
Juozo Versiacko nelaimė,
Susivienijimo viršininkų 

nominacijos ir kiti įvykiai.

Juozas Versiaekas, 49 m. 
amžiaus lietuvis, yra kalti
namas užmušimu dviejų 
žmonių. Versiaekas važiavo 
namo iš Brfecksville, Ohio, 
ir ant kelio du vyrai taisė 
savo automobilių. Versiac- 
kas greitai važiuodamas pro 
šalį parbloškė tuodu vyru 
ant žemės ir mirtinai sužei
dė; abudu mirė už kelių va
landų laiko. Toliau pava
žiavęs, Versiaekas įvažiavo 
į tvorą ir savo automobi
lį sudaužė. Tada jis nuėjo 
pas kokį tai žmogų prašyti, 
kad jo šeimyną parvežtų 
namo, ką tas žmogus ir su
tiko padaryti. Važiuojant 
namo, Versiaekas tam žmo
gui papasakojo apie savo 
nelaimę^ kad ant kelio kaž
ką užgavęs, bet nesustojęs 
pažiūrėti. O tas žmogus, 
mat, buvęs policistas. Kaip 
jis parvežė Versiaeką na- 
no, tada sugrįžo ir apžiurė
jo tą nelaimės vietą. Pašau
kta Clevelando policija 
Versiaeką areštavo ir dabar 
bus byla dėl užmušimo ant 
kelio dviejų žmonių ir nesu- 
stojimo nelaimės vietoj. 
Kaucijos yra uždėta trįs 
tūkstančiai dolerių iki teis
mo. Versiaekas iš amato y- 
ra kriaučius.

Gruodžio 4 dieną buvo 
SLA. 14 kuopos mėnesinis 
susirinkimas, kuriame ir 
viršininkų nominacijos bu
vo atliktos. Narių dalyvavo 
76, nors prie kuopos pri- 
dauso virš 200. Balsai pasi
dalino šiaip: Bagočius 16, 
Rastenis 54, Mažukna 16, 
Šalna 54, Jurgeliutė 8, Vini
las 61, Gugis 11, Lopatto 
56, Dr. Stanislovaitis 25. 
Nors ir mažai narių dalyva
vo, bet ir iš tų pačių keliatas 
susilaikė nuo balsavimo.

Buvo lapeliai dalinami iš 
abiejų partijų, ir nemaža 
)uvo diskusijų. Kai kas net 
ir perdaug buvo užsikarš- 
čiavęs; pavyzdžiui, p. Praš
kevičius, kuris visuomet sa
ve vadina Susivienijimo 
žinovu” ir “nelegaliu pata

rėju,” bandė sukelti daug 
riukšmo, rėkdamas ant da
bartinės Pild. Tarybos ir ki
tų narių. Bet paskiau apsi
malšino ir nutilo, kaip pri
rūko argumentų.

> J

įGrill
—gražiai kepa visokius san- 
vičius, galima kepti steakus, 
kiaulieną, kun
niais ir kitus.

kiaaši- 
i chro-

Lengva už-
$5.95.

padailintas, 
laikyti švariai,

Taipgi turime naujausių 
dalykų dėl dekoracijų ir 
eglučių setų.

THE EDISON SHOPS
Street, Boston

Ii* pas visus Elektrikhiius ar Kontraktorius Pardavėjus.

Lorain miestelį, Ohio val
stijoj užpuolė žiurkės, rašo 
šo “Cleveland Plain Dea- 
ler.” Sako, sveikatos depar
tamentas griebėsi visokių 
būdų tą brudą naikinti. 
Žiurkės nevien daug nuos
tolių pridaro, bet plečia ir 
ligas. Taigi miesto valdžia 
pasamdė W. F. Amann, 
kad tam tikrais nuodais 
pradėtų jas naikinti po di
desnius bildingus, ypač kur 
yra maisto produktų. A- 
mann sako, kad per dvide
šimtį du metu jis jau išnai
kinęs apie vienuolika milio- 
nų žiurkių. Lorain miestelis 
randasi netoli Clevelando.

Musų kolonijoj yra ke
liatas tokių karštų politikie- 
kių, kurie dėl savo nerimto 
nusistatymo netenka ir ge
rų draugų. Nesenai buvo 
miesto valdybos rinkimai ir 
demokratai pralaimėjo. Po 
to, su kai kuriais lietuvių 
demokratais negalima nei 
susikalbėti. Tiesiog pamišę 
paliko. Na, o jei dabar da 
pralaimėtų SLA. Pildomos 
Tarybos rinkimus, tai die
vai žino, kas su jais butų. 
Gaila, kad kai kurie žmo
nės neturi lygsvaros. Jeigu 
tik išėjo biskutį netaip, kaip 
jie nori, tai jau tada visi 
kalti ir visi nebegeri. Reikė
tų ir politikuojant laikytis 
mandagumo, kitų nešmeiž
ti, tuomet ir pralaimėjus ne 
reikėtų pyktis.

Ateina musų metinė Ka
lėdų šventė. Visi bando pa
gal išgalę suteikti kokią do 
vanėlę savo mylimiems gi
minėms ir geriems drau
gams. Ir visi nori duoti to
kią dovanėlę, kuri butų il
gam laikui atmintis gavu
siam. Taigi, ar nebūtų graži 
Kalėdų dovana, jeigu “Ke
leivio” skaitytojai užrašytų 
savo draugams po “Kelei
vį”? Tai butų dovana, kuri 
neštų pasaulio žinias per vi
są me^ą,—dovana, kuri liuo- 
su laiku teikia daug gero ir 
naudingo pasiskait y m o. 
Taigi, gerbiamieji skaityto
jai, pagalvokite, ar tokia 

1 dovana nebūtų naudinga 
jūsų mylimiems draugams?

Laikas nuo laiko atsiran
da tokių asmenų, kurie 
stengiasi kitus nupeikti ir 
jiems nebūtų dalykų prime
sti Musų kolonijoj yra ke
liatas tokių, kurie norėtų 
roti “kritikais,” patys nie
ko gero neveikdami “Ke
leivio” 48 numery tūlas Na
rys rašo apie SLA. reikalus 
ir bara kitus, bet kas jis per 
vienas, bijosi savo veidą pa
rodyt. Mano nuomone, jei
gu rašai ar kalbi apie kitą 
žmogų, tai buk vyras ir pa
duok savo vardą. Jeigu tei
sybę rašai, tai nėra ko stiep
tis. Ir jeigu bus reikalo, už
pultas žmogus duos atsaky
mą, kai žinos su kuo tini 
kalbėtis. Bet polemizuoti su 
pasislėpusiu šmeižiku yra 
sunkus daiktas.

Įvesta naujas patvarky
mas automobilistams Ohio 
valstijoj. Iki šiol čia nerei
kėjo jokių laisnių automo
bilį operuot, tik reikėdavo 
valstijai mokėti už automo
bilių registraciją. Bet dabar 
jau reikės ir draiverio laisnį 
turėti. Už tokius laisnius 
reikės mokėti tiktai 40 cen
tų ant metų. Prie to da yra 
pridėta daug kitokių pa
tvarkymų. Žinoma, visa tai 
daioma dėlto, kad butų 
daugiau politiškų darbu ir 
kad politikieriai galėtų dau
giau pasipinigauti. O kiek 
iš to bus naudos visuome
nei? Valstijose, kuriose jau 
yra tokia tvarka, vistiek bū
na visokių nelaimių su auto
mobiliais.

Clevelando miestas nori 
padaryti savo airportą pato
giausiu visame pasauly. Šio
mis dienomis gauta žinia iš 
Washingtono, kad yra ski
riama daug pinigų moder
niškai šį airportą įrengti. 
Planai tam darbui jau se
nai padaryti, tiktai truko 
pinigų. Dabar miesto taryba 
paskelbė, kad tuoj pradės 
tą pįaną vykint ir paims a- 
pie 5,000 darbininkų pra
džiai. Darbininkai bus sam
domi iš tų bedarbių, ku
riuos miestas šelpia.

Lietuvis Bužas važiavo 
į Akron, Ohio, ir tapo už
muštas važiuojant skersai 
geležinkelio. Jo masina li
kos visai sudaužyta ir jis 
ant vietos sutriuškintas. 
Ant to kelio yra jau daug 
nelaimių buvę, nes ten yra 
daug geležkelių ir skersai 
reikia pervažiuot Žinoma, 
pasitaiko, kad daugelis va
žiuoja ir be atsargumo.
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Ketvirtas

stampos, tik jau kitokios, 
j kurios liudys, kad mokesnis 
1 valdžiai užmokėtas. Tasijimas 

Maikio sn Tęva

KELEIVIS. SO. BOSTON Ne. 51. Gruodžio lf <L 1935.

i parduodamos legaliai, prie! Kvotiniai farmeriai taip! 
jų turės but irgi lipinamos pat gali parduoti bulvių^

daugiau, negu jiems nusta 
tyta, bet tuomet ir jie priva 
lo mokėti tokį mokestį už;

Kaip Aš Žiuriu j S.L.A. Reikalus.
štampas farmerys turės pir- j tai, ką parduos virš kvotos. • Šių metų rugpiučio mene-| $300,000 vertės bonų butųivo daromas prie “senosios 
kti iš AAA skyriaus savo į Tai ve, ką reiškia “bulvių šio 12 dieną rašiau neku- j iškeitusi į geresnės vertės * gvardijos.”
tpskrity. ii;diktatūra.’

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
AVIENOS VALGIAI. • Avieaa su daržovėmis.

Aviena mėsa, jei ją tinkamai Parinkti riebią minkštą mė 
paruošia, yra gana skani. Juc są, supiaustyti gabalais, pasu- 
avis yra jaunesnė, tuo jos mėsa dyti. sudėti į puodą. įdėti pipirų, 
bus geresnė. Gera aviena yra svogūnų, truputį vandens ir už* 
raudonos spalvos su l>altąis rie* dengus šutinti ant lėtos ugnies, 
balais. Sriubos iš avienos geros Kai mėsa bus apyminkštė įdėti 
yra tik šios: barščiai, pamidori- į puodą keliatą supiaustytų bul- 
nė. agurkinė ir daržovių sriu- vių, morkų ir stambiai piaustv- 
bos. Kitokios sriubos iš avienos tų kopūstų ir vėl uždengus šu- 
nebus geros. Gera yra prieš ke* tinti tol. kol daržovės bus mink- 
pant avieną nušutinti karštu stos. Jei daržovės nebejaunos, 
vandeniu, kuriame yra atskies* tai pirma reikia įdėti kopūstus 
ta nedaug acto. Aviena reika-- ir morkas, o tik vėliau bulves, 
lauja ’daug prieskonių: česna- nes šios greičiau suverda.

Baigiant šutinti, įdėti porą 
šaukštų Smetonos.

kų. pipirų, svogūnų.

Avienes balandukai. i
Paimti riebios avienos, gerai 

sukapoti, pridėti pipirų, svogū
nų ir druskos. Įpilti truputį 
vandens ir viską gerai išmai
šyti.

Aviena su kiaušiniais.

. -Avieną išvirti vandenyje su 
prieskoniais ir druska. Paskui 
supiaustyti nedideliais gabaliu- 

ikais, sudėti į kokį nors nedidelį 
Paimti didelę kopūsto galvą. ,hUuduką bei keptuvę, užbarsty

ti druskos ir pipiru. Ant viršaus

—Meri krismus, Maike! į —Kai letermonas atnešė 
—Kalbėk lietuviškai, tė- man tą gromatą, vaike, tai 

ve. Sakyk: “Linksmų Kalė-prie mano vardo ant kon- 
dų,” o ne “Meri krismus.” -verto buvo pastatyta litlra 
. —Tu mano šnektos ne- “p.” Taigi pasakyk man, ką 

kritikuok, Maike, ba aš už tas mynina?
Aš manau, kad tai reiš

kia “noną.”
—Maike, tu moki gerai 

tokius daiktus išklumočyt. 
O kai aš paklausiaus musų 
Ščeslyvos Smerties Susai- 
dės pisoriaus, tai jis sako, 
kad litara “p” reiškia “par
šą.” Dabar kai nueisiu ant 
mitingo, tai duosiu už tai 
per marmuzą.

—Na, tai lik sveikas, tė-

tave vyresnis ir mano kalba 
senesnė.
'.—Dėl to, tėve, ją ir reikia 
taisyt, kad ji perdaug jau 
senoviška.
' —Ju rong, Maike. Seni 

daiktai visados geresni už 
naujus.

—O kaip su kiaušiniais, 
tėve? Kuriuos tu geriau 
mėgsti: šviežius, ar pasenu
sius?

