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Japonai Ruošiasi UgamĮ^SS?
Karui Mandžurijoj

AMERIKA NUSIUNTĖ DA 
VIENĄ PROTESTĄ

Bet japonai eina vis tolyn ir 
teisinasi, kad jie kovoją tik 

su “banditais”.
Japonijos imperialistai 

pradėjo ruoštis naujiems ka
ro žygiams Mandžurijoj. Už
imtose vietose jie padarė ap
kasus, sustatė kulkasvai- 
džius ir kanuolės, prie kožno 
tilto stovi sustiprinta japonų 
sargyba ir visur plevėsuoja 
japonų vėliavos. Iš visko 
matyt kad kraustytis iš 
Mandžurijos šitie plėšikai vi
sai nemano, bet ruošiasi vis 
daugiau teritorijos užimti. Ir 
verždamiesi gilyn jie vis tei
sinasi, kad jie Mandžurijos 
gyventojams nieko bloga ne
darą, tik norį “apsaugoti” 
juos nuo banditų, lyg kad ja- 
bonų banditizmas butų ge
resnis.

Šitais japonų žygiais pra
dėjo labai domėtis Jungti
nės Valstijos. Pereitą sąvaitę 
Washingtonas vėl pasiuntė 
Japonijai’įspėjimą, kad Ki
nijos žemių ji negali grobti 
nes Amerika to neleisianti.
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Senatas Tyrinės
Mooney Bylą

Šį panedėlį Senatas parei
kalavo, kad prezidentą? 
Hooveris išduotų ligi šiol vis 
slepiamą Wickershamo ko
misijos raportą apie Mooney 
ir Billingso bylą. Šitą klau
simą Senate pakėlė trįs se
natoriai: Cutting iš New 
Mexicos, Walsh iš Monta
nos ir Costingan iš Colora- 
dos.

Įnešta jų rezoliucija rei
kalauja visų faktų, kokius 
Wickershamo komisija yra 
apie tą bylą San Franciscc 
mieste sužinojus. Pati komi
sija yra pasakius, kad tie 
faktai yra “shocking”. Be 
veik visi buvusieji valdžios 
liudininkai prieš Mooney se
nai prisipažino, kad jie bu
vo papirkti ir valstybės gy 
nėjo primokyti tyčia teisme 
melavo, ir net pats teisėjas 
kuris Mooney pasmerkė, yra 
pasakęs, kad tas žmogus pa
smerktas neteisingai, o vis 
dėlto Mooney yra laikomas 
kalėjime. Taigi Senatas nor 
sužinoti, kas tenai visa tai 
daro ir kokiais tikslais.

ISPANIJOS SEIMAS PA- 
REIŠKĖ VALDŽIAI PASI 

TIKĖJIMĄ.
Ispanijos ministerių kabi

netas, išdėstęs savo nusista
tymą nacionalizuoti dvarų ir 
bažnyčių žemę, gavo di- 
džiausį Steigiamojo Seime 
pasitikėjimą. Vyriausybės 
programa buvo užgirta 29^ 
balsais prieš 4.

AUSTRALUOS DARBŠ
ČIAI PRALAIMĖJO.

Australijoj pereitą nedėl
dienį buvo rinkimai į parla 
mentą. Pirmutinės žinios 
sako, kad darbiečiai pralai
mėjo. Pirma jie turėjo 46 
vietas parlamente, o dabar 
gavę tik 24, nors galutinia' 
daviniai gal bus truputį ki
tokie.

Legs Diamond Su- 
šaudytas.

Pereitą sąyaitę Albany 
mieste buvo sušaudytas 
“Legs” Diamond, pagarsė
jęs New Yorko žulikų vadas. 
Tikras jo vardas buvo Jack 
Diamond, bet jis pramintas 
buvo “Legs”, kas reiškia 
“Kojos”, nes turėjo nepa
prastai ilgas kojas.

Jis pasižymėjo tuo, kad 
darė visokias suktybes, plė
šė butlegerius ir kitokių ne- 
’egalių biznių savininkus, 
kurie negali valdžiai skųstis; 
pavogdavo net turtingus 
žmones ir reikalaudavo jų 
išpirkimo. Ir nors buvo daug 
kartų areštuotas ir teisiamas, 
bet niekad nebuvo nuteistas. 
Ir pereitą sąvaitę išėjęs iš 
teismo laimėtoju, jis suruošė 
didelį balių ir kartu su savo 
sėbrais apvaikščiojo dar 
vieną pergalę. Bet tame ba- 
•iuie jis ir buvo sušaudytas. 
Priešingos šaikos gengste
riai, kuriuos jis buvo skau
džiai nuskutęs, įsiveržė į jo 
rumus ir iš kulkosvaidžio 
nrinumpavo jį pilną švino.

Po šito kruvino baliaus, 
tuojaus parbėgo pas savo 
motiną ir jo merga Stražni- 
niukė, kuri su juo gyvenda
vo, nors jis turėjo ir pačią.

i Austrijos valdžia, biioda- 
mosi sumišimų, paskelbė iki 
6 sausio “Kalėdų paliaubas”, 
uždrausdąma iki tos dienos 
visas politines demonstraci
jas ir mitingus.

Pereitą sąvaitę Gratzo 
mieste prasidėjo Austrijos 
fašistų vado Pfreimerio by
la dėl ruošto fašistų perver
smo pereitą vasarą. Jis yra 
kaltinamas valstybės išda
vimu. Taigi, laukdami teis
mo sprendimo, Austrijos fa
šistai vėl ėmė burtis didelė
mis gaujomis ir piktai žvan
ginti ginklais. Socialdemo
kratų “Schutzbundas” taip
gi stojo ant kojų, kad neda
vus tautiškiems juodašim
čiam perdaug smarkauti. 
Jeigu teismas fašistų vadą 
nubaus, tai manoma, kad fa
šistai paspraus vuodegas ir 
nutils; bet jeigu Pfrieiperis 
bus išteisintas, tai juodašim
čiai įgaus drąsos ir pradės 
šumyt. Dėl to ir paskelbta 
“Kalėdų paliaubos”.

VAIKAS VAIKŠČIOJA SU 
KULIPKA ŠIRDYJE.

Lancaster, Pa.—Tūlas lai
kas atgal į vietos ligoninę 
buvo atvežtas su kulipka šir
dyje Robertas Leonardas, 13 
metų vaikas. Kulipka buvo 
oramušus vieną širdies sieną 
r įstrigus į kitą. Kadangi 
vaikas buvo gyvas, neišrodė. 
kad nuo tos žaizdos labai 
kentėtų, tai daktarai bijojo 
laryt operaciją, kad suju
dinus širdį jisai nemirtų. Ir 
saip jo širdis užgijo ir perei- 
a sąvaitę vaikas buvo palei

stas namo kaipo sveikas, 
nors kulipka tebėra širdy.

Japonas Nudurė New 
Yorko Milionieriu.
Japonas tarnas pereitą ne

dėldienį nudurė savo poną, 
New Yorko fabrikantą ir 
milionieriu Schatzą. Iš va
karo milionierius buvo su tū
la moteriške teatre ir parsi
vežęs ją namo nerado va
karienės pagamintos. Užtai 
jis supyko ir tuojaus japoną 
tarną išvarė. Tai buvo suba- 
tos naktį. Nedėldienio rytą 
japonas sugrįžo ir įsiveržęs į 
Shatzo miegamąjį kambarį 
rado tenai savo buvusį poną 
su ta moteriške. Jis tuoj smo
gė jam vandens bonka per 
galvą ir apsvaiginęs jį nuvil
ko į skiepą, kur visai jį sumė- 
sinėjo. Tą moterį japonas ir
gi sužeidė, nes ji norėjo 
Schatzą ginti. Moteris bet gi 
spėjo telefonu pašaukti po
liciją, kuri pribuvus japoną 
areštavo.

MERGOS PLĖŠIKĖS API
PLĖŠĖ LIETUVIO KRAU

TUVĘ.
Chicagoj buvo toks atsi

tikimas pereitą sąvaitę. Į 
Vlado Butkaus bučemę po 
Nr. 4202 So. Campbell avė, 
Brighton Parke, atėjo dvi 
merginos ir atkišusios re
volverius liepė jam įneit į 
ledaunę. Bijodamas, kad 
mergos nešautų, Butkus į 
“aisbaksį”, o jos jį tenai už
rakino ir išėmusios iš kasos 
$60 pabėgo. Tai atsitiko iš 
pat ryto, kai tik Butkus ati
darė savo biznį ir įdėjo ka-

PASKANDINO BUTLEGE
RIŲ LAIVĄ.

Ties New London, Conn., 
oakraščio sargai pastebėjo 
int jūrių įtartiną laivą lei
džiant aukštyn kažin kokius 
šviesos signalus. Tai buvo, 
matyt, sutartas ženklas but- 
egeriams ant sausžemio. 
Trys sargybos laivai tuoj lel
iosi prie signalizuojančio 
boto. Tas užgesino visus ži- son pinigų dėl maino, 
burius ir pradėjo bėgti. Sar- --------------
rai pradėjo šaudyt. Butlege- PER AUDRAS ANT JŪRIŲ 
rių laivas tuoj užsidegė ir ė- ŽUVO 28 ŽMONĖS, 
mė skęsti. Penkis jo žmones Londono žiniomis, per 
margai išgelbėjo ir areštavo, audras pereitą sąvaitę Ang- 
Vienas jų peršautas per šlau- li jos pakraščiuose žuvo 28 
’iį. Butlegerių laivas “Lo- žmonės. Motorinis laivas 
’a” nuskendo. i“Sexten”, kuris plaukė į len-

-------------- kų Gdynę, buvo visai aud- 
SUSITVĖRĖ TARPTAUTI- ros sudaužytas ir nuėjo ju-

NIS VIELŲ TRUSTAS. ros dugnan. So juo žuvo 7 
Šiomis dienomis Europoje jurininkai.

nusitvėrė tarptautinis vielų--------------
trusCas kuris kontroliuos vie- FARMERIAI BĖGA NUO 
ų eksportą į kitas šalis. 

Trustan įnėjo Belgijos,Fran- 
mzijos, Olandijos, Danijos, ssippi ir Louisianos valstijo- 
Vokietijos, Čekoslovakijos ir se patvino upės ir apsėmė 
Balkanų valstybių kapitalis- daugelį farmų. Palikę namus 
tai. Centro ofisas bus Briu- ir gyvulius, farmeriai bėgą 
jely. tolyn nuo potvinio.

ŽUVO 28 ŽMONĖS.
Londono žiniomis, per
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VISIEMS “KELEIVIO” SKAITYTO
JAMS IR RĖMĖJAMS MES LINKI M
LIN
' IR SUSILAUKTI LAIMINGŲ

M Al PRALEISTI KALĖDAS

■y

Triukšmai prieš Hooverį
“MES TURIM MUSSOLINI 
ANT SOSTO”, SAKO SE

NATORIAI.

J NAUJŲ METŲ.

VISAS “KELEIVIO” STABAS.

-r
Italijos Profesoriai

Prieš Diktatūrą.
tfussolinio dik- 
ijoj susilaukė 
►ralio antausio, 
ii Italijos žmo-

Fašistinė 1 
tatura Ita 
skaudaus m< 
Nes šviesiau 
nės, universitetų profesoriai, 
jaunimo mokytojai, atsisakė 
prisiekti fašizmui ištikimy
bę.

Mussolinis su savo ber
nais yra išleidęs patvarky
mą, kuriuo reikalaujama, 
kad visi kunigai, mokytojai 
ir universitetų profesoriai 
prisiektų ištikimai tarnauti 
karaliui ir fašizmo režimui. 
Popiežius, kaip visokios re
akcijos rėmėjas, šitą juodą 
priesaiką užgyrė ir, rodos, 
pats prisiekė fašistams būt 
ištikimas. -**-■- ——

Kitaip tečiaus atsakė la
vinto proto žmonės, tikri 
intelektualai, profesoriai. I- 
talijoj yra 3,225 profesoriai, 
iš kurių daugiau kaip du 
trečdaliai šitą vergišką prie
saiką su pasipiktinimu at
metė. Tik nedidelė saujalė 
atsirado silpnavalių ir patai
kūnų, kurie bijodami netek
ti vietos sutiko prisiekti.

Studentų Riaušės 
Vilniuje.

Vilniaus universiteto* stu
dentai anądien mėgino įtai
syti gatvėse demonstraciją 
prieš valdžią. Policija juos 
išvaikė ir 18 studentų areš
tavo. Buvo ir sužeistų. Poli
cija elgės su studentais žiau
riai. Po šitų įvykių vienas 
studentas išdaužė “Slowo” 
redakcijos langus, nes tas 
laikraštis kaltino studentus.

BANDITAI UŽPUOLĖ 
KLEBONIJĄ

Chicagoj 3 ginkluoti ban
ditai įnėjo šv. Traicės kata
likų parapijos klebonijon ir 
radę tenai du jaunu kunigu 
su viena mergina, apiplėšė 
juos ir pabėgo. Jie nusinešė 
apie $1,000.

Vokietija Nutraukė 
Sporto Santikius Su 

. Lietuva.
Iš Kauno pranešama, kad 

dėl paskutinių nesusipratimų 
tarp Klaipėdos vokiečių ir 
lietuvių, visos Vokietijos 
sporto organizacijos nutarė 
nutraukti su Lietuva sporto 
santikius.

Musų prezidentas “pardavė” 
Ameriką tarptautiniams 
bankieriams, šaukia kon

gresmanas McFaden.
Susirinkus Kongreso sesi

jai, šalies atstovai tuojaus 
pradėjo imti nagan prezi-

Dėl Moratoriumo Hooverį. Jį muša netJO paties partijos žmones, 
A JFlČFlfco Negauna repiiblikonai ir buvę kitą syk

199 079 909 artimi jo draugai. Pavyz-
4,404. džiui, senatorius Borah aš- 

Šiomis dienomsi vienuoli- triai jį kritikuoja už nesu
ka Europos valstybių turėjo šaukimą specialės sesijos va- 
sumokėti Amerikai $123,- saros metu, kuomet visa šalis 
072,262 procentų ir sumų už to reikalavo. Laimė, 
savo skolas, bet moratoriu- musų konstitucija 
mo dėlei Amerika tų pinigų 
negavo. Moratorium reiškia 
nustatytą laiką, per kuiĮ sko
lininkas yra atleidžiamas 
nuo visokių mokėjimų. A- 
merikos vyriausybė praėju
sią vasarą sutiko paliuosuoti 
savo skolininkus vieniems 
metams laiko dėl to, kad a- 
nie sutiko paliuosuot vie
niems metams nuo karo ra- 
paracijų Vokietiją ir Austri
ją __ ___________

Štai kiek kurios valstybės 
dabar butu turėjusios Ame
rikai sumokėti, jeigu nebūtų 
moratoriumu paliuosuotos: 

Belgija ........... $1,875,000
Čekoslovakija .. 1,500,000 
Estija ...................  246,990
Suomija................ 184,060
Anglija ...........  93,970,000
Francuzija.........19,318,250
Vengrija................ 40,890
Italija ............. > 1,253,062
Latvija............... 146,037
Lietuva.......................92,963
Lenkija ........ 4,445,000

Viso labo .$123,072,262

Baisios Audros
Švedijoje.

Žinios iš Stokholmo sako, 
kad pereitos sąvaitės pabai
goj Švedijoj siautusios bai
sios audros ir sniego pūgos. 
Pajūry beveik visi žvejų na
mai buvo sugriauti ir nune
šti į jurą. Žvejų valtys buvo 
išvartytos ir 10 žvejų prigė
rė. Per visą Švediją buvę iš
vartyta ir išlaužyta nema
žiau kaip 3,000,000 medžių. 
Pridaryta labai didelių nuo
stolių miškų prekybai.

KINIJOS VALDŽIA MAL
ŠINA STUDENTUS.

Nankino mieste buvo di
delių riaušių ir demonstraci
jų prieš Kinijos valdžią. Ka
dangi tą triukšmą kėlė dau
giausia studentai, tai valdžia 
pavartojo kariumenę, suėmė 
visus studentus, susodino j 
traukinius ir išsiuntė juos į 
namus.

POTVINIO.
Nuo didelių liūčių Missi-

ČILI TURI $15,452,000 
DEFICITO.

Čili respublikos finansų 
ministeris Izquierdo pasakė, 
kad jo valdžia šįmet turė
sianti apie $15,452,000 defi
cito, neskaitant $12,780,000 

tūlas Li- nuošimčių, kurių ji negalėjo 
ant save 
kapitalis-

IŠŠOKO IŠ BUŠO PER
LANGĄ.

Erie, Pa.— Važiuojant iš 
čai į New Yorką iš buso iš
šoko per langą f ’ ”
nadge, 34 metų vyras. Jis dabar užmokėti 
sunkiai susižeidė ir buvo nu- skolos Amerikos 
siųstas ligoninėn. į tams.

kad 
nustato 

paprastų Kongreso sesijų 
laiką, kalbėjo Borah. Todėl, 
kai Hooveris dėl jam vie
nam tik žinomų priežasčių 
bijojo šaukti nepaprastą 
Kongreso sesiją tai konstitu
cija sušaukė paprastą sesi
ją. Šitos sesijos nei prezi
dentas, nei pats Wall stree- 
tas negalėjo sulaikyti.

Bet kongresmanaš Mc- 
Faden, taip pat republiko- 
nas, da smarkiau užatakavo 
poną Hooverį. Jis tiesiog 
pasakė, kad Hooveris “par
davė” Ameriką tarptauti
niams bankininkams. To 
“pardavimo” pasekmė esan
ti tokia, kad šiandien Ame
rikos bankai yra apsikrovę 
svetimų valstybių bonais, 
kurių vertė smarkiai nukri
tus, ir dėl to musų bankai 
užsidarinėja vienas paskui 
kitą.

Tečiaus didžiausis triukš
mas kilo šį panedėlį, kuomet 
ponas Hooveris norėjo risčia 
pervaryti per Senatą skolų 
moratoriumą. Tas morato- 
rium reiškia, kad 11 valsty
bių atleidžiama vieniems 
metams nuo mokėjimo Ame
rikai nuošimčių už savo sko
las. Tas padaro iš viso $123,- 
072,262 sumą, kimia ponas 
Hooveris prižadėjo Europos 
valstybėms dovanoti, o Kon
gresas turėjo tą prižadą tik 
užtvirtinti. Hooverio šalinin-

kai buvo jau pasiruošę šį 
panedėlį balsuoti už tai be 
diskusijų, o užsukta spauda 
jau iš kalno pranešė, kad 
Senatas esąs nusistatęs 
“vienbalsiai” už Hooverio 
planą.

Bet išėjo kitaip. Senato
rius Johnson, nors pats re- 
publikonas, pakėlė didelį 
protestą prieš šitą skubotu
mą. Purtindamas rankoje 
raštą su moratoriumo planu, 
jisai šaukė į visą Senatą su 
pilnomis publikos galerijo
mis: “šitokie dalykai reiš
kia diktatūrą! Ir šitokie da
lykai veda prie maištų;”

Smerkdamas tuos senato
rius, kurie laike Kongreso 
atostogų davė prezidentui 
prižadą paremti jo planus, 
Johnsonas perkunavo to
liausi “Geriau panaikinti 
Senatą visai! Kam reikalin
gas Senatas, jeigu tūli vadai 
gali būt pakviesti į preziden
to namus ir tenai, be Kong
reso sesijos, daryt įstaty

mus? Tai yra ženklai, kurie 
visuomet pasirodo prieš su
kilimą. Ir jeigu dalykai ne
pagerės, tai jus, ponai, galit 
tikėtis rimtų įvykių.”

Gi senatorius Norris, irgi 
republikonas, da aštriau kal
bėjo. Štai jo žodžiai: “De
mokratijos pas mus jau ne
bėra .Jeigu jau taip įstatymai 
daromi, tai mes turime Mus
solini ant sosto, šitokia Kon
greso kontrolė ir įstatymų 
leidimas yra neteisingas ir 
neteisėtas.”

Tuo pačiu laiku Kongre
sas pasišaukė ir Wall streeto 
bankierius, kurie yra kėlę vi
sokias paskolas Europos val
stybėms. Pasirodo, jog šitie 
aukso karaliukai irgi reika
lauja moratoriumo, kad 
jiems butų lengviau kolek- 
tuoti savo palūkanas. Taigi 
išrodo, kad tas moratoriu
mas yra suplanuotas ban- 
kierių naudai. Tegul Ameri
kos valdžia dovanoja skoli
ninkams 123 milionus žmo
nių pinigų, kad bankieriai 
galėtų sukolektuoti kas 
jiems priklauso. Dėl to ir ki
lo triukšmas.

