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SUMIŠIMAS LIETUVOS
VALSTYBES TEATRE.

ARTISTĄ BABRAVIČIŲ Į šeimynos. Taigi dabar tenka 
KĄ TIK NEUŽMUŠĖ I rūpintis ne vien tik apie sa-

APOPLEKSIJ A i ve> bet ir aPie žmoną su vai-
_____  jku.

Jis žada važiuoti Rusijon 
duonos j ieškot. Kiti paleisti
artistai ruošias eit žemės art.

Tarp Lietuvos Valstybės 
Teatro artistų kilo didelis 
sumišimas, nes visai netikė
tai daugybė jų paleista nuo 
darbo. Šitas smūgis palietė 
gerai Amerikos lietuviams 
žinomą Juozą Babravičių, 
Joną Butėną ir visą eilę ki
tų.

Operos dirigentas St. Šim
kus sako, kad jis girdėjęs, 
jog ir jam duosią sagtį, nors 
kol kas jis tokio pranešimo 
oficialiai da negavęs.

Valstybės teatre yra toks 
jau paprotys, kad 1 gegužės 
dieną visiems teatro tarnau
tojams, dramos ir operos ar
tistams, išsiuntinėjama pra
nešimai, kurie jų ateinan
čiam teatro sezonui yra at
leidžiami, kurie paliekami. 
Visi atleidžiamieji netenka 
savo vietų ir algų nuo 1 rug- 
piučio dienos..

Šįmet iš operos paleista 
net 9 artistai; iš dramos 
skyriaus paleista da dau
giau. Paleistas violenčelis- 
tas Armonas sako, kad jis 
mėginsiąs darbo jieškoti 
Kauno karčiamose, o jei te
nai negausiąs, tai važiuosiąs 
ant ūkio ir eisiąs žemės arti.

Dainininkas Butėnas sa
ko, kad jis negalįs suprast1 
tokios teatro tvarkos. Opera 
prie teatro nepanaikinta, o 
artistai paleisti.

Artistas Katelė žada jieš- 
kot vargonininko vietos.

Blogiausia iš visų jaučiasi 
artistas Juozas Babravičius. 
Paklaustas laikraščių repor 
terių. ar jis dėl tokios žinios 
nenustebo, Babravičius atsa
kė:

“Aš daugiau negu nuste
bau—mane ką tik apoplek
sija neužmušė! Tik pagalvo
kit: aš esu senas artistas: 
ilgus metus dainavau Ame
rikos lietuvių kolonijose: 
mano vardas tenai skambė
jo netik lietuvių, bet ir kita
taučių lupose. Štai, Bostono 
majoras padovanojo man 
aukso raktą nuo miesto var
tų. Aš dainavau Paryžiuje ir 
Londone, kur pirmu karti 
lietuvių dainos klausėsi dau
gybė diplomatų ir ministe- 
rių. Tiesa, aš nedainuoju 
taip. kaip Caruso, bet vis 
dėl to musų teatre galėčiar 
dirbti. Dabar gi mane atlei
do, paliko be duonos kąsnio. 
Blogiausia yra tas, kad aš 
buvau Amerikos pilietis, bei 
pats nuo pilietybės atsisa
kiau. Vadinasi, į Ameriką 
grįžti nebgaliu. Jeigu kaip 
busiu priverstas važiuoti į 
Rusiją ir tenai duonos iieš- 
koti, jei tenai mane įsileis. 
Esu labai prislėgtas morali
škai.”

Gal nebūtų p. Babravičiui 
taip bloga, jeigu jis butų 
vienas pats. Bet išvažiuoda
mas iš Amerikos jisai vedė 
čia jauną merginą ir, kiek 
girdėjome, jau turi daugiau

Nužudė Makedonų
“Karaliaus” Pata

rėją.
Pereitą sąvaitę Bulgarijoj 

buvo nužudytas Dimitrij 
Michailov, Makedonijos re
voliucionierių veikėjas, 
žmogžudys nesuimtas.

Nužudytasai Michailov 
buvo “karaliaus” Ivano Mi- 
chailovo dešinėji ranka ir 
patarėjas. Tas “karalius” ti
krenybėje nėra joks kara
lius, tik Makedonijos politi
nių emigrantų organizacijos 
vadas. Jis kovoja už nepri
klausomą Makedonijos vals
tybę. Makedonijos gyvento
jų yra apie 2,500,000, bet ta 
šalis dabar padalinta tarp 
Graikijos, Bulgarijos ir Ju
goslavijos. Revoliucionie
riai, kurie siekia nepriklau
somos Makedonijos, vadina 
save “komitadžais”. Nors jų 
organizacija Bulgarijoj yra 
legalė, bet jos vadai labai 
dažnai žudomi. . Galimas 
daiktas, kad čia veikia tų 
valstybių ranka, kurios ne
nori paleisti Makedonijos iš 
savo kontrolės.

Voldemaras Nori 
140,000 Litų.

Kauno laikraščiai prane
ša, kad Voldemaras per sa
vo advokatus įteikęs Lietu
vos valdžiai reikalavimą, 
kad ji jam užmokėtų 140,- 
000 litų.

Matyt, buvusis diktatorė- 
lis nori “atlyginimo” už iš
trėmimą ir už iškeltą jam 
bylą.

Bet ar jis būdamas val
džioje atlygindavo savo 
piešininkams, kuriuos jis 
be jokio reikalo tremdavo į 
Varnius arba tąsydavo po 
teismus ir kalėjimus?
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Prezidentas Priešin
gas Viešų Darbų 

Paskolai.
Demokratų lyderiai Kon

grese pradėjo agituot už pa
skolą viešiems darbams fi
nansuoti. Jie pataria išleisti 
$1,000,000,000 vertės bonų 
tam tikslui. Bet prezidentas 
Hooveris griežtai tam prie
šingas. Jis sako, kad organi
zuojant viešus darbus be
darbiams krizio neprašalin
si, nes iš tokių darbų pelno 
niekas neturės. Todėl jis siū
lo remti pinigais tiktai 
stambias kapitalistų korpo
racijas, kurios galėtų ne 
vien tik darbo bedarbiams 
parūpinti, bet ir pačios pasi
pinigautų. O paramą to
kioms korporacijoms galinti 
duoti nesenai valdžios įkur
ta “finansinė rekonstrukci
jos korporacija”; vadinasi, 
bonų leidimas visai nerei
kalingas.

Kaip Aksakovas Bė
go Iš Rusijos.

įlindęs } kiaurą rąstą, pa
vandeniu nuplaukė upe Į

Lenkiją.
Lenkų laikraščiai prane

ša apie nepaprastą įvykį 
Lenkijos Rusijos pasieny.

Disncs rajone. netoli 
Kovsovo kaimo, kaimiečiai 
ištraukė iš upės storą rąstą 
kurio vidury rado pasislėpu
sį žmogų. Tai buvęs Mas
kvos politeknikumo studen
tas, Vladimiras Aksakovas, 
pabėgęs iš “komunistinio” 
kalėjimo Polocke.

Aksakovas papasakojo, 
kad jis esąs technikas ir iš
radėjas. Jis pabėgęs iš Po
locko kalėjimo ir du kartu 
mėginęs pereit Lenkijos sie
ną, bet jam tai nepavykę, 
nes Disnos, Drisos ir Vetri- 
novo rajone esama daug So
vietų patrulių. Tada Aksa
kovas sumanęs patekti į 
Lenkiją upe. Didelėje lent
pjūvėje Jagodčėje, Daugu
vos pakrantėje, Polocko sri
ty, jis radęs storą rąstą, ku
riam iškalė vidurį, Įlindo į 
rąstą ir palikęs skyles kvė
puoti pradėjo plaukti upės 
srove.

Rąstas, kuriame pasislė
pęs plaukė Aksakovas buvo, 
pagautas Sovietų žvejų ir 

bet
naktį Aksakovui pavykę vir
vę atrišti ir nuplaukti to
liau.

Kelis kartus plaukiantį 
rąstą apžiurėjo Sovietų mo
toriniai laivai, bet nesustab
dė.

Pagaliau Aksakovas lai
mingai pasiekė Lenkijos 
krantą.

Michigane Atsidarys 
41 Bankas?

Micb įgano valstijos ban
kų komisionierius R. E. Rei- 
chert paskelbė aną dieną 
kad greitu laiku toj valstijoj 
atsidarysiąs 41 bankas, ku
rie buvo uždarę savo duris 
šiais ir peritais metais, šeši
bankai jau atsidarę. Išleis^pririštaa ^prie kranto, 
tas naujas įstatymas Michi- 
gano valstijoj leidžia užsi
dariusiam bankui iš naujo 
atsidaryt, jeigu bent 85 nuo
šimčiai depozitorių pasirašo 
“moratoriumo” sutartį, pa
sižadėdami per tūlą laiką 
nereikalaut pinigų išmokėji
mo. Kai kurie depozitorių 
pasižada nereikalaut pinigų 
net per 5 metus.

AIRIAI RUOŠIASI PA
NAIKINTI PRIESAIKĄ

KARALIUI.
Šią sąvaitę Airijos sena 

tui bus paduotas įstatymo 
umanymas, kuriuo panai

kinama priesaika Anglijos 
karaliui. Žemesnysis parla
mento butas šitą bilių jau 
priėmė, todėl manoma, kad 
ir senatas priims.

DU ESTIJOS JAUNUO-
LIAI VALTIMI PER

PLAUKĖ JŪRES.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

kan atplaukė du jauni bro
liai Ahto, kuriedu pereita 
lapkričio mėnesį išplaukė iš 
Estijos uosto Talino 26 pėdų 
ilgio valtimi. Vienas jų yra 
19 metų amžiaus, antras— 
23.
VEŽIKŲ STREIKAS IS

PANIJOJ PASIBAIGĖ.
Automobilių ir busų veži

kai Ispanijoj buvo apskelbę 
generalį streiką pereitą są
vaitę. Bet pastreikavę porą 
dienų, visi sugrįžo darban. 
Streiko smulkmenų telegra- 

• mos nepaduoda.

PER 69 METUS NERAGA
VO VANDENS.

Watertown, Wis.— Šį pa
nedėlį čia mirė Henry Bas- 
singer, 101 metų amžiaus se
nukas, kuris per 69 pasta
ruosius metus neragavo van
dens. Sakoma, kad sykį jis 
atsigėręs iš šaltinio vandens 
ir paskui sužinojęs, kad ne
senai iš to šaltinio buvo iš
mestas pastipęs šuo. Nuo to 
laiko jisai ir sustojęs gerti 
vandeni. Jis gėręs alų, pieną 
ir kitokius skysčius, tik ne 
vandeni.

LIE-SOVIETAI PERKA 
TUVOJ ODAS.

Sovietų aitstovybė Lietu
voj yra nutariusi užpirkt ke
lias dideles partijas odų. 
Viena partija jau užpirkta.

LAIVYNO BALIUNAS
KLIUVO UŽ KALNO.
Amerikos laivyno baliu- 

nas, kuris pereitą ketvergą 
išlėkė iš Lakehursto, N. J., 
lavinimosi tikslais, lėkda
mas per Berkshire kalnus, 
nakties laiku užkliuvo už 
kalno viršūnės ir komendan
tas Fisher buvo sužeistas 
Ties Fitchburgu, Mass., ba- 
liūnas turėjo nusileisti že
mėn ir atiduoti sužeistąjį li
goninėn.

Londono žinios sako, kad 
Anglijos premjero Macdo- 
naldo akis, kuriai nesenai 
buvo padaryta operacija, 
žymiai pasitaisė ir esą vil
ties, kad greitu laiku jis vėl 
galėsiąs matyt.

Australijoj Susekta
Fašistų Sąmokslas.
Sydnev mieste policija pa

darė fašistų namuose eilę 
kratų ir rado dokumentų, 
kurie parodo, kad Australi
joj buvo ruošiamas fašistų 
sąmokslas nuversti dabarti
nę valdžią, visus ministerius' 
ir parlamento narius suso-

Horman Thomas Bus Socialistą 
Kandidatas į Prezidentus.

KONVENCIJA PASISAKĖ 
RUSIJOS KLAUSIMU.

Rusijoj, ir Socialistų Parti
jos konvencija tokią sistemą 
užgyrė. Bet komunistų des
potizmas ir žiaurus perse- 

yra
Priimtas programas nurodo,

dind kalėjiman *ir paskelbti kcbi.u budu 8eriau’ia į klojimas kitų piliečių
fašistų diktatūrą. Australi- *tybmtl pramonę Amerikoj.. peiktinas dalykas, ir šito so
jos fašistų organizacija va- Amerikos Socialistų Par-Ralistai negali užgirti. 
dinasi “nauja gvardija”. Ji tijos konvencija Milwaukeeį
susidarė metai atgal ir sako-1 mieste nominavo savo kan- 
i turinti jau 100,000 narių, didatu į Amerikos preziden

tus draugą Normaną Tho-
Rusijoj Prasideda
Privatinis Biznis.
Maskvos žiniomis, Rusi 

jos ūkininkai dabar labai 
džiaugiasi, kad valdžia lei
dusi jiems pardavinėti savo 
produktus atviroj rinkoj, 
kaip būdavo senovėj. Nors 
niekas negali parduoti javų, 
pakcl bus išpildyta valdžiai 
reikalinga 1932 metų pile- 
va, kurią busią galima išpil
dyt tiktai nuėmus šių metų 
javus, tečiaus pieno produk
tus, kiaušinius ir visokias 
daržoves ūkininkai jau da
bar pradėję vežti į mieste
lius ir pardavinėti juos atvi
roje rinkoje, privatiniems 
žmonėms. Iki šiol komunistų 
tvarka drausdavo šitokią 
prekybą. Komunistai saky
davo’ kad tai yra privatinis 
biznis, kuris gimdo visokius 
spekuliantus ir sukčius.

Komunistų Vėliava 
Skraido Po Ukmergę

Ukmergės pašto sodne 
Lietuvos karininkai nutarė 
statyti sau “Ramovę”, tai 
tokį namą, kur jie susirinkę 
gali gerai išsigerti, kortomis 
palošti ir kitaip pasilinks
minti. Bet lyg tyčia šitoj pa
triotiškoj vietoj pasirodė a- 
nądien komunistų raudona 
vėliava. Ir sugauti tą vėliavą 
jokiu budu nebuvo galima 
nes ji buvo pririšta prie gy
vos varnos ir skraidė po vi
są parką. Matyt, komunis
tai buvo kaip nors sugavę 
varną ir, pririšę prie jos sa
vo vėliavą, paleido ją.

NAMŲ PASKOLOS 
BILIUS.

Kongresan yra įneštas bi
lius, kurio tikslas yra įkurti 
federalių bankų sistemą pa
skolai namams teikti. Da 
bartiniu laiku paprasti ban 
kai visai neduoda paskolų 
ant namų. Taigi to biliaus 
tikslas yra pastatyti eilę spe
cialią valdžios kontroliuoja
mų bankų, kurie skolintų pi
nigus vien tiktai namų savi
ninkams. Spėjama, kad tas 
bilius praeis.

ALAUS BILIUS VĖL 
ATMESTAS.

Šį panedėlį žemesniame 
Kongreso bute vėl buvo bal
suojamas alaus bilius, ku
riuo buvo siūloma sugrąžin
ti 2.75% alų, kad padidinus 
valdžios pajamas. Už bilių 
balsavo 169 kongresmanai, 
o prieš—228.

DIKTATŪROS IR ŠEŠĖ
LIŲ BAIDOSI.

Pietųslavijos vyriausybė 
uždraudė kroatų tautiniame 
teatre Zagrebe vaidint Goe- 
thės dramą “Egmont”, ku
rioj atvaizduota flamandų 
kova dėl laisvės XVI šimt
mety. Cenzūra įžvelgė pana 
Šurną tarp tos kovos ir kro
atų tautinio judėjimo.

ANGLAI MALŠINS INDŲ 
RIAUŠES KANUOLĖMIS 

IR ARKLIAIS.
Riaušės tarp indų ir mu- 

zulmonų Bombėjaus mieste 
da nesiliauja. Užmuštų skai 
čius siekia jau 150, o sužeis
tų esą daugiau kaip 1,000. 
Bombėjaus gubernatorius 
Sykes (anglas) pašaukė ko
von su riaušininkais vieną 
brigadą raitelių ir brigadą 
lauko artilerijos.

masą, o į vice-prezidentus— 
drg. Jamesą H. Maurerį, ku
ris jau per 16 metų yra A- 
merikos Darbo Federacijos 
pirmininku Peimsylvanijos 
valstijoj..