—Kiaušiniu aš daug ne- ve, nes šiandien aš labai už- 
juzinu, Maike, ale šnapsas ‘imtas. Sueisime kitą sykį.
f ai tanesnis trica/ia cnomcnic ----- Okpl. IVfillkp ! Vistai senesnis visada geresnis. j —Okei, Maike! 
Tas pats ir su tautos kalba, api niu jyr!
Kuo ji senesnė, tuo geresnė.
O ant galo, kam čia reikia 
apie tai ginčytis. Ot, butų 
daug geriau, kad tu parašy
tum nuo manęs gromatą 
Pyteriui Guzui. Jis mano 
senas frentas ir fain vyras.
Seniau mudu sykiu ant bur- 
dc gyvenom, tai jo bakse aš 
visada įasdavau pusbonkį 
ant trajankos užpiltą. Da
bar jis užsidėjo farmą, tai 
parašė man gromatą klaus
damas rodos, kas reikia da
ryt, kad karvės pieno ne
duoda. Sako, jau septynis 
surius nuvežęs klebonui, ale 
vistiek nieko nemačija. Tai
gi gal tu, Maike, galėtum 
jam duot kokį patarimą, 
kad daugiau butų pieno?

—Čia, tėve, paprastas da
lykas, ir tu gali jam parašy
ti pats apie tai.

—Kad aš nelabai gramot- 
mas, Maike.

—Tai paprašyk zakristi
jono. Jis turi daugiau laiko, 
negu aš.

—Na, gerai, Maike, o kas 
reikėtų jam parašyt?

—Parašyk, tėve, kad jei
gu tas tavo pažįstamas far
merys nori daugiau pieno, 
tai jis privalo karves šerti, 
o ne kleboną. Juk klebono 
jis nemelžia.

—Maike. tu čia nukalbė
jai bedieviškai. Aš nemisli- 
nu, kad zakristijonas norės 
taip rašyt O antras daly
kas, tai karvę negali šerti 
sūriais. Tokie prismokai ge
riausia tinka dvasiškai asa- 
bai.

—Bet surius galima par
duoti, tėve ir už gautus pi
nigus galima nupirkti karvei 
gero pašaro.

—Ju rait Maike. Gerą 
turi galvą. Na, jeigu tu vis
ką žinai, tai išvirozyk man 
da vieną daiktą.

—Kokį?

Viš ju

Bulvių Diktatūra 
Jau Veikia.

Bulvių pirkėjai ir pardavė
jai gali but baudžiami 

po $1,000.
Nuo 1 lapkričio dienos

Jungtinėse Valstijose jau 
pradėjo veikti bulvių kont
rolė, kurią kai kas vadina 

bulvių diktatūra.” Įstaty
mą bulvių gamybai kontro
liuoti išleido pereitas Kong
resas, o Administracija Ag 
rikulturai Tvarkyti (AAA) 
šitą įstatymą dabar vykina 
gyvenimam Ji nustatė, kad 
išviso ateinančiais metais 
turi but užauginta pardavi 
mui nedaugiau kaip 226,- 
600,000 bušelių bulvių. J?* 
paskirstė tą kiekį proporcio- 
naliai visoms valstijoms, g1 
valstijų kontrolės komitetai 
savo kvotas išdalijo apskri- 
čiams, o apskričiai — far- 
meriams. •-

Einant bulvių kontrolės į- 
statymu. fannerys gali par
duoti tik tiek bulvių, kiek 
paskirta jam kvota leidžia. 
Kad jis neparduotų dau
giau negu leidžiama, apskri
ties komitetas duos jam tik 
tiek štampų, kad padengti 
jo kvotą. Parduodamas bul
ves, farmerys privalo tas 
štampas lipdyti prie kiek
vieno maišo ar bačkos. Jei
gu AAA agentai nutvers f 
parduodant bulves be tokiu 
štampų, tai ir pardavėjas ir 
pirkėjas gali but baudžia
mi po $1,000.

Farmerys gali nustatytos 
jam kvotos ir nepriimti ir 
gali parduoti bulvių kiek jis 
nori; bet tuomet jis turi mo
kėt AAA iždan po % cente 
mokesčio už kiekvieną sva
rą. Kad pirkėjas matytų, 
jog tokio farmerio bulvės

atsargiai nuimti visus lapus ir 
gerai nušutinti verdančiu van 
deniu. Paskui imti po vieną la 
pą. dėti į juos anksčiau paga
mintos mėsos, gerai suvynioti ii 
keptuvėje gerai iš visų pusių 
apkepti. Tada dėti į puodą, už
pilti truputį vandens, įdėti kelis 
šaukštus Smetonos ir šutint ant 
lėtos ugnies. Kai išvirs, nuimti 
nuo ugnies ir duoti į stalą su 
virtomis bulvėmis.-

užpilti kelis suplaktus kiauši
nius ir uždėjus truputį taukų 
bei sviesto, kepti apie 20 minu 
čių laiko.

Virta aviena su svogūnu 
padažu.

Virtą sriuboje mėsą supiaus
tyti nedideliais plonais gabaliu
kais ir sudėjus į lėkštę užpilti 
svogūninio padažo.
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Del Monte Ananasai 

Royal Baking Powder 

Dromed&ry Ginger Bread Mix 

None Such Mince Meta 
Gbod Luck Pie Cruit 
Del Mais Nfclets 

Obuolių Susas ’ »'fetKI *USIS 

Rajah Salad Dressing 

Heinz Sriubos visokios

Vaisiai Aprikotai, Grubios ar F’yėes

MBC Šokolado Pierninkeliai 

Dromedary Dates

Sunnyfield Miltai Blynams

Vyšnios SALOTOMS ar KORTELIAMS

MALTI 2 kanai 29c
12 oz blešinč 31c 

H OZ pkg. 21c 
pakelis 10c

2 s OZ pak. 23c 
2 12 oz kanai 25c 
2 20 oz kanas 20c 

S oz jaras |Qc 
2 1,; oz kanai 

2 Ifi 07. kanai

GOLDEN PITTEP

PENTRfiS REIKMENYS:

3aker’s Extract Vanila 25c 
Burnett’s Extract Vanila 25c 
Foss Extract Vanila 2 oz 25c 
Mince Mėsa Quecn Anne 10c 
Mince Mėsa Whipple*s jar 29c 
Mince Mėsa Friend’s kan. 25c 
Dromedary Peel 3 oz pak. 10c 
Citrcn Peel bulk sv. 29c 
Rajah Razinkos 11 oz pak. 15c 
3akiag Powder Ann Page 12c 
j’ampkin Pie Špice 2 oz 10c 
A & Pampkin 28 oz kanas 10c 
A & Sqush 2 28 oz kanai 25c 
Flake Pie C rust 2 pak. 25c 
Ice Cream Mix Midco 2 kn. 23c 
Maraschino Vyšnios jaras 9c.

PUDINGAI, PYRAGAI:

R & R Slyvų Podding 1 sv. 27c 
C & B Slyvų Podding kan. 35c 
Heinz Slyvų Podding 1 sv. 33c 
Heinz Figų Podding 1 sv. 33c 
Heinz Date Podding 1 sv. 33c 
Frnit Cake Ann Page 2 už 55c

svaras

25c
19c
17c

riais reikalais p 
laišką, kuriame 
užsiminiau ir apie sla. or 
ganizaciją. Į mano laišką 
p. Grigaitis atsakė man 22 
rugpiučio taip:

“Apie SLA. ‘šleitus’ mes 
dar nesitarėme, bet lūku
riuojame, tikėdamiesi, kad 
bus galima kompromiso ke
liu prieiti prie susitarimo, 
duodant ir kitoms srovėms 
Pildomoj Taryboj vietų. 
Butų neišmintinga vesti gin
čus dėl SLA. organizacijos, 
kurią mes laikome atsparą, 
lietuviško kultūrinio gyve
nimo čia Amerikoje, ypač 
tada, kada visų norai yra 
tą šeimyną padidinti. Gir
dėjau, kad Brooklyno tauti
ninkai su sandariečiais su
darė savo ‘šleitą.’ Butų ne
gerai, jeigu jie to užsispyri
mo laikytųsi...”

Gavęs tokio turinio laiš
ką, sekiau kiekvieną smulk
meną, kuri liečia SLA. rei
kalus. Niekur nebuvo gali
ma rasti panašios minties 
musų tautininkų kontroliuo- 
jamoj spaudoj. Tik prisiar
tinus nominacijų laikui, at
sirado kandidatai ir drauge 
užvirė šmeižtai. Sunku su
prasti, dėl ko tai daroma. 
Juk jeigu tautininkai nori 
SLA. organizacijai labo, 
tai nejaugi nemato, kad tai, 
kas šiandien yra daroma, 
organizacijai yra žalinga? 
Žinoma, jie gali paklausti: 
“O tai, kas daroma kitų sro
vių, ar Susivienijimui svei
ka?” Taip! Bet kas gi davė 
pradžią tai visai piktai pro
pagandai? Brooklyno tauti
ninkų ir sandariečių konfe
rencija. kurią sudarė tam ti
kro užsispyrimo asmens, 
trokštą būti “vadais.” Kuo 
galima pateisinti tokią tau
tininkų politiką? Juk jeigu 
mes priimame į SLA. įvai
rių srovių žmones, tai kam 
mes juos vėliau turime že
minti šmeižtais ir pravar
džiavimais? Ar mes kalbin
dami narį pasakome jam, 
kad jeigu tu ir tavo draugai 
neremsit musų “šleito,” tai 
mes jus pamazgom apipilsi
me? Priešingai, mes kvie
čiame žmones sakydami, 
kad Susivienijimas yra mu
sų vienybės ir kultūros židi- 
nis.

Mes šiandien nusiskun- 
džiame, kad senoji karta re
tėja ir musų lietuviškas gy
venimas išeivijoj silpnėja.

Grigaičiui 1 invėstmentus. 
tarp kitko* 

ie SLA.

Bet tai yra 
gryna nesąmonė. Tautinin- 

valdydami Susivieniji
mą sukišo organizacijos pi
nigus į netikusius bonus, o 
dabartinė Taryba turėtų iš
keisti tą šlamštą ant gerų 
bonų! Ar gi tai ne juokin
gas reikalavimas? Tegul gi 
musų tautininkai nurodo 
tokį žmogų ar įstaigą, kuri 
sutiktų paimti iš Susivieniji
mo netikusius bonus, kurių 
vertė nukritusi iki 15—17 
nuošimčių, o Susivienijimui 
duotų gerų bonų, kurie verti 
po 100 nuošimčių?

Net paprasti žmonės, ku
rie nedaug nusimano apie 
invėstmentus, juokiasi iš to, 
kas yra rašoma tautininkų 
laikraščiuose. Sako, tauti
ninkai pridarė eibes klaidų, 
pripirko netikusių bonų, da
vė savo tautiečiams didelių 
paskolų ant griūvančių na
mų, nekolektavo procentų, 
nežiūrėjo ar užmokėtos tak
sos. o dabar kaltina socia
listus, kad neatitaiso tauti
ninkų klaidų ir negrąžina tų 
nuostolių, kurių pridarė Su
sivienijimui “tautiški va
dai!

Paimkim Detroito Seimo 
raportų knygą, o tenai pa
matysime, kaip brangiai Su
sivienijimui kainavo “tau
tiški” vadai. Tie raportai 
parodo, kad “tautiškiems” 
viršininkams ir komisijų na
riams per 1932 metus išmo
kėta iš SLA. iždo $10.073,- 
80! Gi 1933 metais viršinin
ku ir komisijų yra paimta iš 
iždo už “tautišką” patarna
vimą $8,907.15! Viena tik 
Įstatų komisija 1932-33-34

Antras dalykas, Detroito 
9eime buvo daug kalbėta ir 
agituota už tai, kad grąžin
ti Susivienijime vienybę ir 
atstatyti vienų kitais pasiti
kėjimą, kuris prie “senosios 
gvardijos” buvo išnykęs. 
Tokioj dvasioj ir aukščiau 
minėtas p. Grigaičio laiš
kas parašytas. Matyt, de
mokratinio nusistatymo mu
sų veikėjai tikrai norėjo Su
sivienijime vienybės ir visų 
srovių bendradarbiavimo. 
Juk Detroito seime jie turė
jo didelę didžiumą ir leng
vai galėjo neįsileisti į Pil
domąją Tarybą nei vieno 
kitos nuomonės žmogaus. 
Tačiau jie mėgino padaryti 
taip, kad SLA. vadovybėj 
butų atstovaujamos visos 
musų srovės. Todėl dvi 
svarbiausias vietas, sekreto
riaus ir redaktoriaus, jie pa
vedė sandariečiams. Vieną 
iždo globėją, p. Mockų, iš
rinko iš tautininkų. Dakta
rą kvotėją irgi išrinko iš 
tautininkų pusės. O vice 
prezidentu buvo pastatytas 
p. Mažukna, žmogus visai 
nepartinis. Iš 8 vietų, pa
žangieji pasiėmė sau tik
tai 3.

Tačiau musų dešinieji ir 
tuo nepatenkinti. Būdami 
mažumoje, jie norėtų turėti 
savo rankose visą SLA. Pil
domąją Tarybą. Ir todėl jie 
slapta susirinkę nustatė da- 
bartiniems rinkimams vie
nų “saviškių” kandidatų 
“šleitą” ir pradėjo nekultū
ringu budu niekinti pažan
giuosius. Kas gi iš to išėjo? 
Aštri srovių kova.

Jeigu musų dešinieji bu-
metais padalė Susivieniji-1‘» PaVod« tiek tolerantijos 
__ • /./m --v -1 ' 'kiek tos narode pažandei!