GELŽKELIAI PASKELBĖ Kubos Diktatorius 
KAPOSIĄ 15 PROCENTŲ

ALGŲ. Į
Susirinkę puošniame New 

Yorko viešbuty ir sočiai pa
valgę, šimtas visokių gelžke- 
lių kompanijų prezidentu 
paskelbė savo nutarimą, kad 
jie kapos visiems gelžkelie- 
čiams 15 procentų algų. Te
čiaus jeigu darbininkai ge
ruoju priims 10 nuošimčių nau, _ _
nukapojimą, tai kompanijos nesutepęs savo rankų krau- 
5 procentus nuleisiančios. A- ju.” 
pie sausio pabaigą Chicagoj O tikrovėje tas satrapas 
žada būt tuo klausimu uni jų jau ne vieno žmogaus kraują 
r kompanijų atstovų konfe- praliejo, 

rencija ir tenai galutinai pa
aiškės, ar gelžkėliečiai su
tiks dirbti už mažesnį atly
ginimą, ar laikysis dabarti
nių algų ir, jei reikės, skelbs 
generalinį streiką.

Pasirengęs Mirti.
Kubos diktatorius Macha- 

do kalbėdamas vienam poki- 
ly pasakė: “Iš visų pusių at
eina žinios apie suokalbius 
prieš mano gyvybę. Bet ma
nęs tas negąsdina. Aš gi
miau tam, kad numirti. Ko
kiu budu aš mirsiu, aš neži- 

bet vistiek garbingai,

“PRAVDA” GRIEŽIA 
DANTIS PRIEŠ AMERI

KĄ.
Maskvos “Pravda” rašo, 

kad Hooverio valdžia, šū
kaudama apie “raudonąjį

BRAZILUA SU RUMUNI- pavojų” ir norėdama
JA. drausti Rusijos prekių įveži-

Brazilija ir Rumunija pa- mą, stengiasi nukreipti savo 
rirašė prekybos sutartį, kuri žmonių dėmesį nuo to krizio, 
busianti labai naudinga a- į kokį ji įtraukė 
biem valstybėm. nes.

uz-
v •

savo žmo-



APŽVALGAs
KOMUNISTAI RAGINA 
DARBININKUS PRIE 

GINKLUOTO SUKILIMO.
Amerikos komunistų par

tija išleido ir dabar platina 
tarp darbininkų lapelius, ku
riais žmonės kurstomi prie 
ginkluoto sukilimo. Tarp kit
ko tenai sakoma :

“Draugai darbininkai! šitoks 
dalyku stovis turi but pakeis
tas, o vienatinis budas jam pa
keisti, tai sukilti jums visoje 
savo galybėje ir GINKLO JĖ
GA paimti kasyklas, dirbtuves, 
fabrikus, farmas, gelžkelius. 
garlaiviu linijas, orlaivius ir 
kitką, ir patiems juos valdyti 
darbininkų labui. TAIP KAIP 
DARBININKAI PADARĖ IR 
DABAR DARO SOVIETŲ RU
SIJOJ.”

Lapelis išleistas anglų 
kalba ir po juo pasirašo 
“The Communist Party of 
America”.

Šitokio turinio “literatū
rą” Amerikos komunistams 
anais metais rašydavo “pa
garsėjęs” Fraina. Galimas 
daiktas, kad ir šią lapeli pa
rašė koks provokatorius, nes 
šitokių kurstymų ištikrujų 
kitaip negalima pavadinti, 
kaip provokacija.

Sąrišy su tuo lapeliu “Nau- 
jienos” stato komunistams 
visą eilę klausimų. Jos klau
sia:

“..kuriuo budu komunistų 
partija tikisi galėsianti laimėti 
ginkluotoje kovoje su policija, 
kariuomene ir žmonėmis, kurių 

, tartus ji nori ‘paimti?’ Juk 
atsišaukime sakoma, kad net ir 
farmos turi but ginkluota jėga 
užgruobtos! Ar farmeriai. ku
rių yra milionai. atiduos be jo
kio pasipriešinimo savo turtą ?

“Ar komunistų partijos va
dai tikrai mano, kad jie gali iš 
savo pasekėjų sudaryti tokią 
jėgą, kuri sumuštų valdžios ar
miją ir policiją? Ar jie turi kuo 
tuos savo pasekėjus apginkluo
ti?

“Jeigu komunistų vadai nėra 
išsikraustę iš proto ir žino, jo
gei ginkluotas sukilimas prieš 
Amerikos valdžią šiandie neturi 
nė mažiausios progos pasisekti, 
tai kodėl jie i tokią baisią avan
tiūrą savo pasekėjus šaukia?

“Į šituos klausimus komunis
tų lyderiai turi atsakyti aiškiai 
ir viešai! Jeigu Fosteris ir jo 
gengė New Yorke, jeigu Bimba. 
Andriulis ir kiti ‘partijos lini
jos’ vykintojai atvirai sklei
džia ginkluoto sukilimo obalsi 
miniose, tai kiekvienas žmogus 
turi teisę reikalauti, kad jie be 
išsisukinėjimų pasakytų, kaip 
jie tą savo kruviną sumanymą 
ketina išpildyti.

“Darbininkų krauju žaisti 
neleistina! Traukti nesusipra
tusius vargdienius Į toki daly
ką, kuriame ne vienas gali 
skaudžiausiai nukentėti—but 
suimtas, nuteistas ilgiems me
tams kalėjiman arba išdepor- 
tuotas arba net sušaudytas.— 
yra kriminalis nusidėjimas!

“Pirma, negu atsitiko nelai
mė, tie darbininkai. kuriuos 
Bimba ir jo besąžiniški klapčiu
kai kursto su ginklais rankose 
kilti prieš valdžią, tegu priver
čia juos pasakyti: ar komunis
tų partija ruošiasi prie ginkluo
to ‘pučo’ — ar ji tik provokuoja 
valdžią, kad butų daugiau nu
kentėjusių ir daugiau progų 
rinkti aukas?”

Ištikrųjų, komunistai čia 
žaidžia su ugnimi. Vistiek, 
ar šitą lapeli parašė jų vadai 
iš savo karštų galvų, ar juos 
padiktavo jiems justicijos 
departamento pastatyti pro
vokatoriai, skirtumo nedaro. 
Darbininkai, kurie “šviečia
mi” tokiais lapeliais, vedami 
j didelj pavojų.

ANTANAS SMETONA 
MELUOJA.

Skelbdamas savo “rinki
mus”, Antanas Smetona iš
leido “į tautą” šitokį raštą:

“Musų krašto gyvenimas, 
kaip atsimename, neramus ir 
be skaistesnės vilties ėjo 1916 
m. pabaigom Seimų vyriausy
bės nebepajėgė valdyt ir prara
do visuomenės pasitikėjimą. 
Valdžios Įstaigoms nebebuvo 
pagarbos. Palaidieji gaivalai, 
atsiję nuo musų tautos sieki
mų, pajutę valdančiųjų parti
jų silpnumą, niekeno nebekliu- 
domi drįso ardyti viešumos 
tvarką. Visur ir visiems pasi
darė klaiku. žmoonės, pratę 
darbą dirbti, nusiminę laukė, 
kas bus toliau, laukė rimties, 
žadančios tikresnio rytojaus. Ir 
susilaukė. Prabilo pagaliau 
sveikoji tautos sąmonė, paža
dinta jos geriausių sūnų, su 
ginklu budėjusių atstatant lai
svą nepriklausomą Lietuvą. 
Nebepakenčiama visuomenės 
tvanka sprogo gruodžio 17 d. 
Įvykiu. Tapo skaidriau. Seimų 
nevykusiai politikai padary tas 
galas. Atgijo viltis, šio istorin- 
go Įvykio dėka man buvo lemta 
prisiimti aukštoji Respublikos 
Prezidento valdžia.“

Rašydamas šitą pasaką 
Smetona turėjo but gerokai 
išsigėręs, nes nesinori tikėti, 
kad blaivas žmogus turėtų 
drąsos taip meluot.

Jis sako, kad Seimų vy
riausybės r.ebepajiegė val
dyt ir prarado visuomenės 
pasitikėjimą.

Iš kurgi jisai žino, kad 
Seimų vyriausybė prarado 
visuomenės pasitikėjimą? 
Kokiu gi budu jis toki visuo
menės nusistatymą patyrė? 
Ar jis darė tuo klausimu 
plebiscitą?

Visuomenė savo pasitikė
jimą ar nepasitikėjimą aiš
kiausia parodo rinkimuose. 
O renkant Lietuvos Seimą 
1926 metais liaudis dalyva
vo rinkimuose labai gyvai ir 
skaitlingai. Tai parodo, kad 
Seimui ji dėjo didelės reikš
mės.

Bet tuose rinkimuose Lie
tuvos visuomenė parodė sa
vo nepasitikėjimą tautinin
kams, nes ponas Smetona su 
savo “partija” buvo visiškai 
sumuštas. Taip pat buvo su
mušti ir klerikalai.

Ir dėl to, kad visuomenė 
tuos reakcininkus iššlavė iš 
valdžios, jie slapta susitarė 
ir nakties laiku. kaip tikri 
banditai, užpuolė su gink
lais visuomenės pastatytą 
vyriausybę, nuvertė ją ir ne- 
kieno neįgalioti patys atsis
tojo jos vieton.

Tai tokie yra faktai.
Į ką gi tuomet panaši šita 

Smetonos pasaka, kad Sei
mų vyriausybės “prarado 
visuomenės pasitikėjimą?”

Nejaugi jis mano, kad lie
tuvių liaudis šitam jo melui 
tikės?

KODĖL JIE VADINA KRI
STŲ KARALIUM?

Kunigų “Darbininkas” 
pasakė ilgą pamokslą, aiš
kindamas laisvamaniams, o 
ypatingai “Keleiviui”, ko
dėl kunigai vadina savo Die
vą “karalium”. Jis sako:

“Laisvamaniai vis dar nesu
virškina Kristaus Karaliaus i- 
dėjos. Jie nesupranta, ar prisi
meta nesuprantą, kad gali būti 
matterijalinė ir dvasinė kara
lystė. Materijalinė karalystė 
bei šio pasauliu valstybė, remia
si medžiaginiu valdymo apara
tu: armija, policija, savo pini
gais, savotišku įstatymų ko
deksu ir kitokiomis priemonė
mis tvarkai palaikyti. Dvasinis 
gi viešpatavimas paliečia doro
vinį žmonių stovį ir neturi jo
kių valstybinių ribų. Kristaus 
Karaliaus karalystės kaip tik ir

KBCBIV1S

D1DEL1AUS1S
Kalėdoms Nupiginimas

£RCA Vtctor Mtomatic 
votume levelec.

■yThree-point shieM> 
icg.

gPerfect acoosdc S-a- 
chromzanon.

JJOver-size eiectro-dy- 
namie speaker.

ie New RCA Pentoje 
tube with push-pull 
applicatioa.

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

for these 10 Poincs of the RCA * 
Victor Svnchronized Tone System

Mes atvežam Victorą į Jūsų narnos. Pirkdami pas mus Radio, jus gausite didžiausią Bargeną ir turėsite 
geriausią muzikos instrumentą. Mes priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mokesties.

R-10
Eight-tube Supet- 
Heterodync in hand- 
finished conso'e cabi- 
net, complete

$8675

R-ll
Nine-tube Saper- 
Heterodyne. walnut 
veneer cabinet, hand- 
rubbed finish, coaa- 
plete, as illustrated

$119
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“...karaliaus vardas visai ne
reiškia nė despoto, nė žmonių 
engėjo, nė kraugerio. Tuos 
smarkius, spalvingus žodžius 
kartais gali reikšti karaliaus 
asmuo, ne vardas. Karaliaus 
vardas reiškia tik valdovą ir 
tai, idealėj to žodžio prasmėj, 
kilnų valdovą. Jei koki karaliai 
yra buvę despotai ir kraugeriai, 
tai čia buvo kaltas ne vardas, 
tik asmuo. Yra buvę ir labai 
gerų ir šventų karalių”.

Šitokį pamokslą “Darbi
ninkas” gali pasakyt švento 
Juozapo brostvininkams, bet 

biauriu vardu vadina savoine mums. Jei popiežius pa- 
Dievą? Kodėl jį nepavadina kėlė kurį karalių į “sventuo- cine” tai nnoirvtrvl noroišlria

i

yra šios rūšies, ir nė Kristus, 
nė Jo įpėdinis Popiežius nema
no paveržti nė vienos pasauli
nės valstybės.”

Bet “Darbininkas” čia 
jau išeina iš temos. Juk nie
kas ir netvirtina, kad Kristus 
ar popiežius nori paveržti 
kokią nors valstybę. Kam 
tada laužyt atdaras duris?

Musų klausimas “Darbi
ninkui” buvo pastatytas la-i 
bai aiškiai, būtent: “Kara-Į 
liaus vardas reiškia despotą, 
žmonių engėją, kraugerį.į 
Kodėl tad katalikai tokiu 

sius”, tai anaiptol nereiškia, 
kad toks karalius buvo “kil
nus valdovas”. Štai, lenkų 
karalaitis Kazimieras yra 
garbinamas kaipo "šventas 

i Kazimieras”, o tuo tarpu is-

bent prezidentu?”
“Darbininkas” arba ne

gali, arba nenori aiškiai ši
tą klausimą atsakyt. Jis pa
sakoja apie “dvasine karaly- 
stę.

Bet, anot jo paties, karaly
stė turi turėt tam tikrą for
mą. Ji turi turėti monarchą, 
armiją, policiją, įstatymus, 
teismus ir kalėjimus, kur ne
paklusnus karaliaus valdi
niai kankinami.

Kitokios karalystės ir ka
raliaus sąvokos mes nežino
me.

Kokia gi gali but “dvasi
nė karalystė?” Ar joje nėra 
karaliaus armijos ir žanda
rų? Jeigu nėra, tai kam 
ją vadinti “karalyste?” Ko
dėl nepavadinti ją bent 
“dvasine respublika?”

Vietoj atsakyti j pastaty
tą jam klausimą, “Darbinin
kas” imasi ginti karalius. 
Girdi:

BUTĖNAS KONCERTUO
JA LIETUVOJ.

Kauno “Dienos Naujie
nos” rašo:

“Valstybės operos artistai p- 
lė E. Mickunaitė ir p. Jonas Bu
tėnas, neseniai su dideliu pa
sisekimu koncertavę Raseiniuo
se ir Tauragėje, ateinantį sek
madienį, lapkričio 22 d. kon
certuoja Jurbarke.“

Tūlas laikas atgal tose pat 
“Dienos Naujienose” buvo 
įdėta žinia, kad Lietuvos 
vyriausybė įsakiusi Butėnui 
išsikraustyti iš Lietuvos. 
Dabar gi pasirodo, kad Bu
tėnas vis dar Lietuvoje. Tai
gi arba ta žinia buvo netei
singa, arba tas įsakymas bu
vo atšauktas.

Gera ar bloga prasme, vis- 
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stori ja parodo, kad jis buvo p aPle Butėną laikraščiai 
tikras idijotas.

Mes atmetam karalius ne 
dėlto, kad mums tas vardas 
nepatiktų, bet dėl to. kad ka
ralius atstovauja tokią tvar
ką, kur vienas asmuo gali 
valdy milionus. Kitaip sa
kant, jis reiškia despotizmą, 
diktatūrą. Todėl mes ir klau
siam, kodėl kunigai tokiu 
biauriu vardu vadina savo 
Dievą?

apie musų Juozą Babravičių 
—nei žodžio.

sako,

įkartas nuo karto parašo. Bet
t» 
r f
! “KVAILAS NACIONALI

ZMAS.”
Brooklyno “Vienybė” ra

išo apie “kvailą lenkų nacio
nalizmą.” Ji sako:

“Nacionalizmas pats savaime 
nėra blogas ir peiktinas daly
kas, bet jeigu jis peržengia sa
vo ribas ir pereina į šovinizmą, 
ypač į radikalų šovinizmą, tai 
jau nepageidaujama reiškinys.”

Reiškia, juodašimčių arba 
nacionalizmas yra 
t

žinios iš Jeruzalės 
kad dabartiniu laiku Pales
tinoj yra jau 175,000 žydų, o 
devyni metai atgal buvo tik
tai 83,000. Gyventojų di
džiumą vistiek da sudaro a- 
rabai. ė I

Ispanų Liaudies gei
smo Sprendimas Ka- 

raliui Alfonsui.
Susirinkus Ispanijos Stei

giamam Seimui tuojaus buvo 
sudaryta komisija ištirti bu
vusiojo karaliaus Alfonso 
XIII-jo prasižengimus prieš 
valstybę ir liaudį.

Tai komisijai darbą užbai
gus ir raportą apie karaliaus 
piktadarybes pristačius, 
Steigiamas Seimas 20 lap
kričio viešai teisė buvusį 
“Dievo pateptinį” Alfonsą, 
kurį taip karštai gynė kata
likų bažnyčia, kaipo geriau- 
sį kataliką visoje Ispanijoje.

Karaliaus paties teisme 
nebuvo, nes jis pabėgęs; bet 
jį ginti buvo pakviestas jo 
asmeniškas draugas, buvusis 
Ispanijos ministeris Roma- 
nones.

Išklausęs visų apkaltini
mų ir pateisinimų, Steigia- 

’mas Seimas išnešė šitokią 
rezoliuciją:

“Ispanų Liaudies vardu 
Steigiamieji Kortežai skel
bia buv. Ispanijos karalių 
kaltą valstybės išdavimu. Jis 
pasinaudojo savo valdžia, 

; kad sulaužytų konstituciją ir 
nusižengimo keliu pakeitė 
teisėtą valstybės tvarką.

“Todel teismas iškilmingai 
skelbia Alfonsą Burboną 
Habsburgą nustojusį įstaty
mų globos ir atima jam visas 
teises-

“Jei jis atvyks į Ispanijos 
teritoriją, jis turi būti tuojau 
sulaikytas. Respublika pa
ima visus jo turtus. Kiekvie
nas Ispanijos pilietis turi tei
sę suimti Alfonsą.”

Taigi buvusis karalius Al
fonsas, tas “geriausis kata
likas”, dabar yra skaitomas 
piktadariu, pabėgusiu nuo 

į savo žmonių teismo, ir jeigu 
jis dabar kada įkeltų savo 

Į koją Ispanijon, kiekvienas 
pilietis gali jį areštuoti ir a- 
tiduot į kalėjimą.

Vandervelde Numato 
Da Aštresnį Kapita

lizmo Krizi.
Belgijos socialistų vadas 

Vandervelde pasakė Belgi
jos parlamente didelę kalbą• . - - ios parlamente didelę Kaina

ŽMOGUS, KURIO NEGAJ apie tarptautinį kapitalizmo 
I IMA suirimą, nuo kūno dabar
LIMA ĮŽEISTI. (kenčia visa žmonija, o už vi- 

Klaipėdos Seimely buvo sus daugiausia darbininkų 
charakteringas partijų susi- klasė.
kirtimas. Patriotiškosios Tame egįs kaltas kap itali- 
Landsmrtsehaftspartei (zę-|Stinis režimas, smarkiai nu
mes ūkininkų partijos) at-kentėjęs nuo didžiojo karo 
stovas Gubba pakele tnuks-. kapitaIisty išprovo-
mą kad socialdemokratų (kuoto Vandervelde numa- 
partijos atstovas Barcius są- t kad krizis it dar . 
yo laikrašty “Volkszei-^j p^onės imoniu 
tung labai Įžeidęs JO unarą,! gamy8ba žymiai viršijanti 
!»• t\OVAI Iro InTrn Lrnrt \ ”

pareikalavimą.
—Milijonai žmonių ken

čia didžiausį skurdą,—sako 
Vandervelde,—tuo tarpu kai 
stambiųjų pramonininkų 

I milžiniškuose sandėliuose 
t renkasi vis didesnis ir dides
nis kiekis pramonės gami-

Tame esąs kaltas kapitali-

ir pareikalavo, kad Seimelis 
nuimtų nuo Berčiaus atstovo 
neliečiamybę, nes jis, Gub- 
ba, turįs iškelti jam bylą dėl 
to įžeidimo.