Pereitą nedėldienį Mil- 
waukee mieste įvyko milži
niškas darbininkų mitingas, 
kur kalbėjo nominuotieji 
kandidatai ir kiti socialistų 
veikėjai. Jų kalbos buvo 
siunčiamos per radio ir bu
vo girdimos visose Jungtinė
se Valstijose, Kanadoje ir 
Meksikoj. Paskutinis kalbė
jo Milwaukee miesto majo
ras drg. Hoan.

Delegatų konvencijoj bu
vo 250, o svečių tiek, kiek 
tik galėjo salėn tilpti.

Gyviausių diskusijų sukė
lė klausimas, kokiu budu 
pervesti Amerikos pramonę 
iš privatinių rankų į visuo
menės nuosavybę, kuomet 
socialistai paims viršų, ir 
antras klausimas, kaip So
cialistų Partija privalo žiū
rėti į Sovietų Rusiją?

Nuosavybės pakeitimo 
klausimu Califomijos dele
gatas William Busick pasiū
lė rezoliuciją, kurioj sako
ma, kad valstybė privalo pa
imt visą pramonę į savo ran
kas be jokio atlyginimo da- 
bartiniems jos savininkams. 
Kitaip sakant, valstybė pri
valo konfiskuoti

TEISMĄ UŽGRIUVO 
LUBOS.

Kriminaliniam teismui 
posėdžiaujant Bestijoj, Kor
sikoj. staiga įgriuvo lubos ir 
palaidojo po griuvėsiais tei
sėjus, advokatus, kalinius, 
žandarus, ir publiką. Viso 
labo žuvo mažiau ar dau
giau sunkiai sužeisti ir nu
gabenti į ligonines. Tarp 
žuvusiųjų yra du advokatai.

PAGROBĖ $23,000 IR NU
ŠOVĖ POLICMANĄ

New Castle, Pa. — Šį pa
nedėlį čia buvo užpultas au
tomobilius, kuriuo buvo at
vežta $23,000 į Mahoning 
Trust Co. banką. Automobi
liuje buvo du banko pasiun 
tiniai ir vienas policmanas. 
Vos tik policmanas išlipo iš

Stodamas už šitą planą, drg. ‘ 
Busick nurodė, kad svetimos’ 
savasties konfiskavimą yra 
jau pripažinusi ir dabartinė 
Amerikos valdžia. Pavyz
džiui, darbininkams atima
ma netik namai, kada kapi
talistai išmeta juos iš darbo, 
bet atima ir duoną.

Bet Norman Thomas bu
vo griežtai priešingas to
kiai taktikai. Jo manymu, 
draugai, kurie reikalaudami 
pramonės konfiskavimo ti- 
kiti palengvinti socialistams 
laimėjimą, ištikrųjų tiktai 
trukdo socialistinį darbą, 
nes sukelia prieš save visas 
buržuazijos jėgas. Todėl 
drg. Thomas pasiūlė pra
monės nusavinimą su atly
ginimu jos savininkams. At 
lyginti nėra taip sunku, kaip 
tūliems gali išrodyt, nes nė
ra reikalo mokėti už tai gry
nu auksu. Valstybė gali iš
leisti bonų ir užmokėti savi
ninkams tais bonais. Bonai 
gi bus išpirkti tuo pelnu, ku
rį valsytbė gaus iš nusavin
tos priemonės.

Šitokį planą konvencija 
ir priėmė.

Rusijos klausimu ginčyta
si kelias valandas. Galų ga-

Atrado “Babelio
Bokštą.”

Michigano Universiteto 
muziejaus direktorius, prof. 
Leroy Waterman, buvo nu
vykęs Mesopotamijon kasi- 
nėt senovės liekanų. Meso
potamija randas mažoj Azi
joj, prie Eufrato upės, kur 
senovėj žydėjo garsioji Ba- 
bilionija. Tenai buvęs stato
mas ir tasai garsus “Babe
lio Bokštas”, kuriuo žmonės 
norėję į dangų įlipti ir patį 
Dievą pamatyt. Bet Dievas 
jų planą sugadinęs, sumai
šydamas jų kalbas. Tokia y- 
ra pasaka. Bet prof. Water- 
man, kuris dabar sugrįžo iš 
Mesopotamijos, sakosi ma
tęs to “bokšto” griuvėsius 
savo akimis, ir suradęs, kad 
tai nebuvęs joks “bokštas į 
dar^ų lipti”, bet “šventna- 
mis dievams gyventi”. Jis 
randasi Akšako mieste ir 
vietos žmonių kalboje vadi
nasi “Zigurrat”. Panašių 
“zigurratų” buvę daug. Jų 
atsiradimą prof. Waterman 
aiškina taip: Mesopotamija 
yra lygi šalis.Apie 4,000 me
tų prieš Kristų į tą šalį pra
dėjo iš kalnų imigruoti su- 
meriečiai. Pripratę prie kal
nų, o čia jų nerasdami, jie 
pradėjo pilti pilimus savo 
rankomis ir statyti ant jų sa
vo miestus. Ant pat pilimo 
viršūnės jie pasistatydavo 
“Zigurratą” savo dievams 
gyvent. Užplūdę vėliaus ba- 

pramonę. bilioniečiai tuos “zigurra-
tus” suardė. Taigi iš tų “zi
gurratų” ir gimusi pasaka a- 
pie “Babelio Bokštą”, apie 
kuri kalba “šventraštis”.

Prof. Waterman sako, kad 
jo atrasti griuvėsiai turį di
delio kubilo pavidalą. Sie
nos sudėtos iš žalių plytų ir 
turi apie 15 pėdų storio, o 
skersmuo apie 30 pėdų.Tarp 
tų sienų esąs pastatytas iš 
plytų keturkampis šulas.

ANGLIJOJ LAUKIAMA 
200,000 AUDĖJŲ

STREIKO.
Medvilnės audimo fabri

kantai Anglijoj paskelbė, 
kad visos sutartys su darbi
ninkų unijomis turi būt pa
naikintos iki 11 birželio. Jie 
nori panaikinti tas sutartis 
tuo tikslu, kad galėtų nuka
poti darbininkams algas. 
Taigi manoma, kad audėjai 
streikuos. Organizuotų med
vilnės audėjų Anglijoj yra 
daugiau kaip 200,000.

automobiliaus su pinigais,’le prieita prie tokios įsva- 
banditai tuojaus šovė jį ir,dos, kad dabartinėj Sovietų 
ant vietos užmušė. Tuomet Rusijoj yra daug gero ir 
jie pagrobė pinigus ir pa-:blogo. Geras dalykas yra 

bėgo. _ | planinga gamybos sistema

FRANCUZIJA UŽDRAU
DĖ AMERIKOS ODŲ 

ĮVEŽIMĄ
Francuzijos valdžia pa

skelbė, kad nuo šiol Ameri
kos odos nebus Francuzijon 
ileidžiamos.Francuzai “atsi
moka” Amerikai visokiais 
budais už duotą jiems pa
galbą karo metu.
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KAS DABAR VALDYS VOKIETIJĄ?

KĄ SAKO APIE SOVIE
TŲ RUSIJĄ ČEKŲ KO

MUNISTŲ VADAS.
Didžiojo karo metu rusų 

nelaisvėn pateko daug čeko- 
slovakų iš Austro-Vengrijos

teikia geresni patarnavimą. 
Galite sakyti, jog sandariečiai 
pralaimėjo.”

Vadinasi, “Sandara” nori 
jasakyt, jog SLA. nariai, 
curie nebalsavo už “tautiš-

Šitas skaitlines D-ras Mon
tvidas sakosi ėmęs iš Chica
gos Sveikatos Departamen
to. todėl jos turi būt tikslios.

Kadangi i š kiekvieno 
10<X) gyventojų Chicagoje 
per metus numiršta 11, tai 
D-ras Montvidas daro išva-lmus Vokietijoj 
dą, kad Chicagoje turi but’atsnėti. kas dal 
apie 80.000 lietuvių.

armijos. Jų didžiuma senai KUS- - suvadziojimams ir balsavo <uiujau grjzo, bet kai kurie pa
siliko Rusijoj ilgesniam la'i 
kui. Nesenai vienas čekas 
sugrįžo savo tėviškėn išgy
venęs Rusijoj net 17 metų. 
Jam teko gerai pažinti bol
ševikų tvarką ir jis ją nu
piešė čekų spaudoje labai 
tamsiomis spalvomis. Jis va
dinasi Heisler.

Čeko-slovakų komunistai 
pradėjo tuojaus rėkti, kad 
Heisler meluoja. Jis esąs 
buržuazijos bernas ir “pro
letariato tėvynę" šmeižiąs. 
Daugiausia Heisleri tuomet 
atakavo čekų komunistų va
das J. Novak.

J tas komunistų atakas 
Heisleris atsakydavo, kad 
savo akimis Rusijos gy 
venimo nematę, jie negali ji 
“šmeižiku” vadinti

Tuomet komuinstų vadas 
J. Novak nutarė pats nuva
žiuoti Rusijon ir patirt, kaip 
ten ištikrųjų yra. Jis išvyko 
su keliais savo draugais pe
reitą rudeni.

Šiandien jis jau vėl Čeko
slovakijoj, ir štai jo viešas 
laiškas, paskelbtas Čekų lai 
krašty “Česke Slovo

“Nuvykau SSSR padėti kur
ti komunsitinę valstybę, kuri 
butų darbininkams antra tėvv 
nė. Baisiai apsirikau. Pats ma 
čiau darbininkų badą ir skur 
dą. Darbininkai apdriskę ir ne
patenkinti ‘komunistine’ tvar 
ka.

“Nelygybė tarp Sovietų pr 
liečiu yra didesnė, negu kur 
nors Europoje. Sovietų biuro
kratija elgiasi su darbininkais 
kaip su gyvuliais. Darbininkų 
gyvenimo sąlygos yra bloges
nės negu musų kalėjime.

‘Pradžioje norėjau protes-

už Bagočiaus-Gugio-Bakano 
grupę.

O mums rodosi kaip tik 
mėsingai. Mums rodosi, 
tad suvadžioti buvo kaip 
tik tie, kurie balsavo už 
“tautiečius'. Juk pagal tie
są, musų “tautiečiai”, nušei- 
mininkavę apie pusę SLA.. 
turto, neturėjo gauti šituose 
rinkimuose nei vieno balso!

KUNIGAIKŠČIO VY
TAUTO “KATASTROFIŠ

KA KLAIDA“.
Musų tautininkai garbina 

kunigaikšti Vytautą kaip 
gabiausi ir išmintingiausi 
Lietuvos valdoną. O prof. 
Pakštas, skaitydamas aną
dien paskaitą, pasakė kau
niečiams, kad Vytautas bu
vo žioplas valdonas ir Lie
tuvos žvilgsniu padarė “ka
tastrofišką klaidą.”

Ta klaida buvusi tame, 
kad Vytautas nuklydęs į ry
tų tyrus, kur nebuvę vilčių Į- 
sistiprinti. Vytauto žioplu
mas aiškiausia matyt iš to, 
kad po Žalgirio, kuomet jam 
buvo gera proga galutinai

FAŠISTU. AR SOCIAL-I 
DEMOKRATŲ DIKTA

TŪRA?
“Socialdemokrato” ko

respondentas rašo iš Berly
no apie paskutinius rinki- 

ir mėgina 
atspėti, kas dabar tenai val
dys, nes Prūsijos koalicinė 
vyriausybė su socialdemo
kratu Brauru priešaky kol 
kas da nepasitraukė. O ka
dangi Prūsija sudaro du vi
sos Vokietijos trečdaliu, tai 
Prūsijos susitvarkymas vi
suomet turi didelės Įtakos ir 
likusioms Vokietijos da
lims.

ratus, susmuko. Katalikiš
kas centras, dėka tikybi
niams ryšiams, fašistų puo
limui atsilaikė ir išėjo iš rin
kimų šiek tiek net sustiprė
jęs. Kitas charakteringas 
rinkimų bruožas — komu
nistų pralaimėjimas. Nei

Pasiutimo Priepuolis Apėmė 
Diktatūros Valdomą Lietuvą
“Lietuvos Žinios” rašo: 
Šis pavasaris pasižymėjo

PROF. LEONAS APIE 
DEMOKRATIJĄ

Prof. Leonas skaitė Lietu
vos universitete studentams 
paskaitą apie demokratijos 
esmę. “Lietuvos Žinios” pa
duoda jos turini taip:

i sumušti jMjp!rz.io
“Sako, tik užsienin išvažia- kus ir užimti lietuviškųjų 

vus mes galim suprasti, kokios prūsų apgyventas žemes iki 
didelės reikšmės turi laisva Dancigo, jis to visai nepa- 
spauda ir rinkimai. Į dalė.

“Rinkimai turi didžiausios! Vietoje stiprintis pajūry, 
svarbos. Tegul ir 4 metams Vytautas visiškai pajūrius 
renkamas prezidentas ar par- apleido. Visos tautos siekia 
lamentas. Bet žmogus gyvena prie jūrių, O Vytautas nuo jų 
ne 4 metus, o nori ir toliau gy- bėgo tolyn.
venti, taigi jis rūpinasi, kad Atsitraukus nuo jūrių pa- 
jis ar jo partija galėtų gauti kraščio, Lietuva negalėjo 
pasitikėjimą ir per kitus rinki- vystytis ir pradėjo merdėti, 
mus (prof. Leonas kalba apie
laisvus rinkimus). Tas priver
čia valdančiuosius geriau elg-Į 
tis. Lietuva esanti autoritetų 
šalis. Antai, seime svarstant į-1 
statymą, kr. dem. atsiklausę 

vyskupų, ar tokia žemės refor
ma neprieštarauja katalikiškai J 
moralei, ir tik gavę dvasiškijosi 
teigiamą atsakymą, kr. dem.l

Paskutiniuose -rinkimuose 
Į Prasijos seimą daugiausia 
pateko fašistų. Atnrą vietą 
po jų užima socialdemokra
tai, trečią klerikalai.Bet vie
ni patys didžiumos nesuda
ro nei fašistai, nei socialde
mokratai. Taigi reikės da
ryt kombinacijas. Naturali- 
škiausis blokas butų fašistų

skurdi medžiaginė fjari)0 ne Nemuno potvyniais, bet 
masių padėtis, nei 90cialde-klurP12mi? el\ kų tiagedi- 
mokatų kompromisinė nevi- J®15?!5 kriminalinėm sen-
sada masėms aiški lavira- ...
rimo politika, nepajėgia vo- .?,nes Serec.ziaus
kiečių komunistams ikvėptiPais^anes'TS. nuzv,(!“ 0 (.*au_ 
naujos dvasios. Prūsijoj,Į^-imoJe nieko nekaltus zmo- 
Hamburge, Bavarijoj ir kt. neį .
komunistai grįžta iš rinki- ?? a^ie. ^'■a(^111‘
mų lauko su dideliais pra-kaz kokis svetimo .uito 
laimėjimais. Jie kapituliuo- “egejas įsižeidęs, kad suse- 
ja prieš Hitlerį ir būriais!^ t!ar)U5. sugriebęs 
persimeta pas fašistus. šautuvą terorizavo \ įsą kai 

. Jma; 1 nukovęs, kita suzei- 
Pažymėtina, taip pat kad dę; ir ats “tragiškai” žu- 

įr “kairieji socialdemokra- VęS pCra dienų vėliau. Gel
tai , pernai atsiskyrę nuo Įgauti išky vėl "baisi meilės 
partijos, visiškai bankruta-Lragedjja”^ gUĮ. 25 metų ka
vo. _ Skaidymasis neradoI valierius eidamas su draugu 
masėse jokio atbalsio ir pas mylimąją, atima iš jo 
naujai su nemažu triukšmu ginklą, pasikėsina nužudyti 
gimusi Socialistinė Darbi- Į jr sužeidžia, po to, nubėgęs 

pas motiną—šauna motiną 
myli-

dniktas valdžioje Dariliks 7*^‘T *t“. v7‘, \ !**_’ jniąją), paskui padega tio-

koalicija. Jeigu prie joą.pri-^“ k ‘' arte sudega...
^dėtų komunistai, tai ji su- demokratu partija ir jos ve-1 5e ia.^’ .^aun,° naujoji 
darytų didžiumą balsų ir damos ofesinėę sąj J olsauskijada , kur figuruo- 
tUO budu fašistų galima bu- vrfl naskurinė Vokiečiu Ua Jau ne koks kaimo bernas,
tų j valdžią neįsileisti Tik, įarbo demokratijos tvirto! bet .inteligentas, buvęs gim- 
deja, is komunistų ir dabar j kurią fašistai negalės i-|na~1j|l m°kytojar. politine 
nieks proto nesitiki. Tuo sįlaužti ‘ ‘ veikėjas, studentas juristas,
tarpu padėtis yra tokia, kad ' Tik į jr| Kokios nepaprastos pava-

t™ slogučio galo

-p J gimusi r/aiv; į jį.
buvo gera proga galutinai kataliku centras su fašistais n?,n^^ Partija pasiiodė esąsmOuną—sauna r 

KdUUĮKų centras su laskian uk mmi0 burbulas. Atsako- /v.,m g npipjfio Ve<ti nesutikda Todėl galimas nvbė už tolimesnę Vokieti-} maia i • naskni nadpo

su klerikalais.

nusikaltę ar ne. Viena mat 
atsakomybė! Jeigu aš nelai
mingas, jeigu man galas, tai 
visiems galas!