2 25c
sv. pak. ĮCp.- ... . / r T

'^ Reikia jaunos kartos nanų,2 ’
2 oz kanai 25c kurie tą spragą užpildytų. 

Bet musų jaunoji karta, čia 
RIEŠUTAI IR SALDAINĖS: gimusi ir mokyklas čia lan- 

kiusi, amerikonišką spaudą 
'.c skaitanti, stovi labai toli 

nuo musų šmeižtų, niekini- 
sv. 23c j-nų, nepasitikėjimo ir pavy- 

Slėgtos Figos 2 8 oz pak. 17c do propagandos. Jai tas gy- 
Polled Figos 16 oz 19c: sv. 17c venimas, kuriuo mes gyve- 
Dates Unpitted 2 sv. 25c name, yra svetimas, nesu- 
Martin l’it.ed Bate, pak. 10c P™"“1”®- Ji nenori srovi-

Cellophar.e Package

Popcorn
Kietos Kendės 1 sv. jaras 25c 
Guarantee šokolados sv. 35c 
šokolado* Maišytos sv. 25c 
Del May šokolados 5 sv. 98c 
Ribbon Kendės 2 sv. bak. 35c

Walnots Californijos 
Maišyti Riešutai 
Pecans Minkšti

sv.
sv. 25c

mu musų rietenų klausytis
Big Bastei- kanas 13c ir šalinasi nuo mus. Ir taip 

mes silpnejame.

GĖRIMAI:

kiek jos parodė pažangieji, 
tai šiems rinkimams butų 
buvę galima sudaryti bend
rą visų srovių kandidatų są
rašas, taip kaip rašė savo 
laiške p. Grigaitis, ir Susi
vienijime šiandien butų ra
mybė, santaika, ir Auksinis 
Jubilėjaus Konkursas butų 
gal sutraukęs tūkstančius 
naujų narių į SLA.
; Dabar gi turime aršiau
sią savitarpę kovą ir organi
zacijos žeminimą. Reikėtų 
iš to pasisemti gerą pamoką 
nors ateičiai. Reikėtų nors 
sykį jau pamiršti, kad Susi
vienijimas turi prigulėti 
vien tik Brooklyno tautinin
kams. Susivienijimas yra ne 
tautininkų partija, bet fra- 
temalė apd raudos organi
zacija, kurioj visi nariai tu
ri lygias teises, kurie tik už
simoka savo duokles ir pil
do konstituciją.

Kada mes šitaip Susivie
nijimą suprasime, tada iš
nyks tarp mus ginčai ir var
žytinės už pirmybę. To susi
laukus, galima tikėtis, Susi
vienijimas taps geriausia 
musų atspara ir prieš ištau- 
tėjimą. Dirbdami sutarti
nai, mes galėtume, bent di
desnėse kolonijose, ir lietu
viškų mokyklų įsitaisyti, ir 
lietuviškų mokyklų įsitaisy
ti, ir lietuviškų vakarėlių 
dažniau suruošti. Tas duotų 
progos musų jaunimui iš
mokti gerai lietuvių kalbos 
ir pasilikti lietuviais.

Taigi ne ginčus Susivie
nijime kelkim, bet vienybę 
stiprinkim.

Kun. M. Valadka.

mui $2,699.49 išlaidų.
O kur kitos komisijos?
Skaitant tą raportą to

liau, randame jų pačių iždo 
globėjų nusistebėjimą, kad 
nekurie komisijų nariai 
vien tik “tipsų” yra davinė- 
ję hotelių patarnautojams 
po $15, ir tai vis iš SLA. iž
do.

Ar tautininkai prieš tai 
protestavo kada nors? Ne. 
Mokėjo, ir viskas. O dabar 
jie norėtų, kad atėję socia
listai atitaisytų tas klaidas!

Kaip sau norite, iš tokių 
reikalavimų ir tvoros gali 
juoktis.

Minint šiuos faktus, rei
kia paminėti dar ir min. Ku
bilius. Jis savu laiku buvo 
vienoks, šiandien paliko ki
toks. Kodėl? Nuvažiuoja 
vyras savais reikalais į New 
Yorką tris dienas “studi
juoja” Bajoro parašytą vai
kams mokyklų vadovėlį. Iš
studijavęs priduoda Susi
vienijimui sąskaitą reika
laudamas $72. Bagocius už
protestuoja. Kubilius su
pyksta ir ima agituoti už 
priešingą “šleitą.” Ar tai 
sąmoningas darbas? Ar tai 
nuoširdumas organizacijai?

Ne! Pažangieji negali 
pritarti tiems, kurie už kiek
vieną žingsnį reikalauja iš 
organizacijos nepateisina
mų atlvginimų. Jeigu jau 
buvo reikalo tą knygutę per
žiūrėti, tai juk p. Kubilius 
galėjo parsitraukti ją iš 
New Yorko paštu: tas butu 
kainavę gal kokie 4 ar 5 
centai, o ne $72. Tai kam 
čia dar pykti, kad preziden
tas Bagocius pasipriešino 
tokios sumos išmokėjimui? 
Kam dėl to drumsti vandenį 
ir gąsdinti SLA. narius ko
munizmo ar socializmo bau
bu, kurio visai nėra? Juk 
Detroito seimas dėl to tik ir 
padarė Pildomoj Taryboj 
permainą, kad sustabdžius 
pinigų eikvojimą, koks bu-

AR ŽINOTE, KAD-
Kraujas teka po 30 centi

metrų per sekundę. Jei su
dėtume visas gyslas ir gys
leles, kuriomis kraujas te
ka, gautume 560 tūkstančių 
kilometrų ilgio gyslą.

Žmogus turi 224 kaulus, 
kuriuos judina 750 muskulų.

Faktų šviesoje.
Tautininkai šiandien per

daug kaltina kitų srovių 
SLA. narius, primesdami. 

Kimštos Alyvos jaras 23c jiems nebūtų dalykų. Mano
Pitted Alyvos Encore 3 oz 10c supratimu, tie užmetimai 

niekuo nepamatuoti. Da
bartinės Pildomos Tarybos 
darbų raportai telpa “Tėvy- 

Cider gal jug 35c ’/z gak 23c nėję,” bet tenai nieko bloga
Ginger Ale Yukon 28oz bt. 10c nematome. Priešingai, iš 

Tiktai už Įtalpą protokolų matome, kad Pil-
Ginger Ale Yukon 12 už 73c domoji Taryba rūpinasi su- 

tvarkyti kas seniau buvo ap
leista.

Tautininkų spaudoje bu
vo užmetimų, buk dabarti
nė Pild- Taryba galėjusi ap
saugoti Susivienijimą nuo 
didelių nuostolių, jeigu

Tiktai už įtalpą

Visokios Duonos.

1 K
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ŠUNIŠKAS ŠNIPO GYVENIMAS.
Nesenai Lenkijoje, Žira- 

dove, buvo nukautas buvęs 
caro šnipas ir provokarius 
Harevičius, kuris savo laiku 
išdavė caro budeliams kelis 
žymius lenkų socialistų par
tijos kovos organizacijos 
narius.

Dabar lenkų spauda pa
sakoja fdomias smulkmenas 
apie Harevičiaus gyvenimą 
nepriklausomoje Lenkijoje.

Harevičius caro laikais 
buvo lenkų socialistų parti
jos kovos organizacijos na
rys ir už gerą atlyginimą 
išduodavo savo draugus 
“ochrankai” (caro politinė 
policija). Kai jo išdavikiški 
darbai iškilo aikštėn, jis pa
sislėpė kaž kur Rusijoje ir 
ten gyveno. Nepriklauso
mai Lenkijai susikūrus, Ha
revičius grižo į tėvynę, ku
rios laisvės kovotojus jis iš
duodavo, ir stengėsi gyven
ti taip, kad jo nepastebėtų 
buvę draugai. Gavęs tarny 
bą Radomo ligonių kasoje, 
Harevičius niekur nepasiro
dydavo, vengdavo išeiti j 
gatvę ir sėdėdavo namie iš
tisas dienas. Maža to, jis pa
sistengė užsikonspiruoti, už- 
simaldavęs iš karto keturio
se vietose, kad niekas nega 
lėtų susekti jo tikro adreso. 
Bet vis dėlto vienas senų 
lenkų socialistų “kovinin 
kų,” pripuolamai sutikęs 
Harevičių gatvėje, pažino jį 
ir nranešė savo draugams. 
Tuojau visi sužinojo, kad 
ligonių kasoje tarnauja iš
davikas ir Lenkijos laisvės 
smaugikų padėjėjas. Hare
vičius buvo tuojau atleistas 
nuo savo pareigų ir išvažia
vo iš Radomo į Žirardovą. 
Čia jis pasisamdė butą ma
žai apgyventojė gatvelėje 
ir slapstėsi nuo žmonių. 
Gatvėje pasirodydavo tik 
vakarais. Kaimynai paste
bėjo jo nepaprastai niūrią 
išvaizdą ir ilgą laiką manė, 
kad jis serga. Harevičius 
beveik niekada nenusišyp
sodavo ; eidamas dairyda- 
vos ir giliau užsimaudavo 
kepurę.

Žirardove Harevičius lai
mingai gyveno kelis metus. 
Bet kartą nuėjo Į socialinės 
apsaugos skyrių išsiimti 
sveikatos liudijimą. Įstai
gos vedėjas, į kurį jis krei
pėsi, pažino caro šnipą ir 
pasipiktinęs pareiškė jam:

—Ar žinai, kad tokiems 
žalčiams neduodami jokie 
liudijimai.

Harevičius krūptelėjo ir 
nieko neatsakęs išėjo iš 
staigos.

Prieš pusę metų, kai kar
tą Harevičius pasirodė mie 
ste, prie jo priėjo kažkoks 
darbininkas ir šuktelėjo:

—Tu, caro šnipe, ar dar 
ilgai žmonėms akis gadinsi 
savo judošiška išvaizda.

Neilgai trukus Harevičius 
žuvo nuo buvusios P. P. S 
(Lenkų Socialistų Partijos 
inicialai.—Red.) kovininkų 
kulkos.

Politikieriai Nušovė
Redaktorių.

šio panedėlio vakarą Min- 
neapolio mieste politikie-* 
rių pasamdyti gengsteriai 
nušovė Walterį Liggett’ą, 
turis leido ir redagavo te
nai radikališką sąvaitraštį; 
“Midwest American.” Ke-į 
iolika metų atgal WalterĮ
iggett yra dirbęs prie so-'

LAIMĖJO NOBELIO 
VANĄ.

DO*

Vokiečių profesorius Hans

KELEIVIS, SO. BOSTON

UŽ 100 GALIMA NUSI
PIRKTI “ORO BLUSĄ.”

Šiomis dienomis iš Angli
jęs atvyko Amerikon lakū
nas Arran ir atsivežė mažu-

ikUliS duobiamiems skaitytojams tei-

f350 ir ant galiono gazoli- laikraščio palaikvmui. 
no padaro 4o mylias. Pasi- Bet oKeleivis- Pnejieško ir 
žiūrei^, 1 ta lėktuvėli, ame- netalpina tokįu flrį,u pasi 
rikietis- vardu Nnmaier pa- —

»Gerbiami “Keleivio
Draugai!

Visi žinote, kad “Kelei
vis” rūpinasi patarnaut ger-

“KUNIGA1KŠT1S” GAVO
20 METU KALĖJIMO.