Kilo diskusijos ir balsavi
mas tuo klausimu. Darbinin
kų atstovas Žardeniekas 
balsuodamas Gubbos reika- 
lavimą atmesti, pridėjo dar , 
pastabą, kad tokio žmogaus, Vandervelde numato, kad 
kaip ponas Gubba, įžeisti ne-' artimoj ateity krizis pasi
galima. Reiškia, tas patrio-'reikš dar stipresnėj formoje, 
tas yra toks latras, kad stip-1 Dabar esą nors dalis stam- 
riausi žodžiai negali jo gar- Į oiųjų pramonės įmonių ne- 
bės užgauti, nes tos garbės'

i

riausi žodžiai negali jo gar- (pramones įmonių ne- 
bės užgauti, nes tos garbės sustabdo darbo ir tuo sutei- 
jis neturi.

Ir Seimelis nutarė Gubbos
reikalavimą atmesti. Vadi-' ažesnfam pagaminamų 
nas, pripažino, kad sočiai- pramonės gaminių kiekį, ir 
demoįa‘° P”3?#“ apie tą Stambiosios Įmonės bus pri- 
poną straipsnis istikrajų ne-|VeRtos ir atle^i
buvo jam jokis Įžeidimas. I„vo darWnink;„

kia gana dideliam darbinin
kų skaičiui pragyvenimą Bet 
esant pareikalavimui daug _ _ v ___  v • 

v •

Gali Uždirbti 
Didelius Pinigus 

Pardavinėdamas gyduoles.
Agentams duodam didelį nuošimtį ir 
uadedam išgarsinti. Susirašyk! 

KAZELLS BOTANiCAL CO. 
(Herb Specialist) 

1S8 WEST BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

savo darbininkus, kurie pa
didins bedarbių eiles. Kad 
išvengti dar sunkesnio eko
nominio krizio, esą, reika
linga griebtis greitų priemo
nių pertvarkyti daugelio 
valstybių politinius režimus, 
kurie turi didelės kenksmin- 

' gos įtakos į ekonominį gy- 
įvenimą.



pakečius
Lemono ar Orandžio pak. 

pak. 
Saldus maišyti kvort. bonk 

No. kenas 
Didel. pak. 19c 8 unc. pak.

N. B. C. 5 pak. 
N. B. C. pak.

N. B. C. pak.

SPECIALUS SALDAINIAI 
Crestmont Čokoladai

Rinktos svaro baksas 4S6 Rinktos 2 sv. baksas 85c
Kietosios Kandės Svaro bonka 25«

Prioirose—Motases—Firrfly—Cherry 
BloMoa-Pepp Dainties—Cream Stieks
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Iš Tolymos Patagonijos.
Kur kitąsyk lietuviai gauda
vo už dyką didelius plotus

ši tolima pietų Amerikos 
žemė, Patagoni ja, yra rečiau 
apgyventa ir mažiau žino
ma, negu kitos Argentinos 
provincijos. Iš šito krašto aš 
da nemačiau “Keleivy” nei 
vienos korespondencijos. 
Todėl nutariau kai ką iš čia 
pabriežti.

Atvykus lietuviui pirmu 
kartu į Patagoniją, gaunasi 
nepaprastų įspūdžių. Visų 
pirma metasi į akis baisiai 
aukšti kalnai ir dideli tyr
laukiai. Medžių niekur nesi
mato, išskyrus tik tuos, ką 
apie namus žmonių ranko
mis pasodinti. Paskui paste
bi nepaprastai smarkius vė
jus. Kai pradeda pusti, tai 
oras prisipildo tokių smulkių 
smilčių, kad net tamsu pasi
daro, tartum tirštas rūkas 
apgaubia žemę. Tų smilčių 
būna pilna ir namuose, nes 
jos eina su oru visur.

Lietus čia lyja labai retai, 
apie du-tris kartus per me- 
ttfs, todėl žemės dirbti nega
lima, nes jei ką pasodinsi ar 
pasėsi, tai nuolatos turi lie
ti vandeniu.

Nežiūrint to visko, į šį 
kraštą yra atvykusių nema
ža lietuvių. Jie atvyko čia 
da prieš karą. Tuomet čia 
labai lengvomis išlygomis 
arba ir visai už dyką galima 
buvo gauti didelių žemės 
plotų avininkystei. Taigi tais 
laikais atvykę čionai lietu
viai greitai prasigyveno ir 
šiandien tvirtai laikosi. Ži
noma, dabartiniu krizio lai
ku jiems irgi pasidarė sun
kiau, nes avių vilnų kaina 
nukrito, o pragyvenimas 
brangus.

Comodoro Rivadijos apie- 
linkėj, kur aš gyvenu, fab
rikų jokių nėra. Todėl mer
ginoms kitokio užsiėmimo 
nėra, kaip tki namų tarnyba 
pas turtingesnius žmones. 
Vyrai dirba avių ūkiuose ir 
prie aliejaus šaltinių. Čia rei
kia ir visokių amatninkų, 
kalvių, dailydžių ir tt. Prie 
šitų darbų dirba keli desėt- 
kai lietuvių.

Nedarbas jaučiamas jau ir 
čia.

Sutikimo tarp lietuvių nė
ra. Buvo susitvėrus komuni
stų kuopa, tai kas prie jos 
neprisidėjo, tą musų komu
nistai vadindavo “priešu”. 
Reikia pasakyti, kad komu
nistai čia daugiausia ir su- 
piudė lietuvius vienus su ki
tais. Dabar reakcinė val
džia komunistus jau pradėjo 
areštuoti ir persekioti. Jie gi
ria Rusijos “rojų”, bet va
žiuot tenai nei vienas neno
ri.

Kuomet 1923 metais prie 
valdžios darbų kilo strei
kas, tai komunistai skeba- 
vo. V aidžia norėjo nutrauk
ti dalį darbininkų uždarbio 
kas mėnesį ir dėti į senatvės 
fondą; bet kadangi čia dir
ba beveik visi ateiviai, kurie 
vienoj vietoj ilgai nepabu- 
na, o išvažiavus kitur dirbti 
atskaitytų pinigų valdžia 
negrąžino, tai kilo streikas. 
Ir kai darbininkai streikavo, 
tai komunistų vadas S. S. 
pasiėmęs šautuvą kovojo 
prieš streikierius. Vis dėl to 
darbininkai streiką laimėjo, 
ir tas streiklaužys komunis
tas pasiliko dirbti su tais,

prieš kuriuos streiko metu ė- 
jo su ginklu rankoje. Tai 
taip čia komunistai gina dar
bininkų reikalus.

Nors gyvename kitame že
mės puskamuoly, bet “Ke
leivis” vistiek čia mus suran
da ir lanko ne vieną musų 
namelį. Kiek esu patyręs, vi
si jį čia myli ir kas sąvaitę 
laukia kaip brangaus sve
čio. Atsilankęs jis mums 
praneša, kas dedasi plačia
me pasauly ir kaip gyvena 
lietuviai kitur. Taigi linkiu 
“Keleiviui” geros kloties, o 
Patagonijos lietuviams pa
tarčiau visiems jį užsisakyti 
ateinantiems metams.

9

Patagonijos Pelėda.

Iškilmės Pasitikti 
Naujuosius Metus 
NEW HAVEN.CONN.

Kas sakė, kad newhave- 
niečiai nieko neveikia? Mes 
veikiam daug, ir veikiam vi
si iš. vieno —vyrai ir mote
rys. Nupirkom namą susi
rinkimams. Pasirodė perma- 
žas, tai pristatėm daugiau 
Padarėm erdvingą salę, ir 
dabar, 31 gruodžio vakarą, 
bus iškilmingas tos salės ati
darymas. Susirinksim salę 
atidaryt ir kartu pasitiksim 
Naujuosius Metus. Bus puiki 
vakarienė ir alaus, kalbės 
pats miesto majoras Murp- 
phey ir kiti tūzai. Salė ran
dasi ant Frontstryčio, Nr. 
243. Dagilėli*.

DONETSAI 
Mar*hmallow Fluff 
VAISIŲ KE1KAS 
Kapota Mėsa 
R & R Slyvų Pudingas 
Dėl Monte Razinkos 
MAIŠYTI RIEŠUTAI 
Pecans 
Walnuts 
Walnut Branduoliai 
Pop Com 
SAIDERIS 
A & P Vynuogių Sunka 
Yukon Ginger Ale 
Moxie 2 bonkos 25c 
BELUS PRIESKONIS 
Dromedary Žievės 
Citrino Žievės 
Agurkučiai 
A &P ARBŪZAI 
Layer Figos 
Kalėdų Krekės 
Rinktos Krekės 
Krekės

tuzinas 15c 
didelis kenas 19c 

ANN PAGE 2 sv. blešinė 90c 
QUEEN ANNE pakečius 10c 

sv. kenas 27c 
Su sėklom ar be sėklų pak. Hc 

svaras 21c 
Minkštais lukštais sv. 25c 

Minkštais lukštais sv. 31c 
3 uncijų kenas 23c 

2 pakečiai 25c 
Galionas 33c Pantės uzb. 23c 

Kvort. bonka 29c 
Pale 12 pančių 75c

Haffenreffer 5 bonkos 25c 
9c 

14c 
17c 
39c 
12c 
10c 
25c 
25c 
18c

KELEIVIS

ĖL ATĖJO KALĖDŲ ŠVENTĖS. Ir 
su jų atėjimu musų mintys natūra
liai skrieja prie tų skaitlingų dran
gų, kurie pagelbėjo šiuos metus pa
daryti smagiausiais, kokiuos mes 
esame turėję.
Draugai padaro musų gyvenimą 
šertą gyventi. Draugai davė mums

kasmet ners kelioms savaitėms paliuosuoti 
nuo kasdieninių rupesnių, ir ta išgalė pasi
usti. suteikė mums tikrą džiaugsmą,
s geist umėm. kad galėtume panaujinti šį 
(iškurną ir kad jus galėtumėt šiandie būti su 
is Tabor Farmoj. Nors šalti vėjai pučia ir 

gilios sniego pusnys, visvien, Jus lauktų širdingas 
priėmimas ir branginimas Jūsų paskiausio atsi-

Bet kad šiuo laiku negalime to tikėtis, tai nors 
šiais žodžiais mes norime pasveikinti Jus ir palin
kėti Jums LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Mr. & Mrs. J. J. Barkūnas, 
Sodus, Mich.Tabor Farm.

Kaip Buvo Apgaudinėjami Fordo 
Darbininkai Detroite.

Areštuota* Fordo kompani
jos valdininkas pardavinė
davo “darbo kortas” po $60.

Detroite leidžiamas lenkų 
“Dziennik Polski” praneša 
šitokį skandalą:

Vakar buvo areštuotas tū
las Fordo kompanijos val
dininkas, kurio pavardę pro
kuratūra laiko paslapty, są- 
rišy su darbų pardavinėji
mu. Kompanijos viršininkai 
padeda prokuratūrai šitą 
žmonių išnaudojimą tyrinė
ti.

Spėjama, kad šimtai bu
vusių Fordo darbininkų bu
vo apgauta, išviliojant iš jų 
po $50 ir $60. Pas Fordą yra ta

Jl'S tuoj pirksit valgius Kalėdoms, bet apie tai dabar mes ne- 
U kalbėkime. Tik pavelykit mums paaiškint kiek mes branginant 
tą bizni, kuri jus darėt su mumis šįmet, ir tą draugiškumą kurį 
Jus parodėt link A. & P. Tai Įdomu mums kad mes galim Jums pa
tarnauti taip naudingai ir draugiškai. Ir yra smagu jaustis, kad 
Jus mylite musų patarnavimą. Tai nekalbėkim apie biznį, verčiau 
sakykim nuoširdžiai, kad mes velijant savo visiems kcstumieriams 
ir draugams Smagiausių Kalėdų ir Linksmiausių Naujų Metų.
Jūsų Kalėdiniai stalui viskas yra pas jūsų A & P

priimta siuntinėti darbinin
kams tam tikras kortas, kuo
met jie būna kviečiami į 
darbą. Po kortomis pasirašo 
A. J. Mileris, darbininkų 
samdymo menedžeris.

Apgavystė išėjo aikštėn 
dabar, kuomet darbininkai 
pradėjo ateiti su tomis kor
tomis j darbą. Pasirodė, kad 
kortos nebuvo siųstos per 
paštą, bet paduotos darbi
ninkams iš rankų. Milerio 
parašas yra suklastuotas.

Darbininkai, kurie atėjo 
su tomis kortomis, sako, kad 
jie mokėjo už jas po $50 ir 
po $60. Mat, kas turi tokią 
tortą, tam yra užtikrintas 

darbas pas Fordą. Dėl to 
darbininkai ir mokėjo už jas 
aip brangiai. Bet žmogaus, 
kuris tas kortas jiems parda
vinėjo, jie nepažįsta. Spėja
ma, kad tai buvo vienas iš 
companijos tarnautojų. 
Kompanija dabar pradėjo 
yrinėti, ar nėra darbininkų, 
turie tokiomis klastuotomis 
kortomis buvo priimti dar
ban.

SVEIKIAUSIA MERGINA.

SURIS
Baltas ar <

Spalvuotas svaras * ”
j I

KALAKUTAI
PALIKIT SAVO UŽSAKYMĄ 
BILE Ai P STORE DABAR

Jo Saldus, šviežias skonis 
VillOVvJ padaro jį skanesniu
__ _ A tataOTM A • CAMELS
CIGARETA1 LlcKY strikes

CHESTERFIELDS

CLICQUOT ALE Paprastas

svaro blešinė 21°

kartūnas *1.29

2 bonkos 27*

2 kenaiOCEAN SPRAY SP^ 
DROMEDARY DATES 2 pakečiai 

BAKER’S EXTRACT vTX. r 
ANN PAGE JELLIES Rinktos 2 
CPAPVI F Kelios tyros skonys 
mP/mVIvUL celifoniniuose pak.

KAPOTA MĖSAg^

SALAD PRIESKONIS RAJAH
AIVVAQ PRIKIMŠTOS AAC AL I V VO paint. jaras Ov
RAJAH SERBENTAI 
SUPIAUSTYTA DUONA

S
2

bonka

8 unc. 
bonkos

pakečiai

pakečiai

8 uncijų 
bonka

QUEEN
6 unc. jaras

2 pakečiai

T rys Praktiškiausi V ALGI AI
DOVANŲ

CERTIFIKATAI
Parduodami ir 
išmainomi vi- 

į suose A & P
I storuose—visur.-
I

DOVANŲ 
KAŠIKAI

*1.00 ^"<1.79
žom šeimynom

ir brangiau

25c
25c

14'

Per Kalėdas
VALGIAI 
KENUOSE

Parinkti, pri- (n 
Įtaikyti kiek- ♦/IMI 
vienam reika- 
lavimui, supa- Ir brang, 
kiuoti dėl užsakymo.

šita vokietaitė, Gertrude Jane 
Heikes, buvo išrinkta Amerikos 
bernaičių ir mergaičių kongrese 
Chicagoj kaipo sveikiausia mer
gaitė visoj Amerikoj. Kūno to- 
tulumd jai pripažinta 99.9 nuo
šimčių. Ji yra 16 metų amžiaus 
ir gyvena Dakota City, Nebras- 
kos valstijoj.

Chicagoj policija areštavo 
• prohibicijos agitatorių Gil- 

day, kaltindama jį dagtinės 
šmugeliavimu, noru užmušti 
žmogų, nešiojimu paslėpto 
ginklo ir kitokiais prasižen
gimais. Jis pastatytas po 
$12,000 kaucijos. Bloga pro- 
hibicininkams, kurie non eit 
prieš Chicagos policiją.

•

Francuzijoj yra 300,000 
bedarbių ir 1,500,000 dirba 
sutrumpintą laiką.

A&PFood Stores of NewEngland
The Great ATLANTIC & PACIFIC Tea Co.

SEATTLE, WASH. 
Pasikorė lietuvė našlė.
Gruodžio 4 d. čia pasikorė 

S. V-nė. Moteris buvo našlė 
ir karšta katalikė; per kokią 
10 metų pardavinėjo nami- 
nėlę ir ją pažinojo visi, kas 
tik mėgsta gerti. Pažinojo 
netik lietuviai, bet ir svetim
taučiai, ypač švedai. Kurie 
parvažiuodavo iš miškų ir 
parsivešdavo kelis šimtus 
dolerių, tai uliodavo po ke
lias dienas, kol pinigus pra
leisdavo. Kartais būdavo ir 
karštų muštynių. Pati velio
nė vienam švedui šonkaulius 
sukapojo kirviu. Daug sykių 
ji buvo ir teismuose, bet ji 
vis būdavo laimėtoja. Mat, 
pinigas daug gali. Į pabaigą 
buvo kaip ir pametus protą, 
kaip kada nukalbėdavo nei 
šį, nei tą. Bet kaip pasiko
rė, tai šermenys buvo su baž
nytinėm ceremonijom, su 
žvakėm apie grabą, o kuni
gas kelis kartus aptaškė 
šventu vandeniu bažnyčioj 
ir ant kapinių. Ir giedotinas 
mišias atgiedojo. Vis už pi
nigus. Ne nuostabu, kad ji 
pasikorė, nes dabartiniu lai
ku saužudystės madoje; bet 
įdomus kunigo apie pasiko
rusią tupinėjimas ir klupčio- 
jimas. Katalikai sako, kas 
nusižudo, tas negali būt lai
dojamas su katalikiškom ap
eigom, o čia švento Petro 
katalikų bažnyčia atlaikė vi
sas apeigas. Tai parodo, kad 
žmogus gali būt kokiu tik no
ri, bile tik pinigų turi, tai 
busi palaimintas ir tiesiog 
galėsi keliauti į dangų. Bet 
jeigu neturi pinigų, tai turi 
eit į peklą.

“Keleivio” Skaitytoja*.
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KELEIVIS

KOVA SU RAZBAININKAIS j
KORSIKOS SALOJE. į 

šarvuotais tankais ii* net ka
ro orlaiviais pradėjo me
džioti banditus. Šitoj me
džioklėj Kaviloli ir buvo nu
šautas.

Trim dienon vėliau buvo 
policijos apsuptas ir pats '

Korsikos sala priklauso 
Francuzijai. Korsikoje buvo 
gimęs ir garsusis francuzų 
karvedys Napoleonas. Tur
but tenai toks jau oras, kad 
gimę tenai žmonės ir dabar 
pasižymi nepaprastu karin
gumu. Turbut jokia kita vie
ta pasauly nėra tiek pagar
sėjusi razbaininkais, kiek t 
Korsika. Razbaininkų tenai Į 
n-a net kelios organizacijos, '

Pasaka apie Karus
| Viename žemės šone gy
veno Kuzmičiai, antrame— 
Lukičiai, o per vidurį—upė.

gerai! Andai po rublį ir še- laraiščiais; plikos vaikščioja 
šias grivinas kiekvieną Lūki- tautos.
čių žudėme, o dabar, va, po " _ _* — ** * * a « * « e • • V * v * > j > •Nugalėjo vieni antrus, a-

žemė ankšta žmnnė« šešioliką mblią kiekvienai piplėšė, ėmė pelną, nuostolį 
! »*•’ ‘“P *
toli, ir besiišaudant jis taip niekniekio peštynės; jeigu Nusiminė! O Lukičiai irgi

—Meri Krismus, Maike ’.
—Sakyk lietuviškai tėve: kia nunešt 

linksmų Kalėdų.
—Koks čia difrensas. vai- laikytų mišias ant tos inten- 

ke! Kaip pavadini, taip ne- ei jos. 
pagadini.

—Na. o ką tu, tėve, gavai 
dovanų Kalėdoms?

—Taigi, taigi, Maike. ved- 
luk tų dovanų aš ir atėjau 
pas tave. Gal tu man nors ci- 
buką nupliktum, ba mano gelbsti? 
pypkė jau visai baigiasi.

—Vietoj cibuko, tėve, ašį 
tau duosiu labai gražų pata-. 
rimą: kai ateis Nauji Metai, 
mesk savo pypkę per tvorą ir 
nusistatyk daugiau nerukyt.

—Ačiū už rodą. Maike, a- 
le pypkės išsižadėti aš nega
liu. Aš greičiau busiu neval
gęs, negu be pypkės.

—Niekus kalbi, tėve. Val
gis yra būtinas reikalas, o 
pypkė tik įpratimas. O nėra 
tokio įpratimo. nuo kurio 
žmogus negalėtų atprasti. 
Tik nutark daugiau nerukyt 
ir tvirtai to nutarimo laiky
kis.