Tai yra naujoji šiųmečių 
“sensacijų” ypatybė, pasku
tinė nusikaltimų mada!

Pirmiau savižudis palik
davo raštelį, kuriame rūpin
davosi, kad kas nekaltai ne
nukentėtų. Dabar kitaip— 
rūpinasi palikt kuo daugiau 
lavonų, kuodaugiau neapy
kantos ir jokių ryšių, jokių 
pasiteisninimų su likusiu pa
sauliu.

Tokia paskutinių nusikal
timų moralė.

Bet dar įstabesnis daly
kas už šią moralę, tai musų 
visuomenės reagavimas į 
tokius įvykius.

Musų visuomenė tokiais 
įvykiais domisi tiktai kaipo 
sensacijomis.

Reaguot į tokius įvykius, 
pareikšt savo nusistatymą, 
pasmerkt, ar užjaust, tai ne 
musų visuomenės reikalas!

Šiuo atveju ji visiškai ne
jautri. Tegul kas nori sau 
pjaunasi, kariasi, šaudosi— 
mums tai visai nesvarbu!

tuoti, bet kada įsitikinau, kad I timentas už demokratiją.

JEIGU
Brooklyno “Vienybė” sie

lojasi, kad fašistų kandida
tai i SLA. viršininkus pralai
mėjo rinkimus. Ji pyksta ant 
sandariečių, kam tie statė 
savo kandidatų sąrašą. Sa
ko, jeigu sandariečiai butų

..... . „ . , .rėmę Smetonos partiją, taipneme žemes refom,,. Baląda-Lautininkai rinkimus butų 
mas Leonas studentams palin-b »Loizv •• * | laimėję. „

Šiur. kad butų laimėję. O 
Juo daugiau Lietuvos dik-ljeigu da socialistai butų sa- 

tatoriai stengiasi žmones vo balsus “vienybiečiams” 
nuo demokratijas “atpra- atidavę, tai fašistų laimėji- 
tint”, tuo daugiau auga šen- pas butų da tikresnis.

fašistais, arba kol komunis
tai supras reikalą remti de
mokratišką vyriausybę, tu
rės pasilikti dabartinė Brau
no vyriausybė “laikinai” ei
ti pareigas. Veimaro koali-

J. D.

Pasaulis Pasiuto.
pareigas. Veimaro Koaii-’ Trampu laiku mes pergy-

ciia tokia ffalimvbe ir nrieš venome V1^ el1? nepapras- cija lOhią ganmyoę ir pnes . • ivvkin A
rinkimus jau numatė ir to- tai Ja™inancn# l'TKių. a

politinis i Tai ne musų reikalas.Tam 
yra valdžia. Mes neatsa
kingi įvykio stebėtojai. 
Kiekvienas dirba savo dar
bą, kiekvienas kaip moka 
eina savo pareigas. Į “ne sa
vo darbą” niekas nesikiša. 
Viskas, rodos, tvarkoj.

Bet čia kyla klausimas: 
musų visuomenėj yra kažko- Koks viso to darbo ir tvar
kių baisių nuodų—mikrobų. Į kostįkąąs- . .

2) Tautos organizmas — Policija, teismas, kalėji-

sario sensacijos!..
Į šias “sensacijas” reikia

žiūrėti giliau, negu papras
tas sensacinis smalsumas 
siekia, nes:

1) Šie reiškiniai rodo, kad

jdu iiunuttr u vv- - . , - - f i«----------o---------- . ....
dėl paskutiniame Landtago ” , - Tindhereho enizo!. Plači°ji visuomenė labai sil- mai kovoja su įvykusiais nu
posėdyje buvo pakeistas į Tuoiaus no to MekrikaPnai rea?uo.ia I tuos reiški- į įkaitimais. o ne su pneza- 
Landtago statutas tąja pra- 1«?3a’?s P° ™ -Meksika . stimis. kurios juos iššaukia,c nutraujęe diplomatinius san- yy ... ...... A L-„riu tusme, kad ministeris pirmi- 
ninkas vra renkamas

tai yra beprasminga? dalykas,! ----------------
ir gresia net mano gyvybei. ■ CHICAGOJE PER 5 ME- 
sugrižau su šeima į tėvynę. 1 TUS MIRĖ 4,791 LIE- 
Daug iškentėję, vos ištrukome TUVIS,
iš Sovietų žemės ir su džiaugs
mo ašaromis matau savo tėvy
nę, kur mes galim laisvai kvė
puoti.

3) Šitie reiškiniai turėtų !ls kunil Jie dygsta, 
iti rimta moksliško tyrinę- Norint m^alėti reiški- 

iimo ir vieša diskusija, o ne nius (nusikaltimus), reikia 
vien kriminalinės policijos, nugalėti jų priežastis. Todėl 

' ' (pirmiausiai reikia tas prie-

. ..„.M.- su Peru. BombėjujeI, .,. - , . . abe? muzulmonai susimušė su in-|butl r!mta ""***’tynne’
burna basų < aiįguma. i f|a|s dievu ir per 3
Šiol užteko santykines dau- dj skCTitynių žmonfc|vien nniiunaunes pončų 
gumos). Žinoma, toks laiki- ž jsta Įarba laikraščių medžiaga
nas mažumos valdymas, ParJ.žiuje rasas (ašjstas nu
kiek jis ilgai besitęstų visgi pranclJzį įos preziden- Į kinių atsitikimus.

Bet bėda, kad viską gadi- JT3,1 ,a?,.ir nePasf?vus- tą, o Japonijoj fašistai kari- miausiai pastebėsim jų kaž-
Įstetymų leidimas tokiame ninRai nužudė „unisteri pir- kokį “epidemiškumą” — 
parlamente yra neįmano- mjnjnką ir išsprogdino visą vienu maždaug laiku, įvai 
mas. Visi sutinka, kad tai ed i?taigu. Dabar žinios riose vietose panašus atsiti 
yra tik pereinamas laikas, Rad panagją skerdynę kimai pasikartoja,
tik ne visi vienaip aiškina ru(Xįja įr Portugalijos fašis- Prieš kelis metus buvo ki 
to pereinamo laiko krypti: 1 tai. Kaip sau norit, išrodo, Į lusi “įsimylėjusių” žudymo
^e.mokl atlJa’ ar. ^ktąturą. jOg pasaulis eina iš galvos, ir žudymosi “mada”.
Jei diktatūra, tai kokia: ta- -------------- §jta epidemija ypatingai
sistų ar socialdemokratų. FRANCUZ1JOJ TIK 276,- buvo Įsigalėjusi sodžiaus 

Charakteringa šiems rin- 000 BEDARBIU. jaunimo tarpe.
kimams demokratiško vidų- Paryžiaus žiniomis, pra- Įsimylėjo koks -vy ras į sa
lio išnykimas. Buržuazinė sidėjus laukų darbams, mie- vo kaimyno mergaitę, kilo

Jeigu prisiminti šių.rciš-

na tas jeigu
STATYS PETRUI VILEI

ŠIUI PAMINKLĄ
Pasvaly susidaręs Petr. Vi

leišiui statyti paminklo ko
mitetas išleido atsišaukimą, 
kuriame prašo visuomenę 
paremti jį aukomis.

Ta proga priminti reikia, 
kad komitetas nedarytų 
klaidos: pastatytų praktišką 
paminklą — mokyklą, mu
ziejų. skaityklą, salę susirin
kimams, koncertams ir t.t., o 
ne kokį nepraktišką — ir 
drauge mizerną—paminklą.

HITLERIS BOIKOTUO
SIĄS PRŪSIJOS KOALI

CIJĄ
Vokiečių fašistų lyderis 

Hitleris pereitą sąvaitę pa
sakė savo šalininkams, kad 
Prūsijos valdžios koalicijoj 
jisai nedalyvausiąs. Girdi, 
mes ne tam kovojome 13 

metų, kad dalyvauti dabar- 
.tinėj koalicijoj.” Reiškia, 

387 rš Lietuvos atkeliavusieji faši?lų erštas norėtų pats 
lietuviai. Jų tarpe 273 vyrai ir vjenas valdžią kontroliuoti. 
114 moterų.

“Tais pačiais metais šiame 
mieste mirė 446 Amerikoje gi
musių. Reiškia, atėjusių iš Lie
tuvos ir čia gimusių lietuviu

D-ras A. Montvidas rašo 
“Naujienose”, kad Chicagoj 
yra apie 80,000 lietuvių, ir 

i kad iš to skaičiaus per pen 
Aš jau visam gyvenimui keris metus mūra žmonių

išsigydžiau nuo visokių komu
nistiškų svajonių ir nei skatiko 
neduosiu komunistų propagan
dai, kuri yra darbo žmonėms 
nuodais. Dabar Įsitikinau ko
kią neteisybę aš padariau 
smerkdamas Heisleri. kuris sa
kė teisybę apie Sovietų tvar
ką.”

mirė 4,791. 
Jis rašo:
“1926 metais Chicagoj mirė|

Kelionė į “proletariato
tėvynę” taip išgydė Novaką! kilmės mirčių skaitlius siekė
iš komunizmo, kad jis dabar i 
Įsirašė čekų socialdemokra
tų partijon ir prieš apmoka
mus Maskvos agitatorius ve
da griežtą kovą.

Ką gi ant to pasakys mū
siškiai Bimbos ir Pruseikos?

“SANDARA” BE REIKA
LO LIAMENTUOJA.
“Sandara” 20-tame nu

mery aimanuoja, kad “tau
tiškoji visuomenė“ buvo su
mušta SLA. rinkimuose. 
Girdi:

“Paskutinieji balsavimai i
Pildomą Tarybą parodo, kad 
nemažas skaičius susivienijimo 
narių lengvai pasiduoda suve
džiojimams ir paima už gryną 
pinigą daugelį tyčią paleistų 
nesąmonių.

“Iš New Yorko ateina žinių, 
kad Bagcčiaus-Gugio-Bakano 
grupė prisižvejojusi daugiau 
balsų negu kiti. Well, tas tik 
patvirtina, kas buvo anksčiau 
pasakyta. Kaip sukta virvė, 
taip ir sukta politika dažnai su-

833.
“1927 metais ateivių iš Lie

tuvos mirė Chicagoj 434, jų 
tarpe 309 vyrai. 125 moters, 
čia gimusių lietuvių, kurių 
bent motina paėjo iš Lietuvos 
mirė 530; vyriškos gi m ties 
359, moteriškos 171.

“1928 metais — iš Lietuvos 
atkeliavusių 319 vyrų ir 132 
moters — viso 451. Amerikoj 
gimusių lietuviškos kilmės vy 
rų 353 ir 177 moterų — viso 
530.

“1929 metais Chicagoj mirė 
iš Lietuvos atkeliavusių 334 
vyrai ir 147 moters — viso 
481. čiagimių lietuviškos kil
mės mirė 550.

“1930 metais mirė ateivių iš 
Lietuvos 317 vyrų ir 139 mo
terų — viso 456. čia gimusių 
lietuvių, kurių abu tėvai arba 
bent motina yra atvykusi iš 
Lietuvos, mirė 344 vyrai ir 182 
moters—viso 526.

“Nuo 1926 metų pradžios iki 
1930 m. pabaigos Chicagoj mi
rė ateivių ir čia gimusių lietu
vių 4791. Vyriškosios gimties

demokratija Vokietijoj mi- stuose beliko tik 276,000 be- meilei kliūtys iš jos tėvų ar
—= XTZ • •  Ikcre. Visos vidurio partijos, darbių. Beveik visi audimo 
išskyrus krikščionis demok- pramonėj.

S MAGUS GIMIMO DIENOS POKILIS reiškia 
daug svetingumo. Kada jus darot daug prietai
sų. jus norite gerų pasekmių- Vartokit BUDM EI- 
SER ir jus gausit genis rezultatus.
BVDWEISER vienodumas priklauso prie 75 me
tų patyrimo ir geriausių priprovų. ką pinigai tik 
gali nupirkt. 3 svarai dideliame raudoname ke- 
ne—šviesus ar tamsus.

ANHEUSER-BUSCH S T. L

BM-2S

O U I S

VISKAS PRIRENGTA 
Tėvo gimtadieriai

Budvreiser
MALT

ba jos pačios puses, jsimy- 
lėjusis išsigėrė, sugriebė 
ginklą, nušovė ją, paskui sa
ve.

Tas “tragiškumas” dau
giau panašus i girtą meilės 
terorą, nekaip į tragediją; 
bet tai skirtumo nesudaro. 
Esmė tame, kad šitos meilės 
tragedijos kartojas Įvairiuo
se Lietuvos sodžiuose.

Pereitą rudenį buvo atsi
radusi “korimosi epidemi
ja’’ Pasikorė dėliai ekono
minio krizio vienas Kauno 
pirklys, kitas, trečias; tas 
pasikartojo ir provincijoj.

Šiųmetės sensacijos irgi 
turi tą pati epideminį pobū
dį, tiktai jos sudėtingos.

Nekalbant apie Šileikos 
nusikaltimą, kuris panašus 
pral. Olšausko “žygiui”, kiti 
trys: Seredžius, Galgaudiš
kis, Radviliškis—yra kom
binuoti “nauja mada”:

Pasikėsintojas čionai žu
do ne vieną savo auką ar 
pats save. bet visus, kas ke
ly pasitaiko...

Tai kažkoks pasiutimo 
priepuolis—žudyti, kariau
ti, keršyti....

Pirm negu pačiam žu- 
nant, išžudyti kuodaugiau 
kitų. nežiūrint ar jie butų 
priešai ar draugai, ar įie kuo

TAIP JINAI DŽIAUGIASI
PERMAINA I ŠJ “BE 

DARBO” MUILĄ!
“jĄS nesraiiu atsidžiaugt! Aš visai 

nei netryniau, Jean—nei neviri
nau, bet pažiūrėk j šiuos skalbinius
Balčiausi kokius esu mačiusi! Gaila, 
kad tu senai man nepasakei apie 
Rinso As niekad nežinojau, kad pu
tos padarytu tokį skirtumą."

Rinso ištraukia purvą—sutaupo dra
bužius nuo nusitrynimo. Jo putos yra 
tirštos, gailios—net kiečiausiam van
denyje. Rinso duoda dvigubai dau
giau putu už lengvosvarius papuru
sius muilus.

Taip lengvas ant drabužių!
Stebėtinos putos skalbtuvėj, taipgi; 

išdirbėjai 40 garsiu skalbtuvių reko
menduoja. Ir ___________ __ _
kaip lengva
plauti dišes jo 
tirštomis pu
tomis. Gaukit .
DIDEIJ pake-J 
čį šiandien.

MII.IONAI VARTOJA RINSO 
Skalbtuvėj. žlnklui ir dišėms.

i
»
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Kas skaito ir raio 

Tas duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Km nieko neveikia 
To niekas nepeikia

NEJIESKOK SILPNAPROČIŲ, NES 
RASI GUDRESNIŲ UŽ SAVE.