Europos avantiurininkas, 
kuris Amerikoje buvo pasi
vadinęs “kunigaikščiu Vik
toru Lustigu,” bet kurio tik-

SVARBI NAUJIENA Dtt 
TU, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTL
Jeigu diegliai kankina po krutina, 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazellio SPECIAL 
HERBS K. A. Tik ką naujai tt-

roji pavardė yra Robert ^suvaTn/ną S*“? kie£S£n."3-‘ 
Miller, pereitą sąvaitę New durius- Raguiiuoja ir taiso vidurius,
-- - - - -- išvaro gesus, stabdo skaudėjimus no

o kraują, stab-

, . , . . , . garsinimudarė da mažesni orlaiv, - sav0 ižįdo ...
taip mažuti, kad jis pavadi- r 
no jį “Oro blusa,” kuri be Todėl, kuriems reikalingi 
motoro kainuojanti mažiau Dirkiniai, kreipkitės į tas 
negu $100. Motorą esą gali- krautuves ir pas tuos paimda
ma pritaikyti tokį, kokie y- vėjus, kurie garsinasi “Ke
rą vartojami motorcikliams. leivyje.” Tenai tikrai gausi

te teisingą patarnavimą 
BEDAR MILIONAS 

DARBIU-
Vokietijos institutas kon

junktūrai tirti paskelbė sa
vo tyrimu duomenis, iš ku
rių matyt, kad nedarbas Vo
kietijoje smarkiai auga ir 
kad 1935-36 m. žiemą rei
kia laukti naujo miliono be

cialistinio dienraščio “New Spemenn. kuris buvo apdovano- 
York Call.” Jis yra parašęs tas Nobelio dovana už savo nuo- 
ir keliatą knygų, iŠ kurių pelnus embrijonų evoliucijcj.
)aminėtinos yra “The River Į---------------------------------- --------
tfdeys” ir “Pioneers of Jus-i VOKIEČIAI PRIVERSTI 

tice. Visuose savo rastuose • VALGYT ARKLIENĄ.
•įsai kėlė aikštėn burzuazi-! o A . ,7
niu politikierių šunybes ir .. Sunkiais 1918 metais Vo-
vagystes. Kai 1929 metais!^08 laik™sciuose daz- _ _____ __  __ _____
is paskelbė laikrašty “Plain!nai.^uyo .aprinkami skelbi- darkjų tu pat duomenų 
Talk” savo straipsni “Baw-ima1’. tunais buvo siūloma matyt, kad Vokietijoj šią 
dy Boston,” kuris paskui ?1.1 11 valgyti ai klieną, £jemą bus apje 5 mįiįOnai 
juvo išleistas atskiroj kny-isunJe.n^’ katieną. Tai buvo bedarbiu.
gutėj, tarp Bostono politi- ig^usi metai Vokietijai. -----------------
cierių kilo didžiausis sumi-'~?LPaa’11 . a<1 Sle sur}’< Providence’o mieste bu
simas, nes Liggett įvardijo'^J1 ?n®Jai». J.?3.na^ v . vo užpulta ir apiplėšta Nar- 
vardais buvusį tuomet Bos-!^ymH1,.;”ae”joj 'ei sujpT ragansett bravoro kompani-
tono majorą Nicholsą, gu
bernatorių Alleną ir kitus 
aukštus valdininkus. Jie ke- 
ino jį skųsti, bet nedrįso. 0 
jis net ir prašė, kad jie trau
ktų jį teisman. Išvažiavęs 
vėliau į Minneapolį, jis už
sidėjo tenai savo sąvaitraš- 
į ir pradėjo atakuoti atža

gareivį gubernatorių Olso- 
ną. Dėl to jis buvo gengste
rių užpultas ir sunkiai su
muštas. Kai ir tas nieko ne
gelbėjo, politikieriai sufab
rikavo prieš ji kaltinimą, 
buk jis nedorai pasielgęs su 
jauna mergaite. Jie jį areš
tavo ir iškėlė jam bylą. Bet 
teisme paaiškėjo, kad tas 
kaltinimas yra tyčia prieš jį 
sufabrikuotas, ir teismas jį 
išteisino. Ir štai, kaip tik 
teismas pripažino jį nekal 
tu, pasamdyti gengsteriai jį 
nušovė. Jie sėdėjo automo
biliuje ties jo durimis ir 
laukė, kol jis parvažiuos na
mo. Jis buvo išvažiavęs su 
žmona ir mergaite nusipirk
ti valgomųjų daiktų krautu
vėj. Kaip tik sugryžo ir išli
po iš savo mašinos, iš ano 
automobiliaus sutarškėjo 
šūviai, matyt, iš kulkasvai- 
džio, ir Liggettas susmuko 
vietoje negyvas, žmogžu
džiai pabėgo.

Tai ve, kokiomis priemo
nėmis kovoja buržuaziniai 
politikieriai!

Hull miestely, Quebec 
provincijoj, Kanadoj, buvo 
užmuštas banko klerkas 
Nadeau ir pagrobta iš jo au- 
toincbiliaus $15,000 banko 
pinigų. Dabar išėjo aikštėn, 
kad tai padarė du to paties 
banko tarnautojai. Jie jau 
areštuoti ir pinigai atimti.

Pas amerikietį italą Re^ 
chia francuzų policija Pary
žiuje rado paslėptą namuo
se 19 šautuvų, 19 automa- 

'tiškų pištalietų, 5 kulkasvai- 
džius ir daugybę amunici
jos. Manoma, kad jis slėpė 
francuzų fašistų ginklus. 
Jis areštuotas.

stabdo si
ir šonuose, valo kraują,

tų kalėjimo UŽ netikrų pini- d? s?alv°s skaudėjimą ir galvos svab 
, * -rr r girną. Reguliuoja slapumą, gelbsti

PU darvma. Valdžios agpn. gerai dėl inkstų ligų'ir strėnų skau-

Yorke buvo nuteistas 20 me-

gų darymą. Valdžioj agen 
tai apskaičiavo, kad jam 
vadovaujant, per 5 metus 
Amerikoje buvo padaryta ir

dėjimo. Padaryta iš daržovių? ir 
neprilyginamai geresnė už visas

žolių, 
s ki-

žo- Štai “Kas^nburger Zei- jjL Banditai nusinešė apie 
tung 262 numery Įdėtas $6
toks skelbimas: Pamegin-. ___________
kitę! Pirmos rūšies arkHe-, Beveik visą nike|io . 
na. Geriausias desras, dės- pasauly turi savo ranko-
J?.es». taV^Hs. I1?!0 vadinama Intemacional
Vierlmg. Telef. 242. Pei ka- Niekei Co. Jos didžiausios
mi piauti arkliai. Už riebius raqdasi Kanadoj,
gyvulius mokama išimtinai ___________________________
aukštos kainos.” Į PAJIEŠKOJIMAI

Taigi nacių fasistiskas • r - —
šeimininkavimas Vokietiją- ONYTe z,Yencauskaitė7p^ 
vėl veda atgal į arklieną, o ma Styven® Lincoln, N. h., dabar ne
valiau šiinipnn ir tt Į žinau kur ji gyvena. Prašau atsiliep-
veildU... SUIUeną n IU ti; turįtt gvari>»» reikalą Juras praneš-

•--------------------  . ti. Kurie žinot kur ji gyvena, malonė-
REIKALAUJA VALDŽIOS p'”3£i,£’B?b£,; "* “ “o 

LEIDŽIAMŲ PINIGŲ I r o. Box Lincoln, N. H.
REVIZIJOS.

Republikonų senatorius
Schall iš Minnesotos

Pajieškau pusseserių BLUDŽIU- 
KIŲ Agotos irJMarė-. po vyrais pra

vardžių nežinai. Agota seniau jrvve-
_______ reika- na ShenųjgdvąĄ Pa. Dabar nežinau

1 j ~ J__ kur jos rančasi. Kurie žinote,’ mel-
aUja, kad butų padalyta džiu pranešt. *uį ką busiu labai dė- 
demokratų valdžios leidžia- ki"ęaį, "Arlartas: Gustaitis (2)
mų pinigų revizija. Jis sako,!__________________z___ 2___ •
kad per 1933, 1934 ir 1935: APSIVEDIMAI.
Roosevelto administracija-----------------------------------------
išeikvojusi milžinišką
visuomenės pinigu, ir kad rodytų ir birų protinga. Aš esu vai- 

• - • x> x kinas pusėtinai atrodantis. Mergina,
Visuomene norinti Žinot, kuri mylėtų inksmai gyventi ir turėt 
kiek iš tų bilionų dolerių VVT!G P'ašau atsišaukti. Aš ga-
gaVO bedarbiai, o Kiek SU- Laiškus prašau rašyt lietuviškai ar-
ėdė visokie politikieriai ir baa.anTęllška' <2>T. H. M., llo Borden Street,
biurokratai. Toronto, Ont., Canada.

Japonų vadovau j a m i 
mančukiečiai pereitą sąvai
tę užėmė Šiaurės Kinijoj 
Kuyaunao miestą.

IŠ PENKTO AUKŠTO IŠ
KRITO NESVEIKA MO

TERIS.
Prieš kurį laiką iš dr. Gy

lio ligoninės Kaune pro lan
gą iš penkto aukšto iškrito 
ir prisimušė viena psichiš
kai nesveika moteris. Užtai 
d r. Gylys buvo
teisman kaltinamuoju dėl 
to, kad nesirūpino priežiu 
ra. Teismas dr. Gylį išteisi 
no.

Noriu susipažinti su gražia mergi
na arba su jauna be vaikų našle nuo 
28 iki 36 metų; pageidaujama kad 
mokėtų gera angliškai kalbėti. Aš 
esu vaikinas, gerai atrodau, prasila
vinęs ir pasi'urintis apie 37 metų. (3

F. Fijiandermen,
2547 W. 51 Street, Chicago, III.

TURIU BIZNJ GERĄ.
DEGTINI V, VYNO, ALAUS.

Pajieškau partnerio neženoto, ku
ris turi $7(X’ “cesh,” vienam per sun- 

patl’auktaS ku. Parašykite laišką arba atvažiuo
ji kitę. JOS. MAČIULIS, 

3362 Michigan Avė., 
DETRO1T. MICH.. i

(2)

ETIOPAI GIRIASI DVIEM 
PERGALĖM.

Iš Addis Ababos prane
šama. kad pereitą savaitę 
šiaurės fronte etiopai lai
mėję du dideliu mušiu ir 
paėmę 50 belaisvių.

TAKSŲ KOLEKTORIUS 
GAVO 5 METUS KALĖ

JIMO.
Townsend, Mass. — Šio 

miesčiuko taksų kolekto
rius C. W. Goodvvin gavo 5 
metus džėlos už išeikvojimą 
surinktų taksų.

NUPIGINTOS KNYGOS.
2 knygos apdarytos i vieną, 22»> 

puslapiai, kaina $1.00. Yra 56 naujos 
dainos ir 56 senoviškų dainų. Kas 
prisius vieną dolerį, tam prisiųsiu 
minėtą knygą ir pridėsiu Spėjimai 
Laimės ir Planetos už 20c. Apie Či
gonus 10c. Arba Kazvros už 25c., 
ar Sapnų knygelę už 25c.

Kurie nori tik dainų, tai abi dainų 
knygeles po 56 dainas kožr.a, bet 
vienoje knygoje, ir popieros virše
liais, už 50c.

Tas nupiginimas tik per 1 mėnesį. 
Rašykite adresą sekančiai:

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fonrth SL, So. Boston. Mass

LIKVIDUOTA HAMIL
TONO VILNŲ AUDIMO 

KOMPANIJA.

Southbridge, Mass.—Šio
mis dienomis čia tapo likvi-

TURIU PARDAVIMUI PARŠIUKŲ.
| Dviejų mėnesių, 3 mėnesių senu
mo. Pora $P.00. Pamatykite arba 
klauskite. (1)

JOS ANOSKOPEY 
50 State Street, Providence, R. I.

BUČERNE IR GROSERNĖ 
PARSIDUODA.

Lawrence. Lietuvių apielinkėje, 
Biznis gerai išdirbtas. Parduodu pi-

dUOta Hamiltono Woolen giai, nes tur u kitą biznį. Patys žino-
knmnnniifl Ti išlpidn nitaig- te iš Į«k«»šėių, kad Lawrence fabri- KOmpanija. JI įsieiao paais- kai dirba „ atmainoms, tai ir biz- 
kinimą, kad uždaranti savo niams gerai. Storas randasi ant kam- 
biznį dėl darbininkų strei- £, *•'""* " 'Tk'. tr”t' Krei%'; 

ko. Bet darbininkai reikalą- 12? Myrtk Street, Lorence. .¥«»».
vo tiktai unijos pripažinimo.

Kalėdoms

HARVARD BREWING CO.
Boston

Mass. Per. S-8
lx»well

Mass. Lic. M-7
Worce»ter 

Mass. Per. S-6

Farma Ant Pardavimo.
175 akeria* geros žemės kur auga 

visokie derliai: 40 akerių miško, 25 
akeriai ganyklos, sodas, 5 kambarių 
namas, garadžius, didelė barnė. grū
dams sandėlis. 3 karvės, 1 telyčia, 2 
mulai, 1 arklys, 11 avių. Kiaulių tvar
tas, 1 kiaulė. 1 paršas; 2 vištininkai 
ir 50 vištų. 1 rektorius, žagrė, ir kiti 
farmos įrankiai, šių metų komai ir 

‘stena*. Viskas už $2,800. Įmokėti 
$1JWM). Turiu parduot, esu našlė. (2)

MRS Z. ADAMS,
R. 3. Berlin, Md.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1936 METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi 
šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- 

įnieriams padarome su jų apgarsini 
, mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavienia s. geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-* ėrė-no Kalendorių su jų 
aeroplanu, pr siunčiame į namus kas 
pareikalauja. J. GILEVIČIUS, (-> 

I ?3 Hartford Avė..
NEW ! KITATN, CONN.

tas arbatas. Ji padarys toki darbą, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepn- 

.-i,.. • - darė. Garantija: pinigus sugrąžinai-
isplatinta apie $2,000,000 me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 

labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. nž 
pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Rejmatizmo, Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiame 
per paštą visur. J Kanadą pasiunčia- 
me 5 pakelius už $1.25. Pinigus ma
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

KAZELL'S BOTANICAL'CO, 
Botanic Druggists .

26 W. BROAOWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

netikrų pinigų.

Reikalinga Tuojaus

500 Vyrų ir Moterų, kurie pardavi
nėtų ir garsintų PALANGOS TRE
JŲ DEVYNERIŲ ir daugelį kitokių 
gyduolių. Garantuojant dideles pa
sekmes agentams. Rašykite tuojaus, 

DEKEN'S OINTMENT CO.,
P. O. Box 352.