—O aš tau pasakysiu, 
Maike, kad aš jau ir testa
mentą padariau. kad man 
numirus net ir į grabą įdėtų 
maišiuką tabako ir pypkę. 
Taigi apie atpratimą nuo rū
kymo tu man nekalbėk, ba 
aš vistiek neatprasiu. Geriau 
pasakyk, ar nupirksi man 
kokį prezentą, ar ne?

—Na, o kaip tavo vyčiai, 
tėve? Ar jie savo vadui nie
ko nepirks?

—Šlėkti čėsai, Maike, tai 
vyčiai neturi pinigų. Jų ga- 
zieta eina jau prie bankru- 
to, tai ši ko jie gali man pre- 
zentus pirkti.

—Bet nelabai senai tavo 
“armija” nupirko gen. Žu
kauskui aukso kardą. Tai 
reiškia, kad pinigų jai netrū
ksta.

—Seniau, Maike, viskas 
kitaip buvo, ale čėsai greitai 
mainosi. Ve, bolševikai gar
bino Trockį kaip koki šven
tą Jurgį, o dabar išvijo kur 
auga turkiški pipirai ir kitaip 
jo nevadina, kaip revoliuci
jos skebas. Taigi matai, kas 
seniau buvo, to dabar nėra. 
Taip ir su vyčių pinigais. 
Jeigu ir yra da kokia dešim
kė, tai reikia čėdyt ant mi
šių.
—Gerai, tėve, kad užsiminei 
apie mišias. Aš iau senai 
norėjau tavęs paklausti, ką 
reiškia mišių užpirkimas.

—Ar tu to nežinai ?
—Ne.
—Olrait, Maike, aš tau iš- 

vyrozysiu. Daleiskim, tau 
reikia iš pono Dievo kokios 
lockos, nori gaut gerą mergi
ną, pinigų, ar šiaip ko nors;

taigi turint šitokį reikalą rei- 
kunigui kokią 

i penkinę ir paprašyt, kad at-

—Na. tai kas iš to bus?
—Ogi bus tas. ko tu norė

jai. Jeigu mergos, tai gausi 
mergą: jeigu norėjai pinigų, 
tai prabagotėsi.

—Ir ištikrujų mišios pa-

toli, ir besiišaudant jis taip niekniekio peštynės; jeigu
pat buvo užmuštas. | tik kas kam nepatiko, tuo- nelinksmi.

Taigi dabar Korsikos ban- jau valio! ir į snukį. Švach dalykai! Taip bran-
ditai pasiliko be vadovy-1 Susipeš, vieni kitus nuga- giai kainuoja, nors imk ir 

kurios turi savo vadus, “ge- bes, pakol vėl atsiras koks lės ir tuoj pelną, nuostolį ro- nekariauk!
nerolus” ir net “karalių”. į nors napoleona>. j kuoja: surokuos—kas perr Bet, kaip atkaklus žmo-
Razbaininkai turi net savo į-į _ . y—7-----ijv stebuklas?! Pešėsi lyg ir ge- nės, nusprendė:
statymus, kurie parodo, kaip i 1 aUlllUTlklį v aidžia rai, visai negailestingai.
ir ką galima apiplėšti, o ko i Dirhn is-i— i
negalima. Pavyzdžiui, at- Rnrutl.
vykusių iš svetimų valstybių Duoda jiems po 150 hektaru 
turistų plėšti nevalia, nes tai 

. kenktų Korsikos garbei. Tai
gi Korsikos razbaininkai y- 
ra, galima sakyt, ir patrio
tai, lakiosi tam tikro unaro.

Neseniai buvo pranešta, 
: kad per susišaudymą su žan
darais buvo užmuštas gar- 

! sus Korsikos razbaininkų 
įvadas Kaviloli. Kaip žino
ma, Kaviloli šią vasarą pir
mas Korsikos razbaininkų 

į istorijoj įvykdė “razbainin
kų garbę įžeidžiantį” nusi
kaltimą. Jis užpuolė moder
nišką Guano kurortą, api
plėšė turistus, viešbučio sa
vininką ir net vieną žmogų 

! nušovė. Banditų tarpe šis 
Kaviloli žygis sukėlė didelį 

i nasipiktinimą. Jų “kara
lius” Bartoli prisiekė pats 

į savo rankomis nudėti “niek
šą. suteršusį visos Korsikos 
razbaininkų korporacijos 
garbę.”

Bet savo priesaiką “kara
lius” Bartoli nespėjo išpildy

ti. nes kovai su razbaininkais 
' francuzų valdžia atsiuntė 
daugiau policijos, kuri apsi-

—Šiur, visada pamačija.
—Jeigu taip, tėve, tai mes

abu galim pralobti. Aš gau- ^nTla^'kuiE^aidžiafe’
cm nzvnL-ic ri r\ ! ori nesiu penkis dolerius pasisko
lint, o tu nunešk juos pas ku
nigą ir užpirk mišias, kad 
Dievas duotų mudviem po 
penkis šimtus dolerių. Bet su 
kunigu turi padaryt raštišką 
sutartį, kad ištikrųjų jis 
mums tokią sumą iš Dievo iš
prašys : o jeigu jo mišios nie
ko mums neatneš, tai jis tuos 
penkis dolerius turės mums 
grąžinti. Ar gerai ?

—Ai ges nat, Maike! Ku- Į 
nigas tokio agrymento ne
dalys.

—Kodėl?
—Ogi Dievas gali kartais 

mišių neišklausyt.
—Bet tokiam atsitikime 

tavo klebonas nieko nenus-; 
tos. Jis tik sugrąžins musų 
pinigus. Juk teisingi biznie
riai visi taip daro. tėve. Nu
eik, pavyzdžiui, į anglių 
kompaniją, kad ji pristatytų 
tau toną anglių ir iš kalno 
užmokėk. Jeigu dėl kokių 
nors priežasčių tu užsakyto 
kuro negausi, kompanija vi
sada tavo pinigus sugrąžins. 
Jeigu nesugrąžintų, tu pava
dintum ją sukčiais ir apskųs
tam valdžiai, ar ne?

—Šiur, Maike. Išrodo, kad. 
tavo teisybė. Palauk, aš pa- 
mislysiu apie tai.

—— ■ -
IŠ MANDŽURIJOS KIL
SIĄS PASAULIO KARAS.

Vokiečių mokslininkas 
Einšteinas. kuris šiomis 
dienomis atvyko Califomi- 
jon. yra tos nuomonės, kad 
iš Mandžurijos kivirčų kil
siąs viso pasaulio karas.

BUSAS SUSIKŪLĖ SU 
GATVĖKARIU.

Springfield, Mass.— Pe
reitą nedėldienį čia susikūlė 
busas su gatvekariu. Ant 
buvo buvo 40 žmonių. Dvy
lika jų buvo sužeista.

AREŠTAI INDIJOJ.
Indijoj prasidėjo naujas 

judėjimas — “nemokėt ren- 
dų”. Dėl šitokios agitacijos 
Bengale pereitą sąvaitę ang
lai areštavo 19 asmenų, jų 
tarpe dvi moteris. Agitacija 
vedama mokyklose, dirbtu
vėse ir kitur. J

i
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Bet, kaip atkaklus žmo-

—Reikia, broliai, karo 
techniką dar labiau išvysty-

Pagal senąjį žemės refor- į1?5- ? ir K —Vyrai!
mos įstatymą, parceliuojant ?*ifnvlnai kastavo- Kas 81 o patys pamažu vyžų kai-
dvarus, dvarų savininkams * i*.-įkelta fr kelia.

—Gyvas Kuzmičiussulau-1 .įvyste Luktejat su Kuz- 
žyto skatiko nevertas, o j» ^!oXn?rkitw apiplėšė ?ė- 
nuzudymui devyniasdešimta „į ^|„„1 s,
kapeikų išleidome!

—Kaipgi tai?
Ir iš baimės vienų prieš

kitus nusprendžia:
—Reikia ginklų daugiau 

pasitiekti, tada karas bus 
greitesnis, ir žudyti pigiau 
kainuos.

, O jų biznieriai, pinigų 
iakuriams padaryti nuosavy- mašnas kimšdami, šaukia: 
bes dokumentai arba kaip —Vyrai! Gelbėkite tėvy-
kitaip žemė negrąžinamai nę! Tėvynė didžiausių aukų 
paimta. Tai vyriausybė yra verta! 
nusistačiusi tiems dvarinin
kams atlyginti pinigais.

Tokios negražinamosios 
žemės susidaro 48,607 hek
tarų ir už ją vyriausybė dva- 
•ininkams užmokės valstv- 
bės iždo pinigais.

Tai kas gi sakė, kad ponų 
autininkų valdžia yra ne 
dvarininkų tarnaitė?

Dirba. išeina nepelninga!
1 Samprtauja Kuzmičiai.

—Lukičius daugiau ne- 
• vertas, kaip setynias kapei-

buvo paliekama 80 ha že
mės. Dabartinė vyriausybė 
nutarė tiems dvarininkams, 
kurių dvarai išparceliuoti 
pagal senąjį žemės reformos 
Įstatymą, gražinti atatinka
mą hektarų kiekį, kad susi
darytų 150 hektarų.

Bet paašikėjo. kad visiems 
dvarininkams, kurių dvarai 
iau anksčiau išparceliuoti, 
žeme, miškais arba pievo
mis grąžinti negalima: nau-

Prisidirbo ginklų be sai
ko, parinko patogesnį laiką 
ir ėmė vieni antrus iš šio pa
saulio varyti!

Mušėsi, pešėsi, vieni kitus 
nugalėjo, apiplėšė, vėl pel
ną, nuostoli suskaitė ir— 
kas per velnias?

—Tačiau. —sako Kuzmi
čiai, — kažkas pas mus ne

mė pelną, nuostoli skaityti ir 
—nors imk ir verk!

Gyvas žmogus skatiko ne
vertas. bet užmušti jį vis 
brangiau atseina!

Taikos metais vieni ki
tiems skundžiasi:

—Nualins mus karas, — 
sako 'Lukičiai.

—Iki paskutinio siūlo nu
alins,—pritaria Kuzmičiai.

Tačiau, kai kažkieno antis 
ne taip, kaip reikia pasinėrė 
vandenyj, vėl susikibo.

Septynerius metus Kuzmi
čiai su Lukičiais kariavo, 
vieni kitiems kailį negailes
tingai šukavo, miestus grio
vė, viską degino, net penkių 
metų kūdikius vertė iš kul
kosvaidžių pyškinti. Iki to 
daėjo. kad vieni tik su vy
žom liko, o kiti tik su kak-

i

Jūsų Pinigai Bankoje
Padeda Veikt Jus Bizniams

D
i

IDMIESTYJE kur yra du milionai arba 
keli šimtai tūkstančių žmonių, gyvoji 
prekybos ir pramonės gysla yra tie pi

nigai, kurie kasdieną suplaukia per bankas.

Sulaikykite tą supi aukim ą, ir jus sulaikysite visą 
bizni. Sulaikykit bizni, ir tuomet bus da dau
giau bedarbių.

Saugumas jūsų namų ir šeimynos daug priguli 
nuo to, kad leidžiate savo pinigams veikti... 
Jūsų pinigai turi dirbt, kad palaikyt jus pačius 
apsaugoje.

Geriausia jums nauda yra štai kame: laikyt savo 
sutaupymus tvirtame banke, kur galėtų pagelbėt 
sukt pramonės ir biznio ratus.

'Boston Cfyamber of Commerce
♦

.; pluakai ant galvos ir vie
niems, ir kitiems.

Akimis varto ir lupas -kru
tina:

—Ta-ta-ta! Ne, vyrai! 
Matyt, kariškas reikalas ne 
sulig musų kišenės! Tik žiū
rėkite: ant kiekvieno užmu
što Kuzmičiaus po šimtą 
rublių išėjo! Ne, reikia im
tis kitokių priemonių...

Pasitarė ir nuėjo visi kai
mene prie upės kranto, o ki
toj pusėj priešai stovi, irgi 
minia ddižiausia.

Žinoma, drovisi, žiuri vie
ni į kitus ir lyg gėdą jaučia. 
Pasiraivė, pakosėjo ir šaukia 
nuo kranto į krantą:

--

—Jus ko čia?
—Mes nieko. O jus?
—Ir mes nieko.
—Mes taip sau, upės pasi

žiūrėti atėjome...
—Mes irgi...
Stovi, kasosi, kuriems gė

da, o kiti liūdnai dūsauja.
Paskum vėl ima šaukti: 
—Diplomatų jus turite? 
—Turime. O jus?
—Mes irgi turime...
—Ana va!
—O jus?
—Juk mes, tai ką gi? 
—O mes? Juk ir mes gi...
Suprato vieni antrus, su

metė savo diplomatus į upę, 
prigirdė ir ėmė kalbėtis 
žmoniškai:

—Žinote, ko mes atėjom? 
—O ko?
—Taikintis norime. 
Nustebo Kuzmičiai.
—Kaipgi jus tai įspėjote?
O Lukičiai gudriai šyp

sosi, sako:
—Juk mes patys irgi to 

paties! Perdaug jau brangiai 
tas karas atsieina.

—Taigi, ot!
—Nors jus ir žulikai, bet 

imkime gyventi taikoje, a?
—Nors ir jus vagys, bet 

sutinkame!
—Imkime gyventi broliš

kai, dievaž pigiau kainuos!
—Imkime!
Pradžiugo visi, šoka, tran

kosi, lyg pakvaišę, uždegė 
laužus, vieni nuo kitų mer
gas vilioja, arklius vagia ir 
vieni kitiems, apsikabinda
mi, balsu šaukia:

—Mieli broliai, kaip gera, 
a? Nors jus ir... taip sakant..

O Kuzmičiai į tai:'
—Brangiausieji! Visi mes 

viena siela ir vienas kūnas. 
Nors jus, žinoma, ir., bet jau 
tiek to!

Nuo to laiko gyvena Kuz
mičiai su Lukičaiais ramiai, 
taikoje, apie karą visai už
miršo ir vagia vieni nuo kitų 
pamažu, ne taip žiauriai, pi
lietiškai.

Na, o jų biznieriai; kaip 
visuomet, gyvena pagal Die
vo įstatymus.

Maksim Gorkij.

N. S. PITTSBURGH, PA. 
SLA. 86 kp. nominavo Pildo

mąją Tarybą.
Gruodžio 13 d. SLA. 86 

kp. turėjo prieš-metinį susi
rinkimą, bet narių dalyvavo 
tik virš 20, nors kuopoj ran
dasi arti 70.

Balsavimo pasekmes ant 
Pildomosios Tarybos buvo 
tokios: ant prezidento: J. 
Grinius 13, Bagočius 5, Ge
gužis 2. Ant vice-preziden- 
to: Mikalauskas 13, Grinius 
6, Vinikas 1. Ant sekreto
riaus: Vinikas 11, Jurgeliu- 
tė 5, Varašius 2. Ant iždi
ninko: Gugis 16, Taraila 3. 
Ant iždo globėjų: S. Baka- 
nas 17, Januškevičius 10, 
Stungis 7, Mockus 2. Ant 
daktaro kvotėjo: Broniušas 
9, Karalius 6, Klimas 2.
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Įvairios Žinios
Nori Apsunkint Pi- Kanadoj 10&53J78 

lietukų Popierą 
Išėmimą

Amerikos valdžioje turbut 
da nekuomet nebuvo tokio 
reakcininko, kaip dabartinis 
Darbo Departamento sekre
torius Doak. Jei galėtų, jisai 
sugrustų ateivius darbinin
kus į ožio ragą. Jis jau pasi
žymėjo nepiUečių darbinin
kų areštais ir deportavimais. 
Kadangi jo persekiojami ne- 
piliečiai pradėjo greitai imti 
pilietiškas popieras, tai da
bar jisai sumanė apsunkinti 
ir popierų išėjimą. Savo ra* 
poste prezidentui Hooveriui 
jisai pataria išleist naują na
tūralizacijos įstatymą, kuris 
reikalautų, kad kožnas ap- 
likmtas mokėtų gerai ang
liškai ir butų tiek pamoky
tas. kiek baigęs pradinę mo
kykla (public school) vai
kas-. Be to da ponas Doak no
ri, kad Kongfesas išleistų to
kį įstatymą, kad duodant at
eiviams pilietiškas popieras 
butų daromos jų pirštų nuo- 
spa ūdos, kaip dabar yra da- 
rorįa tik su kriminalistais, ir 
kad valdžia pasiliktų sau tei
sę kožnam ateiviui pilietybę 
atimti, jei penkių metų bėgy 
jisai bus teismo nubaustas. 
Tuo budu, sako Doak, bus 
didžiai sumažintas naturali- 
zuctų piliečių skaičius. Jam 
turbut skauda nugarkauli, 
kad daug ateivių išsiima pi
lietiškas popieras.

Moterų Sala, Kur Vy
rai Neturi Ramybės.

Anglą keliauninkas Fris- 
buiy nesenai skaitė Londo
ne paskaitą apie vieną Di
džiojo vandenyno salą, ku
rioje gyvena iš viso 146 žmo
nės. Ju tarpe 136 moterys ir 
itk 10 vyrų. Kai jis tik nuvy
ko į tą salą, jį tuojau apsupo 
gražių pusnuogių moterų 
būrys. Moterys apsiginkla
vusios ir piktai klykdamos 
Frisbury areštavo. Areštan- 
tą tuojau 
liui”, * 
baltas, 
vyras.

ATEINA KALĖDOS

Mirę Lietuviai.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo* » Kario 

Fasiriaksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., U.SJL

PARDUODU GERĄ 
FARMĄ

Gera žeme, 200 eterių, geri namai, 
netoli nuo didelių miestų, skolos nė
ra. Sutikčiau mainyt ant garadžiaus 
arba Hotelio, kuris turi nedaugiau, 
kaip viną mortgičių. Platesnių žinių 
klauskit per laišką arba ypatiškai. (2) 

C. A. MOTĖJ U NAS
WILLIAMSTOWN, N. Y.

Jūsų draugai tikisi gaut dovanų su 
pasveikinimu šventėmis. Geriausia 
dovana tai baksas kvepiančių

Over Globė Cigarų
Geriausi lietuvių išdirbystės. Pa

bandykit pirma patys, persitikrinsite 
kad tikrai yra geriausi. Klauskite pas 
savo krautuvininką, jeigu jis neturi, 
rašykit tiesiai į dirbtuvę. (52)

OVER GLOBĖ CIGAR MFG.
37 Lothrop St., Stoughtoo, Mass.

PARDUODU 2 ŠEIMYNŲ NAMĄ, 
6 metų senumo, visi įtaisymai naujo
viški. Mainyčiau ant biznelio arba pi
gaus vienos šeimynos, arba kurie tu. 

I ri žemės Lietuvoje. (52)
P. SENESKIS 

13728 Eaglesmere Avė- 
Cleveland, Ohto.

PUIKUS KALENDORIAI 
1932 M.

A. F. SWEETRA (4)
135 Nevbury St, Lawrenee. Mm

SUNKAUS SVORIO SVAIDY* 
MO ČEMPUONAS.

Gyventojų
Kanados gyventojų cen

zas parodė, kad dabar tenai 
gyvena iš viso 10,353,778 
žmonės. Per paskutinį de
šimtmetį gyventojų skaičius 
padidėjo 1,565,82d galvo
mis. Daugiausia prieauglio 
buvo Quebec’o provincijoje. 
Nova Scotijoj apie 10,000 
sumažėjo.

Imant atskiromis provin
cijomis, Kanados gyvento
jai dabar dalinasi šiaip:
Edwardo Saloj .. 88,040 
Nova Scotijoj .........512,027
New Brunswicke 408,225 
Ontarijoj........ . 3,426,448
Quebec ........... 2,869,793
Manitoboj ........... 699,841
Saskatchewane .... 921,281 
Albertoj............... 727,497
Britų Columbijoj 688,671

Kanados teritorija užima 
didesnį žemės plotą negu 
Jungtinės Valstijos, o gyven
tojų turi 10 kartų mažiau. 
Mat, šiaurinė jos dalis per
daug šalta ir netinka gyve
nimui.

Airys Pat McDonald, kuri čia 
matote paveikslėly, yra Keriau
žis sunkaus svorio svaidytojas 
visoj Amerikoj. Dabar jis yra 
šito sporto čempijonas. Čia jis 
parodytas pasiruošęs sviesti 16 
svarų kūjį. Jis gyvena New 
Yorke.