WORCESTER, MASS.. , parsidavėliais” 
Dabartiniu laiku matomi trumparegiais

“bertnais’ 
” ir t.t

Užsitrauki?
laikraščiuose, kad Brookly
no “Vienybė” yra pasiuntu
si su misijomis D. Klinga po 
lietuvių kolonijas. Laikraš
čiai teiraujasi, ko gi tas p. 
Klinga važinėjasi ir kas jam 
apmoka kelionę. Jis buvo at
silankęs ir pas mus Worces- 
terv porą mėnesių atgal. Tai 
buvo sušaukti VVorcesterio 
veikėjai, kurių susirinko a- 
pie 15 asmenų. Visų pirma 
pakalbėjo Budnikas. Pasi
rodė žmogui' džentelmeniš
kai, o paskui pradė jo Klinga 
k linguot i. Jis tuojaus užsi

Worcesteriečiai užklausė,« 
delko “Vienybė” šaukė 
Brooklyne SLA. kandida
tus ir košė per savo koštuvą, 
vieniems grasindama, kitus 
mesdama laukan iš kandi
datų? Klinga aiškino labai 
žioplai.

Turiu pasakyti, kad tokio
mis Klingos misijomis Wor- 
cesteriečiai labai pasipikti
no. Matydami, kad jis važi
nėjas su tokiom misijom ke
no nors apmokėtas, pradė
jo skirstytis ir aš turėjau ap-

, leisti tą susirinkimą. Kitą: 
puolė SLA. Pildomąją lai-y-L]jeną p Klinga pasiėmė J.' 
bą ir apie rinkitnus ir parei-j Kj-agjngką įr važinėjosi rin-', 
skė, kad jeigu mes ir išrink-jkti kalendorių užsakymų: 
sime S. Geguži i preziden- i “Vienybei”. Bet ir čia sakėsi 
tus, o P. Jurgeliutę i sekre-į nieko nepešęs.
torius, tai vienybiečiai tauti-į ....................... x.
minkai jų i Seimą vistiek ne-j Worcesteneeiai pasipinti- 
isileisią; busiąs išimtas va- n£ tokiomis mtiigomis 
rantas S. Gegužiui ir P. Jur-
geliutei ir abudu busią areš
tuoti už nelegales paskolas.
Tiktai vienas p. Račiūnas e- 
sąs tinkamas i pirmininkus, 
o i sekretorius, tai Čekanau
skas. Ant Bagočiaus išpylė 
visą kibirą purvų. Turbut 
tam žmogeliui, Klingai, ro
dėsi, kad Worcestery visi 
mažapročiai. Iš susirinkusių 
pasipylė protestai dėl tokios 
jo durnos kalbos. Tunu pa
sakyti, kad jis ir sandarie- 
čius išvadino “socialistu

nę tokiomis intrigomis nu
tarė atmesti visus “Vieny
bės” statomus kandidatus i 
SLA. valdybą, remti savo 
nuožiūrą tinkamiausius. To
dėl laimėjo adv. Bagočius ir 
kiti “Vienybės” priešai.

Žvirbliai čirškia, kad vi
sas “Vienybės” išlaidas ap
siėmė užmokėti p. Bačiunas. 
Bet klausimas, kas dabar 
bus, kaip p. Bačiunas pralai
mėjo? Turbut liks didelė 
skylė “Vienybei”, o Klingai 
gal reikės pėkščiam pareit iš 

‘Chicagos. Tautininkas.

WATERBURY, CONN. stabu. Bet lietuviai niekad 
Dėl Kažemeko banko užai- nesitikėjo, kad “savas” ban- 
darymo kenčia 11,000 de- ^as taip padarytų, kinų val

dė musų tautininkai. Že
mantauskas buvo Kažemeko 
banke pirmarankis klerkas, 
todėl žmonės sakydavo, kad 
jis gerai žino banko stovi, ir ( 
jeigu matys koki pavojų, tai 
iš kalno lietuviams praneš. 
Bet nepranešė.

Dabar žmonės nieko dau
giau ir nekalba, kaip tik a- 
pie tą banką. Žinoma, žmo
nėms skaudu, nes viso jų 
gyvenimo sutaupos uždary-j 
tos, ir jie nežino, kiek galės 
iš to gauti atgal.

Senas Waterburietis.

pozitorių, daugiausia 
lietuvių.

Pereitą sąvaitę buvo užsi- 
darusio Kažemeko banko 
depozitorių susirinkimas.. 
Tas iš naujo sukėlė žmonių 
susirūpinimą ir širdperšą dėl 
to banko. Depozitorių yra iš 
viso apie 11,000, daugiausia 
lietuvių.

Pono K. Ch. Kažemeko 
bankas užsidarė 1931 metų 
23 gruodžio dieną, kaip tik 
prieš Kalėdas. Taigi liūdnos 
buvo lietuviams Kalėdos ir 
liūdna ligi šiol.

Nors p. Kažemeko bankas 
buvo grynai privatinė Įstai
ga, bet kaipo “tautiškas” 
bankas, jis turėjo lietuviuo
se pasitikėjimą, o ypač kad 
prie jo stovėjo tokie žmo
nės, kaip p. Kažemekas, p. 
Žemantauskas ir kiti musų 
“tautiečių’Tydenai, gerai ži
nomi kaipo SLA. veikėjai. 
Todėl beveik visi Waterbu- 
rio lietuviai ir dėdavo tan 
bankan sutaupytus savo cen
tus. Dėdavo darbininkai, 
dėdavo biznieriai ir dėdavo 
Įvairios musų organizacijos. 
Kai kurios musų draugijos 
buvo sudėjusios tenai visus 
savo pinigus, kiek tik jų tu
rėjo. Dabar kai kurioms jų 
jau gręsia bankrotas, nes 
neturi iš ko išmokėt nei pa
šalpos, nei pomirtinės.

Turbut niekas d a Water- 
burio lietuviams tiek skriau
dos nebuvo padaręs ir nie-

C«w.. 1331.The AmericanTobacco Co.

rio lietuvių. Į kapines lydė
jo 86 automobiliai. Roches- 
terio lietuviai turėjo da pir
mas tokias iškilmingas lai
dotuves. Ilsėkis. Povilai, ra
miai. P. Bugailiškis..

ROCHESTER, N. Y.
Mirė Povilas šlapelis.

Gegužės 1 d. mirė Povilas 
Šlapelis, 39 metų amžiaus, 
kilęs iš Panevėžio apskričio,

kaimo. Rochesterio lietu-‘R.en«,a’Sas d,dehs ,svaz,a’ 
viams buvo gerai pažįsta-;Bus Pakv'«‘at 
mas ir daugumui daug gero
padaręs, visiems patarnau
davo ir visų buvo mylimas 
nuo senų laikų, nes Roches- 
tery išgyveno apie 22 metu.
Veikė draugijose DLK. Ge- 
demino, Sunu ir Dukterų, L.
P

HARTFORD, CONN.

nau
jas SLA. Prezidentas adv. 

F. J. Bagočius ir kiti SLA. 
veikėjai.

SLA. 124 kuopa bando 
savo veikimą vasaros metu 
palaikyt gyvą ir aktingą. Į- 
vykusiam 8 gegužės susirin- 

Kliube, kriaučių unijoj ir kime komisija raportavo, 
kitur. Povilas nepraleido nei kad vedamos derybos su S. 
vienos progos laisvųjų tarpe L. A. 8-ta kp. iš Merideno 
nedalyvavęs. Paskutini syki rengti bendrą dideli išvažia- 
dalyvavo pirmosios Gegužės vimą. Raportas vienbalsiai 
apvaikščiojime amalgamei- i priimtas ir nutarta išvažia- 
tų svetainėje. Buvo links- vimą rengti Schultzer Parke 
Inas ir pilnas energijos, bet Meridene.
vakare užėjo syečiuosna pas Rengimo darbas palikta 
vieną moterį, kuriai jis pa- komisijai. Komisijos pirmi-kuriai

kad nepadarys, kiek prida- tarnaudavo laiškus rašant ir ninkas p. s. Pikturna su kp. 
rė šitas “tautiškas” bankas, kitokiuose dalykuose. Ji pa- pirmininku V. M. čekanau 
Tos dienos Waterburio lie- vaišino Povilą naminėle. Po- sku dirba išsijuosę Meride 

vilas ant rytojaus jau neatsi- „iečiai taipgi'iš savo pusės 
kėlė. Laidotuvės įvyko 4 ge- f1eda pastangas, kad šis S.I 
gūžės is Gedemmo svetai- ą j24 ir 8 kuopų išvažiavi- 

„ Metalmis karstas buvo mas butų sėkmingas visais 
išneštas iš svetainės Amen- atžvilgiais. Teko patirti, 
kos vėliava apdengtas ir kad bus pakviesti SLA. žy- 
Am. Legiono kareiviai ati— mus veikėjai iš New Yorko, 
davė paskutinę pagarbą prie Brooklyno ir Bostono, taip- 
svetainės ir ant kapinių iš-- gį g Čonnecticut valstijos, 
šaudami paskutini sykį, nes gus pakviestas SLA. naujas 
Povilas buvo pasaulinio ka- prez. p j Bagočius ir kiti 
ro veteranas. Iš svetainės iš- busimos Pildomosios Tary- 
nešamt drg. K. Vaivada pa- bos nariai.
sakė prakalbą, taip pat ir
ant kapinių. Palydėti su- Schultzer Parkas,
sirinko apie 700 Rocheste-1 Išvažiavimo vieta randasi

tuviai nepamirš, pakol jie 
gyvi bus. Visų pirma žmo
nės apipuolė Merchants 
Trust Co. banką, nes tą rytą 
jo durys jau neatsidarė. 
Kiek vėliaus užsidarė vieno 
žydelio bankas, o nuo pietų 
jau ponas Kažemekas užda
rė ir savajĮ. Tada prasidėjo 
“runas” ir ant kitų bankų. 
Bet tie jau buvo prie to pasi- 
mošę, todėl nedavė daugiau 
vienam depozitoriui kaip 
$50 Į sąvaitę.

Jau kad žydų bankas už
sidarė, tai nebuvo tiek nuo-

Ir Štai Paskutinis 
vengtas dalykas 

cigaretu skelbimuose!
f M Į užsitraukimas senai buvo

J atsiuntė dar nuo kokių ten 
i savo “soaaidžių” daugiau 
! saviškių, o kadangi iš kitų 
• draugijų mažai delegatų bu
vo atsilankę, tai komunistai 
ėmė ir padarė “perversmą” 
sena valdybą “išmetė”, o 
pastatė savuosius Į jos vietą.

} seketoriaus G. J. Kaz
lausko vietą komunistai išsi
rinko net du; mat, reikėjo 
dviejų komunistų, kad atlik
ti vieno nekomunisto proto 
darbą. Iždininką G. J. Las- 
ky irgi “išmetė”, o pastatė 
savajĮ. Negana to, padarė 
nutarimą, kad vietoj rūpin
tis bedarbių šelpimu, reikia 
kelti “revoliuciją”, reikia 
šaukti masinius mitingus ir 
reikalauti, kad valdžia pil
dytų komunistų “reikalavi
mus”.

. Sanryšis gražiai veikė ir 
'gyvavo per kokią 16 metų. 
'Jis atliko daug naudingo 
'darbo lietuviams. Bet, ve, 
ima ir Įsileidžia i savo tarpą 
keletą komunistiškų kiaulių, 
kurios ima ir išknisa San- 
ryšĮ.

Ateinančiam Sanryšio su
sirinkime, kuris Įvyks birže
lio 9 d., būtinai privalo kiek
vienas delegatas atsilankyti 
ir tas komunistiškas kiaules 
iššluoti iš Sanryšio laukan. 
Ir Sanryšis savo pradėtą 
darbą tegul varo pirmyn, lai 
rūpinasi bedarbių lietuvių 
šelpimu.

Sanryšio korespondentas,
j G.. J. Kazlauskas.

'neliečiamas'* . . . dalykas, 
koris buvo uždraustas minėti tabako 
▼ersle ... vengtas dalvkas! Kodėl? 
Dėl to, kad kiekviename tabako lape 
— net geriausiame, lengviausiame — 
gamta slepia tūlus nešvarumus, kurie, 
jei neišimti, nemalonūs jautrioms 
gleivėms!

Kadangi, žinodami ar nežinodami, 
mes visi vienu ar kilu laiku dali ci- 
garetu dūmų užtraukiame - Luckv 
Strike išvvstė ši svarbu mokslišką 
procesą, kuriuo išvalomi tie tabako

nešvarumai. Luckies tą procesą įvedės 
Tik Luckies ji ir turi!

Ar nžsitranki dūmą? Atsimink — 
jog virš 20.000 gydytoją, kuriems 
buvo duota išbandyti Luckies, pama
tuodami tavo nuomones saro pačiu 
rūkymo patyrimu, pareiškė, kad 
Luckies mažiau erzina gerkle, negu 
kiti cigaretai.

“It’s toasted"
Jašą Gerklei Apsanga 

prieš knitėjimas — prieš k«

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modernišku minučių su pasaulio 

geriausiais šokiu orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio,
ir Šeštadienio vakarą, per Radio tinklą.

FORESTCITY, PA.
Didelė demonstracija už 

alų.
šiomis dienomis čia buvo

gražioje vietoje Schultzer 
Parke, šalia Merideno mie
sto. prie panoramiškų kalnų 
ir girios. Bus kalbų, sporto 
ir orkestrą gros šokius, tat . . ,
bus gera proga maloniai lai- !talaVla "iilz.niska demons- 
ka praleisti ir pamiršt var- tracija prieš _ prohibicijos j- 
gus ir bėdas. statymą, kuns draudžia da

ryli ir pardavinėti gera alų. 
Taipgi noriu pranešt, kad Fabriku ir kasyklų darbinin- 

SLA. 124 kuopos veikianti 
komisija veda derybas su 
So. Manchesterio kuopa dėl 
surengimo išvažiavimo tuo
jaus po SLA. Seimo—vadi
nasi. po-seimini išvažiavi
mą. Nors blogi laikai, tačiau 
SLA. 124 kuopa veikia išsi- 
įuosius.

Hartfordiečiai važiuos 
busais.

Kiek teko patirti, organi
zuojami busai išvažiavimui 
i Merideną; bilietų kaina i 
abi puses busais suaugusiem 
75c., o vaikams nuo 5 metų 
amžiaus ligi 12 m.—40 c.
Meridenas randasi, galima 
sakyti, pačiame viduryje 
Conn. valstijos, todėl paran
kus pasiekt visiems. Meride- 
niečiai SLA. 8 kp. nariai sa
ko: “Mes esame pasirengę 
visus svečius gražiai priimt, 
pavaišint, visų širdis ir sie
las patenkinti!” Well, let us 
all go to Schultzer Park 12 
d. birželio!

kai. vyrai ir moterys, viso
kios unijos ir draugijos — 
visi išsipylė demonstruoti, 
vieni pėsti, kiti automobi
liais. ii- visi traukė didesnė
mis miesto gatvėmis, nešio
dami daugybę plakatų su 
visokiais Šukiais. Štai kai 
kurie tų obalsių: “Atšaukit 
18 amendmentą!” “Šalin 
Prohibieiją”! “Duok Mums 
Alaus Musų Šiadieną!” “Aš 
Mėgstu Gerą Alų!” Ir tam 
panašiai.
Vaikinai sukėlė skandalą su 

merginomis.
Tarp žymesnių šio miesto 

šeimynų kilo baisus triukš
mas, nes tris jauni vaikėzai 
išsivežė automobilium pa- 
vėžyti tris jaunas mergiščias 
ii- išvažiavę j laukus, kaip 
jau gerokai sutemo, pradėjo 
tas mergaites atakuoti. Vie
na mergaitė atkakliai gynė
si ii- rėžė savo “kavalieriui”

turėjo sustoti pas vieną far- 
meri ir liejo ją tenai vande
niu, pakol ji atsigavo.

Visi jie buvo gerai pažį
stam i ir gerai žinomų tėvų 
vaikai. Taigi, kada jie par
vežė mergiščias namo labai 
vėlai ir visas suplėšytom 
drapanom, mergaičių Tėvai 
pakėlė baisų lermą. Vaikė 
zai norė jo aiškintis, bet mer
gaičių tėvai visai nenorėjo 
jų klausytis ir dabar skanda
las eina i teismą. Vaikėzai 
bus persekiojami kriminali- 
škai ir be to d a mergaičių 
tėvai žada skųsti juos civi
liai, reikalaudami didelių 
atlyginimų pinigais. Vardai 
visų slepiami, nes tai “auk
štos kilmės” žmonės.

A. M. M.

WATERBURY, CONN.
Komunistiškos kiaulės iš

kniso Progresyvių Draugi 
jų SanryšĮ.