HARTFORD, CONN.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 1936 M. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas— 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelten- 
galviai Prisiun- 
čiu į visag dalia 
Suvienytą Valsti
jų ir į Kanadą

GEO.
BENDORAITIS

W»terb«ry.
520 WibM SU

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na;

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vą? ‘Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kabio? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyras moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

Į visas šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas. .

Knyga graži, 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė-
mis papuoštais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wcllso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit 'Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.



Tarpe Bneldym Siuvėjų
Papūtė Nauji Vejii.

Gruodžio 11 d. buvo 
kriaučių 54 skyriaus nepa
prastas susirinkimas. Prie 
to susirinkimo rengėsi ko
munistai ir ratelninkai, nes 
buvo lokaliniai rinkimai. 
Todėl žmonių buvo pilna 
salė.

Keliems geriems daly
kams paaukota pinigų, bū
tent, Amerikos politiniams 
kaliniams trinti.

Po to, kilo tikras jomar
kas, tai jaunuolių klausi
mas. Tiesa, tai rimtas daly
kas, tik netaip buvo iškeltas.
kaip jis turėjo būti, ir už tai 
komunistai gavo gerų už
metimų. Reikia pripažinti,
kad komunistai jau gerokai 
sušvelnėję. Jeigu kalba, tai 
ir priešingos srovės žmones 
vadina draugais. Juokin
giausia iš ju vado Buivydo: 
“Draugą Michelsoną pa
statau i Joint Boardą!” Ne
sijuokite. jau po valiai ir so
cialistai liksime komunistų 
'draugais. O pirmiau buvo
me “socialfaštetai.” “niek
šai” ir “išdavikai”

Eikime prie jaunuolių 
klausimo. Komunistai per 
pastaruosius 2 metu rankio
jo jaunuolius lietuviškose 
siuvyklose ir organizavo į 
jaunųjų kriaučių lyga. Kiek 
jiems tas darbas vyko, tai 
kitas klausimas. Bet pasek
mės tokios, kad numojo ran
ka ant jaunuolių lygos, o at
ėję j 54 skyriaus 
mą pareikalavo, kad jau
nuolius lokalas užgirių kaip 
sportininkų grupę. Tai. pa
girtinas komunistų pasisu
kimas. ir tūli lokalo nariai 
be reikalo jaunuolius plūdo 
ir lygino prie fašistų. Jie nė
ra tokie ir nebus, jeigu mes 
rūpinsimės jų ateičia.

Po karštų ir ilgų diskusi
jų, kriaučiai suteikė lokalo 
vardą ir parėmė jaunuolius 
finansiniai, paaukodami 
tam tikslui $50, kad jie ga
lėtų vystyti savo jėgas spor
to srityje.

Jaunuoliams patartina ne 
vien lavintis sporto, bet la
vintis ir gyvenimo kovą su
prasti ir kitiems apie ją aiš
kinti. Tada tai busite nau
dingi sau ir darbininkų jur 
dėjimui.

Kuomet komunistai agi 
tuodami už jaunuolius pri 
pasakojo, kad be jaunuoliu 
butų musu lokalui kaput’ 
tai prasidėjus lokavo valdy 
bos rinkimams, ar nepa
svirs publikos opinija už 
jaunuolius! Vieni gerais no
rais, o kiti kad juokų pada
ryti, į svarbias lokalo vietas 
ėmė brukti jaunuolius. Kur 
reikia labai apsitrynusių ir 
patyrusių veikėjų, tenai ta
po pravesti jaunuoliai. Tai 
jau negerai. Tą pripažįsta 
jau ir big-jonis (Buivydas), 
kad padaryta klaidų.

Bet kas kaltas, kad komu
nistai išauklėjo siuvėjų or
ganizacijoj tokią situaciją, 
kad ir patys jos jau nebesu
valdo.?

Į joint Boardą išrinkti 
vienbalsiai V. Michelsonas 
ir F. Milašauskutis. Čia ge
ras ‘‘tymas.” V. Michelso
nas yra patyręs veikėjas, 
tai prie jo kad ir bus vienas 
nepatyręs, vistiek lokalo 
reikalai bus rimtai atsto
vaujami.

J. Ambrozaitis išrinktas 
pirmininku, nors labai pras
tas iš jo pirmininkas. Trys 
metai kaip pirmininkauja, o 
jokio progreso nepadaro. 
Aš nesuprantu, kam tokis 
žmogus rinkti. Kuomet pir
mininkas nesugebi tinka
mai tvarką vesri, tai iš susi

rinkimų pasidaro jomarkas.
J. Kairys tapo vienbalsiai 

išrinktas lokalo iždininku. 
Jisai iždininkauja jau keli 
metai ir tinkamai atlieka 
savo pareigas.

Ch. Kundrotas išrinktas į 
direktorius. Vieta labai 
svarbi, bet jos atstovas ne- 
kokis. Jis eina jau keli me
tai tas pareigas ir progreso 
zis nesimato. Tiesa, rapor
tus duoda gerus; bet juk ir 

. š valdybos užrašų tokius 
oranešimus lokalas gali 
Tauti, ir nereikėtų doleris 
nokėti. Kundrotas yra ne- 
jylis unijos veikime. Tas 
lepakelia musų lokalo var
io svetimtaučių akyse. 
Charles turėtų daugiau ru- 
nntis organizacija, o ne de- 
nokratų partija; tada bus 
r jam geriau, ir musų loka- 
ui sveikiau.

A. Mason išrinktas kriau
nų pildomos tarybos rašti- 
linku. Jis buvo juo jau kelis 
nėnesius, bet pasitraukė. 
Faunas vaikinas ir plačių 
lažiurų, bet turėtų būt pa
stovesnis, Susimislinęs ne- 
urėtų bėgti iš valdybos.

Vincas Pilkauskas išrink
ąs antram pusmečiui į Pil
domosios Tarybos narius. 
Tai čia gimęs ir augęs jau
nuolis. Tik turėtų daugiau 
upintis darbininkų reika- 
ais, o ne “basket bole.”

Ch. Kuzmickas, jaunas 
zaikinas, irgi išrinktas į Pil
domosios Tarybos narius. 
Feigu jis seks darbininkų 
judėjimą, bus ateity geras 
zeikėjas. Vyras aukštas, ge- 
ai vartoja abidvi kalbas 
r turi vidutiniai gerą iš
kalbą.

Dabartiniu laiku kriau
nų 54 skyriaus valdyba su- 
ddeda iš septynių suaugu- 
:ių ir penkių jaunuolių. Yra 
lu komunistai ir vienas so
cialistas. Kiti, tai mišrus 
įmonės. Tokis mišrumas bu- 
7} geras dalykas, bet kad 
oerdaug jaunuolių taryboje, 
ai tas lys ir mažina jos au- 
oritetingumą.

Truputį apie sklokininkus.
Po naujo “pasisukimo,” 

arpe sklokininkų užvirė 
zaina. L. Pruseiką su savo 
nasekėjais padarė pareiški
mą, kad jie pilnai pasiduos 
la Kominternui ir grįžta į 
Komunistų partiją. E. But
kus tačiau spardosi ir neno- 
i A. Bimbai nusilenkti. Tai- 
p tarpe tų dviejų sklokos 
rakciju užvirė kova. Kurie 
aimės narių didžiumą, tai 
iteity pamatysime.

Bet butkiniai jau spiaudo 
•odydami į Pruseiką: “1930 
metais mus pardavė ‘Lais- 
zės’ suvažiavime J. Buivi- 
ias, o dabar ‘Naujos Gady
nės’ suvažiavime rengiasi 
narduot L. Pruseiką.”

Jurgis.

Yra SLA. kuopų ir Kana
doj. Ir tenai eina viršininkų 
lominacijos, kaip ir Jungti
nėse Valstijose. Bet kana
diečiai. pasirodo,' yra tvir
tesni demokratijos šalinin
kai, negu Dėdės Šamo že-' 
nėj gyveną lietuviai. Štai į 
kaio balsavo Toronto mies-, 
‘ė SLA. 236 kuopa: Bago-' 
čius gavo 17 balsų, Mažuk- 
na 17, Jurgeliutė 17, Gugis 
17, Dr. Stanislovaitis 16, Dr.1 
Graičunas 1, Mikužiutė 17 
ir Miliauskas 17. Vadinasi, 
pažangiųjų sąrašas nomi
nuotas vienbalsiai.

Torontietis.

SMULKIOSJUNIOS
Londono laikraščiai pa

skelbė žinią, kad Vokietijos 
laivų dirbtuvėse Wilhelms- 
havene ir Kiel’y slapta yra 
statomi du milžiniški karo 
laivai, abudu po 26,000 to
nų.

Oklahomos valstijoj iš 
federalinio kalėjimo pabė
go 5 kaliniai. Begaudant 
juos vėliau 2 jų buvo nušau
ti, Heady ir Gilmore. Vie
nas buvo suimtas gyvas, o 
du pasislėpė. Visi penki— 
banditai.

LPV18, 30. BOSTON
Virginijoj poliemanas 

Shaw areštavo tūlą Harri- 
soną už automobiliaus pa
vogimą ir vežėsi jį uždaryt. 

įvažiuojant, policmano au- 
Įtomobilius susikūlė ir ižsi- 
degė. Sudegė pats polic- 
manas ir areštuotasai jo 
žmogus.

! KRITO SSO ETIOPU IR 
700 SOMALŲ

Telegramų agentūra Reu
ters praneša, kad Etiopijos 
pietų fronte įvyko smarkus 

■ mušis, per kurį krito 850 
: etiopų ir 700 somalų (soma- 
' lai tarnauja italų armijoj).

I. J. FOJt

ŠIRDINGŲ LINKĖJIMŲ 
SU ŠVENTĖMIS 

Visiems Naujos Anglijos 
Lietuviams.

MR. KORITES 
Lietuvis Atstovas.

I. J. FOX Užlaiko Pla
tų Pasirinkimų Ge
riausių Rusių ir Vė
liausios Mados Kaili
nių. Pamatykit Pirm 
švenčių.

Merginos ir Moterys 
geriausiai mėgsta tu
rėti ir visados džiau
giasi puikiais kaili
niais, ypatingai šven
čių laikotarpy.

GRAŽIAUSIA JAI 
DOVANA KALĖ
DOMS—tai L J. FOX

Kailiniai

PASINAUDOKITE PEREITO MĖNESIO NUPIGINTO
MIS KAINOMIS. ATŠALUS ORUI KAILINIŲ KAINOS 
BUS PAKELTOS. ' Hl ?

411 WASH1NGTON STREET
į Priešais “FILENE’S” BOSTONE, 4-tam aukite.

IR KANADIEČIAI BAL
SUOJA UŽ PAŽAN

GIUOSIUS.

• e

Reikalauk kadi 
Jums Ėlių įlei
stų iš oficialk I 
Pickwick kranr

,£=3r-s.

■f TS

---

Na 51. Gruodžio 18 d^ IMS.

Nuo Naujų Metų Pradėsime Daryti Worc estery

NAUJĄ LIETUVIŠKĄ ALŲ.

CHARLES A WAYSHVILLE
«- - •» ‘. • i - *
CREMO ALE DISTRIBUTING CO.• • • 2» ' . r ” • -• I . . : . \ . z ‘

Reikalaukite Naujo Žieminio

Cremo Alaus
Dedham 1731 

Dedham 1512-W.

Mirė Turtingas lie
tuvis.

851 WASHINGTON ST„
DEDHAM, MASS.

SULUVANO LIKERIŲ KRAUTUVE
PROSPERITY MARKETE

295 BROADWAY, SOUTH BOSTON. .

PUIKIAUSIOS DOVANOS KALĖDOMS. 
STRAIGHT RYE WHISKEY—1 met. 2 m. sena.. kv. $1.25 
TIKRA LIETUVOS VALSTYBINĖ—Iš KAUNO.
Cokmial Heme STRAIGHT Rye Whiskey 89c. pilna kvorta. 
Narragaasett Spėriai 90 proef Straight Rye Whiskey $1.09 
Prosperity 4uxx 100 proof—Straight Rye Whiskey

Pilna kverta $139. Snapelio pante 79c.
SuHivan’* Private Stock 1 metų sena, pikta kvorta . . $1.49

Caban Club Rum.......................... u. kvorta $1.25
Cubaa Club Rum.............................;. paute 79c.
S. S. Pierce Rum .................... Mele bonka $1.45
V O Brandy.................................didelė bonka $1.49
V O Brandy ......................................-... pante 95c.
S. S. Pierce Brandy.................... didelė bonka $1.65

NOBILITY WINE ............................. galionas $139
Port, Sherry ir Muscatel kvorta 50c.