Statybos darbininkai kovos 
prieš algų kapojimą.

Statybos samdytojų drau
gija užsispyrė nukapoti dar
bininkams 20 nuošimčių at
lyginimo. Medžio darbinin
kai sutiko dirbti už 20 pro
centų mažiau. Bet mūrinin
kų, tinkuotojų, švinorių ir 
kitų unijos nutarė prieš al
gų kapojimą kovoti. Jeigu 
namų statyba iki šiol da ne
atpigo, sako unijos, tai čia 
ne tiek darbininkų algos 
kaltos, kiek medžiagos bran
gumas, didelės taksos ir auk
šti nuošimčiai ant morgičių. 
Taigi tegul pirma politikie
riai sumažina sau algas ir 
numuša taksas, tegul bankai 
sumažina morgičių nuošim
čius ir tegul kiti pelnagro- 
biai nupigina stgtvbos me
džiaga. tada statyba atpigs. 
Tada bus galima ir apie al
gų sumažinimą kalbėt.

i pristatė “kara
kulis buvo gražus, 
su juoda barzdele 

“Karalius” manda
giai keliauninką paklausė, 
kokios jis tautybės ir ar ne
mokąs angliškai. Kai pasta
rasis pasisakė esąs anglas, 
“karalius” ji broliškai apka
bino ir pabučiavo.

Toliau ėjo draugiški pasi
kalbėjimai. Minėtas moterų 
viešpatijos “karalius” pasi
rodė esąs irlandietis. Į tą sa
lą pakliuvęs Didžiojo karo 
metu. Jį taip pat sugavusios 
tos pačios moterys, ir dėl ne
paprastai gražios barzdos 
išrinkusios “karaliumi”. Vy
rai toje saloje laikomi die
vaičiais. Jiems nieko nerei
kia dirbti,—jie tik guli ant 
juros kranto ir lošia iš me
džio darytomis kortomis. 
Vytams, anot jo, butų ten 
visai gerai, kad jie turėtų 
truputį daugiau ramybės iš 
moterų pusės.

Moterys darančios viena 
kitai visokių šunybių ir ke
liančios dažnai bamius.“Ka- 
ral ui” jau liet pabodę mo
ters valdyti. Paklaustas ta
čiau, ar nenorėtų grįžti tė
viškėn, atsakė—ne.

Kaip Kauno “Pane
lės” Aptaisė Ameri

kietį.
los nusivedė ji ant nakvynės 
ir išėmė iš jo kelinių $1,504.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kaip Kauno “panelės” 
aptaisė tenai Amerikos lie
tuvį P.

Sako, Vytauto prospekte, 
ties “Lokamo” restoranu, 
orie jo priėjo dvi jam nepa
žįstamos moteriškės, kurios 
iį užkalbino ir prašė pavai
šinti. Jis būdamas jau kiek į- 
sigėręs su tom moteriškėm 
užėjo į “Lokamo” restora
ną ir ten su jomis vakarie
niavo ir išgėrė Apie 12 va
landą nakties uždarant res
toraną jie išėjo. Tada mote
riškės pradėjo prašyti, kad 
jis užeitų pas jas į butą. Jis 
-utiko ir jos jį nusivedė į 
Pramonės gt. 28 nr., kur vi
si nakvojo. Beaistraujant su 
viena mergina, kita iš jo kel
nių kišenės pavogė 1,504 do
lerius, kurie buvo surišti 
dviejuose atskiruose pake
liuose. Ištraukusios pinigus 
merginos pabėgo. Policija 
išaiškino, kad butas, kuria
me buvo apvogtas P., pri
klauso E. Mczalskienei ir su 
amerikiečiu buvo Mazals- 
kienė ir jos pažįstama Šlei- 
nytė Domicėlė. Šleinytei 

beaistraujant su P. vienoje 
lovoje, šalę jų buvo atsigu
lusi ir’Mazalskienė, bet Ma- 
zalskienė greitu laiku atsi
kėlė ir amerikietis pasijuto 
neturįs kišenėje pinigų. Apie 
tai užsiminus, Mazalskienė 
tuojau iš buto išbėgo. Toli
mesniu kvotos vedimu išaiš
kinta, kur buvo paslėpti pi-. 
nigai, ir rasti visi 1,504 do-jdendų, o telefono neatpigi- 
lerių grąžinti nukentėjusiam na.

Automobiliai užmušė 25 
žmones.

Per praėjusią sąvaitę Mas- 
sachusetts valstijoj automo
biliai užmušė 25 žmones ir 
apie tris kartus tiek sužeidė. 
Pereitą subatą girtas airys 
važiuodamas treku ant Har
vardo skvero užmušė univer
siteto studentų Robertsą 
keliatą kitų sužeidė.

ir

Tėvas šovė sūnų.
Revere miestely tūlas An- 

derson susimušė su savo vai
kais. Vienas vaikas davė 
jam per galvą. Netekęs lygs
varos, tėvas pagreibė revol
verį ir šovė 21 metų amžiaus 
savo sūnų, sužeizdamas jam 
kaklą. Sūnūs buvo nuvežtas 
ligoninėn, o tėvas areštuotas 
už vartojimą pavojingo gin
klo.

Bostono Centralininės Dar
bininkų Unijos advokatas 
pareikalavo, kad telefono 
kompanija atpigintų žmo
nėms telefoną. Jisai nurodo, 
kad savo stokholderiams 
moka po 8 procentus divi-

f

“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS 
KANADOJE.

DRAUGAI:—

KA RIUOMENĖS TEISMAS 
IŠTEISINO KUNIGĄ
Tauragės vikaras kun. 

Einoris pasakė parapijo- 
nims pamokslą prieš valdžią. 
Už tą pamokslą jam buvo iš-; 
kelta byla, kurią lapkričio • 
27 d. sprendė Šiauliuose ka
riuomenės teismas. Kun. Ei
noris prašė bylą atidėti, nes į 
teismą neatvyko jo gynė
jas Gabaliauskas, kuris yra 
areštuotas, bet teismas nuta
rė bylą spręst ir, neilgai ją 
nagrinėjęs, kun. Einorį ištei
sino. j

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

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

Su augšta pagarba,
“KELEIVIO” ADM.

253 Broadway, So. Boston, Masis.

i

DIENOS DABAR YRA TIK 9:26, 
O nakties yra 14:40 valandų!

Aš manau, kad naktis yra labai 
nuobodi; tai jeigu taip, parsitrauk 

i mano knygų katalogą, iš jo išsirinksi 
1 gerų ir pigių knygų. O kaip skaitysi, 
knygas, nebus nuobodu. Rašyk tu<H 
jaus! (2)

M. A. IGNOTAS
P. O. Bos 130 Ocean Gatt, N. J.

MIRĖ FELIKSAS KLIM- 
KEVIČIA «

Spalių 5 d, 1931 m. Wyoming 
Homeopatic ligoninėj, mirė nuo plau
čių uždegimo Feliksas Klimkevičius, 
sulaukęs, 48 me:ų amžiaus.

HITLERIS PABĖGO.
Vėliausios žinios sako, 

kad vokiečių fašistų erštas, 
pajutęs kad policija ruošia
si jį areštuoti, pabėgo iš Ber
lyno ir pasislėpė.

Pajieškau* brolio Jono Pralgausko, 
jis gimė So. Bostone ir jau apie 15 
metų ka!> išvažiavo iš Bostono ir nuo 
to laiko nežinau kur jis randasi. Kas 
apie jį žino, prašau pranešti. (52) 

JONAS PRALGAUSKAS
46 Armandine St., Dorchester, Mass.

I
Psichologijos daktaras Se-: ._ .____________ahlirv filiai laikai Jltp’al tu-' suėjom į pažintį ir gimines pas dDury tuias iaiKas algai tu- Mailius ant North Forth st Brook. 

rėjo paskaitą klausimu: Ko- lyne; tada jie gyveno New Yorke. 
dėl žmonės žudosi?” Jis pa- nlkiTprane^ukt1’ kune žinot’ 
darė išvadą, kad dėl žudy-* mrs. m. Lapinskienė1’ 
mosi daugiausia yra kalta 2000 So- HaIsted st-» chicago, m. 
bažnyčia ir tikėjimas.

; -------------------------------- ---- --- ---- -----

MARCELĖ JUŠKIUTĖ — Lapins
kienė, pajieškau kūmų, Kraujelio Ka
zimiero ir Motiejaus, pirmiau gyve
no Brooklyne. Taipgi pajieškau Pauk-

PASINAUDUOK1TE 
NUPIGIN1MU

Kurie lošiate kaziromis ir mylite 
pajuokaut, įsigykit šias knygas:

Paslaptis lošimo kaziromis—25c. 
Nauja Sapnų Knygelė .25c.
Naujos Dainos ir Deklamacijos 

96 puls. • .25c.
Visas 3 prisiunčia už 50c. Galite 

siųsti ir paštos štampomis.
P. MIKALAUSKAS

248 W. Fourth St. So. Bostoa, Maaa.

Pajieškau merginos arba r.ašlės ap
sivedimui, kuri myli gyventi ant far- 

___ . .mos; aš esu 30 metų vaikinas, farme-
l*A Ilkclkll IlRn AI rys Su laišku malonės prisiųsti pa- 1 įveiksią—reikalaujantį grąžinsiu. (52)

I

Velionis paėjo iš žvirgždėnų kaimo, 
Daugų valsčiaus, Alytaus apsk. At
važiavo į Ameriką būdamas apie 18 
metų amžiaus ir per daugelį metų 
gyveno Plymouth, Pa. Tai buvo iš
tvermingas dzūkas ir visame jis rėmė 
pažangųjį lietuvių judėjimą. Jis užra
šinėdavo ir platindavo visus pažan
giuosius laikraščius ir per pastaruo
sius 25 metus jis daugelį lietuvių dar
bininkų supažindino su jų reikalais.

Velionis paliko jauną dukrelę Mari
joną, brolį Gabrijelių, kuris gyvena 
Larksville. Pa., taipgi da gyvą tėvą 
Adomą Klimkevičią, brolį Vincą ir 
seserį Antaniną, Lietuvoje.

Palaidotas tapo ant Lietuv. Tautiškų 
kapų Nanticoke, Pa. 9 d. Spalių. Lai
dotuvėse dalyvavo daugelis draugų ir 
pažystamu ir labai skaitlinga minia 
palydėjo į amžina atilsį. .Lai būna 
amžina jam atmintis. Visiems daly
vavusiems laidotuvėse tariame musų 
ičiu.

MISS MARY'KLIMKEVICH 
211% E. Main St, Plymouth, Pa.

! SOFIJA GRIGALIUNAITĖ pajieš
kau brolio Antano Grigaliūno, Madz- 
galų kaimo, Josvainių valsčiaus, Kė
dainių apskr., Kauno gub. ir dėdės 
ANTANO RAINIO, Svilų kaimo, pir
miau gyveno New Yorke, dabar ne
žinau kur jie randasi. Kas žino apie 

' juos prašau pranešti, turiu svarbų 
reikalą, arba pats lai atsišaukia. (52) 

SOPHIA PETROS
I 3946 B St., Detroit, Mich.

TONY TVIRKUTIS 
Taber, Altą, Canada.

APSIVEDIMAI.

A

I

Pajieškau brolio Prano MORKŪNO, 
jis yra sūnūs Laurino, į Ameriką iš
važiavo 1913 m., birželio mėnesy. Pa
eina iš Sutkunų kaimo, Lygumų pa
rapijos; atvažiavo pas to paties kai
mo kaimyną Brasiulį į Philadelphia, 
Pa. Pagyvenęs apie pusę metų persi
kėlė į Newark, N. J. ir gyveno iki ka
ro pradžios su K. Kvedaru ir M. Mo- 
tiejaičiu iš Kabališkių kaimo, Lygumų 
parapijos. Nuo to laiko žinių negau
nu. Kurie žinote kur jis randasi, ma
lonėkite pranešti, turiu svarbų reika
lą, arba pats lai atsišaukia. (52) 

JONAS MORKŪNAS
175 Rita St., Dayton, Ohio

Pajieškau našlės, (ne gyvanašlės), 
kuri nuobodauja ir mano apsivest, lai 
atsišaukia prisiųsdama savo paveiks
lą. Gali būti apie 45 metų amžiaus, 
vidutinio svorio, tarpe 130 ir 160 sva
rų. Geistiha kad butų mandagaus bu
do, rimta, laisva ir protinga. Gerai 
butų, kad ir turto kiek turėtų. Apie 
save pranešiu per laišką. (52)

• R. PENNIS
P. O. General Delivery, 

Fairfield, Conn.

Leon Žalimas
NAMŲ BUDAVOTOJAS IR 

KARPENTERIS.
Statau namus, taisau, išplasteriuo- 
ju, išpopieruoju, labai prieinama 

kaina.
Dabar parankiausias laikas tai

syt ir statyt naujus namus, nes 
medega ir darbininkas pigus. 
Klauskite kainų. (-)
Kas duos man už $1,500 darbą, 

tam dovanai įdėsiu Aliejinį 
Bornerį “Master” Kompanijos.

LEON ŽALIMAS
13 Lamartine st Worcester, Mase.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, turinčios biznį arba ūkį. 
Aš esu 41 metų. Su pirmu laišku ma
lonėkit ir savo paveikslą prisiųsti. Pa
reikalavus sugrąžinsiu.

J. BRAZAITIS
98 Bowery, New York, N. Y.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Viena našlė mylėtų susipažinti su 
vaikinu arba našliu tikslu apsivedi- 
mo; pageidaujama kad gerai atrody
tų ir bent kiek pasiturintis, amžiaus 
nuo 35 iki 60 m. Su pirmu laišku pra
šau prisiųsti paveikslą. Jeigu norės 
mano paveikslo malonės prisiųst $1.00 
tad prisiųsiu paveikslą. (53)

M. BALČIŪNIENĖ
3653 So. Halsted St. Chicago, III.

Vidurius Sutaiso
VALPOS ARBATA yra sudėji- 

mas iš šaknų, žievių, lapų, uogų 
ir žiedų. VALPOS Arbata yra ge
riausias vaistas nuo inkstų ligų, 
pūslės uždegimo ir vidurių užkie
tėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitą, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Prekė $1 00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABARATORY 
831—8t h St. Kaukegan, IIL

Vaikinas vidutinio amžiaus, pajieš
kau apsivedimui merginos arba naš
lės nuo 25 iki 40 metų. Prašau atsi
liepti tjk iš Kanados. Rašydamos laiš
kus taipgi malonėčiau kad prisiųstu- 
mėt ir savo paveikslą, kurį pareika
lavus sugrąžinsįu. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką, atsakymą duosiu 
kiekvienai. (53)

MR. K. TONE
P. O. Box 82 So. Porcupine, Ont. 

Canada.

i

MIRĖ ANTANAS KUDIRKA.
DOVANAI.

nuo musu.
ANTANAS SKIPARAS

Gvarantaojam Patenkinimą.
Kaldros jr patalai, Materijos Sliu- 
bines musų speciališkurnąs. Tavo* 
rus prisiunčiam paštu apdraustai.

LEPIE'S-El'ROPEAN 
FEATHER CO.

54 Chauncy Street, Boston, Mase. 
Kampas Bedford S t., netoli Wash- 
ington St ir Jordan Marsh Depalt* 

ment itoro

KNYGELĖ (katalogas). Kaip 
išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir tt., be lan
kymo mokyklos Rašyk antrašu: 
G. LEVESKIS, 1336 W. 12th st. 

Los Angeles, Calif.

MARCELĖ ZAMBACEVIČIUTĖ, 
44 Aspinwall Road, Dorchester, Mass., 
pajieškau brolio Juozo ir Vinco Zam- 
bacevičių, paeina iš kaimo -Jūrės, Ru
dos parapijos, taipgi pajieškau pus
brolių Žieminių iš Rumkių kaimo, Ru
dos parapijos, Suvalkų gub. Kas žino 
kur jie randasi, malonėkit pranešti. 

I (2)

I Sūnūs, pajieškau tėvelio Juozo Puš- 
. koraius, kuris pirm dviejų ir pusės 
metu gyveno Mt. Carinei Pa. Kur jis 
dabar randasi, nežinau. Jis pats, arba 
jo draugai malonėkite pranešti man

t i •— o j mot jį už ką busiu dėkingas. Dabar-Lapkncio 8 d., 1931, sukakęs tįn;u laiku gyvenu pats vienas. (1) 
18 metu amžiaus, mirė savo na-' JUOZAS PUSKORIUS

tr 729 W. Fayette St., Baltimore, Md.muose. velionis gimė Stugucių J ’
kaime, Griškabūdžio parapijos,' 
šakių apskričio. 1910 metais jis 
atvažiavo j Ameriką, buvo pa
žangus vyras ir prigulėjo prie 
pažangiųjų draugijų. Da būda
mas Lietuvoje velionis Antanas 
jau buvo politiškai susipratęs ir Į 
kovojo už darbo žmonių reikalus | 
ir jo namuose tankiai būdavo « 
slapti susirinkimai, delko turėjo ■ 
iš Lietuvos prasišalinti. į

1922 metais, velionis grįžo at- Į 
gal j Lietuvą ir tenai užbaigė | 
savo dienas. Jis tapo palaidotas j 
ant Namiesčio kapinių sale ka- j 
po Dr. V. Kudirkos. Velionis An-, J 
tanas Kudirka paliko vieną brolį j 
Lietuvoje ir dvi seseris Ameriko- | 
je, Matildą šumanienę Detroite j 
ir Marcelę Girkelienę, Saginaw, 
Mich. Lai būna jam amžina at
mintis

Gana kamuotis /
SU ANGLIMIS ♦

KAM SEMTI PELENUS IR KELTI NAMOSE DULKES. 
Jeigu galima turėti švarią aliejaus šilumą.

Mes nusiųsin jums garantuotą “Cotonial Oi! Burneri 
kuri galit įsidėt į virtuvės arba parliorio pečių ir anglių 

daugiau nereikės.
Lengva užkurti, greitai užkaista, pigiai atsieina ir
5 metams gvarantija.

Už $15 mes nusiųsime jums “Colonial Oil Burnerį" bile kur 
per Espresą. Pinigus užmokėsit, kaip gausit šildytuvą.

Persiuntimą apsimokėsit patys. Užsakymą siųskit šitokiu 
adresu:

P. KRISCHUS
80 WARD STREET HARTFORD, CONN.

Siųsdami užsakymą paaiškinkit, ar virtuvės pečiui, 
parliorio pečiui.

PAS MUS GAUSITE tikras euro* 
poškas plunksnas ir pūkas.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į I
S.L.A. REIKALAI

Adv. Gugi* stipriausi* kan
didatas.

Sprendžiant iš tų SLA. 
kuopų nominacijų, kurių da
viniai iki šiol buvo paskelb
ti musų spaudoje, stipriausis 
kandidatas į Pildomąją Ta
rybą yra adv. K. Gugis. 
' Štai nominacijų daviniai, 

kuriuos pranešė musų laik
raščių korespondentai:

Į PREZIDENTUS:
Adv. Bagočius—872.
J. Grinius—366.
J. Bačiunas—188.
S. Gegužis—146.
Į VICE-PREZIDENTUS: 
J. Grinius—993.
Vokietaitis—201.
Į SEKRETORIUS:
Dr. Vinikas
Jurgeliutė—204 
Čekanauskas —81.
Varašius—59.
Į IŽDININKUS: 
Adv. Gugis—1215 
J. Tareila—300
Lopata—35
Į DAKTARUS KVOTĖ

JUS:
Dr. Karalius—559
Dr. Bronušas—622
Dr. Jonikaitis—178 
Dr Stanislovaitis—211 
Į IŽDO GLOBĖJUS: 
Geo Stungis—773 
S. Bakanas—775 
Januškevičius—335 
J. Sekys
Taigi pasirodo, kad 

riausio pasisekimo čia turi 
tie kandidatai, kuriuos re
mia socialistai, būtent: Ba
gočius, Grinius, Vinikas, 
Gugis, Stungis ir Bakanas. 
Iš visų jų sipriausis yra adv. 
Gugis.

1136

115.