Kaip jau buvo “Keleivy
je” pranešta, Waterburio 
Lietuvių Progresyvių Drau
gijų Sanryšis pradėjo veikti 
organizuotai, kad pagelbė
jus kuo nors lietuviams be 
darbiams. Buvo pakviestos 
dar ir tos draugijos, kurios

«(r raut a ža„,,a Tas isižrides sa Pnįidėj’?s,.os Prie
Palikit užkan F ,ą’ saT Sanryšio. Taipgi buvo pa-rauKii uzKan-,boma davės lai kumscia i. .koma, davęs jai kumščia į

dzjus namie. Mendene gau- piiVą taip smarkiai, kad 
šit visko. mergaitė apalpusi. Tuomet

Reporteris.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

nno užsikimšimo, blojfo •pe
tito. kvaitulio, nemiegu. Vi

sose aplietame.

kitos dvi mergaitės puolė jj 
draskyti nagais ir dantimis 
kandžiot, bet ant jųdviejų 
supuolė visi trĮs vyrai ir 
žiaunai su jomis pasielgė.

Trečioji mergaitė buvo 
vis be sąmonės ir vaikėzai

kviesta pora ir komunistiš
kų, būtent ALDLD. 28 kp.., 
ir šviesos Draugija. Jų dele
gatus Sanryšio atstovai pri
ėmė. Tečiaus komunistams 
pasirodė, kad Sąmyšyje jie 
yra mažumoje. Todėl Į pe
reitą Sanryšio susirinkimą, 
Gegužės 12 d., jie atėjo jau 
iš kalno susiorganizavę: jie

TORONTO, KANADA.
Baisi tavžudyttė, arba kaip 
Simas Ledas pasidarė sau

galą.
Šiomis dienomis čia nusi

šovė Simas Ledas, kilęs iš 
Katinų kaimo, Jankų vals
čiaus, Šakių apskričio. Išė
jus jo žmonai Į darbą, Le
das sutvarkė kai kuriuos rei
kalus, nusipirko dviem vam
zdžiais šautuvą, keliatą pat
ronų, parėjęs namo parašė 
mylimai savo žmonai Mary
tei laišką, paskui užtaisė 
šautuvą, pastatė ant žemės 
ir pasilenkė prie jo taip, kad 
kakta atsirėmė ant vamz
džių; tuomet medine lazde- 
e paspaudė spuską — ir šū

vis sudraskė jo galvą, ištaš
kydamas smegenis ant lubų 
ir sienų. Ant grindų pribėgo 
labai daug kraujo, kuriame 
velionis ir užbaigė savo 
skausmus.

Paliktame žmonai laiške 
jis tarp kitko rašo taip: “Pi
nigus perrašiau ant tavęs, 
Maiyte, ir padėjau Į banką 
dar $.... Atleisk, kad aš tave 
vieną palieku, bet man ki
tokios išeities nėra”.

Velionis sirgo nuomario 
liga, ir spėjama, kad dėl to 
jis pasidarė sau toki baisų 
galą. Gali būt, kad tą ligą 
jis gavo prie darbo, nes dir
bo Hollinger’io aukso kasy
klose, kur darbas baisiai 
sunkus ir nesveikas. Ta pati 
kompanija sako, kad žmo
gus išdirbęs aukso kasykloje 
5 metus, pasidaro jau “no 
good any more”. Velionis 
metė tą darbą ir atvažiavo Į 
Toronto jieškoti lengvesnio 
užsiėmimo. Čia išmoko kir
pėjo amato ir tuo užsiimda
vo. Bet liga jau buvo ji ap
sėdus. Atėjo jis syki Į lietu
vių vakarėlį ir, išgirdęs mu
ziką griežiant, nuvirto. Už 
valandos atsipeikėjęs ėmė 
šaukti: “Širdį širdį....”

Nuo to laiko velionis apė
jo daug daktarų, buvo net 
Berlynan nuvykęs pas spe
cialistus, bet ir tie jam pa
sakė, kad išgydyt negalį. Su
grįžęs Kanadon jis dažnai 
sakydavo: jei nepasveiksiu, 
negyvensiu.

Taigi galima sakyt, kad 
velionis buvo kapitalo auka.

Pešešupietis.

< I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Maike, aš noriu pasakyt 
tau sekretą. Ale turi man 
prižadėt, kad niekam neiš
plepėsi.

—Nagi sakyk, tėve.
—Aš pastanavijau apsi- 

ženyt.
—Ar turi merginą?
—Da ne.
—Tai kaip be merginos 

gali apsivesti?
—Matai, Maike, aš norė

jau pirma pasiklausti tavo 
rodos, kaip tu rokuoji apie 
toki bizni: ar verta patra- 
jyt, ar ne?

—Tu, tėve, jau nebejau
nas žmogus. tai turėtum ge
riau už mane tokiais klausi
mais nusimanyt. Bet visu 
pirma, man rodos, turėtum 
susirasti sau tinkamą mote
li-

—OIrait, Maike, tai imk 
ir parašyk man Į gazietas 
mergos pajieškojimą. Ra
šyk, kad staršas vyčių vais- 
ko generolas nori ženytis ir 
jieško bagotos našlės arba 
merginos, ale neprivalo ger
ti nei šnapso, nei alaus.

—Bet tai nebus teisinga, 
tėve. Tu gersi, o moteris tu
rės žiūrėti.

—Čia ne tavo biznis. Mai
ke. Aš noriu ženytis. o ne 
tu.

—Ir nesakyk, tėve, ”ženy- 
tis”. Sakyk vesti.

—OIrait, parašyk pajieš
kojimą. kad aš noriu vesti. 
Tik gražiai sustatyk, kad ge
rai skambėtų. Pasakyk, kad 
aš esu dailus vyras, matęs 
daug svieto, tai porčiapo bi
le kaip ant stalo man nepa 
dės. ale turi būt pasmožytas 
su cibuliais ir pipirais pa 
barstytas. Gyvenimą prie 
manęs turės gerą, tik turi 
turėt pinigu, ir turi būt ge
ros noturos. Dac oi.

—Ar žinai, tėve, ką aš 
pasakysiu?

— O ką?
—Man rodos, kad iš to

kio paiieškojimo naudos ne
bus. Amerikoj tave visi jau 
pažįsta, todėl moterys iš ta
vęs tik juokui darys. Sakys, 
pats plikas kaip bizūnas, o 
jieško turtingos moteriškės. 
Net ir tavo vyčiai pradės iš 
tavęs juoktis.

—Kas čia do per juokai, 
Maike, jeigu vyras nori sau 
poros? Juk taip ir raštas 
šventas liepia mums gyvent. 
Dievas sutvėrė Adomą ir pa
skui turėjo duoti jam fren 
tą, bet nedavė nei Petro, nei 
Jokūbo, ale pastotojo Jievą. 
Tai reiškia, Maike, kad ir 
man reikalinga kokia nors 
Veronika ar Ėrigyta.

kau. tėve. Bet man rodos, 
kad tu galėtum susirasti sau 
žmoną tarp savo parapijom 
kų. Nužiūrėk kokią davatką, 
ir pasiūlyk jai savo ranką. 

—Aš. Maike, jau trajinau

SOVIETŲ KARAS su JAPONIJA 
ESĄS NEIŠVENGIAMAS.

Sovietų profesinių sąjun- kalingunias palaikyti gertus
gų devintame suvažiavime 
Molotovas pasakė politinę 
kalbą, kurioj taip pat palie
tė ir Sovietų užsienių politi
ką. Jis pažymėjo, kad Toli- 
mųjų Rytų įvykiai ir bend
rai pasaulinė politika nega
linti nekreipti. SSSR dėme
sio. Pagrindinė Sovietų už
sienių politikos linija vi
siems esanti žinoma. Ta po
litika esanti palaikymas tai
kių santykių su kitomis vals
tybėmis ir nuoseklus bend- 

Įros taikos gynimas. Molo
tovo žodžiais, paskutiniu 
laiku pasireiškusi visa eilė 
provokacijų, kurios sten- 

I giančios tai politikai kliudy
ki. Tos provokacijos pasku
tiniu laiku ypač padidėju
sios Tolimuosiuose Rytuo- 

|se. Paskutiniai faktai rodą. 
į kad japonų karo sluoks
niuose esama toli einančių 
agresijų šalininkų, kurie net 
galvoją apie Mandžurijos 
užėmimą. Todėl juo smar- 

[kiau turi buti pabrėžtas rei-

Kaune Dolerius Ga
mino, o Berlyne 

Platino.
šiomis dienomis Berlyne 

buvo tūlo Oskaro Levi byla 
dėl padirbinėjimo ir platini
mo netikrų Amerikos pini
gų. Iš 10 dolerių jisai padir-

kaimyninius santykius su 
Tolimaisiais Rytais.

Nuosekliai vesdama kovą 
su visais provokatoriais, no-

taip danti, ale mane isbio- į^avo jpų doleriu bankno- 
kavojo.

—Kodėl?
—Sako, kad mano kelnė 

nusmukę.
—O aš pasakysiu, tėve, 

kad ir tavo gramatika nūs 
mukusi.

—Ką tu nori tuo pasakyt, 
i Maike?

-Aš noriu pasakyt, kad 
tu nori pačiuotis, tėve, o ne 
išmoksti taisyklingai kalbėt.

-Ko tu nori nuo mano 
kalbos?

—Tu darai daug grama
tiškų klaidų, tėve. Tu sakai 
pavyzdžiui, “kelnės nusmu
kę’.

—Tai kaip sakyt?
—Reikia sakyt: “nusmu 

kusios kelnės”.
—Bet “nusmukę” geriau

skamba.
—Bet neteisingai.
—Kodėl?
—Todėl, kad kelnės yra 

moteriškos gimties daiktas. 
—Nebalamutyk seno žmo

gaus. Maike. Kaip kelinės 
gali būt moteriškas daiktas, 
kad tai yra vyriškas rūbas?

—Tokia yra gramatikos 
vpatybė. tėve. Pavyzdžiui 
sijonas yra moteriškas ru 
bas. bet turi vyrišką gimti 
ir pagal tą gimti ji reikia 
inksniuoti.

—Jeigu tavo gramatika y 
ra tokia durna, Maike, tai aš 
jos visai nepripažįstu.

—Gramatika, tėve, ners 
nei mano, nei tavo. Tai yra 
mokslas, kuris aiškina kal
bos dėsnius. Kas jos nežino 
tas negali skaitytis apšvies
tas žmogus.

—Jeigu taip, tai tu, Mai
ke, išvirozyk man tą grama 
iką. Gal aš tada galėsiu ba 
gotesnę boba gauti.

—Gerai, tėve. kitu kartu 
pakalbėsime apie gramati
ką. O dabar pasilik sveikas.

Mano Kelione ‘Proletarų Tėvynėn’:
Esu lietuvis mažažemis iš 

Vilniaus krašto. Negalėda
mas išsiversti iš sklypo, o

rinčiais sukelti karą Toli- darbo jokio negaudamas, 
muosiuose Rytuose ir vesda- jau senai svajojau patekti j 
ma savo politiką prieš karą. Rusiją, kurioje, girdėjau,
Sovietų Sąjunga ir ateity \a- n^ra nedarbo ir šiaip visais 
rys taikių santykių politiką.

Molotovas griežtai išsita- atžvilgiais darbininkui ge
re prieš tas organizacijas, ra- Nebūdamas nei buo-
kaip, pav.. Tautų Sąjungą, žė", nei buržujus, ir turėda-
kurios kaip ir sudalytos tai- mas visą tuilą savo penkis
kai palaikyti. Nurodydamas pirštus ii- troškimą buti so-
i dabar posėdžiaujančią nu- ejanstu, viena dieną ir pa-
sigmklavimo konferencija. , , . eceno u --»< , * ..-i. — i i •• traukiau SSSRS rubežiausMolotovas pabrėžė, kad ji
jau dirba mėnesius ir nė vie- ^inxui- '\1S nao musų kaimo 
nu žingsniu nepasistūmėjo Į nepertoh. Ir kaip tik ėjo 
priekį. Visi Sovietų delega- ^a^a1’ ^ad tą menesi 
cijos pasiūlymai dėl nusigin-, O&>1 m. atularo-
klavimo buvę atmesti. Baig-.!?a^. nibezius darbininkams 
damas, Molotovas pažymė-: ^>uvo vėliavos
jo, kad juo labiau Sovietai kabinėjamos, raginama:
turi dirbti dėl taikių santy
kių palaikymo tautų tarpe.

Dabar vėl apie karo su Ja-

draugai, bėkite į SSRS. 
proletariato tėvynę!

Aš perėjau rubežių ties
oonija pavojų aiškiai pras-iRagačium. O perėjės, leng- 
neko tarptautiniame komu- Va širdimi atsidusau; ma

tus.
Pinigų padirbinėjimas, 

kaip tvirtina Berlyno polici 
ja, buvęs atliekamas Kaune, 
iš. kur lig šiol neišaiškinti 
asmenys juos siųsdavo 
Vokietiją.

Ta afera buvo susekta to
kiu budu. Į vieną Berlyne 
pašto skyrių siatematiškai 
pradėjo ateiti laiškai ir pini
giniai siutimai, adresuok 
‘Oskarui Levi iki pareika- 
avimo”. Buvo įtartas vie
nas laišku nešis. pas kuri pa
darius kratą rasta 1300 ne- 
;ikrų dolerių. Tardomas lai- 
škanešis pasisakė, kad jis 
pasisavino iš Kauno siųsta 
‘iki pareikalavimo” Oska
rui Levi laišką. Netrukus bu
vo areštuotas ir pats “Oska
ras Levi". Jis pradžioj ban
dė gintis, kad su Kaunu ne- 
susirašinėja ir esąs ne Oska 
ras Levi, bet Leo Kan. Save 
laiku jis gyvenęs Kaune, bei 
kreditorių persekiojamas 
urėjo pabėgti.

Tačiau Berlyno policija 
’abai abejoja, ar suimtasis 
tikrą savo vardą pasakė.Vė
liau pavyko nustatyti, kad 
jis į Berlyną atvyko ne iš 
Kauno, bet iš Paryžiaus. 
Berlyno policija kreipėsi į 
Kauną, bet iš čia buvęs gau 
tas atsakymas, kad nei Leo 
Kan. nei Oskaras Levi Kau 
ic visai nežinomi. Taip as
menybė suimtojo galutina' 
ir nenustatyta..

Be to, turės paaiškėt vie
los damos rolė tame daly
ke. Ta dama buvo pasiūliusi 
1.000 markių užstato, kad 
Leo Kanas iki teismo butų 
paleistas iš kalėjimo. Ber- 
’yno policija turinti žinių, 
kad minėtoji dama su Kau
lu turinti glaudžių santykių.

listų sąjungų kongrese Mas
kvoje pirmininkas Losovs- 
kis. Jis tvii-tai tiki, kad ka
ras Tolimuose Rytuose ne- 
'švengiamas ir kad tarptau
tinių profesinių sąjungų 
svarbiausias uždavinys — 
iDginti Sov. Rusiją nuo grę
siančio užpuolimo. Losovs- 
kio kalba sukėlė daug ko- 
nentarų.

ATVAŽIAVO AMERIKON 
INDŲ MISTIKAS.

Pereita savaitę New Yor
kan atvy ko iš Londono indų 
mistikas Šri Meher Baba. 
kuris sakosi esąs apdovano- 
ras“dieviškomis išmintimis” 
?r greitu laiku apskelbsiąs 
ravo mokslą, kuri turėsiąs 
>riimti “visas pasaulis”.Jam 
dar kūdikiu esant jį aplan
kęs vienas indų šventasis ir 
oabučiavęs, suteikdamas 
iam tuo budu viršgamtišką 
gabumų. Vėliaus kitas šven
tasis jį aplankęs ir tuos ga
bumus dar padidinęs ir pra
plėtęs.