MONTE ROSA WINE .............................. .. . galionas $1.59
Tyras Californijos—Port; Sherry ir Muscatel 

MONTE ROSA WINE .............. */2 galiono 89c.
Tyras Californijos—Port, Sherry ir Muscatel 

LA BOHEME WINE........... ...........kvorta 75c.
Tyras Califomijos—Port, Sherry ir Muscatel 

ALUS—Oxf«rd ar Ėianegan Efiun—4 bk. 29c. Reisas $130
Taipgi Lietuviškas Cremo Elius 

DYKAI PRISTATYMAS. TeL SOU-th Boston 9772

palikęs $30,900.
Bostono angliškuose dien

raščiuose tilpo iš Waterbu- 
rio, Conn., žinia, kad tenai 
miręs Juozas Jasiunas, 45 
mętų amžiaus vyras, palik
damas arti $30,000 pinigų 
bankuose ir namie, 

i Jasiunas buvęs fabriko 
darbininkas ir gyvenęs skie
pe. Kaip išrodo, jis buvo ne
vedęs, nes apie jo šeimyną 
žinia nieko nesako. Pasaky
ta tik tiek, kad sergant jis 
buvo išvežtas ligoninėn ir 
tenai mirė. Tuo tarpu į jo 
butą įsHaužę du jauni vai
kėzai, 18 metų Pranas Ur
bonaitės ir 17 metų Stasys 

[Samuolis. Jiedu pavogę iš 
įjasiuno kambario $1,000 ir 
policija juos užtai areštavu
si.

Laimė Ar Nelaimė
Prašome Pranešti “Ke- 

leiviui*
“Keleivio” redakcija vi

suomet bus dėkinga, jei 
draugai skaitytojai parašys 
jai žinių. Nereikia bijotis, 
kad nepataikysiu Jeigu bus 
reikalo, redakcija rastą pa
taisys. Jai svarbu tiktai fak
tus gauti. Vistiek kas pas 
jus atsitiktų — vestuvės ar 
šermenys, laimė ar nelaimė 
—prašome pranešti apie 
viską. Jeigu buna kokių ži
nių apie lietuvius vietiniuo
se anglų laikraščiuose, pra
šome iškirpti tas žinias ir 
prisiųsti “Keleiviui.” Jeigu 
tokiose žiniose lietuviškos 
pravardės buna iškraipytos, 
tai geistina, kad prisiuntė- 
jas pažymėtų, kaip tokios 
pravardės turėtų būt ištik
rujų rašomos, jeigu prisiun- 
tėjui tas yra žihoma.

Už visa tai musų redakci-

t ♦

ja bus labai dėkinga.

PINIGU SIUNTIMAS
CICERO, ILL.

A. F. SfPEETROS AGENTŪRĄ
NUSIUNČIAME PINIGUS Į VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.

LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ 
Siunčiame Kabeliu. Laivakortes ant visų Linijų.

A. F. SWEETRA
13S NEWBURY ST., LAWRENCE, MASS.

Pereitą sąvaitę SLA. 301 
kuopa buvo sušaukus susi
rinkimą Pildomosios Tary
bos nominacijoms. Dalyva
vo 44 nariai, kurie nomina
vo pažangiųjų sąrašo kan
didatus. Į prezidentus Ba
gočius gavo 41 balsą, o 
“tautiško šleito” Rastenis 
vos tik 1.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Šiame numery neturėjome 
vietos tamstų straipsniui. Į- 
dėsime jį kitą sykį.

Straipsnis geras, bet į šį nu
merį nespėjome įdėti. Tilps 
ateinančią sąvaitę.

Štai delko Justi pardavėjas 
moka brangiau už PICKWICK 

Jis yra aukščiausios ru- 
Elius ir daug brangiau

kainuoja jj pagamint . . . 
bet įųs brangiau nemokat! į

F. Zadolnri. — Lietuvoje 
priimta vartoti “ponas,” bet 
Amerikoje demokratinio 
nusistatymo lietuviai šitą 
“titulą” atmeta kaip vergi
jos liekaną. Jie vartoja arba 
“draugas” arba “tamsta.” 
Tarp nepažįstamų geriau 
tinka “tamsta.”

C. Baltušnikui. —Pensi
jai gauti amžių nustato at
skiru valstijų įstatymai, to
dėl kiekvienoj valstijoj jis 
gali būt kitoks.

, / v Pipirui. — Per
žiūrėsime ir, jei bus galima, 
sunaudosime.

8. Batonui. — Dėl vietos 
stokos negalėjome draugo 

‘ raštų į šį numeti įdėti. Su
naudosime vėliau.

I Pickwick bon- 
|'komis gauna
mas pas vietosi 
psnlavtjm3 ui 

128c. (tik alus)

9

J.
vėliau.

— Tilps

' Petrui Luniui. — Tokios 
knygos pas mus nėra ir mes 
nežinom, kiek ji kainuoja.
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KAS GIRDĖTI UETUVOJE

Nori Murinės Lie
tuvos.

“Lietuvos žinios” rašo:
Ruduo ir žiema yra tas 

laikas, kuriuo kaime suma* 
žėja didieji bei skubieji 
darbai, o mieste pasireiškia 
nedarbas, ypač šiais krizio 
laikais.

Tuo tarpu musų valstybė 
ir gyvenimas turi daugelį 
didelių darbų.

Jau keli metai, kai suma
nyta griauti lūšnos. Tas dar
bas didesniu ar mažesniu 
tempu ir daromas. Tačiau 
dar nebuvo galvojama apie 
statybų, ypač organizuotą 
statybą. Statybos gi klausi 
mas kaip tiktai ir yra jau 
pernelyg pribrendęs.

Mums reikia murinės Lie
tuvos.

Valstybės, kaip Čekoslo
vakija, kurios daug daugiau 
ir miško turi, negu Lietuva, 
organizuotai vykdo murinę 
statybą. Mes gi miško turi
me nedaug, tai mums jau se 
nai metas susirūpinti mūri 
ne statyba. Tas darbas rei 
kalingas plano, reikalingas 
organizacijos, kurią dabar
tiniais laikais, atrodo, gali
ma butų susieti su bedar 
biams aprūpinti fondu, ku
riam šiaip ar taip tenka pi 
nigus milionais leisti.

Molio Lietuvoj užtenka; 
medžio, palyginus su staty
ba, nedaugiausia tereikės 
plytoms degti; beliks sun
kesnis statybų kreditavimo 
klausimas, bet ir jis ne ne
išsprendžiamas.

Jau ne kartą buvo aiški
nama, kad Lietuvos veidas 
reikės pakeisti: Lietuva turi 
būti mūrinė, ir ne paprastai 
mūrinė, ne molio krėstinė, 
bet graži plytinė, moderniš
ka, higijeniška, sveika ir 
šviest Ne tiktai kaimas, ku 
rio lūšnas negaila bus sude
ginti plytų degimo krosny
se, bet ir miestu, kuriems 
jau itin metas pradėti visuo
meniškų namų statybą, kad 
į juos galėtų persikelti ir 
darbininkai iš rusių, ir tar 
nautojai, ir šiaip piliečiai, 
kurių didžiuma vis vien ne
gali pasistatyti sau net lūš
nų. To reikalauja modemiš
kasis gyvenimas, pakitėju
sios jo sąlygos ir naujas 
tempas.

KAIP TURTINGAS AMERIKIETIS 
DAUGINO PINIGUS PANEVĖŽY.

Savo laiku jau buvo rašy- varžtus ir po pusvalandžio 
ta, kaip pernai pavasarį ištraukė du banknotus po

Kalėjimo viršininkas iššau
kė savivaldybės ugniage
sius, kurie pro grotas palei
do vandens sroves ir kali
niai buvo priversti pasiduo
ti. Kaliniai kelis prižiurėto- 
us lengvai sužeidė,

Kaliniai tardomi pareiš
kė, kad konfliktas kilęs to
dėl, kad prižiūrėtojas, išve
dęs juos į kiemą pasivaikš
čioti, įsakęs eiti galvą nulei
dus žemyn, o be to, admi
nistracija neiškvietus pro
kuroro.

Kariuomenės teismas pri- 
oažino kaltais ir nubaudė: 
Vladą Bervingą ir Antaną 
Danilevičių po 6 metus, Al- 
onsą Terlecką ir Antaną 

Karčiauską po 4 metus, Sta
sį Karbačių ir Simą Zaka
revičių po 3 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Be to, Ter- 
eckui paskaityta nuo pra 
džios priteista 4 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo baus
mė ir jam iš viso teks kalėti

metus.

SAKO, BLAIVININKAI 
APSIVOGS.

Lietuvoje yra kunigų į- 
steigta Katalikų Blaivybės 
Draugija, šiomis dienomis 
Kaune buvo tų “blaivinin
kų” susirinkimas. Svarstant 
organizacinius reikalus, J. 
Bernotas puolė buvusią Lie
tuvos Katalikų Blaivybės 
dr-jos centro valdybą, aiš
kindamas, kad ji pridariusi 
nuostolių ir kitų trukumų. 
Reikalavo revizijos duome
nis perduoti prokurorui. Pir 
mininkaujantis mėgino su
švelninti Bernoto puolimą 
ir pateisinti Centro valdy 
bos darbus. Vis dėl to va
gysčių turėjo būt Bet ar ga
lima labai stebėtis? Juk da
bar vagių gadynė.

Kaune “Bristol” viešbuty 
trys žydai apgavo Leviną, 
išvyliodami iš jo 3,000 litų.

Tie patys apgavikai, Frid
manas, Sadavičius ir Geici- 
nas, pakartojo seansą su 
urtingu Panevėžio apylin-, 
cės amerikiečiu Juozu Bur-, 
Milių. Šio seanso vieno akto

20 litų. Už “naują” 20 litų 
banknotą atsinešė vyno, už
kandžių ir pasivaišino. Bur
bulis tiesiog nesitvėrė džiau
gsmu ir tikėjosi greit tapti 
milionierium. Kadangi vieš
buty pinigus dirbti esą ne
saugu, tai Sadavičius nu
samdė už 10 litų kambarį

padariniai ana diena buvo Siaulių pas šemPeli
padariniai aną meną puvo w ket riukė
svarstom! Kauno apylinkes 8Ugin^ko pj*igu dirbti. 
teisme. Buvo taip: F

Burbulis buvo iš anksčiau Susirinkę nutarė didesnė- 
pažįstamas su panevėžiškiu mis sumomis pinigus dirbti. 
Sadavičium. Sadavičius Burbulis davė 4,000 litų, 
Burbuliui ir namus padėjęs kuriuos Fridmanas suvilgė 
nupirkti. 'kažkokiu skystimu ir įdėjo

Sadavičius anksčiau susi-,į varžtus. Varžtus, paskui į- 
taręs su Faivušu Glicinu,’dėjo į kūrenamą pečiuką, 
pradėjo įkalbinėti Burbulį neva kad greičiau pradžiu- 
dauginti — dvigubinti pini-1 tų. Po dviejų valandų iš- 
gus. Burbulis apsidžiaugė ir j traukė presą ir... “nelai- 
susitarė dvigubinti bankno-,mė!” Pinigai sudegę... Vy
tus. Glicinas tuojau iššaukė Iriausias meisteris Fridma- 
iš Kauno į Panevėžį pinigui nas “išgandęš” “apalpo” ir 
“meisterį” pasivadinusiu tkrito be “sąmonės.” Po pus- 
Fridmanu, su kuriuo Sada-jvalandžio Fridmanas “atsi- 
vičius supažindino Burbulį.įgavęs” pareiškė, kad pir- 
Kitą dieną susirinko visi ke-mas atsitikimas jo 35 metų 
turi ir nuėjo į Framienės to darbo praktikoj, kad pi- 
viešbutį netoli Panevėžio' nigai sudegtų. Burbulis nu- 
geležinkelio stoties ir pra-'siminė. Tada meisteriai 
dėję pinigus dirbti. Burbu-į pradėjo jį raminti, žadėda- 
lis davęs 20 litų banknotą, • mi nuostolius tuojau pa- 
meisteriai įdėjo į tam tikrus dengti. Fridmanas išvyko

neva į Rygą savo indėlio iš
imti. Glicinas Burbulį vis 
ramino. Paskui Burbulis 
Glicinui davė 50 litų kelio
nei į Palangą meisterio jieš
koti. Glicinas nuvažiavęs 
Palangon išsimaudė ir po 
dviejų dienų iš kurorto grį
žo nieko neradęs...

Fridmanas' taip ir dingo. 
Vėliau paaiškėjo, kad Frid
manas yra atvykęs iš Lenki
jos ir kaip nelegaliai atvy
kęs buvo ištremtas atgal į 
Lenkiją.

Glicinas veikė toliau: jis 
su Sadavičium Burbulį atsi
viliojo į Kauną ir čia viena
me viešbutį norėjo “atsi
griebti,” Burbuliui “paga
minti pinigų. Tam reikalui 
Burbulis davė dar 1,500 li
tų. Pinigai buvo įdėti irgi į 
varžtuvus, Dabar tuo meis
teriu buvo neva Fridmano 
sūnūs, bet, belaikant bank
notus varžtuvuose insceni
zuotas neva areštas, sukelta 
panika ir visi išbėgiojo. Pa
nikos metu Burbulis griebė 
varžtuvus, bet juos atida
rius pinigų nebuvo.

Tokiu budu iš Burbulio 
apgavikai išviliojo 5,550 
litų.

Apylinkės teismas Glici
ną ir Sadavičių nubaudė po 
4 mėnesius paprasto kalėji
mo.

ŠIAULIUOSE ARTI 1,000 
BEDARBIŲ.