NORWOOD, MASS. 
Komunistam* nesiseka iš 

bedarbių biznis daryti.
Bedarbė ii- pas mus siau

čia. Jei kas dirba 4 dienas į 
sąvaitę, tai sako, kad tai dar 
gerai. Mat, daugelis visai 
nedirba. “Garbamėj”, kur 

1 aiuzis. ! pirmiau dirbo keli šimtai,
Vincas Karpšlys. dabar dirba tik keli desėtkai 

---------.... « k ! tai ne laiką. Ši dirb- 
BRIDGEVILLE, PA. :tuvė dar ir algas darbinin- 

Ką SLA. 90 kuopa nominavo kams numušė. Dirbtuvės gal- 
į Pildomąją Tarybą. L? Z 1 ~i r 

Gruodžio 13 d. čia buvo ^his).
SLA. 90 kuopos prieš-meti-į 
nis susirinkimas ir Pildomos
Tarybos nominacijos. Kuo- tun kel1^ <J>rt>Wws. Prane- 
poi yra apie 70 nariu, bet savo darbininkams, kad 
susirinkime dalyvavo tik 34 da algų nenumus tik moteris 
asmenys. ’ _

Balsavimo pasekmės buvo 
sekančios: Ant prezidento:! 
Bagočius 29, S. Gegužis , 
Bačiunas 1.

Ant vice-prezidento: Gri
nius 27, A. Mikalauskas 4, 
Vokietaitis 3.

laitis, iždo globėjai— Kazys 
Darnusis ir William Cupol, 
daktaras kvotėjas F. Matu
laitis, maršalka Stonis Rau
dis, organizatoriai P. Karp
šlys ir K. Valužis.

• va yra Frank AUen (buvęs 
Mašs. valstijos gubernato-

Bird and Son firma, kuri

AREŠTUOTAS BANKIN1N- WEST hanover, v^ĄMER.UET.DAKTAR1] DRAUGIJOS 
Lietuvių Kliubas pasistatė 

nuosavų svętainę.
, šiomis dienomis buvo aci- 
daryta musų nauja svetainė. 

; Tuo tikslu buvo suruošta va
karienė su prakalbomis ir 
šolaais. Tai buvo didžiausia 
ir linksmiausia musų mieste
ly iškilmė, nes nedaug mus 
čia yra ir salė pastatyti buvo 
nelengvas darbas, bet nuga
lėję visas kliūtis visgi ją pa
sistatėm ir dabar jau turim : 
savo pastogę, ko neturi net 
didesnių kolonijų lietuviai.

Į atidarymo iškilmes žmo
nių atėjo daug, vos sutilpo į 
salę. Vakarienė buvo labai

PRIESMETIN1S SUSIRINKIMAS.

l

ge-

DETROIT, MICH.
Iš SLA. 200 kuopos susi

rinkimo.
Gruodžio 6 d. čia Įvyko S. 

L. A. 20 kuopos priešmetinis 
susirinkimas Pildomosios 
Tarybos nominacijos ir val
dybos rinkimo reikalais. 
Nors susirinkimas buvo gar
sintas ir “Tėvynėje”, ir na
riai buvo kviesti atvirutė
mis, bet nesusirinko nei pu
sė.

Aptarus kuopos einamus 
reikalus, prieita prie P. Ta
rybos nominacijų. Susirinki
me dalyvavo 32 galintys bal
suoti nariai. Jie padavė sa
vo balsus sekamai:

| prezidentus —J. V. Gri
nius gavo 22 balsus, S. Gegu
žis 5 ir J. Bačiunas 5.

Į vice prezidentus — Ta- 
reila 17, A. Mikalauskas 8. 
J. V. Grinius 6.

į sekretorius — B. Vara- 
šius 20, P. Bukšnaitis 7, P. 
Jurgeliutė 4.

Į iždininkus — adv. J. S 
Lopatto — gavo 13 balsų, J. 
Tareila 11, adv. K. P. G ūgis 
8.
į iždo globėjus —J. Januš
kevičius 21, S. Bakanas 16. 
J. Sekys 11, A. M. Ragins- 
kas 10.

Į daktarus kvotėjus —Dr. 
Matulaitis 19 balsų, Dr. Jo- 
nikaitis 11, Dr. Karalius 1.

Už Čekanauską ir Viniką 
bijota balsuoti, kad jie dar 
nepilni Amerikos piliečiai.

Dr. Matulaitis pats atsi
sakė kandidatuoti ir niekas 
niekur jo nenominavo, bet 
musų karštuoliai vistiek už 
jį balsavo. O Dr. Jonikaitis 
kuris pats kandidatuoja ir 
kiti balsuoja už jį, tai musų 
kuopa visai kitaip.

Kuopos valdyba liko iš
rinkta 1932 metams beveik 
ta pati, —pirmininkas Jonas 
Dailyda, vice-pirm. Kazys 
Gauronskas (naujas), finan
sų sekr. Pranas Karpšlys, 
protokolų 9ekr. Vincas Kar
pšlys, iždininkas Juozas Va-

41 a atleis iš darbo, kuriu vvrai 
W dirba.

Nedirbančių eilėse didelis 
4“ j‘ nuošimtis ir lietuvių yra, bet 

’ ‘ lietuviai yra taupus žmonės 
ir didžiuma jų turi susitaupę 
po 3-4-5 tuksiančius dolerių, 
o tūli turi įsigiję nuosavus 
daugiausiai 3 šeimynų na- 

Ant sekretoriaus: Vinikas mus, nors dabar daugelis 
26, Jurgeliutė 6, Varašįus 1, bėdavoja su namais. Miestas 
Gugis 1. maitina tuos, kurie neturi iš

Ant iždininko: adv. K. ko pragyventi.
Gugis 33, J. Taraila 1. į Dėl bedarbės ir įvairus lie- 

Ant iždo globėjų: S. Ba- tuviški parengimai sumažė- 
kanas 26, J. Stungis 26, J. jo. Jei ir būna koki, tai visai 
Januškevičius 7, Ragins-. mizemi.
kas 5. į Bolševikams, kurie daug

Ant daktaro kvotėjo: Dr. tikisi iš bedarbės, irgi pras- 
Broniušas 20, Dr. Jonikaitis tai sekasi. Jie čia rengia pra- 
7, Dr. Stanislovaitis 3, “ 
Klimas 4.

Kuopos valdvba buvo iš-, musų miestelį, bet aukų iš 
rinkta kone visa senoji, bu-bedarbių sunku gauti, 
tent prez. A. Bakanas yiee- i Tarp daugelio jų prakal- 

^ų? vienos buvo surengtos 
užrašų rašt. P. Dereškevi
čius, iždininikas J. Kazlaus
kas; iždo globėjais K. Mile
ris ir V. Pranckevičius: orga
nizatoriais S. Bakanas ir B.
Sabaliauskytė. j

Į SLA. 3-čio Apskričio su
sivažiavimą, kuris įvyks 17 
sausio, išrinkta šie delega
tai: J. Kazlauskas, A. Baka
nas, J. Kryžanauskas, B. 
Bakanienė, J. Auškalnis, K. 
Rutkauskas, M. Madonytė ir 
P. Dereškevičius.

Teko patirti kad ir 258 kp. 
iš Washington, Pa., didžiu
mą balsų atidavė už Bago
čiaus- Griniaus- Viniko- Gu- 
gio-Bakano ir Stungio sąra-

Kazys Milleris

Dr. kalbas ir Į trumpą laiką visi 
Brookiyno keikūnai perzujo 
musu miesteli, bet aukų iš

turto rast. B. Sabaliauskytė, 'flel bedarbių ęrganizavimo. 
: Nors buvo įsgarsmta gerai, 
Į ir kalbėtojas pribuvo, bet 
publikos susirinko tik 3 žmo- 

■nės. todėl prakalbos neįvy- 
iko.

Prisiminus bolševikus, rei
kia pasakyti, kad Į tą ir taip 
jau mizerną jų būreli įsimai
šė kokia ten “kvaraba”. Ne
senai vienas jų tavoriščius, J. 
Gudaitis, staiga misteriška 
mirtimi mirė. Bolševikai sa- 

i ko, kad jis turėjo ramatą vi
duriuose ir dėl to nesirgęs 

i mirė; bet daugelis tai pasa- 
■ kai netiki, nes J. Gudaitis vi
suomet atrodė sveikas vy
ras. Jis mirė vidurdieni, o 
tą naktį prieš mirtį bėgiojo į 
toiletą, vėmė ir kita ką darė. 
Rytą buvo atsikėlęs; nors 
blogai atrodė, bet prie dak
taro nesikreipė ir vaikščio
damas pargriuvo ir mirė.

J. Gudaitis buvo atleistas 
iš darbo ir jau buvo pradėjęs 
renktis važiuoti į Lietuvą. 
(Kodėl ne į “darbininkų tė
vynę“ Rusiją?).Jis dirbo ne
blogai per 20 metų ir būda
mas nevedęs galėjo susitau
pyti apie 4-5 tūkstančių do
lerių. Bet savo gyvenimo u- 
kį netvarkiai vedė ir gal būt 
dėl to kartais J. G. pastebė
davo kaip ir nervuotą, nes 
dažnai sau vienas šnekėda
vo.

J. Gudaičio laidotuvėms

šą.

šitas didelėm ausim frantas, 
VVilliam J. Rouf, buvo First’ 
Centrai Trust banko vice-prezi- gera, už ką reikia, atiduoti 
dentas Akrone, Ohio. Dabar fe- kreditas musų geroms Šei- 
deralinė valdžia uždarė jį kalė- mininkėms. Ją gamino šios 
jiman ir kaltina jį pasisavinimu draugės: P. Jamontienė, A. 
$400,000 žmonių sudėtu pinigu.,,Navickienė, M. Gasiunienė, 
----------------------------------  Sakalauskienė ir A. Vilaišie- 

nė.
Po vakarienės adv. F. J. 

Bagočius pasakė labai gra
žią prakalbą, pažymėdamas 
lietuvių taupumą ir darbštu
mą. Sako, vargais išvyti iš 
savo tėvynės ir išsiblaškę 
mažais būreliais po plačią 
Ameriką, musų žmonės 
randa vis galimybės susi
organizuoti ir bendromis jė
gomis pasistatyti tokį gražų 
namą, kaip šis W ėst Hano
verio lietuvių Kliubo pasta
tytas.

Po prakalbų svečiai links
mai pašoko ir visi pilnai vis
kuo patenkinti išsiskirstė.

Vakarienei buvo kolek- 
tuojami produktai ir pinigai. 
Kas davė vištą, kas gaidį, o 
kas dolerį. Taigi visiems 
aukavusiems West Hanove
rio Lietuvių Kliubas taria 
nuoširdų ačių. Aukavusiųjų 
vardų neminėsime, nes už
imtų perdaug vietos laikraš
ty. Ačiū už visas aukas 
kitokį parėmimą.

Rengimo Komisija:
B. Gasiunas, 
K Navickas, 
P. Vilaisis.

v • sei-

CUDDY, PA.
Kaip SLA. 256 kuopa 

balsavo.
SLA. 256 kuopos susrinki- • 

me, apkalbėjus kandidatų! 
tinkamumą, buvo nominuo-į 
jama Pildomoji Taryba. 
Balsavimo pasekmės sekan
čios:

Ant prezidento: Bagočius
7, Gataveckas 6, Gegužis 1.

Ant vice-prezidento: Mo
ckevičius 8, Grinius 6.

Ant sekretoriaus: Miliau
skas 8, Vinikas 6.

Ant iždininko: Mažeika 8,
Gugis 4, Taraila 2.

Ant iždo globėjų: Ariso- 
nas 8, Bakanas 7, Stungis 6. 
Bacvinka 6, Raginskas 1. musų bolševikai partraukė

Ant daktaro kvotėjo visi kalbėtoja net iš New Yorko

Iš Bimbos Prakalbų
Drg. Kumeckis iš Phila- 

delphijos papasakojo man 
savo įspūdžius iš Bimbos 
prakalbų. Sako, Bimba kal
bėjęs komunistų “susivieni
jimo” pramogoj. Aukų rin
kimui nebuvę galo. Truputį 
prakalba—kolekta “bedar
biams.” Vėl prakalba—ko
lekta į “priešfašistinį fon- 
wą”. Vėl prakalba—kolekta 
Bimbos kelionei apmokėti. 
Dar pakalbėjo—kolekta į 
“Laisvės” fondą. “Laisvę” 
reikia remti, sako Bimba, 
nes j? kovojanti su darbinin
kų išnaudotojais, tokiais 
kaip “Keleivis”, “Naujie
nos” ir kiti.

Kurneckiui pasidarė pikta 
ir jis garsiai užprotestavęs. 
Ką jus čia, sako, kalbat apie 
darbininkų išnaudotojus, 
kad jus patys esat didžiausi 
išnaudotojai. Jeigu įmany- 
tumet, tai ir švarkus mums 
nuvilktumet. Kodėl, sako, 
“Keleivis” aukų neprašo? 
Aš, sako, jau 15 metų jį skai
tau, o jis da nei karto neda
rė kolektos. Jeigu, sako, 
“Keleivis” šiandien paprašy
tų paramos, tai aš tikrai ko
kio pusdolerio ar“dolerio ne
sigailėčiau, nes jis tik $2 per 
metus iš manęs tepaima. Tuo 
tarpu gi “Laisvė” paima $6; 
prenumeratos, ir vis rėkia i 
aukų ir aukų. No, sir, ne- 
gausit nei surūdijusio cento.

Išrėžęs šitą teisybę, Kur- 
neckis atsisėdo, o žmonės 
pradėjo jam karštai ploti. Gi 
Bimba susimaišė ant pagrin
dą ir stovėjo lyg kuolu pa
vaišintas, nežinodamas ką 
atsakyti.

Pipiras Saldusis.

Šiuomi pranešama, kad 
A. Liet. Daktarų Dr-jos 
prieš-metinis susirinkimas 
atsibus Dr. C. Z. Vezelio ir 
Dr. M. T. Strikolio ofise, 
4645 So. Ashland Avė., Chi- 
cago, III., antradieny, gruo
džio 29 d., 8:30 vai. vak.

Šiame susirinkime bus 
renkama valdyba sekantiem 
1932 metam.

Nariai, kurie iki susirinki
mo atidarymo nebus pilnai 
sumokėję savo metines nary
stės mokestis, nebus prileisti 
prie balsavimo.

Todėl geistina, kad gerb. 
nariai, kurie gavo laišku pra
nešimą, kad užvilkta metinė 
duoklė, pasistengtų prisiųs
ti pripuolamą mokestį prieš 
susirinkimą.

Lyginai visiems buvo pa
siųsta pranešimas laišku, ku
rie užvilkino prenumeratą už 
“Mediciną”. Tad šiuomi pri
menama, kad laikas pasiųs
ti ne tik užvilktą prenume
ratą, bet ir atnaujinti 1932 
metams;

Po užbaigos “business” 
susirinkimo, bus skaitytas 
referatas Dr. V. S. Naryaus- 
ko. Diskusantais paskirti: 
Dr. T. Dundulis, Dr. A. J. 
Jovaiš ir Dr. Ig. E. Makaras.

Toliaus iš eilės seka refe-

ratai: Dr. Dundulis: a) De- 
siccation and Dissection of 
tonsiles in chronis folicular 
tonsilitis; b) Nervous and 
Mental Disorder in relation 
to sočiai conditions.

Dr. S. Biežis: Sumažini
mas mirtingumo nuo astro jo 
appendicito.

Diskusantai šiems trims 
referatams bus paskirti vė
liaus.

Draugija savo susirinkime 
išdiskusavo ir nutarė, kad 
teikti trumpas žinias iš svei
katos srities visuomenei per 
radio. Tas darbas pradėtas ir 
pirmą syk Dr. M. T. Striko- 
lis, prezidentas draugijos, 
gruodžio 3 d., 7:30 vai. vak. 
Chicagoj suteikė trumpą 
pranešimą. Ir toliaus bus tei
kiama trumpos žinutės iš 
sveikatos srities per visas 
lietuviškas radio valandas, 
kas sąvaitė. Tėmykite laik
raščiuose radio pranešimus.

Gerbiami daktarai — M. 
D. ir D. D. S., kurie norėtų Į-. 
stoti draugijom, meldžiame 
kreiptis telefonu: Yards 
3162, arba laišku tam tikrų 
įstojimo drąugijon aplikaci
jų blankų, kurios bus nevil
kinant prisiųstos.

Dr. M. T. Strikol, pirm. 
Dr. A. L. Graičunas, sekr.

HARR1SBURG, ILL.

Mašinos atima darbininkam 
darbą.

Darbai kasyklose pas mus 
eina labai prastai. Dirba tik 
po 2-3 dienas įsąvaitę. Mat, 
mašinos ir kasyklose atima

TORONTO, CANADA. 
Moteris, kuri išnaudoja

vyrus.
Nesenai pas mus atvažia

vo tūla Magdė iš kokių ten 
mainų, kur ji gyveno su ko
kiu ten rusu. Čia ji susipaži
no su P. D., kuris yra keliais

įr •

darbininkams darbą-darbą ino kįVais
ir duoną. Kadangi visiems !met31s.H2 «Jaunesnis. Žino- 
nėra kai veikti, tai ir tas ">3..tokla m?ten?
trumpas laikas yra dalina- ‘ok,.a™. '1’™’ *Jalv? aP8“*11- 
mas. Padirbo žmogus ko- ^ejo abudu jr gyvena, 
kias šešias dienas, ir turi Bet Magdei rupi pinigai. Pa
laukti porą mėnesių, pakol ma®lus’ “ .’.s P- Pmigų Įvėl gat£ kelias dieims padir- Ji -gaivoj-, va-

žiuot į Montrealą, gal ma-
• mirtų. Tokia padėtis baisiai "rtama jcad tenai ^2bet, kad badu visai nenu-

I darbininkus suvargino.
I

Ant daktaro kvotėjo visi 
vienbalsiai balsavo už Bro- 
niušą 14 balsų. I. M.
NEW KENSINGTON, PA. 

SLA. 363 kuopos balsavimo 
pasekmės,

Nominuojant Pildomą 
Tarybą mus jaunuolių kuo
pa visus savo balsus atidavė 
už Bagočiaus- Viniko- Gu- 
gio- Griniaus sąrašą, kožnam 
poo 11 balsų. Musų suprati
mu, tai yra geriausis kandi
datų sąrašas ir mes už jį bal
savom vienbalsiai.

Kuopos valdyba buvo iš
rinkta sekantiems metams iš 
sekančių narių: p-lė Ona 
Ivanauskiutė, prezidentė; 
P. Petraitis, jos padėjas; p- 
lė Petronėlė Karuliuniutė, 
organizatorė. Ona.

kalbėtoją net iš New Yorko 
Akelaiti (F. Abeką). Kalbė
tojas ragino susirinkusius 
imti pavyzdi iš J. G.

Kitas atsitikimas ( ne ilgai 
trukus po J. G. laidotuvių), 
apie kuri “Laisvė” pranešė 
taip: “čia tūlas F. M. gyve
nantis pas Šidlauską, norėjo 
nusinuodyti. Jis išgėrė nuo
dų, bet viduriai nepriėmė ir 
greitai juos išvėmė. Vistiek 
gerklę ir vidurius drkčiai iš
degino. Paimtas į ligoninę 
taisosi.”

Ne “tūlas”, kaip “Laisvė” 
rašo, bet visiems vietiniams 
gerai žinomas vietos bolše
vikų lyderis F. Mačėnas ir 
vienas uoliausių bolševikų 
laikraščių platintojas.

Darbininkas.

PITTSBURGH, PA.
Šaukiamas Lietuvių Tautiš

kų Kapinių Mitinga*.
Lietuvių Mokslo Draugi

ja, kuri turi nuosavą salę po, 
numeriu 142 Orr st., nutarė 
sumažint metinę mokestį na
riams. Pirma nariai mokėda-^ 
vo $3.00 metams ir gaudavo 
laikraštį už $1.50 (jei kas 
pasirinkdavo brangesnį, tai 
turėdavo pats pridėt.) Dabar 
gi bus tik $1.50 metams ir 
laikraščio negaus. Nutarta 
išrašyt visus lietuvių kalba 
einančius laikraščius tiktai į 
Draugijos skaityklą.

Šiomis dienomis iš’Chica- 
gos parvažiavo p. Daniušis. 
Jis apsistojo pas p. Pivariu- 
ną ir stengiasi sukelti kiek 
kapitalo “Sandarai” parem
ti. Todėl susirinkę Pittsbur
gho sandariečiai sudėjo tam 
reikalui $105.