LAKUNU NETAPO. TO 
DĖL ORLAIVY NUSIŠO

VĖ.
Chicagoj pereita nedėl- 

lienį jaunuolis vardu Ernest 
bangyel pasisamdė už $3 or- 
aivi pasivažinėti, ir orlai
viui pakilus, nusišovė. Jis 
risuomet norėdavo būt lakū
nas, bet stoka pinigu ne’.ei- 
lo jam to pasiekti. Jis turė- 
o nusipirkęs net lakūno aki
nus ir šalmą, manydamas 
;ada nors pasiekti savo tik- 
lą. Išeidamas iš namų jis 
įaliko tokį raštelį: “Geriau 
nirtis. negu nuobodus gyve- 
u’mas

niau, kad jau man pasibai
gė visi vargai; pasidaviau 
raudonosios armijos paru- 
bežio sargybai, kaipo drau
gams, nurodydamas, kad 
atvykau ieškodamas darbo, 
kaipo neturtingas proleta
ras — mažažemis. Mane 
perdavė pirmojon sargybos 
bustvnėn į Orechovą. Te
nai padarė kuo didžiausią 
kratą, po to uždarė. Laike 
Orechove 3 savaites. Vari
nėjo kartu su kitais kali
niais darban. Turėjom dirb- 
ti nuo saulės iki saulės, pus
badžiai laikomi, ir laike 
pietų dar žvėriško, visai ne 
i komunistą, bet į care 
tražniką panašaus komisa

ro raginami ir keikiami rin
ktiniais žodžiais, kokių tik 
Rusijoj galima išgirst. Nėra 
įc i tų 7 ar 8 darbo valandų, 
nei penktos poilsio dienos, 
kurių tiek daug buvau prisi
klausęs nuo komunistų agi 
satorių namie. Užklausiau 
mus saugojančio kareivio, 
ir vra 5-tą dieną poilsis, ir 
ir yra 7-nių vai. darbo die 
na?—Atsakymą gavau, kad 
:o negali, būt kolektyve ant 
ikio: čia reikią dirbti “po 
krestijanski”. Poilsio nesu- 
aukiau nė 7-tą dieną. Per 3 
>ąvaites nežinojau nė kaip 
užsivardina dienos.

Orechove 3 syk tardė. 
Vesdavo tardymams visuo
met slaptai, naktį. Eini, bū
davo, užšalusia širdimi ir 
nežinai, kas tavęs laukia, 
kur tave veda.

Musų buvo ten iš karto 6, 
/ėliau prisiuntė iš Polocko 
5 šnipus. Gal tie paukščiai 
norėjo kaip nors sudaryti 
mums provokacines bylas,

Kur tik jus neisite, 
jus rasit šią salyklą 
tautos numylėtinę

NEKOKIE PYRAGAI 
RUSIJOJ.

Detroitan jau koks tuzi- 
las vyrų sugrįžo iš Rusijos.

SVETIMI FABRIKAI 
UŽIMA ANGLIJĄ.

Londono žiniomis, pasku- J kurie pereitą vasarą buvo iš- 
tiniais laikais Anglijoj pra- važiavę. Taipgi daug sugry- 
dėjo kurtis labai daug sve- po į Chicagą ir į kitus mies- 
timšalių kapitalistų fabrikų., tus. Kol jie nebuvo Rusijoj 
Jie apėmę jau 100 visokių buvę, tai piinna girdavo su- 
pramonės šakų. Daugiausia pil ietę ir dėl menkniekio 
Anglijon sverbiasi vokiečių tuojaus pykdavo, jei kas 
kapitalas. Palyginamai jiems nepritardavo. O da- 
trumpu laiku tenai įsikūrę bar, kaip sugryžo. tai dau- 
jau 27 vokiečių fabrikai, gumas nei šnekėt nenori a- 
Šiomis dienomis netoli Lon- pie Sovietų “rojų”. Nekurif 
dono danai atidarę didelę jau žada ir “Keleivį” užsi- 
dirbtuvę bekonų apdirbi- rašyti, nes šis teisybę rašęs. 

—Prieš tai aš nieko nesą- mui. ’ I Adeliukė Sakė
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BLUE RIBBON MALT

nežiūrint, kad buvom nieko 
nekalti, norėjom darbo gaut 
ir savo vargingą būvį page
rinti.

Po 3 sąvaičių išvežė į Po
locką, sudarę musų 13, ir 
uždarė visus tenykščiam 
kalėjime į kamerą, kurioje 
radome jau 100 kalinių, vis 
atbėgusių Rusijon iš užsie
nio, daugumoje paprastų 
darbininkų.

Čia 5-toj politinių kame
roj viešpatavo didžiausia 
nešvara. Gal 10 metų kame
roj nebuvo daiyta jokia de
zinfekcija. Blakių milijonai. 
Kaliniai jas naikina, trina, 
todėl sienos perdėm raudo
nos nuo blakių kraujo. Ku
rie anksčiau atvyko, gavo 
dar vietą ant narų, arba ant 
cementinių grindų, atokiau 
nuo durų. Mums gi reikėjo 
pasikloti po pat durim, ša
lia “paraškos”, taip, kad 
net rūbai padrėko nuo šla
pumo. Kameroje buvo toks 
ankštumas, kad ant naru ir 
ant cemento grindų sugulus 
negalima buvo apsiversti 
ant kito šono. Nei pasikloti, 
nei apsikloti, nei baltinių 
nedavė, o savi supuvo ant 
pečių. Apie gyvius netenka 
nei kalbėti. Gindavomės tik 
ipsipylę žibalu.

Valgis — marinimas ba
lu. Duonos GPU. paskyrė 
300 gramų, bet ir to negau
davom. Virinto vandens 
Juodavo ant 6 žmonių bliu- 
dą, o pietums nepilnas lit
ras prastų kopūstų. Vakare 
—3 kartus nuryti kruopų 
košės. Permainos valgyj ne
buvo. Išlaikė Polocke 7 sa
vaites.

Visi buvom taip išbadėję, 
kad iš tų 113 jau nieks ne
galėjo eiti pasivaikščioti, 
gulėjo visi lyg negyvi. Kali
niai buvo net skandalą pa
kėlę prieš tokį valgį, tuo
met atėjo iš GPU. komisa
ras ir vaikščiodamas po ka
merą pasakė, kad, girdi, 
mes jums geriau valgyli ne
galim duoti, pas mus tą pa
čią porciją gauna ir darbi
ninkas; mes jus glostome 
oalei plauką, o jei jums ne
gerai, tai imsim glostyli 
prieš plauką...

Iš visų pusių buvau ap
suptas šnipų. Ir Polocke va
rinėjo tardyti į GPU. Ten 
apipuolė net keturi “farao
nai”, prikišdami visokių ne
būtų dalykų: Kas tave. gir
di, siuntė? Nuo kokio lenkų 
komendanto esi įgaliotas 
šnipu į SSRS? Atsakiau, 
kad aš nešnipinėjimo tiks
lais atvykau, bet darbo jieš
kot. Tuomet pradėjo viso
kius protokolus panosėn 
kišti: žiūrėk,.girdi, kiek ta
vo grieku yra! Mes už tave 

! O kitas pro
vokuodamas prišokęs sako, 
mes su juo tarėmės ir t.t. ir 
tt. Dažnai ateidavo kame- 
ron komisarai, vaikščiojo ir 
grasino: jus iš čia neišeisite 
gyvi, čia jūsų pusė yra šni
pų ir t.t.

Taip vargino du mėnesiu 
kalėjime ir vis kasdien gir
damiesi, kad jiems trūkstą 
savų darbininkų ir jus busit 
priimti; esą, mes tik buožių 
nepriimsime, — lyg mes bu
kume buvę buožės! Daug 
musų buvo, kurie neturi 
nei pėdos savo žemės, o ir 
aš turiu tik 1 ha., per karą 
triobos sudegintos, skolose 
paskendęs; maniau uždirb 
riąs ir duosiąs pagalbą; bro- 
’.iukas mano serga keli me
rai, gydytis nėra už ką.

te 16 į 17-tą naktį atėjo 
komisaras iš GPU., pranešė, 
kad jau jus savo “bausmę 
atlikote už rubežiaus perė
jimą”, tai dabar, girdi, veši-

_________________________ J

busianti ilga, 1020 kilomet
rų.

Visą laiką rūbų neskalbė, 
prieš pat tą dieną juos su
merkė ir atnešė drėgnus 
baltinius— o jau šalo. Visi 
drebam nuo šalčio, kiti iš 
džiaugsmo, ar iš baimės. Su
varė visus į vagoną, įsakė 
visiems gultis. Atvežė į Ore
chovą. Suvarė į šaltą darži
nę ir visą dieną nedavė val
gyti, o atėjus nakčiai pra
dėjo mesti per rubežių at
gal.

Tai šitaip mus vargšus 
proletarus proletarinėj vals
tybėj priėmė. Pusę gyvybės 
atėmė. Sugrįžęs į savo kai
mą. Vilniaus krašte, buvau 
apskųstas policijai už bėgi
mą į Sovietus, bain bolševi
kas. Maniau, kad jau žusiu. 
Bet nubaudė tik 3 mėn. ka
lėjimo. Sėdėjau Švenčiony
se. bet čia 10 sykių buvo ge
riau valgymo ir švaros at
žvilgiu: be to. broliukas da
vė pagalbą. Visa bėda, kad 
čia už kalėjimą reikėjo dar 
ir mokėti: už 3 mėnesius, 
113 auksinų, o mokėti nėra 
kuo, nežinau kas bus.

Rusijoje teko matyti ir 
vietinius gyventojus: Ore
chove ir Polocke. Vaizdas 
ve koks: apiplyšę, sulužę ra
tai, su vyžom. Vienas sene
lis verkė man, kad dar po 
karo kitų batų negalėjęs įsi
taisyti: taip pat ir vienas 
jaunuolis sakėsi, • kad tik 
viena komunistų partija gy
venanti. Aš jį klausiau, ko
dėl jis neįsirašąs. Sako, kad 
ne kiekvieną priimą; sako, 
jei gyvensi čia, pamatysi 
čionykštį gyvenimą, bet 
žmoniško gyvenimo nema
tysi. Taip ir kiti gyventojai 
nukalba. Musų stengėsi su 
jais nesuleisti.

Ta nelaimingoji kelionė 
man kainavo 70 auksinų ir 
113 auksinų pabaudos. Vie
ton to, kad uždirbti ir apsi
ginti nuo slegiančių skolų, 
dar į didesnes skolas įlin
dau. Bet neskaitant tų ma
teriališkų nuostolių, kelio
nė į “proletariato tėvynę” 
man neapsėjo be naudos: 
aš pats savo krauju ir pra
kaitu patyriau, kokią pigią 
agitaciją varo tarp biednų 
ir neišmanančių proletarų 
lietuviški ir kitoniški komu
nistai, girdami be jokio sai
ko Rusiją. Tiesa, gal Rusi
jos darbo masių būvis ilgai
niui pagerės, gal ir aš nuvy
kęs į Rusiją šį kartą pama
čiau tiktai blogąsias puses; 
gal yra ir šviesesnių pusių. 
Aš, nežiūrint visokių karty
bių, nenoriu Rusijos šmeiž
ti. priešingai: linkiu jos dar
bo masėms sėkmingo žengi
mo į gerbūvį. Bet, manau, 
kad iki to visa Rusijai dar 
toli. labai toli. Išvada ma
no tokia: nepaisyti komuni
stinių agitatorių pasakų ir 

palikti juos sau, 
palikti Rusiją Rusijai, o pa
čiam dar energingiau kovot 
po vėliava demokratinio 
socializmo.

R. Vaicekčnas.

me jus ant darbų; kelionė žė.

LAISVAMANIAI VEIKIA.
Plungėje Laisvamanių e- 

tinės kultūros dr-ja ener
gingai veikia. Nežiūrint šių 
metų sunkumo, įsigijo kapi
nėms vieno ha žemės skly
pą ir jau visai sutvarkė. Da
ro susirinkimus kas mėnesį, 
turi savo knygyną, iš kurio 
nariai gauna laisvosios lite
ratūros. Ypač mėgiami “Va
ga”, “Kultūra” ir kt. p. laik
raščiai ir knygos. Nariai 
daugiausia yra žmonės bu
vę Amerikoje, kurie iš ten 
ne vien tik dolerių, bet ir 
laisvosios minties parsive-

1
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Kaip Berlyne Kovo
jama su Automobilių 

Vagimis.
Ka Sako Franariios kaip Ispanijoj pasi- Automobilių vaistės Ber- 

n -j r ramumos ELGTA su KARALIAUS lyne paskutiniu laiku tapo
Prezidento Vzmu- TURTAIS masinėmis. Kadangi vyriau-

v-. ’ 'sybės vartojamos prieš va-sejas. 1 TZ - ~----- T— ■ * -

Visokios Žinios

Kaip žinoma, buv. Ispani-I^is priemonės neduoda ap- 
D-ras Gorgulovas, rusų j°s karalius Alfonsas XIII y-1 kuopiamų rezultatų, tai gru- 

fašistas, kuris anądien nušo- l'a P^elb^ valstybės prie- automobilistų susiorga- 
vė Francuzijos prezidentą ir ^daviku. Todėl respub- Hizavo “apsaugą’
Doumer’ą, buvo policijos hkos vyriausybė, laikyda- Į džio 25 dieną aut< 

mos Steigiamojo seimo nu-1 ■‘ori'.’siiurfl ’ lsimpic

fašistas, _ .........................
Balan-

______automobilistų
klausinėjamas, kokiais tiks- mo.s Steigiamojo seimo nu-1 ‘apsauga” laimėjo savo pir- 
lais jis tą kruviną žygį atli- | kovą su vagimis..

Pirmam savo jėgos išban-|ęo Alfonso judomąjį ir nejudo-
Atsakinėdamas i policijos m3ji . ^urtą.. Karališkieji |

klausimus, jisai ‘aiškinosi, ™"?al Madride paversti mu- 
kad prie to ji pastūmėjusi z,'.‘‘J™ m pąvadmti “I.iau-
kažin kokia nežinoma jėga. ,K,S Ruma,s • Vienoje rumiį

....................... . daly gvvens prezidentas.
Kai jį suėmė tuojaus po a- ^en pa£ jyyjęgta visi oficia-

tentato, tai jis sakėsi sovęs priėmimai ir rautai. Į

dymui,, automobilistai Brei- 
.enbach aikštėje, kurią taip 
mėgsta automobilių vagys, . 
‘taisė jiems “kilpas”. Prie 
rotuaro, kur mažiausia vai
kšto žmonių, nakčiai tyčia

ROŽYTĖ ŽINOJO.K Al) JO- 
NAS MANE GERBIA. BET 

JI STENGĖS JI PAGAUT 
—IR JAI pasisekė: \

MIELOJI. ESI NEATSARGI JEI 
VYRAI NEMYLI— “B. O." ...KO
DĖL NESIPRAUSI SU LIFE
BUOY? JIS LABAI ATGAIVINA

O GAL NETIESA 
h'LBl APIE RO
ŽELE. AR TIK PA
TI NĖŠĮ K‘LTA?

‘B. 0." jau nėr —Jonas "vėl"' jos!
JONAI, GAL EITI ANT ŠOKIU KITA SA 
VAITE SU TAVIM? GERAI. PASAKYSI 

MAN APIE TAI &( VAK AR Y DAUGIAU.

Paikyste rizikuot su “B.O.”!
(kūno kvapas)

JV(ES nenorim kad žmonės manytų, kad mes ne
atsargus. Bet taip bus jeigu jie pajaus bent 

kiek to negeistino “B. O.” (kūno kvapo) ant mus.
Lengva yra prasikalsti—juo lengviau uitose die
nose kada daugiau prakaituojam. Bukit atsar
gus—prauskitės reguliariai su Lifebuoy. Tėmy
kit kiek daug putų net šaltam ar kietam vandeny. 
Kaip smagiai ir lengvas -jausitės. Skylutės bus 
išvalytos—“B. O.” prašalintas. Lifebuoy nuvalo 
gemalus r.uo rankų—gelbsti apsaugot sveikatą. 
Jo priimnus sveikas kvapas pranyksta plaunan- 
ties.

PUIKI FARMA 
PARSIDUODA

30 akerių žemes—3© dirbamos, 20 mi
ško, 200 vaisingų medžių, 11 karvių, 

i du arkliai, 2 kiaulės, 50 vištų, visi 
. farmos įrankiai, namas 8 ruimų, di
delė barnė, 2 vištininkai, kaulininkai 
ir saileris, pašurė, vežimas ir su 
tu.šėms; prie didelio ežero. Parsiduo
da tik už $8000. Pusė lauko apsėta. 
Savininkas važiuoja į Lietuvą. Gera 
proga.

PETRAS SURVILAS 
K.K.D. 1, Eox 46, Nashua, N. H.

boksi- 
gru-

vės pasislėpė parke.
Po vidurnakčio aikštėj pa- 
irodė 2 jauni vyrukai ir at
sargiai pradėjo slinkti prie 
nuošaliai stovinčio forduko.