Lapkričio 21 d. Šiaulių 
savivaldybėje buvo įregist
ruota 922 bedarbiai. Prieš 
dvejetą sąvaičių buvo įre
gistruota 800 žmonių. Miš
ko kirtimo darbams reika
linga 600 darbininkų, ta
čiau iki šiol teišvyko 20 be
darbių. Bedarbiai į miškus 
vykti atsisaką, nes esą per 
mažas uždarbis ir per sun
kios sąlygos.

BYLA DĖL PLAUKŲ.
Šiomis dienomis Kauno 

apylinkės teismas sprendė 
dr. Lapino bylą su panelė
mis Poželaitėmis.

Kaip žinoma, dr. Lapinas 
yra odos ligų specialistas. 
Prieš kurį laiką jis gydęs 
Poželaičių galvas. Kaip ten 
buvo kaip nebuvo, bet Po- 
želaitės Kauno apylinkės 
teismui patiekė prieš dr. La

mą civilinį jieškinį 40,000 
itų. Motyvai tokie: dr. La

pinas sudaginęs joms plau
kus, na, o plaukai moteriai 
esąs didelis turtas.

Byla buvo sprendžiama 
du kartu. Išklausyti eksper
tai pareiškė nuomonę, kad 
Poželaičių plaukai nukentė
jo nuo odos ligos, o ne nuo 
gydymo. Byla da sykį atidė
ta.

SI

PARDUODAMAS KUNI
GO DVARAS.

Teismo antstolis paskel
bė gruodžio 14 dieną varžy
tines, parduoti atsakovo 
kunigo Jono Deveikio 79,76 
ha žemės su trobesiais, Ke- 
rėžių dvare, Šaukėnų vals- 
ciuje.

Kunigo dvaras įkainuotas 
45,000 litų ir parduodamas 
Elenos Franckevičiutės 10,- 
000 litų jieškiniui paten
kinti.

A/afibnūf Š&isS-
SUTAUPYKITE ANT

jKalclūrtiu Baigiu
VĖL KALĖDOS SU GEROM 

FIRST NATIONAL SUTAUFOM

Byla Dėl Sukilimo
Kalėjime.

Šiomis dienomis kariuo
menės teismas Kaune spren
dė šešių Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo kalinių by-

Kaltinami šie kaliniai: 
Vladas Bervingas, Alfonsas 
Terleckas, Stasys Karbavi- 
čiua, Antanas Danilevičius, 
Simas Zakarevičius ir An
tanas Karčiauskas. .'

Bylos aplinkybės tokios: 
1935 m. birželio 9 d. aukš
čiau minėti kaliniai iš Kau
no kalėjimo buvo nugabenti 
į IX-tą fortą, Kauno kalėji
mo filiją. Pasivaikščiojimo 
metu kaliniai susiginčijo su 
prižiūrėtoju, buvo suvaryti; 
kamerą, kurioje jie užsirišo 
duris, užsibarikadavo ir nie
ko kameros vidun neįsilei
do.

Forto viršininkas Niča- 
jus paskambino į Kauno 
kalėjimą, prašydamas pa
galbos kaliniams nuramin
ti : kalėjimo viršininkas Šal
kauskas tuojau nuvažiavo 
fortą kalinių sudrausti, ta
čiau kaliniai nenusileido ir 
viršininko raminami, bet jie 
lupo iš grindų cemento, ga
balus, plytgalius ir pro gro
tas pradėjo jais svaidyti.

PASIKORĖL1S KAPI
NĖSE.

Šiauliuose katalikų kapi
nėse rastas ant medžio pa
sikoręs nežinomas jaunas 
vyriškis, apsivilkęs ilgu pil 
ku paltu, mėlynu kostiumu 
ir apsiavęs auliniais batais. 
Pasikorėlio kišenėje rastas 
laiškas, kuriame jis prašo 
nieko nekaltinti, nes nuta
ręs nusižudyti pats, kadangi 
gyvenime buvęs nelaimin
gas. Metų turįs 25 ir esąs ar
timas Dariaus ir Girėno 
draugas. Policija tiria neži
nomojo asmenybę.

Medį, ant kurio nelaimin
gasis pasikorė, fanatikai 
žada su šaknimis iš kapinių 
išrauti.

DUKTĖ, MOTINA IR BO
BUTĖ VIENĄ DIENĄ 

IŠTEKĖJO.
Varšuvoje nesenai įvyko 

įdomios šeimyniškos iškil 
mės. 19 metų amžiaus siuvė 
ja Marija Plodzinska susi 
tuokė su kažkokiu darbi
ninku. Tą pačią dieną ište 
kėjo ir jos motina už kažko
kio amatininko, nes su savo 
buvusiu vyru persiskyrusi. 
Bet negana to. Tą pačią die
ną ištekėjo ir Marijos bobu
tė, kuri jau turi 64 metus 
amžiaus ir jau 5 metai, kaip 
ji buvusi našlė. Šiose trigu
bose vestuvėse buvusi tikrai 
didelė linksmybė, kaip pra
neša lenkų laikraščiai.

ŽIURKĖS BEVEDI SU
ĖMĖ NUMIRĖLI.

Mariampolės miestely šio
mis dienomis buvo 
savo bute miręs pil
ris gyveno pats vienas 
laimės momentu neprisi-
šaulęė pagalbos. D. jau buvo 
įniręs prieš kelias dienas. 
Jo kūnas buvo labai ap- J 
graužtas žiurkių.

Užsisakykite Kalėdoms įtiektai 
Nupenėtų Šiaurės Kalakutų
Vietimam First National Store.

SaldainSs senoviški Pierninkai

CUKRUS 3^^ 20c 

DUONA r« ir IMas faRbs 14c

— RIEŠUTAI IR VAISIAI —
Razinkos be sėklų 3 15 oz. pakai 20c
Valakų Riešutai Californijos, raudona stampa sv. 23c 
Dromedary Dates 2 ?akai 25c
Maišyti Riešutai
Orancių Žievės

Geras įvairumas sv. 25c
Lemonai ar Citrinos 3 oz pakas 9c

Smyrnos Figos
3 oz pakas 9c 

1 sv pakas 27c
3 os bonkutė 10c

DAILUS 

SLTGTOS

Maraschino Vyšnios
Slyvos 2 19c Aprikotai 2 N® 1 kanai 25c
Dates ™ ** 25c SerbentaiM ** 14c

Spelfenų 
Finast Malesas Svietus 26 oz 25c

Geras virimai

Saldus 
Snourdrift Uždaras

2 kanai 27c

2 po 12 oz 27c 
12 oz kenas 10c

Senoviškas •/, galiono 23c Galionas 35c 

1 svaro kanas 19c

Dry Ginyer Ale MHibrook—įtalpa

ChsbSoda Ar Lime Riekėj—Tiktai įtalpa 

Paprastos Krekės Tinka KatteM Kimiu 

O-So Good Cookies VssHtoH ar Šokolado 

šokolado pierninkuciai ■«
R ė R Ploni Pudding
Dainty Dot Vaniles Ekstraktas

28 oz bonka 10c 

28 oz bonka 10c
* I svaras 21c 

2 p»k»' 19c 
1 17c

Ne. 1 kanas 27c 

S oz heakati 21c

tinsi Vaikinai troRFS

DARBĖNŲ BAŽNYČIĄ 
SUNAIKINO PATS

DIEVAS.
Spalių 26 naktį Darbėnų 

miestely sudegė Romos ka
talikų bažnyčia. Nuostolių 
pasidarė apie 200,000 litų.

Tyrinėjant minėtą įvykį, 
buvo nustatyta, kad visos 
bažnyčios durys gaisro me
tu buvo rastos uždarytos ir 
užrakintos. Langai taip pat 
buvo rasti Uždaryti ir visai 
tvarkoje. Jokių sugadini
mų, kurie rodytų, kad buvę 
kėsintasi duris ar langus ati
daryti, nepastebėta. Visos 
į vykio aplinkybės rodė, kad 
bažnyčios padegti niekas 
negalėjo.

Tyrinėdami tą įvykį, au
toritetingi ekspertai priėjo 
išvadą, kad bažnyčioje gai
sras tegalėjo kilti nuo žai
bo. Tą naktį kaip tik buvo 
apsiniakę, lijo, žaibavo ir 
trankė perkūnas.

Vadinasi, pats ponas Die
vas šovė į Darbėnų bažny-vaą.

Kiduliai, Šakių apskr. Kai 
kur čia matyti dar nevežtų 
sėlinių dobilų. Jie jau be 
vertės, sėklos sudygę.

Uniruz'iM Lietuvių Dirbimnki
SedBtisttariB Minties Laikraštis

Naujoji Banga”
Išeina da karta per mėnesį. Lai

džia Urag. Soc. Part Liet skyrius.
“NAUJOJI BANGA Sov. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
N. BANGA

C. Pta
MO’

M

tyruguer No. 1480, 
MONTEVIDFO. TTRUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Ui visokios rųšiea smalkias pa* 

sigarsinimas. kaip tai: pajieško. 
jimaa apafvadhag, įvairias prane
šimos, pardavimaa, pirkimas, 
skaitome pa Se ai žodį ai sykį. No
rint tg patį

Se ai lodj 
“Keleivio” prenameratoriaam, ka

rte turi ąiaiprennmeravp laikraštį 
ir ai pirma skaitėme pa Se

apsiveditnų, kurie skaitomi pe 3c.

50c.
Už paįialfceįiBiaa giminių 

drangų skelta am pa Se ai žodį. 
“Kelti vie”

rie tari
ai pajMbafhaaa giminių Ir draa* 
ga skaMssm tik pa 1c ai Mį.

Pajieikojimai aa paveikslą kai- 
daag brangina. aes kainuoja

Todėl norint 
talpiat pajieikojimt aa paveiksle, 
reikia priaigati fotografija ir 
klausti kainos.

• --- m Į - -n - •-- -JPIRE IVOrli, KER BpRBrVnilnlM
greitai tilptg, 
ir

K R Ir 1 I V I 
251 MOADVAf
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PLĖŠIMAS UTENOJE.
Utenos-Klovynių ribose 

esamon plento kašarkon už
ėjęs apykaklę pasistatęs au
galoto ūgio žmogus, pa
klausęs Mikulčikienę, ar 
jos vyras namie ir jai atsa
kius, griebęs už gerklės 
smaugti. Ji apalpus.

Plėšikas pagrobęs 150 li
tų. Nukentėjusi Mikulčikie- 
nė atgabenta Utenon pas 
gydytoją.

NEGRAŽUS ELGESYS.
Linkaičiai, Joniškio vai. 

Lapkričio 18 d. vienas po
naitis pasidemonst r a v o 
žmonėms savo negražiu el
gesiu. Grįždamas su keliais 
kitais savo sėbrais iš vaka- 
ruštų girti, užstodinėjo gož
iančius iš turgaus ramius 
piliečius, ypatingai moteriš
kes. Iš kitų atiminėjo net 
papirosus bei kitą ką. Tokiu 
“ponaičio” elgesiu žmonės 
labai pasipiktino

“TARPTAUTINIS” LE
LIŪNŲ MIESTELIS.

Apie 13 kilometrų nuo 
Utenos, būtent Kauno-Ute- 
nos plento ruože, randasi 
abipus plento išsiskėtęs Le
liūnų miestelis, turįs 557 
trobesius; lietuvių, rusų, žy
dų, ukrainų, totorių šeimų 
gyvenamas.

VISIEMS BOSTONO IR APIELINKĖS 

LIETUVIAMS

LINKI LINKSMŲ SVEN'CIŲ

Hacker’s
Ale

817 ALBANY STREET 

ROXBURY, MASS. 

Tel. GAR-rison 5900.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

223
apab uotą poftią 

apie 1M įvairią

PALINKSMINS JUSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kapvpje yra trijg eilią:
DARBKNINKIMoa.kUTIMOS, IBOdNIMOS m darbkninki 

Tai srsifaseia Ir tartingiaaala eWa kayga Betaria 
KAINA TIK >1.00.

Audimo apdarais >1.25.
Kiekvienas tarėtg pspaoM sava knygyną arfaeto knyga. 

Kiekvienas aesipirkca tg knyga paoidiiaaga. Pinigas f 
sigat “Money Orderis”. Popierinius galima siųsti tiesiog 
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio”

ir nepamiršt priliptam ai 2e. znarkg.

TAI

"KELEIVIS"
2S3 BROADWAY. SO. BOSTON. MASS.



VISIEMS LIETUVIAMS LINKI LINKSMŲ 

ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ. (BBPtYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

V*l«ado*: 2-4 ir S-S 
Nedėliomia ir AventadioBiala 

nuo 14 iki 12 lytau
27& HARVARD STREET 

mp. lnmaa st arti Central ei 
CAMBRIDGE, MASE.