Sausio 24 d. bus metinis 
Lietuvių Tautiškų kapinių 
mitingas South Sidėj, 1723 
Jane st Prasidės 1:30 vai. 
po pietų. Visi draugijos na
riai kviečiami būtinai daly
vauti, nes yra svarbių reika
lų. Juozas Virbicką*.

Ji pasižymėjo kaipo tikra revo
liucionierė prieš caro valdžią. 
Platus aprašymas yra “Keleivio” 
Kalendoriuje.

“KELEIVIO” KALENDORIUS

1932 METAMS 
JAV GATAVAS!
Jvmetelpa daug įdomių 

Statistikų^-Straipsnių, Eilių, 
Juokų ir Paveikslų.

Emilija Pliateraitė

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

“Keleivio” prenumerato
riams tik 25 c.

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

U

sirasti turtingesnį. Ji taip ir 
w sako: “Aš myliu tik tokius

J- Pečeliūną*, yyrus, kurie turi pinigų.” Na, 
ir išvažiavo į Montrealą, ra
mindama savo meilužį, kad 
ji jo neužmirš. Girdi, jeigu 
geresnio gyvenimo tenai ne- 
numatysiu, tai tujaus pas 
tave sugrįšiu, o jei gausiu 
darbo prie siuvimo, tai ir 
tave pasiimsiu Į Montrealą. 
Mat, P. D. moka truputį 
prosyt, tai vienas sius, kitas 
prosys, ir vėl gyvens krūvoj 
svieto akių nematomi.

Bet praėjo jau nemaža lai
ko, o Magdė nei pati at
važiuoja, nei savo mylimąjį 
M. D. atsiima. Tas norėtų 
važiuoti jos jieškot ir kalbi
na nekuriuos draugus, kad 
kartu su juo vyktų; bet tie 
purtosi. Sako, tu važiuoji 
pas Magdę, o mes ko? Bet 
Magdė gal turi jau kitą vy
rą Montreale ir apie M. D. 
gal visai negalvoja.

Torontieti*.

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

BARNET, B. C. CANADA. 
Laimėta sunkus streikas.
Pas mus bedarbė kiek su

mažėjo. Du mėnesiai atgal 
sustreikavo dvi lentpiuvės. 
Dabar viena jų atsidarė ir 
grįžo darban apie 500 dar
bininkų. Buvo aštrus strei
kas, bet darbininkai laimė
jo. Seniau jiems buvo nu
kirsta 7 nuošimčiai algos. 
Streikan išėjus, sugrąžino 
seną mokestį. Nors reikėjo 
daug vargo pakelti, per du 
mėnesiu pikietuoti ir dažnai 
tekdavo susiremti su polici
ja, bet kova laimėta.

Kita lentpjūvė, kur dirbo 
400 žmonių, da streikuoja.

Jau virš 2 mėnesių darbi
ninkai stovi pikietais ir rei
kia daug vargo pakelt, bet 
laukiama taip pat laimėji
mo. A. Ružas.



KLERIKALŲ ŠULAI 
TRAUKIAMI TEIS*

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE 
(IfeomuMĮbrarapond^ fe » Lfetovo* UikraMi) Į

BEDARBIŲ DEMONST
RACIJA KLAIPĖDOJ.
Lapkričio 20 dieną, š. m., 

Klaipėdoje buvo ypa
tinga nuotaika. Gatvėmis 
vaikščiojo patruliai. Jau iš 
vakaro į Klaipėdą buvo su
traukta visa krašto policija. 
Šitų atsargos priemonių 
priežastis buvo ta, kad prieš 
kelias dienas mieste buvo 
paskleista atsišaukimų, ku
riais bedarbiai lietuviai dar
bininkai buvo kviečiami su
sirinkti vienoj salėj padėčiai 
aptarti.

Susirinkime dalyvavo 600 
—700 lietuvių darbininkų. 
Jie pareikalavo, kad visiems 
vienerius metus išgyvenu
siems Klaipėdoj lietuviams 
darbininkams butų duoti 
Krašto gyventojų pasak Be 
to, buvo pareikalauta, kad 
lietuviai darbininkai, kaip ir 
vokiečiai, butų registruojami 
bedarbių biure ir šelpiami 
lygiai,- kaip vokiečiai. Šituo 
reikalu susirinkimas priėmė 
vienu balsu rezoliuciją.

Demonstracijas komen
dantas buvo uždraudęs. Ta
čiau, nežiūrint uždraudimo, 
10 vai. ryto didelis lietuvių 
darbininkų būrys susirinko 
gatvėj ir traukė Direktorijos 
link. Ties Liepojaus aikšte 
demonstrantus sulaikė poli
cija. Bet demonstrantai pra
siveržė pro policijos eiles ir 
nužygiavo pirmyn.

Direktorija ir magistratas 
priėmė demonstrantų dele
gatus, išklausė juos, ir pa
žadėjo atkreipti dėmesį į lie
tuvių darbininkų reikalavi
mus, o magistratas pažadėjo 
suteikti medicinos pagalbą 
nukentėjusiems. Apie pirmą 
valandą demonstrantai išsi
skirstė.

MERGINA NUSIŠOVĖ 
KAVALIERIUI MATANT.

Biržų senamiesty revolve
rio šuviu į krutinę nusižudė 

< jauna (vos apie 20 metų) 
siuvėja p. Savickaitė. Ne tiek 
įdomus pats įvykis, kiek ap
linkybės, privedusios iki tra
gedijos.

Namukas nedidelis, vieno 
JJJĮ aukšto. ^Viduje prieškamba-

me guli savižudės lavonas, 
prastoje lovoje, antklode ap
suptas. Veidas iš skausmo 
pageltęs, išgąstingas. Akys 
skausmo pervertos žiūrį į to
lį ir, rodos, paskutinį gyve
nimo momentą dar prašėsi 
pagelbos. Burna pusiau pra
sižiojus harmoningai su aki
mis reiškia skausmą ir šau
kia pagelbos. Sako, kaimy
nai įbėgę į vidų, radę ją dar —._ ___ i • _ v»
“oi, oi, oi..” Kulkos įeita į 

Toji 
Kairė 

ranka pridėta prie krutinės 
ties širdimi, dešinė pakilusi 
iki smakro, pusiau sulenkta.

Savickaitė gyveno viena.
Brolis studentas — Kaune. 
Prieš keletą metų pradėjo 

_ mylėtis su fotografu B. Pa-
BEPROTIS SUDEGINO galiau, jį pašaukė tarnybon 

TROBESIUS. , S. pasirinko kitą—AAn., bet
Kaušienų kaime, Plungės taip pat susirašinėjo su pir- 

valsčiuje, vieną naktį užsi- muoju. Neseniai grįžo iš tar- 
degė Stasio Budžio tvartai, nybos ir B. Viskas paaiškė- 
Ugnis tuoj išsiplėtė ir apė- i°- Jis reiškė neapykantą, 
mė kitus trobesius. Sudegė Pyko už neištikimybę. Ant- 

— -------- ---- rasis taip pat “keblioje” pa
dėty atsidūrė, žodžiu, visų 
trijų jaunuolių gyvenimas 
pasidarė panašus į romaną. 
Tolyn vis daugiau atmosfe
ra darėsi įtempta. Pas S. at
vyko abu kavalieriai, Arm. 
ir Bortk. Kitą dieną atvyko 
pas ją vienas B., turbut, duo
ti dar “velnių” neištikimą- 
jai. Bet tas tragingai baigė
si. S. nusišovė prie pirmojo 
mylimojo akių. B. galvą su
siėmęs nubėgo į policiją ir 
pranešė apie įvykį Abu ka
valieriai gailisi ir verkia.

MAN.
Lietuvos laikraščiai pra 

neša, kad tautininkų valdžii 
pradėjo imU naganbuvusius 
kunigų valdžios sulos uz vi
sokius šmugelius ir vagys
tes.

Tarp areštuotų “žymesny- 
bių” esąs J. Dobkevičius, 
buvusis finansų ministeris 
prie klebonų valdžios, ir 
“daktaras” Petrulis, taip pat 
buvusis finansų ministeris 
klerikalams Lietuvą val
dant

Atiduotas teismui ir Mar-__ tįt.
tynasYčas, daktaro Jono gyvą pamažu tariančią 
Šliupo žentas. “oi, oi, oi..” '

Iš viso šiuo žygiu traukia- dešinę krutinės pusę, 
ma atsakomybėn apie 10 vieta pamėlynavusi, 
klerikalų šulų. Jiems paskir- - - - y
ta po 15,000 ir po 20,000 lt 
kaucijos, kad nepabėgtų nuo 
teismo. Kaucijos neužsista- 
čius, jie turi sėdėt iki teismo 
kalėjime.

viskas. Nuostoliai siekia 20,- 
000 litų. Tą naktf ant tvar
tų buvo įleistas šiauduose 
pergulėt beprotis elgeta. 
Spėjama, kad jis ir uždegė 
šiaudus.

UŽTROŠKO UNIVERSI
TETO PEČKURYS.

Kauno * universiteto rū
muose rasta užtroškęs nuo 
durnų pečkurys Br. Legu- 
šas, 27 m. amž.

Spėjama, kad buvo suge
dę ar užsikimšę katilų vam
zdžiai, o Legušas norėjo juos 
pataisyti ar kaip, ir atkišus 
vieną angą galėjo dūmai ir 
garas jį apsvaiginti, nuo ko 
jis ten pat griuvo ir užtroš
ko.

KtgflVlS

k.

čia matote virtinę susuktų vario dūdų. Tomis dūdomis kitąsyk tekėjo munšainas. Bet prohi- 
bicininkai munšaino dirbtuvę konfiskavo ir dabar iš tų paipųWashingtono ligoninėj sveiks^ 
tantįts ligoniai daro žvakides (liktorius). Tai busiąs Kalėdų prezentas Hooveriui.

PRAL. OLŠAUSKO GIMINĖS NORI 
PASIDALYTI JO TURTAIS.

NUŠAUTAS PLĖŠIKAS 
SNEIGYS.

Neseniai Telšių apskrityj 
buvo sulaikytas plėšikas Jur- 
čys padaręs keletą plėšimų. 
Tačiau ir po jo sulaikymo 
plėšimai kartodavosi. Krimi
nalinei policijai vis nepasi
sekdavo tiems plėšimams už
kirsti kelio. Neperseniai 
pasiųsta specialiai į Telšių 
apskritį keletas kriminalinės 
jolicijos valdininkų. Po nuo
seklaus tardymo ir sekimo, 
javyko su plėšiku susidurt. 
Tai buvo pabėgęs kalinys 
Sneigys Povilas, kuris per 
susišaudymą buvo vietoje 
nušautas. Sneigys buvo ras
tas tikrinant butą vieno į- 
tartino piliečio Telšių aps- 
krytyj, Luokės valsčiuj, Pet
raičių kaime.

Sneigys pamatęs ateinant 
policijos valdininką, tuoj per 
langą į jį paleido šūvį, val
dininkas atsakė tuo pat, pa
leisdamas keletą šūvių, nuo 
kurių ir buvo nušautas Snei
gys.

Sneigys buvo pabėgęs iš 
Pagelažių durpyno ir keisda
mas vietas sėkmingai slaps
tėsi nuo policijos.

Nustatyta, kad Sneigys 
padarė keturis didelius plė
šimus, nekalbant apie dau
gelį mažų. Gaudant pabėgu
sius kalinius iš jų trys buvo 
nušauti, taip visi kiti pasida
vė per susirėmimus. Pažymė
tina, kad šiemet buvo labai 
daug pabėgusių kalinių ir 

i policijos pastangomis di
džiuma sulaikyti. Liko tik 8 
kaliniai, kurių da nepavyko 
sugauti.

ŽEMAITIJOJ PRIVISO 
PLĖŠIKŲ.

Važiuojant anądien per 
Biržuvėnų mišką Mitui su 
žmona, jos sulaikė kaukėti 
plėšikai ir grąsindami revol
veriu, atėmė 100 lt.

Po keletos dienų per tą pat 
mišką važiuojant iš Luokės 
žydui V., jį sulaikė plėšikai, 
bet iškratę ir nieko neradę, 
paleido.

Šiomis dienomis važiuo
jant pil. K. iš Telšių su deg
tine, jį Biržuvėnų miške su
laikė plėšikai ir ginklu grą
sindami liepė gerti. Nugir
dę žmogų ir paėmę apie 40 
pusbonkių, patys paspruko.

Nežinomi piktadariai ap
vogė Kuršėnų miestelio var
totojų b-vę “Artojas”. Nuos
tolių padaryta apie 455 lt

Olšauskas atkakliai savo pri-, tymą panaikinti. Tik klausi- 
sšuptua lobius gina. įmas, kaip tokį panaikinimą 

Praloto Olšausko giminės Pritaikyt prie Olšausko? Juk 
padavė Kretingos teismui 1į™ nubaustas tada, ka- 
prašyma, kad tas padalintų į® įstatymas buvo galioje. J- 
jiems jo turtus, nes pral. OI” *1^* »., • ■ I
šauskas buvo nuteistas už veikia tik į ateitį, o ne
žmogžudystę ir j'am atimtos 1 PraeiU- Koresp.
visos teisės turėti kokią nors n Alinai a ip
savastį. O gerybių jis buvo BAUDŽIA IR UŽDARINE- 

I J
____ štai vienos dienos žinios iš 

ir kitokiu!“laisvos” Lietuvos: ir KiioKių komendan_
tas šiandie 10 vai. padarė 
nutarimą, kuriuo trečiafron- 
tininkai V. Drazdauskas ir 
Pr. Morkūnas ir Viltininkai: 
Juozas Mozelis, Jonas La- 
gunevičius, K. Gečys, Br. 

i Mackevičius ir Abr. Plachi- 
Inas nubausti po 3 mėn. ka
lėjimo arba po 3,000 litų 
sumokėti.

Kauno karo komendantas 
nutarė “Žaibo” žurnalą su
stabdyti visam karo būvio 
laikui, o jo redaktorių Edm. 
Medžį nubausti 1 mėn. ka
lėjimo arba 1000 lt. sumokė
ti.

Kauno karo komendanto 
nutarimu sporto “Vilties” d- 

! jos kliubas Ožeškienės g. 
21 nr. uždarytas visam ka- 

; ro būvio laikui.

MALŪNAS UŽMUŠĖ 
SENĮ.

Ramygalos miestelyje pil. 
Antano Morozo malūne už
muštas Baltramiejus Šaga- 
mogas, 62 metų amžiaus, ku-

prisilupęs iš biednų žmonių 
daug. Jis turėjo didelį malū
ną, daug miško f..........
“žemiškų marnasčių”, kuriui 
kunigai pataria žmonėms ne- 
kuomet nekrauti. Taigi, ei
nant įpėdininkystės įstaty
mu, jo turtai dabar priklau
so jo giminėms.

Bet jegamastis Olšauskas 
nenori su tuo sutikti ir atkak
liai savo lobius gina. Tarp jo 
ir jo giminių dėl tų turtų da
bar prasideda didelė ir paini 
byla.

Pralotas Olšauskas sako, 
kad Smetona jį iš kalėjimo 
paleido, vadinasi, teismo už
dėta bausmė panaikinta, to
dėl ir tie turtai turi jam grįž
ti. Tiesą pasakius, jis ir da
bar juos valdąs.

Kad užtikrinus savo turtų 
neliečiamybę, Olšauskas da
bar kreipėsi į ministerj pir
mininką reikalaudamas, kad 
butų panaikintas tas įstaty
mas, kuriuo jam buvo atim
tos piliečio teisės ir teisė val
dyti turtus.

Gali būt, kad Olšauską pa
rems ir visi Lietuvos vysku- —
pat Gali būt, kad valdžia į ris per neatsargumą pateko 
bus kunigų priversta tą įsta-(tarp dviejų malūno ratų.

VOLDEMARIN1NKŲ AT
SIŠAUKIMAS.

Voldemaro adjutantai 
Kaune išleido slaptą atsi
šaukimą. Jie tikrina, kad ji, 
vadas da sugrįšiąs. Dabar jo 
Lietuvoje nėra.

NEMUNE ĮŠALO DU GAR
LAIVIAI.

Užėjus smarkokam šalčiui 
ir Nemunui ėmus stingti, kai 
kurie garlaiviai vis dar no
rėję plaukioti, bet nesisekė: 
netoli Raudonės “Eglė” ir 
“Rambynas” įšalę. Pirma 
tuodu garlaiviu buvę užėję 
ant seklumos.
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Jonavos valsčiuje nakties 
laiku kilęs gaisras sunaikino 
beveik visą Trečiokų kaimą. 
Sudegė 38 namai. Nuostoliai 
labai dideli.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

I

1

Nereikia daug įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

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

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

"Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokius vardas kaip: profeso-

APAKO NUO MEDINIO 
SPIRITO.

Šiomis dienomis į Šiaulių 
miešto akių ligoninę atvež
tas iš Mažeikių pil. Petras 
Mikužis, kuris išgėręs dena
tūrato (medinio spirito) į 
trečią dieną apako.

| Mikužis gėrė dar su tri
mis bičiuliais, iš kurių vienas 
taip pat apako, bet jau pra
regėjo, o kiti du gavo vidu

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, rių uždegimą. 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- ’ 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

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

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

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtą, pagaliau, sužinoti, kad 
"Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be "Koltoros.”

"Kultūra,” tas toks vertingu 
žurnalu, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu:

Z
 LIETUVOS

INIOS
Metų pabaigai artinantis, rva- 

lėdų nuotaika jau čia pat. Kad 
Įvertinti Kalėdų nuotaikos įta
ką, reikia pastebėti ir turėti 
minty minias žmonių, kurie ver
žiasi į krautuves, skubina gat
vėmis ir ruošiasi metų sezonui. 
Šiuo laiku žmonės nežiūrint ne
patogumų. kartais vargo, vistik 
linksmi, juokauja ir geram upe.

Kitos tokios šventės, kaip Ka
lėdos nėra. Jos prisiartinimas, 
nors atneša su savim problemas 
apie dovanas, ir kiekvienas ieško 
atsakymo klausiniams, tačiau 
ji atneša kartu ir malonumo. Ta 
dovanų problema paprastai yra 
Šitokia: ”kui» aš galiu rasti do
vaną, kuri bus naudinga mano 
iraugui, draugei ar pažįstamam, 
' artu, ji turi būti nebrangi?”

Šita problema yra visų pro
blema. nežiūrint kiek kas norė
ta siųsti dovanų Kalėdoms. Su- j 
prasdami šį reikalą. Lucky 
Strike gamintojai pagamino 
spccialį Kalėdų dovanoms pake
lį ir vadinamą Cover-dėžutę, 
kuri yra didesnė už paprastąsias 
ir papuošta nepaprastai vyku
siai suderintom spalvom. Ši dė
žutė apsaugoja cigaretus ir 
kartu yra geras papuošalas na
muose Kalėdų šventėms.

Sis specialis Kalėdoms įvynio
jimas simbolizuoja šią šventę, 
be to, jis yra praktiškas ir deko- 
ratyvis daiktas. Jo puikios spal
vos atitinka nuotaikai ir šventės 
dekoracijoms. Prie to. specialūs 
kartono dėžutės duoda geresnę 
protekciją siunčiamiems, kaip 
dovana, cigaretams. Nesenai 
Lucky Strike gamintojai-pra
dėjo vynioti savo cigaretus į tam 
tikrą Celofaninę popierą su 
skveteliu. Celofaninis pakelis 
užlaiko cigaretus šviežius, tarsi 
tik išleisti iš dirbtuvės.

Tiems, kurie nori pasiųsti Ka
lėdoms dovanų visai draugų 
grupei, labai atitiks specialūs 
200 Lucky Strike pakai. Toki 
pakai nesutrukdys daug laiko 
ir energijos pirkinėjimams ir 
tuo tarpu bus praktiški ir nau
dingi kaip dovanos. Galima iš
vengti lakstymo stumdinėjimosi 
gatvėse ir krautuvėse skubinant 
surasti ką nors tokio nupirkti 
savo draugams, perkant Specia
li Lucky Kalėdų Pakelį.

Lucky Strike gamintojai ne
sigailėjo pastangų ir darbo, kad 
kaip noetpadarius Lucky Strike 
cigaretus geriausiais kokius jūs

kada nors rūkėte. Tik geriausi 
tabakai - tabako Derliaus Grie
tinė tenaudojama pagaminti 
Lucky Strike cigaretus. Taip 
pat, tain tikru spraginimo pro
cesu su pagalba ultravioletinių 
spinduliu, pašalinama tam tikros 
tabako kartumo savybės, kurios, 
naturališkai, yra kiekviename 
žaliame tabake. Spraginimo pro
cesas yra jūsų gerklės apsauga 
prieš knitėjimą ir kosulį.