Mancuzija nepą- griausi meno kuriniai iš įvai- 
skelbia karo Sovietų Rusi- lių karališkų rūmų. Karalių
Jai- , . ... x . . . nilis EI Prado ties Madridu,

Dabar gi jisai teisinasi, kur yra turtingiausias risa- 
kad jam visai nebuvę rei- me pasauiy gobelenų rinki- 
kalo Doumerą žudyt, ir jis nyg tajp pat muziejum 
visai nežinąs, kodėl jis jį so- yaj pjjįaį priklausančios že

mės pereina valstybės nuo- pienas vyrukų kažkokiu į-! 
nežinoma favybėn. Riofrio ir La Grar *ankiu atrakino automoblio 

jėga apginklavo mano ran- karalių pilys yra dabai iuris, o antras paliko stovėti 
ką , jis sako. Aš buvau į- atostogaujančiam jaunimui, sargyboj. Įlipęs į automobilį 
vestas hipnotizmo miegan, kolonijos, o Alkazaro ru- vagis bandė užvesti moto- 
ir kada prezidentas įėjo pa- mai Sevilija paversti '§• Tuo pačiu momentu pa
rodos salėn, aš tuojaus pra- meno mokykla.Vienus kara- igirdo smarkus varpelio 
dėjau jį šaudyt, nežinoda- Įjgkus rumus gavo žurn. s-J kambėjimas. Pasirodo, kad 
mas ką aš darau ir kodėl aš ^a seniems negalintiems automobily buvo įtaisytas 
tai darau.” dirbti plunksnos darbinink tarpelis, bandant užvesti

Eidamas prezidento šaut, prieglaudai įrengti. Daug puotorą, turėjo labai garsiai 
jis sakosi išgėręs visą bonką buv. karalių rūmų ir žemių j -kambėti.
konjako. dūluota įvairioms labdarin- Apsaugos grupės automo-

vęs.
“Kažin kokia

linkai iš “apsaugos”

Skaisti išveizda
Nėr geresnio muilo vei- 
lo odai kaip Lifebuoy! 
Už jokią kainą! Jo švel
nios, pereinančios putos 
giliai išvalo skylutes— 
tamsią odą padaro skai
sčia Priimkit Lifebuoy 
šiandien.

PnMktas LEVU IIOINEIS U.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

ALBANY, N. Y. 

Gražus pasilinksminimas.
Gegužės 8 d. Juozas Ado-;• . • — u -!• -ų zv Į

Metinis Piknikas
— Rengia —

Haverhillio L. U. Gedimino Kliubas 
Piknikas įvyks Nedėlioję,

SERGANTIEJI SKILVIU,
VIDURIAIS. AR KITOMIS VIDU- 

RiV LIGOMIS.
Gal naudojai daug visokių gyduo

lių ir gydytojų, ir niekas juras negel
bėjo. Pamėginkite, tas kainuos pina 
pigiai. Nors ir daug turėjus iškas
ėtų, bet gar.a tankiai pasitaiko užeit 
didelę pagelbą ir pasveiksti veik be 
išlaidų.

Mes turime knygelę ir jums ją pri- 
Į siusime Toje knygelėje nurodyta,
Į kaip reikia užlaikyt sveikatą svei- 
i kam, ir kaip gydytis nuo sekančių li- 
■gų: skilvio nemalimo, gumbo, atsirū
gimų. išpūtimo, skausmo po duobuke, 
ra mato, sausgėlos ir kitų. Paaiškin
kite savo ligą laiške ir įdėkite už 2c 
štampą, tada gausite pilną paaiški
nimą. Knygutėje yra receptai ir pa
aiškinimai kaip užsilaikyt ir kokius 
valgius valgyt Gyduoles gausite bile 
aptiekoje, bet kurie norėsite, aš pri
siųsiu. Kurie sergate kreipkitės tuo
jaus. , (-)

DR. JOHN V. ZAKEVICH
P. O. Box 3—C. Taylor, Pa.

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (23k

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Deok. 1L, 

CHICAGO. ILL.

Aglinskiui.— D-ras U-

irikulė, kad tie liko vos gy- išgydys. Patartume draugui ?s vlsos aPįink^- dalyviui 
i. Kada praeiviai ir polici- kreintis i Pittsburhero miesto buvo aPie.Skaniausiais •

M.thuen, Mass.
_. Bus tikrai puikus pasilinksminimas, 
; Į malonėkite visi apielinkės lietuviai 

dalyvauti.
Kliubo KOMITETAS.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Haisted Street, 

CIIICAGO, ILL.neatsimenąs. Tečiaus jis šTYNĖS PRIEKULĖJ.
prisipažįsta, kad žmogžudy- Priekulėj surengtoj mu-| ;i- Kada praeiviai ir polici- kreiptis į Pittsburhgo miesto bu.vo apie /o. : . ,
s.es pl«na> buvo susidaręs dideJėg muštynėJ a užgirdo mušamų riksmąjligoninę. Daktaras tenai, valgiais ir gėrimais stalai!
jo galvoi iš kalno. Nes jis ;a^p‘v'ietini„ įr Liepojos be- r pribėgo prie automobilio,! turbut, nieko nekaštuos. Jie buvo apkrauti.
ražiavo^Parvžiu-i1 Užmušti darbilL Kai policija ^suėmė ‘apsaugos” grupės automo- turi tenai geriausių speciali- Turiu pastebėti, kad J. 
važiavo Kary ziun užmuš ti ‘ riaušių pradininką įlįstų ten jau nebebuvo.1 stų. : Adomaitis nėra koks turtuo-

privertė jį paleisti. Vienas vagis gulėjo sura- Į ‘ .
, - , , - ~ Policiia ėmė «audvti i orą ii Intomis rankomis, o prie, 01UI Kacme, wi --!geĮžįes dirbtuvėje ir jo cen-i p ... Mbunde mane nuzudvt u. sa- ąn.clJa em.e -au«>u i oią, u - v-bėifY —Atleiskite, iusu koresnon-^gj n-dirhti "ir- -linkai ' “ R 7 SU Mko Gorgulovas. “Aš mėgi- pUlP P.?1 P^dc kabėjo rąstelis ^l^įUi įdirbti gana sunkmi -------
nau nuo to« piktos dvasios suviaL Per suasaudymą vie- —Toks likimas laukia ti J Darafvta be skiriamu-; V* iZ-?- ™ 1 ls ™oKa I AnAKASnf-i na moters buvo sužeista idekvieno automobiliu va- Paias>yta. . SK ina!Pa < venti. Kiti jam net pavydi,1 tėmykite* Penki svarai gero ru-atsikratyt. Nuėjau Paneles įa .DU\° J>uzei.Ld aeKvieno automomiių va ženklų ir visai neaišku, i-aj t.;n vininc ikomo tabako 75c- penki svarai CheŠvenčiausios Katedron ir R.i^nmkai pnverte. poli-Į ues. Eile pneis visiems! kuri kama kuriam dajktuĮ jam taip gerai klojas.

Francuzijos prezidentą. Ka 
žin kokia dvasia nuolatos

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

lis, bet darbo Žmogus, dirba Kam reikalingas kreipkitės po šiuo 
y- r a • - ----- adresu: (26)

ir Riaušininkai privertė poli- Į dės. Eilė prieis visiems 
meldžiau Dievo, kad jis .atsitraukti, bet, vis dėl- 
man padėtų nuo jos pasi- t0’. du žmones pavyk, 
liuosuoti. Bet ii mane apsė- Ja<^a nausminkai is-
do ir aš negalėjau prieš ją Ples« Ve?° P?l>«“>™ko 
atrilaikvt” Paskui maždaug oO zmo-

STALINO ŽMONA JRA- 
šYTA Į JUODĄ KNYGĄ.

Anglų laikraščio “Sun- 
lav Times” Maskvos kores-

priklauso.
W.L.P.D. Nariui. — Ko

respondencijos apie “W. L.

jam taip gerai klojas. iwine uitikn™™..
Buvo pora kalbėtojų jo' uCk',”1““1' Uw<,k“,,'7ra-

draugų ir jie pasakė prakal-J riverview plantation
bėles. Vienas kalbėjo, kad _____ ctt«gegr»v«. Temi.________

lietuviai nesnaustų ir daly- PARSIDUODA FARMA

South Ashland 
Grill Inn

Joe Martin-Martusevifias
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų įsigėrimų

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.'

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

DOVANAI.

Sprendžiant iš šių žodžių, nių apsupo policijoj nuova- ^n^entąs praneša, kad Sta- 
reikia manvti, kad žmogžu- da 11 Pąreikalav o paleisti su- J jno žmona, kuri technikos 

- imtuosius. Nuovadoj buvo l nstitute studijuoja dirbti- 
tik penki policininkai, kurie gįijęO pramonę, esanti 
bijodami rimtesnio susire- traukta į juodąją lentą. Į 
mimo, suimtuosius paleido, ų garagą jį patekusi už ne- 
Sugrjzę į mugės aikštę jie J parkingą instituto lankymą 
sumusė miesto burmistrą Į r nesugrąžintas į biblio-

dys yra beprotis, arba 
nuduoda beprotį

tik

KUBOS DIKTATORIUS 
SIUNTĖ ŽMOGŽUDĮ

MEKSIKON _ . , - , - . , * _
Rafael Itmriaga, buvusis T* 42

Kubos vidaus reikalų ir lai- STI’, P±Xi±^iNe°'
vyno mimstms, kuns dabar R k Lj 4fl
randas! Meksikoje pastate ir PaJsieniJ
Meksikos vvnausvbei doku- r -- . % • ~ -mentus kūne narodo kad P°,1C1JCS Liepojos aps-
v l jti + • vt ’ k 1 Srities viršininku prvšakv. Kubos diktatorius Machado ,_ ■ __  1 •- • <

Aleliujeva, Stalino žmo- 
ia, jau trečius metus moko- 
i technikume. Savo grupėj, 
susidedančioj iš 6 asmenų, 
i yra viena moteris. Mokė- 
i ji. kaip praneša korespon-

P. D. Jomarką” nedėsime, vautų parodoj, kuri įvyks 75 akerių—15 akerių apsėta javais, 
nes perdaug polemiško po- i birželio 6 d. Albany, N. Y. brinkai 14 raguočių 2 arkliai, 
budzio. Naudos 1S tokių ras- uostų atidarant. kalingos. Parduodu labai pigiai, už

Toliaus visi linkėjo geros *ką°°° rWiau paaiskinnsiutų niekam nebūna, o blogo 
būna daug, nes be jokio rei
kalo suerzinami žmonės ir 
demoralizuojamos draugi
jos. Mėginkit rašyti rimtai ir 
be jokių piktumų.

S. Juozaičiui. — Balados 
vertimas iš lenkų kalbos ne
vykęs ir spaudai netinka. 
Eiles versti, matot, yra ne
lengvas darbas, kartais 
daug sunkesnis, negu visai 
naujas eiles parašyti, nes 
jeigu išversti žodis-žodin.

kloties draugams 
čiams.

Adomai-
Lietuvis.

MRS ANNA LAMAITIS
Poolville. N. Y.

KNYGELĖ (katalogas). Kaip 
išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t-t., be lan
kymo mokyklos. Rašyk antrašu: 

LEVESKIS. 1X36 W. 12th at.
Los Angeles, Calif.

PAJIEŠKOJIMAL
GARDI

1000’ + • • *- įu l Atvvkusieji apsupo minia ii ? KaT. rran,1929 metais nusiuntė Mek- suėmė 28 žmones. Suimtieji įeitas, !ki sml visai gerai., jeigu išvedu zuuis-zvum. 
sikon žmogžudžius, kad , , u i ; 3et paskutiniu laiku kaz ko-; tai susigadina eilių ritmas,
užmuštų tenai Julio Antonio Įjami perkelti jį geresnę Į lel pradėjo netvarkingai, Taip išėjo ir su Tamstos pri-

Kulis Kl 1L1 KUO( l H v O   x i yt i •* 1 *x •

ONA DANIELIŪTĖ pajieškau Hro- 
io Stasio Danieliaus, paeina iš Ma- 
iampolės apskričio. Veiverių vals
čiaus. Girininkų kaimo. Atvažiavo į 
Ymeriką 1911 metais į Baltimore. 
"iurie žinot, kur jis randasi, malonė- 
:ite pranešti, busiu didžiai dėkinga, 
irba pats lai atsišaukia. (21)

MISS ONA DANIELIŪTĖ 
Markervillc, Altą, Canada

Mella,
kruvinąjį Machados režimą. patalpa. Vedamas į kitą vie-
Mdiriuvo Vomunistarš't«;
dentas. ištremtas iš Kubos, ,r buv0 poI,clJOS su‘
ir apsigyvenęs Meksikoj ra- žeistas.
šinėdavo spaudai straips
nius apie Machado dikta
tūrą Kuboje. Jis buvo nu
šautas iš užpakalio, žmog
žudys iki šiol buvo nežino-

ankyti institutą. Didžiąją- siųstuoju vertimu, 
•ne koridoriuje, ant juodos 
entos pažymėta, kad ji be 
’varbių priežasčių iš 16 mo- 
<slo dienų praleido 3 dienas.

LENKIJA BANDO GA
BENTI BEKONUS

AMERIKON.
Lenkai šiomis dienomis!

NUO BOSTONO LIG AL
BANY APŠVIES ORLAI

VIŲ KELIĄ.

Reporteriui iš Clevelando 
Tamstos korespondencijos 
apie Clevelando kleboną 
nedėjome, nes tūli išsireiš
kimai buvo inkriminuojan
čio pobūdžio.

IZIDORIUS OŽELIS, šviekšnos 
parapijos, Kontšatšių (gal Konšai- 
•ių) kaimo. Tauragės apsk. Pajieško 
lurgis Vanagas Turiu svarbų reika- 
ą. prašau atsišaukti, arba kurie žino 
ur jis randasi, malonėkite pranešti, 

>usiu dideliai dėkingas. (21)
GEORGE VANAGAS

Leech Farm Sanatorium, East End 
Pittsburgh, Pa.

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirby stėje

Jonui Martinoniui. — Tas
mas' Bet nereita rudeni jisai Padarė pirma bandvma iš-1 Komercijos departamen- asmuo, apie kuri draugas 
ma.. nei pereitą rudeni jisai u i Washmgtone uzgyre su- savo laiške kalbi, dažnai ra-
susipvko su savo pačia ir ji veztl oeKonų 1 Jungtines sinkia Vnr<«innndpnpi
nranė«ė Meksiko/ valdžiai Valstijas. Pasiųsti pavyz- manymą apsviesti visą oriai- smeja mums korespondenci- 
prane.e Mek. iko. vai iziat J pnamp p ‘ vių kelią nuo Bostono iki jas iš Kanados ir rimtai kn-
kad to komunisto užmušėjas nz!ai ouvo viename rama- A1l Taitribuvo ios vyras Meksikos rio bekonu fabrike apdirbti Alban>-.Tuo .tlksl.u P"? dauL ukuoja k0™uni»us- la^]
valdžia ji 5mė ir šiomb >r pritaikyti amerikiečiu L'10 >.r m.estehų bus| mes nematome pagnndo
dienomis iškalė 4™ b™į skoniui.. ' pastatyta sttprųs elektros skelbt, ve.dma.mu.

Pajieškau Karsoko Kazimiero, Bir- 
ų parapijos. Vaitkunų kaimo, pirm 
5 metų gyveno South Bostone, da- 
ar nežinau kur randasi. Atsišauk 
rolau, yra svarbus reikalas, iš Lie- 
uvos. Kurie žino kur jis randasi ma- 
onėkite pranešti, busiu didžiai dė
dingas. (21)

JOKŪBAS KARSOKAS 
25 Rowell St., Dorchester, Mass

Tujintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČIAI

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

Šitoj byloj pasirodė ir buvu- ^uo balandžio 1 d. Len- 
sis Kubos ministeris su įro- kijoj išleistos naujos taisyk- 
dymais, kad šitą žmogžudį lės bekonų standardizacijai. 
buvo atsiuntęs pats Kubos Taisyklės sudarytos, pasire- 
dikta torius.

oastatyta
švyturiai.

stiprus elektros
D-jos Nariui iš Winnipe- 

go.— Apie tai, kad Winni- 
jpego “Kultūros” draugija 

28 d. Gegužės iš Scranton,, yra fašistinė organizacija
ĮVAŽIUOJA LIETUVON.