BANDITAI SIAUČIA.
BUNSTRUBŲ

Dutcb (įriti
PUIKIAUSIA VIETA PAVALGYT IR 

IŠSIGERT GERIAUSIŲ GĖRIMŲ.

bi $75,000. xew Yorko ir Chicagos
Paskutinėmis dienorisis mi^sbirigL kurie prieš Ka* 6“ 

Bostone prasidėjo toks ban* Uldas suvažiavę i Bostoną ĮP 
ditų siautimas, kokio da nė-feat pll|eČiairpradeda abe- ?1€ 
ra Šio miesto istorijoj buvę.! joti, attik nebus tai pačią Ir 
Ginkluotos razbain inkų “tvarkos dabotojų** darbas? K
gaujos pasidarė tokios drą- ------- ...— *
sios, kad vidury dienos už- Draugų Atriestų 25 metų 
puola ant kelių trokus, au- sukaktuvės,
tomobilius ir piešia juos. Draugai Aniestai pereitą i__‘ 

Pereitą trečiadieni Digh- nedėldienį minėjo 25 metų 2? 
tono miestelyje 4 ginkluoti gavo šeimyniško gyvenimo J 
plėšikai sulaikė troką, kuns sukaktuves. Tam tikslui bu- T 
vežė $17,000 vertės įvairių TO paimu South Bostono 
prekių iš Fall River j Cam- lietuvių salė, prikepta vištų, stu 
bndge. du troko vežiku su- kalakuto, kumpių ir kitokių . 
varė l savo automobilių, pristatyta visokių J“
kad negalėtų duot policijai gėrimų, . sukviesta draugai J™ 
žinios, ir nusivežu juodu į į. pj, vie, dienų balevota Si 
Watertownų vėliau paleido, (jį 12 valandos nakties. i*1. 
Bet trokas su brangiais au- Kadangi daugybė valgių ir J” 
dmiais tuo tarpu buvo jau gėrįmą da atliko, tai pane- ™ 
paslėptas. dėlįo vakarą vėl susirinko /L
: Kitą dieną Rocklando būtys draugų, kurie ir vėl E. 
nriestely, irgi netoli nuo Bo- linksminosi 9d12 valandos. . • 
Stono. buvo užpultas Giv- Buvo netik senesnių, bet ir 
peri Shoe Co. dirbtuvės ofi- gražaus jaunimo.__ 
šias ir pagrobta $4,300, ku- . Besilinksmindami sve- ... 
rie buvo tik ką atvežti dar- čiai atsiminė sunkią Lietu- tz, 

bimnkų algoms. vos li&udiės padėtį ir sume-
Bet drąsiausis užpuoli- te 20 dolerių su virsim so- pg 

mas buvo padarytas pereita ctdd<M»okwdams aukų. Au- 
penktadienįFederal gatvei, ?lps seta‘n'
finansiniame Bostono dižt- <3«"e K*1T0. T“3'’ 
rikte, šarvuotas ekspreso .'5?^^ m' vra

trokas vežė iš vieno baiiko i darbminkų klases intebgen- 
kitų 175,000 pinigų. * Staiga dalyvauja K,
ųž akių jam užvažiavo ir su- sociabstiname - judėjime u g, 
Stojo skersai gatvės kažin daug veika pažangiose or- 
koks automobilius. Trokas «*»>»«*)?“-: moka visuo-B 
tarėjo sustoti. Tuomet iš po TSS? i£,m° tė
žemės išdygę ginkluoti tam- J*“ »
ditai apipuolėi jj, pagrobė ££**«. **«-4abar dlrba 
nlnioTmir riintrn “KefelVlo” ofise. mtai d tato netikėtai ir “Keleivio’’ štabas linki & 

tefo greitai  ̂kad šimtai žmo-
kurie stovėjo ant sali- da ir 50 me‘ še

ga&ių arba ėjo pro šalį, ne- tą ^ukal^uvių. , 

g£° susivokti, kas čia da- UH_ &

' Troko vežikas ir sargas - to
buvo ginkluoti, tačiau nei Pereito nedėldienio va- ei 
vienas savo ginklų nepavar- kąra turtingas ." Bostono ki- - 
tėjo. Jiedu teisinasi, kad meHSt-Benny Lee, nušovė * 
banditai “apstatę” juodu Įiavo balbftidę moterį, o pa- V1 
iaįp greitai, jog nebuvę Iki- škui ir-pate nurišovė. Jis bu
ko už revolverių nusitverti, i© jau . 46 metų amžiaus, o Y« 
St kai banditai kėlė iš airių P
dideles skrynias su pinigais nbgetaudtj giminės. Jiedu b 
į savo automobilių, VežiloB^^rib Newbury gatvės’S 
su sargu ilgi nešaudė. ‘apartmėhte, Bostono aristo-jb 

Pasirodo, kad šitam už- kratijos kvartale. Lee yra ■ A 
puolimui banditai turėjo du buvęs Bostono kiniečių v 
automobiliu. Vienu jie už- “majoras,” tiksliau paša-Į 
tvėrė ekspreso trekui kelią, kius, jų organizacijos pre- Į <- 
o kitu pabėgo su pinigais, zidentas, bet pora metų at- } 
Jų paliktas skersai gatvę gal jis pralaimėjo rinkimus. 5 
automobilius buvo nesenai Tas labai paveikė jo “una- J 
prieš tai pavogtas. rą.” Iš to piktumo ir šarma- j

Užpuolimas įvyko ties tos jis pradėjo smarkiai ger- ♦ 
Chamber of Commerce bil- ti. Ir pereitą nedėldienį ji- ♦ 
dingu, netoli nuo South Sta- sai pasiėmė mažutę savo {

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos:, nuo 2 iki 4 pa pie 

nac 7 iki 8 vaka
147 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Kainos pigios.—Patarnavimas malonus.

Visokie patogumai, moderniški rengimai. 
Vakarais gera muzika.

\dr. j. landžius
Lietuvis Gydytojas.
Ofiso valandos:

Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

• TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Boaton 2712

i . 534 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Specialiai Prirengti Pietus 
Per Šventes.

KAMPAS D ir BROADVVAY 
SOUTH BOSTONE.

ir kai kurie jų buvo labai ~ "
naivus. Pavyzdžiui, vienas Nušovė 1796 stirnas, 
jaunas komunistas klausia: Šį rudenį Massachusetts 
“Ar Rusijos komunistai ve- valstijoj buvo tik viena są- 
da savo statybą ne pagal vaite atdara stirnų medžio-’ 
Markso parašytą Komunis-1 klei. Ir per tą vieną sąvaitę į 
tų Manifestą?” Buvo ir rim- buvo užmušta 1796 stirnos. ' 
tų klausimų, į kuriuos kai
bėtojas rimtai ir atsakė.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Someraet 2444-J 

Specialistas Kraujo, lokalų Ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

Mirė teisino salėj.
Quincy teismo salėj šį pa

nedėlį mirė žydas Louis 
Freedman, kuomet jo sūnūs 
buvo pastatytas prie kalti
namųjų stalo dėl neužmo- 
kėjimo darbininkams algų.

Buvęs miesto iždininkas
Dolan apskųstas dėl 

$250,000 grafto.
Majoras Mansfieldas pa

traukė teisman buvusį mies
to iždininką Dolaną dėl nu- 
sukimo miestui $250,000. 
Dolanas buvo miesto kasie- 
rium tada, kai Curley buvo 
majoru. Curley skolino pini
gus, o jo sėbras Dolan ėmė 
sau “komišiną” už paskolų 
sukėlimą. Mansfieldas da
bar susekė, kad Dolanas už 
tokius “komišinus” paėmė 
$250,000, todėl ir reikalau- 
ia, kad tie pinigai butų grą
žinti miesto iždan.

Buvęs tuolnet miesto gal
va p. Curley, kuris dabar y- 
ra šios valstijos gubernato
rium, baisiai dėl šitos bylos 
susinervavo. Jis sako, kad 
ši byla esanti taikoma prieš 
jį. Netekęs lygsvaros jis net 
pareikalavo, kad majoras 
Mansfieldas rezignuotų.

Tai jau visai neapgalvo
tas išsišokimas iš p. Curley 
pusės.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo 4 iki 12 dbta 
Nuo 2 iki 4 vak

fcjSgBjjbft NEDALIOMIS:
■ iki 1 v. po pisti

249 BROADWAY, 
South Bostone.

Smagi Vieta Pasivaišinti. 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Visokio Alaus, Degtinės, 

Vyno, Krupniko ir etc.
Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtik
riname. Vieta gražiai įreng
ta. Prašome visų užeit pas 
mus paviešėti. Savininkai: 

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

Parduodam geriausius painų rasių
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėm. Našiuose Vai 
aėms ir Baliams. Specialiai kainoj 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki II vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

145 L STREET,
SO. BOSTON. MASS.

Seredomis iki 12 M—U 
Ofisas “Keieivio" narna 

2S1 BROADWAY, tarp C Ir D 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 14 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, ano 7 iki 8 vakaru
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. CoBM*onweaIth «74.

UŽS1SAKYKIT PIRM ŠALČIŲ 

NUT—EGG—STOVE

A. J. NAMAKSY
Reel Estete & Insurance

LIETUVYS
OPTOMETRISTASuž toną

IMPORTUOTI Koksai $14.45 ton. 
ČLEERCOAL už tonų 813.65 
ALIEJUS dėl pečių 7c. galonas. 

LUNIN COAL CO.
269 QU1NCY STREET, 

ROXBLRY.
Tei. HIG-hlands 6398

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Avė,
Jamaica Plain, Masa.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

200 bedarbių anądien ap
gulė gubernatoriaus Curley ; 
namą, reikalaudami darbo: 
arba duonos. Negavo nieko.1.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Išegzaminuoju akis, priskiris 
akinius, kreivas akis atitMataa 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkuau 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, Se. Bastoa, Maas.

Jofcji J. Grigakis
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
Roma 3, 598 East Broadtray, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TeL S. B. 1761.

Resideuce: 16 Thoaias Park.
TeL S. B. 1043.Visiems Draugams ir Kostumeriams Linki

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose gydau. 
Darau Intravenous (plačių gyslų) m- 
čirškimus reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimą, bile kraujo tekė
jimą, spuogus, karpą arba apgamų, 
bile žaizdą ant veido, rankų, ar ant 
kūno. kurią negalite išgydyt. Jeigu 
bandėt Radiumą, X-Ray, turėjot ope
raciją ir vis da esat sergančiu, ateuti- 

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKAI. 

Valando*: U tar., KeL, Suk. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 

L dieną, nuo 7- 8 vak. Ned€-
liom nuo 10—12 ryte.

DR. J. Vf. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St., Boston.

F.WAITKUS
BAY VIEW 

MOTOR SERVICE
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Pataraaviaias Laidotavėae.
409 Windsor Street,

(Prieš lietuvių bažnyčią.)
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofiso: KIR-ktaad 9221 
arba TRO-bridge 7880. 

Gyvenime: TRObridge 6434

STRAND CAFE
Sveikiname su Linksmomis Kalėdomis ir su 

Laimingais Naujais Metais

BROADWAY CAFETERIA
Geo. Masilionis

Užeina visi praleist smagiai laiką, čionai geriausi 
GĖRIMAI ir VALGIAI SKANIAUSI.

Atdara ir Nedėliom, Vyrams ir Moterims. Užeikit pavalgyt 
Chop Suey, pagamintų kaip Chinatowne—labai skaniai.

377 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

GERIAUSIOS RŪŠIES GĖRIMŲ 

IR SKANIAUSIŲ VALGIŲ.

374 BROADWAY, SO. BOSTON STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.Dr. IV. Franknum

SPECIALISTAS
Diagnosas, Chirurgas, Gynekolo- 
gas (Moterų Ligų), Rectal Ligų 
(Hemorrhoids, Fissures ir Fistu
les) GYDO BE OPERACIJŲ. 

Praktikavosi Viennos General 
Hospitolėje.

Appointmeutas Per Telefoną. 
.362 COMMONWEALTH AVĖ. 

BOSTON. KEN-more 4364.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapociunaa — savininkai. 

Faisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Siisan
Glodienea-Cmrrt

LIETUVE DENTlOTt 
VALANDOS: 4-6 Ir 7-S.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRĄL SKVftRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

AUKSAI YRA TIKRA DOVANA.—Priduoda daug gražumo.
(1) Moterų ir Vyrų Laikrodžiai $9.50 ir daugiau. 

x(2) Žiedai nuo $1.50.
(3) Setai Plunksnų ir Paišelių nuo $1.50 iki $15.00.
(4) Vaikų ant rankų Laikrodžiai $2.50 ir $2.95.
ŽIEDAI, BRANZALIETAI IR LAKETAI $1.00 IR DAUGIAU.

Turime visokių Sieninių laikrodžių, Sidabrrnių peilių ir videlčių.
• Visokių dovanų ir už visokias žemas kainas.

TAISOME, MAINOME LAIKRO
DŽIUS IR ŽIEDUS.

PERDIRBAME 18 SENŲ* LAIKRODŽIŲ IR ŽIEDŲ I NAUJUS. 
VISKĄ GVARANTUOJAME SULYG SUTARTIES.

Parduodame visokią Kompanijų Rsdios ir Lietuviškus Rekordus.

Roland Ketvirtis Co.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Beatos 4449.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausies PataraavimM Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

255 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonaa SOUth Barton 4484.

Breckteno ofisas: Tel. Brockton 4110
16 intervale Street, Montello, Mass.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 14—2; 4—S
Sekmadiataata: 14—IS. 

3325 So. Halsted St
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

STORAS ATVIRAS
Kiekvieną Vakarą 

Iki Kalėdų.