Prie šių labai atsargių gami
nimo metodų teikiama ir ekstra 
protekcija įvyniojant pakelį į 
Celofaninę popierą su skvete- 
liais, kuriais labai lengvai galima 
atidaryti pakelį. Tik reikia vieną 
skvetą prilaikyti pirštu, o kitą 
plėšti.

Kadangi šie specialūs Kalė
diniai Pakeliai bus parduodami 
visose krautuvėse, tie, kurie 
nori Kalėdoms pasiųsti savo 
draugams Luckies gali pa
siųsti greitai ir lengvai, ir tuo 
išrišti sunkią Kalėdų dovanų 
problemą.

Ir savo draugams jie gali pri
tinkančiai palinkėti "A Merry 
'Lucky* Christmas T —Linksmų 
“Lucky” Kalėdų švenčių.

(Advertitcmcnt)

GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE?.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

"LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių, (vairių apysaką 
ir pamokinimų.

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

"LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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Vietinės Žinios
j; SLA. Nominacijų 

Rezultatai.

FOLICUA DARYSIANTI 
VAJŲ PRIEŠ BANDITUS

B< stono krautuvininkai pa
kėlė protestą, kad jie neturi 
jo dos apsaugos nuo plėšikų.

Paskutinėmis dienomis 
Bt stone priviso tiek plėšikų, 
kg d krautuvių savininkai ir 
ki i biznieriai pradėjo kelti 
pr eš policiją protestuos, 
ksd ji nieko nedaro kovai 
su banditizmo epidemija. 
Nf i vienas krautuvinink. da
bar nėra užtikrintas, kad jc 
neažpuls gauja ginkluoti; 
va tių ir neatims iš jo pasku
tinių centų, kurių da nenu
nešė bankai.

Štai banditizmo rezultatai 
nuo pereitos subatos pietų i- 
ki nedėldienio vakaro:

Padaryta 12 ginkluotų už
puolimų, per kuriuos atimta 
$1100.

Pavogta 8 automobiliai.
Sugauta 22 vagių vagiant 

iš krautuvių.
Moterims ištraukta iš ran

kų 3 krepšiai su pinigais.
Jš paminėtų užpuolimų, 

ke uri jų buvo padaryti Rox- 
buy, du South Bostone, vie
na s Dorchestery, o kiti pa
čiame Bostone.

t policija nematė nei vie
no užpuolimo. Dėl to biznie
riai ir pradėjo kelti triukšmą. 
Taksas iš jų lupa be pasigai
lėjimo, o apsaugos nuo bo- 
mt nėra jokios.

Pradėjus žmonėms protes
tuoti, Chamber of Commerce 
ėmė tyrinėti, kame ištikrųjų 
dalykas, kad musų “tvarkos 
dabotojai” visai tų vagysčių 
nemato.

Yra buvę atsitikimų, kad 
policijai buvo rodomi ban
ditai, ir tai ji nieko nedarė. 
Taip atsitiko užpuolus plėši
kams vieną saldainių krautu
vę Bostone. Mergina išspru
kus iš krautuvės pribėgo prie 
trafiko policmano ir be kva
po pradėjo sakyt, kad plėši
kai plėšia jos krautuvę. Ir 
po'icmanas atsisakė su ja ei
ti. Jis žadėjo pranešti apie 
tai telefonu policijos nuova
da . bet ar Dranešė, niekas 
neoino. Plėšikai krautuvę iš
plėšė ir niekeno nekliudomi 
prisišalino. Taigi nestebėti
na kad biznieriai pradėjo 
ke ti protestus.

vada sujudo biznierių 
organizacijos ir pavieniai 
asi įenys, tai policijos perdė- 
tin s Crowley išleido pra- 
ne: imą, kad jis jau pradė
siąs vajų prieš banditus. Pa
sta pysiąs daugiau policmanų 
ir msiąs gaudyt plėšikus.

KODĖL MAŽĖJA LIETU
VIŠKI PARENGIMAI.

Žalinga tendencija marina 
musų kulturinį veikimą. į 
Dažnai girdėt nusiskundi

mai, kad Bostono lietuviai 
turi labai mažai parengimų 
žiemos metu. Kartais praei
na keletas nedėldienių paei- 
’iui be jokios visuomeninės 
pramogos. Tą laiką, žinoma, 
daugelis praleidžia “muvin- 
oikčiuose”, o kiti prasėdi 
namie prie “pantukės”. Tuo 
tarpu musų organizacijos 
merdi su apytuščiais iždais. 
Išrodytų, kad čionai musų 
veikėjų yra kaltė, nes jie ma
žai kreipia domės i rengimą 
pramogų. Vienok patyrinė
jus ši dalyką iš antros pusės, 
tenka išgirsti, kad musų pa
rengimų mažėjimas turi rim
tą priežastį. Jeigu kas suren
gia kokią pramogą, tai be
veik visuomet išeina su nuo
stoliais. Kažin kodėl žmo
nės pradėjo nesilankyti Į 
musų parengimus ir todėl bi
jomasi ką nors rengti, kad 
“vėl neilinaus Į skylę”.

Bet kas lieka daryti? Jei
gu šiuo reikalu niekas nesi
rūpins, be abejo, prieisime 
orie to, kad musų parengi
mai išnyks. Tai butų didelis 

■ kultūriniam klėstėji- 
ūiu ir švietimo Įstaigoms 
nuostolis. Butų skaudus 
smūgis lietuvybei. Taigi, ne
gali būti nei kalbos, kad pa
rengimai labai reikalingi ir 
reikalingas jų rėmimas.

Vienok tenka pastebėti 
apgailėtinas reiškinys: gana 
žymi dalis musų labiau pra
silavinusių žmonių kartais 
tyčia boikotuoja lietuviškus 
Darengimus, patys nesilan
kydami ir kitus sulaikydami. 
Visai nesenai So. Bostone i- 
vyko pora parengimų, ku
riuose publikos buvo ne
daug. Renkėjai veikiausia 
turėjo deficito.

Jeigu mes norime, kad lie
tuvių veikimas ir organiza
cijos pasilaikytų ilgiau ir at
laikytų ištautėjimo pavojų 
i musų jaunoji gentkartė, tai. 
vyručiai, keiskim savo takti
ką. Nesišaipvkime ir nesabo- 
tažuokim lietuviškų paren
gimų, bet remkim juos. Tuo
met musų veikimas bus na
šesnis ir naudingesnis vi
siems.

Lietuvis Darbininkas.i

SLA. Pildomos Tarybos 
nominacijos jau pasibaigė. 
Surinktomis musu žiniomis, 
kurios kad ir nevisai pilnos, 
bet gana apytikrios, rezulta
tai yra tokie:

J prezidentu*:
Bagočius —1,700
St. Gegužis—1,500 
Bačiunas—1,100
Į vice-prezidentus:
Grinius—2,300 
Mikalauskas—1,350
Vokietaitis—900

I sekretorius:
Vinikas—2,200 
Jurgeliutė—1,800 
Čekanauskas—600
I iždininkus:
G ūgis—2,400 
Tareila—1,500
Lopata—800
I daktarus-kvotėjus: 
Bronušas—950
Karalius—900 
Jonikaitis
Stanislovaitis—600 
Klimas—500
Vadinasi, socialistų 

šas nominacijose išėjo stip
riausia

Į

KELEIVIS

LAIMINGŲ NAI JŲ METŲ”

i

Šita jauna mergaitė. Onutė 
Roberts, buvo išrinkta Pasade- 
nos mieste, Californijoj. oficia
liai to miesto vardu pasitikti 
Naujuosius Metus.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.'; 7—8 JO vak. TeL S. B. 2712.
496 EAST BROADVAY SOUTH BOSTON, MASS.

Ypatingas apsigynimas nuo 
plėšikų.

Tiys jauni plėšikai pereitą 
subatos vakarą bandė api
plėšti McCormicko maisto 
krautuvę ant kampo K st. ir 
6 st. So. Bostone. Du iš jų 
buvo su revolveriais. Drąsus 
krautuvininkas vienok vagi
liams nepasidavė; jis kirto 
vienam per veidą maišeliu su 
metaliniais pinigais, kuriuos 
įis laikė rankoje ir nugąsdin-
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KOLSTER
INTE RNATIONAL

KALĖDOMS 
NVLEIDUAM 

30 NUOŠIMTI. 
NAUDOKITĖS PROGA

700

sąra-

i

Lietuvių Benas Duos Pirmą 
Koncertą

Sausio 10 d.. Lietuvių Pi
liečių Kiiubo Benas, kuris 
pereitą pavasari susitvėrė, 
duos savo pirmąjį koncertą. 
Nors benas nesenai gyvuoja, 
bet padarė žymų progresą ir 
turi savo repertuare gana 
gerų muzikos kurinių, ku
riuos patieks šiame koncerte. 
Benui vadovauja gabus mu
zikantas p. F. Kriaučiūnas. 
Jis pasiaukavusiai dirba iš
auklėjimui ir palaikymui 
šios naujos lietuvių muzika- 
lės organizacijos. Didžiuma 
beno narių yra čia gimęs lie
tuviškas jaunimas, kuris tuc 
būdu turi progos pasilaikyti 
prie lietuvių ir sykiu su se
nesniais veikti musų visuo
meniškoj dirvc-j. Taigi, pa
geidaujama. kad Bostono ii 
apielinkės lietuviai ši kon
certą paremtų. Įžanga bu
sianti pigi, pritaikant prie 
dabartinės bedarbės ir sun
kių laikų. Rep.

Sudegė mokykla.
Aubumdale miestely, ne

toli Bostono, pereitą są
vaitę sudegė pradinė bernai
čių mokykla. Ugnagesiai bu
vo sušaukti iš Nevvtono, Wa- 
tertowno, Walthamo ir Wel- 
lesley, bet ugnies užgesinti 
negalėjo, nes buvo smarkus 
vėjas. Nuostoliai siekia 
>40,000.

East Bostono teatre aną 
vakarą sprogo nuo peršildy- 
no katilas skiepe. Teatre 
:uo tarpu buvo apie 1,500 
vaiką, kurie persigandę pra
dėjo veržtis laukan ir daug 
jų buvo sužeista.

Bostone eina gandai, kad 
/aidžia rengia areštuoti de
šimti uždarytojo Industrial 
Banko valdininkų.
NETIKĖTAS REIKALAS
Verčia parduot gražų 3 šmotų par- 

liorio setą, geroj padėty, tikro Mohair 
velvet, $169.00 vertės tik už pasiulv- 
ma. Pamatyt galit vakarais. (53) 

J. G. WHITE
319 E St. So. Bostone.

extra:

No. 52, Gruodžio 23 <L 1931

GYDYTOJŲ ADRESAI

J

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

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

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

i

LSS. 60 kuops susirinkimas.
Sekančią subatą, 26 gruo

džio, 7:30 vai. vakare “Ke
leivio” redakcijoj bus LSS. 
60 kuopos neparapstas susi
rinkimas. Visi draugai 

ilonės dalyvauti.
Kuopos valdyba.

!

Apiplėšė Gulf Refining Co. 
agentą.

Gulf Refining gazolino 
kompanijos agentas pereitą 
subatą vežė iš Sommervillės i 
$3.000 pinigų darbininkų ai-į 
goms. Plėšikai sekė ji nuo i 
pa’ banko ir Įvažiavus jam Į; 
tuščią gatvę, jie užvažiavo' 
automobilium jam už akių ir; 
prispaudė prie šaligatvio, j 
Neturėdamas kur važiuoti.' 
kompanijos agentas buvo I 
priverstas sustoti. Tuomet i visokios rūšies, supiaustytas ar ne- 
du banditai iššoko iš savo Pilstytas, pristatome i Montello. 

au omoblliaus ir atkišę re-1 Gausia kaina
vo verius pareikalavo pini-! 1 \!EnE£:V žvyrą.

r v Smėli ir kitokią medejra. Taipgi pe’-
gų Paėmę VISUS $3,000. ban- t kraustome aplinkui ir j

Suėmė Kubcs revoliucionie
rių.

Federalinės valdžios a- 
sentai Bostone suėmė Jose 
Bosch. 32 metų amžiaus ku
bieti. kaltindami ji siuntimu 
ginklų Kubos revoliucionie
riams praėjusią vasarą. Jus
ticijos departamentas sako, 
kad Jose Bosch prigulėjęs 
prie sąmokslo "laužyt Jung
tinių Valstijų neitralitetą”. 

į Ištikrųjų gi Kubos revoliu- 
jcionieriams šito "neitralite- 
;to” laužymas nerūpėjo ir ne
rupi. Jie norėjo tiktai nuver
pti Kuboje despotą Macha-

rna' do, kuri Wall Streeto ban- 
! kieriai palaiko

LAIKRODININKAS 
P. VALUKONIS 

Taisau Laikrodžius. Rašomąsias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga kaina. 

3S9 BROADWAY.
SOUTH BOSTON, M ASS.

Pereita sąvaitę automobi
liai Mass. valstijoj užmušė 
21 žmogų. Už girtą važiavi
mą buvo nubausta 153 auto
mobilistai.

•JLO 1 Al AA.L4gCJOVA.8AX

ti piktadariai pabėgo, palik
dami jam pinigus.

Policija sprendžia, kad- 
tie patys plėšikai tą patį va
karą apiplėšė keletą krautu
vių, Readvillėj ir Roxbury. 
Ir tai jie darą jau kelintą su- 
batą paeiliui.

Apie 100 žmonių dirba, o a-
pie 700 žiuri. į(

Darbai prie East Bostono Į 
tunelio kasimo jau prasidė-| I
. —. • « • XX V O . *

Modai UO.Mvaa
Mim- W>JQ 

wW» tuko*.

jo. Dirba apie 100 žmonių, o1 " IŠTOBULINTAS
kokie 700 kas diena susiren- PRIIMTUVAS, 
ka ir Žiuri, ar negaus ir jie Tai nėra koks naujas Radio— 
darbo. Bet kol kas daugiau SUSLStSk. ‘J5KŽ5S. 
neima. ,

EXTRA!
-Jeigu jauti kur nors ant senos far- : 

mos pakavoto aukso ar sidabro pini- i 
gų, pakvieskit mane—aš surasiu su 
iparatu.

A PETRAITIS
27 Lincoln St.. Brighton. Mass.

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kos, pradekite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir į 
namus. Namie esu kožną dieną 
nuo 9 iki 3 po pietų. (-)
VALENT. PALTAS A VICIUTĖ

912 E. Broadway, S. Boston, Mass.

>
i

SOUTH BOSTON
Parsiduoda du atskiri namai, 5 ir 

7 kambarių, geriausiam stovy, mo
derniškai įrengti kaip antai: garo 
apšildvmas, maudynė su dirbtinu 
lietum", elektra. Aplink tyras oras ir 
saulėta vieta Parduosim tučtuojau. 
Pirksite už $4600, Įnešti $600, li
kusią dali išmokėsit lengvom są
lygom. Kreipkitės tuojau pas:

A. J. KUPSTI
332 West Br»adway 

South Boston, Mass.

t

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kspoėsnas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilio 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra 
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti patarnavimą.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET, 
kampas E. Eight Street, 

SOUTH BOSTON. MAS&

ir

! EXTRA
! LIETUVIŠKA APTIEKA 
į Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
*
I!

i 
t 
i 
f 
1

Jūsų Senas Aptiekorii
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios Šaknys ii Lietu

vos ir visados šviežias [Moles 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
180 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richantnd 16M 

Aprieka atdara nuo 8 ’* rvtr 
iki 10 vakaro.

Bet 
ant 
tik

rai parinktiniausio tobulumo garso ir 
gerumo. Jį atstovauja Mackay Radio 
ir Telegrafo Kompanija. Keturi mo
deliai su pastebėtinai gražiais kabi
netais, $69.50 iki 149J>0 su tūbomis.

Užeikite pasiklausyti jo malonaus 
balso.

SOUTH BOSTON 
HARDWARE CO.

Jonas Klimas— savininku.
379 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

DR. J. MARCUS
IS MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Mass. 
Tel. Capitol 2257 Highlands 331o 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Nedėliomis: iki 4 vaL po pietų

f LIET U VYS

tOPTOMET RISTAS

J Jei Nori Nupentyt l 
l|4r Pataisyt Namą į

* KLAUSKITE KAINOS |
, | Jei reikia ir Išpopierinoju. į

• Gausite gerą darbą ir pigiai J 
! JUOZAS TAMOŠAITIS (-)!
j 11 Ticknor SU So. Boston, Masu. I
» Tel. So. Boston 1396-M. t .

f
f

f

Į

i

» priskiria 
atitiesinu

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą' tinkamu- 
laiku.i J. L. PAŽAKARNIS, O. D.

♦ 447 Broadway, So. Boston. Mase.
i ..........................................

TYPEWRITERIA1 '
Brukuojamos mašinėlės visokią rosią. 
Ir visokis 
spaudos 

mimogTafc 
ir rašto 
patarna
vimas.

TeL University MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

R, M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. Prie Broadway, So. Bostone

Dar dvi milžiniškos firmos 
susijungė.

P. Valiukonis, laikrodi
ninkas ir T. Vaigauskas eks- 

l gausia Kama pertas Radio mechanikas,
! BunAvojiMui .medeg) : žvyrą, rari(iasi no num. 389 Broad- 
Į Smėli ir kitokią medejrą. Taipgi per- ~ -i t-į tolimas vietas. way, So. Bostone. Reikale 

ditai pabėgo. Jų buvo iš viso į a, STONKUS prašome kreiptis pas mus,
4 žmonės. Ispring street. Hoibrook. Mass. gausit gerą patarnavimą. (-) j

—————
5535 girti automobilistai.
Automobilių registracijos 

viršininkas Ryan praneša, 
kad per metus laiko Mass. 
valstijoj buvo atimta 5,535 
automobilistams laisniai už
tai. kad pasigėrę važiavo au
tomobiliais.
Pažino savo negyvą seserį.
Miesto ligoninės lavoninė

je Elizabeth Grady pažino 
savo sesers lavoną. Pereitą 

' pėtnyčią ją užmušė automo
bilium tūla Miss Louise 
Brandon iš Brookline.

MALKOS
LIETUVIŠKA 

BUCERNĖ 
Užlaikome geriausia tavo ą 

parduodame pigiausia kfcina. Mė
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežią diegą—Chcp Suey. 

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAGSKAS 
STRAND CASH MARKET 

S31 BROADWAY, SO. BOSTON. 
Tetetonsa: So •&£’,

ir

f

BALIUS
LIETUVOS DUKTERŲ IR SUNŲ DRAUGYSTĖ 
Rensria puikų Balių Pėtnyčioje, Naują Metą Dienoje.

1 d. Sausio-January, 1932 m.
Prasidės 4 vai. po pietą, trauksis iki vėlai nakties.

CYPRUS SALĖJE
40 PROSPECT ST, CAMBRIDGE, MASS.

Bus šauni orkestrą Bert Orris and His Musical Reviewers iš Brocktono 
Malonėkite atsilankyt į musų balių ir srražiai pasilinksmint.
Iš toliau atvažiuojant, reikia išlipt ant Centrai skvero, ten nepertoli ir 
svetainė.

KVIEČIA VISUS KOMITETAS.

PUIKUS

f

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Justj automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
Drieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAtfAITIS
415 Old Cnlotty Av?.

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: Sa. Uostam 0777.
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GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

I
TeL So. Boston 2666.

Į

i

i « i
I
♦

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą į
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

VEAL- 
LOAF

EsseM
Specialybė

Tušintos ir Virto* 
Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai 
(Kindžiukai)

FRANK* 
FURČIAI

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADWAY, tarp C ir D st.
SO. BOSTON, MASS.

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI.
30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų

ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

»

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1898

!
I

advokatas
J. B. GAILIUS

Veda visokias provaa, 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET, 
(Kampas Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2713 

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Men užlaikomo visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių ioUų, Le
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Muaų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patariama. Vale
tus nusiunčiam ir per paMą. At
minkit musų adresų.

D. CAB1T (Reg. AptMtortas) 
1M DORCHE8TER 8TMBT, 

Kampas Broadway,
SO BOSTON, MAN.

Tai. Sau Baatea MN 31TS k SVSSl
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