Aš Elzbieta Nisiutė, pajieškau dė
lės Antano Makevičiaus, jis gyvena 
’ennsvlvanijos valst. Prašau atsišau
kti arba kas žino kur jis randasi ma- 
or.ėkite pranešti. (23)

E. KASPER 
98 Conselyea st. Brooklyn, N. Y.

FRANCUZŲ LAIVE SU
DEGĖ 49 ŽMONĖS.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kad Ara
bų Juroj sudegė naujas 
franeuzų laivas “Georgės 
Philipar”. Dabar papildo-

miant paskutinių metų prah- Pa., išvažiuoja į Lietuvą Ig-,buvo jau keliatas kartų ra- 
tika. Jos liečia produkciją pas Kraujalis su žmona, j syta. Bet kiek kartų buvo a- 
klasifikaciją, įpakavimą, Pasisvečiavęs ir pailsėjęs pie tai rašyta, tiek kartų bu- 
transportą, kontrolės apara- nuo sunkaus darbo kokį lai-; vo atšaukta, ir ar ji “fašis

Pajieškau pusbrolio Kazimiero šrai
.o, paeina iš Zarasų apskr., Salako 
alsč., Dirvoniškių viensėdis; pirmiau 
yveno I,awrence, Mass. Kas žino kur 
is randasi, malonėkite pranešti, ar
ia pats lai atsišaukia

ANTANAS MIŠKINIS
'3172 Arlingon St, Detroit Mich.

to crganizaciją ir t.t.

SUĖMĖ LAIVĄ SU 
DEGTINE.

New Yorko uoste valdžios I Lietuvą
mai pranešama, kad su tuo agentai suėmė butlegerių H raugas St. Baliunas 
laivu žuvo 49 asmenys. Apie laivą su degtine. Paimti gė- Keleiviečiai linki 
600 išgelbėti. " rimai apskaitomi į $50,000. | linksmos kelionės.

<ą, jei aplinkybės nepasi- tinė”, ar ne, mes ir šiandien 
keis, sugrįž atgal įį Ameri- tiek žinome, kiek žinojom iš 
ką. pradžių. Todėl manom, kar

Iš Brooklyno išvažiuoja į laikas jau butų tą bergždžią 
senas “Keleivio”, polemiką užbaigti, nes j 

Į nieko neišaiškina, tik erzi- 
jiems na draugijos narius ir laik- 

iraščio skaitytojus.

Pajieškau Aleksandro GUDLIAU- 
8KO, pirm 19 metų gyveno Easton, 
?a. ant South Maple st Kurie žinote 
;ur jis randasi, prašau pranešt arba 
>ats lai atsiliepia.

PETRAS MEČIUS
2046 YVashburn St, Scranton, Pa.

Pajieškau Kastanto Šimo (rašosi 
Shinias), 9 metai kaip išvažiavo iš 
viontello, Mass. Prašau atsisaukt 

K LEMENI AS PRANCKUNAS 
I I I C Street, So. Boson, Mass. L

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 2BradIeySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

I



šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

REDAKTORIAUS VAIDMUO 
LAIKRAŠTY.

No. 21, Gegužė* 25, 1932

laikraščiui 
- ne?

Kodėl vienam 
sekasi, o kitam -

Tai priklauso nuo redak
toriaus. Laikraštis nekuo- 
met neturės pasisekimo, jei
gu jo vedėjas nežinos skaity
toju psichologijos.

O kaip tą psichologiją pa
žinti? Ar yra tam tikra mo
kykla, kur tokie dalykai dė
stomi?

Yra ir nėra.
Yra tokių mokyklų, tiks

liau pasakius, yra mokyklo
se tokių kursų, kur dėstoma 
žurnalistika, laikraštiniu 
kystės menas ir kiti su tuo 
surišti dalykai. Tokiais kur
sais galima išvvstyt laikraš
tininkystės talentą. Bet nėra 
nei tokių mokyklų, nei kur
sų, kur žmogus galėtų Įgyti 
laikraštininkystės genialu
mo.

Koks yra skirtumas tarp 
talento ir genijaus? Skirtu 
mas toks: talentuotas žmo
gus moka tiktai kopijuoti ki 
tų darbus, o genijus tveria 
naują kūrybą, eina visai 
naujais keliais. Broliai 
Wrightai, kurie išrado pir
mutini aeroplaną, buvo ge
nijai, o inžinieriai, kurie vė 
liaus tą skraidomąją mašiną 
išvystė ir patobulino, buvo 
tiktai talentuoti mechanikai

Thomas Edisonas nebuvo 
baigęs jokios aukštesnės mo- 

. kyklos, bet technikoj darė 
stebuklus. Tai antras geni
jaus pavyzdis.

Genijų yra visose gyveni
mo srityse. Yia jų ir laik
raštijoj. Nors visi, kas moki
nosi žurnalistikos, turi žino
ti literatūrą, minių psicho
logiją ir kitus su tuo mokslu 
surištus dalykus, tečiaus vie
no žinojimo neužtenka. Pa
imkime tik toki pavyzdi: 
Jus atskleidžiat laikrašti ir 
pamatot stambiomis raidė
mis padėtą per visą puslapi 
baisų antgalvi: “150,000
žmonių žuvo per žemės dre
bėjimą !” Tas labai jus su
jaudina ir jus tuoj imate 
skaityt smulkmenas apie tą 
katastrofą. Bet pastebit, kad 
tai atsitiko 15 metų atgal. Ir 
pamatę, kad Į jūsų rankas 
pateko senas laikraštis, jus 
metate ji i šąli, kaip kad tos 
nelaimės niekad nebutu bu 
vę.

Kodėl? Kodėl taip staiga 
pas jus išnyko visas ta kata
strofa susidomėjimas? Juk 
tie žmonės vistiek yra žuvę. 
O argi 15 metų atgal šita ka
tastrofa nebuvo taip jau bai
si, kaip šiandien ji galėtų 
būti?

Šitą klausimą jums leng
vai atsakys kožnas laikrašti-, 
ninkas, kuris tik studijavo 
minių psichologiją, tečiaus 
ne kožnas moka tą žinojimą 
pritaikyt prie savo laikraš
čio.

štai, nelabai senai New 
Yorke žlugo dienraštis 
“World”.Mirė tas laikraštis 
vien tik dėl to, kad mirė vy
riausis jo redaktorius, Jo- 
seph Pulitzer. Kai Pulitzeris 
buvo gyvas, “The New York 
World” turėjo 1,000,000 
skaitytojų ir buvo turtin- 
giausis laikraštis; o kai jis 
mirė, “Worldo” tiražas tuoj 
ėmė kristi, laikraštis įbrido 
i skolas ir turėjo but parduo
tas.

Prie tokio dienraščio, kaip 
“World”, dirbo šimtai žmo
nių; redakcijos štabas susi
dėjo iš kelių dešimčių re
daktorių, reporterių ir ben
dradarbių: kartais tas šta
bas siekdav

da parašydavo savo laikraš
čiui editorialą. Bet jis buvo 
tas genijus, kuris žinojo mi
nių psichologiją ir žinojo, 
taip patenkinti jos reikala
vimus. Ir jam lengva buvo 
tai padaryti, nes jis vienas 
aikraštj kontroliavo. Kar
tais laikraščio puslapiai bū
davo jau nulieti ir i presą su
dėti, bet jeigu jis pastebėda
vo nepatinkamą sau dalyką, 
jis liepdavo sustabdyti ma
šinas, išardyti puslapius, iš
mesti kas jam nepatinka, ir 
lieti naujas formas, nors tai 
kaštuodavo didelius pinigus.

Pulitzeris turėjo labai už
sispyrusį ir kovingą būdą. 
Kartais, būdavo, jis plaukia 
garlaiviu per Atlanta, arba 
.ažinėįasi privatinėj savo 
jachtoj pietų Amerikos pu

rienos klausimais. Nes nie-r 
kas nenori skaityt pasenusių! 
žinių, vistiek kad tai butų irj 

| didžiausis žemės drebėji
mas. Aitvaras. i
SMARKIOS MUŠTYNES '

Pažaislio vai.. Grinčupio 
km., laike įvykusių mušty
nių užmuštas Alfonsas Le-; 
vanavičius iš Pelainių km. Į

NUSIŽUDĖ VAGIS.
Ukrinai, Balandžio 9 d. 

skustuvu pasipiovė vagis 
Jancys. Savižudystės prieža
stis — nenusisekusi vagys
tė.

NAUJI RAŠTAI.
Lietuviškoji Enciklopedi

ja. Išėjo jau I tomo IV sąsiu- 
vinys, nuo žodžių “Amazo
nės” iki "Amūro gubernija” 
(385-512 pusi.). Leidžia 
"Spaudos Fondas” Kaune,

kraščiais, bet pastatyti jo Laisvės Alėja 62
žmonės prie laikraščio žino- 
įo, ko jis norėjo. Ir jie bėgio
jo galvatrūkčiais, dirbo, 
triūsė, varė laikrašti jo nu
statyta linkme, nes žinojo, 
kad jeigu jie padarys kitaip, 
tai jis sugrįžęs visus juos iš
vys.

Sykį jis pasišaukęs savo 
reporterius sušuko: "Vyrai, 
musų laikraštis eina jau vel
niop’ Surinktos jūsų žinios 
vra tikras šlamštas! Nejaugi 
New Yorke nėra nieko Įdo
mesnio? Nejaugi nei vienas 
valdininkas* ne pasigėrė? ne 
apsivogė

Pulitzerio tikslas buvo 
gaudyt didelius žmones, 
gaudyt, valstybės vadus, 
turtingų korporacijų virši
ninkus, įtakingus diploma
tus, ir demaskuoti juos vi
suomenės akyse, be pasigai
lėjimo plakti, juos prie gė
dos stulpo.

Nors Pulitzeriui mirus jo 
įpėdiniai mėgino vesti laik
raštį tokia pat kryptimi, bet 
jame jau nebuvo Pulitzerio 
dvasios, ir laikraštis užbaigė 
savo dienas.

Antras Amerikos žurnaliz
mo pavyzdis buvo “Appeal 
to Reason”, socialistinės 
minties sąvaitraštis, ėjęs da 
prieš karą iš Girard, Kan- 
sas. Technikos žvilgsniu, 
laikraštukas buvo visai ne
patraukiantis, popiera pras
ta, raidės smulkios, daugu
ma straipsnių ir žinių visai 
be antgalvių, tečiau jo turi
nys traukė prie savęs skaity
tojus kaip magnetas. Nes 
kožnoj žinutėj, kožnam 
straipsnely buvo jaučiama 
redaktoriaus žavinti siela, jo 
nuoširdumas, atsidavimas 
toms minioms, kurios skaitė 
jo laikraštį.

“Appeal to Reason” buvo 
diametraliai priešingos rū
šies laikraštis nuo“Worldo”. 
Kuomet “Worldas” buvo 
geltonojo žurnalizmo atsto
vas, maitino skaitytojus tik 
skandalais ir sensacijomis, 
tai “Appeal to Reason” 
skelbė šviesią socializmo i- 
dėją ir nešė darbininkams 
tikros apšvietos žibintą. Ir 
be jokio triukšmo, be jokių 
skandalų, jis buvo pasiekęs 
1.000,000 su viršum skaity
tojų.

Tai buvo tais laikais, kai 
“Appeal to Reason” vedė ir 
redegavo drg. Weyland.

Weylandui mirus, jo vie
tininkai bandė vest “Appeal 
to Reason” ta pačia krypti-

»

Knyga apie Pasaulinį Ka
rą. —'Chicagoje yra leidžia
ma. prenumeratos keliu, lie
tuvių vertime. W. T. Scan- 
lono parašyta knyga apie 
didįjį karą, "Dieve, Pasigai
lėk Musų“. Kas nori iš kalno 
tą knygą užsisakyti, prašo
mas Įmokėti $2; kas nori but 
rėmėju, tas įmoka -So.Kreip- 
tis reikia šiuo adresu: St. 
Stiukas. People Furniture
C~., .
cago. III.

o., 4177 Archer avė., Chi-

tiGalva skaudėjo visą 
laiką iki pradėjau 
imti Nuga-Tone

P-nas V. Romanas. Buffalo, N. Y., 
rašo ir sako: “Mano galva skaudėjo 
visą laiką iki aš pradėjau imti Nuga- 
Tone. Aš išbandžiau daugelį kitu vai
stu. bet negavau pagelbos. Mano gal
va sustojo skaudėjus: po ėmimo Nu
ga-Tone per tris dienas. Dabar aš tu 
riu gerą apetitą ir gerai miegu nak
timis. Mano sveikata niekad nebuvo 
geresnė. Daugelis mano draugų pra 
dėjo vartoti Nuga-Tone ir sako, kad 
iai pastebėtini vaistai.“

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą 
ar skausmus raumenyse, ar sąna
riuose, ar stokuojate sveikatos ir sti 
prunto, jus turite imti Nuga-Tone ir 
pastebėti dideli pagerėjmą, kuri pa- į 
jausite tik už kelių dienų Jokie vais- ' 
tai negali užimti vietą Nuga-Tone. 
kaipo sveikatos ir stiprumo atsteigė- 
jo. Aptiekininkai ji pardavinėja. Jei
gu aptiekininkas neturi Nuga-Tone, 
paprašykit jį užsakyti iš savo urmi
ninko. Žiūrėkite, kad gautumėt Nuga- 
Tone. Substitutai vra be vertės.
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KĄ MES SKAITĖM 
PER SAVAITĘ.

“Lietuvos žinių" Pūkelis 
yra nieko sau bernelis, 
feljetonais žinias rašo 
ir po litą už jas prašo.
Sako, Klaipėdos pasviety 
tiktai tiek ir tegirdėti, 
kad sienojus aria lenta 
tai geriausi argumentai.
Kas tik sporte b> nt kiek miklus 
kožnam rupi motorciklas.
Jeigu šonas dar nesopa, 
baisiai noris katastrofos.
žiemą visur ramu baisiai. 
Liūdni to ramumo vaisiai.
O per vasarą — kas kita.
Durys dangun atdarytos.
Motorciklą užsivesi.
Stulpą vis kur nors surasi. 
Maža alga. pikta žmona.— 
pradedam mirties sezoną!
Nuolat mintis mus kankino, 
kad neturime laivyno.
Kai kam gerklėj daros saldu, 
jeigu sumini nors geldą.
“Maistui” šita mintis krito. 

“Sumąstyta — padaryta.
Dabar turim du laiviokus 
tiktai plaukti dar nemokam.

I
Daug kam rupi. kaip čia klojas 
su prekyba Lietuvoje?
O ištikro ta prekyba 
tik ant siūlo galo kybo.
Jei tik trūksta mums avansų, 
tuoj mažėja ir balansas. 
Kožnam tuoj diktuoja protas, 
susijungti su bankrotu.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Sako, reikalas pakvbo 
su Valstybine Taryba,
Girdis balsai gana keisti/, 
kad ją norima paleisti.
Bet Taryboj dar tebmaudos 
Įstatymai apie spaudą.
Baisu kad ir jie šį kartą 
nebūtų paleisti kartu.
Kožnas kalba, kam patinka 
apie butų savininkus.
Tveria sąjungas visokias, 

kad tik juos bent kiek pamokius
Nusiklausę savininkai 
taipgi būrin susirinko 
ir draugiją sulipinę 
skersai kelią stot mėgina.
"Ką čia visoki bosiakai 
apie mumis blogai šneka! 
Turim savo direktyvas,
Leiba Chodosas dar gyvas!”
Ponios dabar tik galvoja, 
kaip i studiją Įstojus,
Dieną naktį jos temano, 
kaip išėjus i ekraną.
Kam daug litų ir daug laiko, 
ir galva ne taip su saiku, 
gali stoti ir mėginti.
To jau nieks negal užginti.
Yra universitetas, 
o tenai namaža vietos.
Jei Čepinskis atsistato, 
lieka daug dar kandidatų.

z
Gaspadoriai! Jums Įdomu, 
žemės Bankas keičia kromą. 
Nepaklusniems ūkininkams 
žada užvažiuot per kinkas.
Jeigu ūkininko ūkis 
Banko girnos’ įsisukęs, 
tai gali padėti kryžių.
Taip atrodo musų krizis.
šiaip sau atmosfera ore 
nevisad labai padori.
Negi kraustysies iš proto, 
jei padangė ūkanota.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO" 
KNYGYNE

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

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

“Kultūra” nuo 1981 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, ’ 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta. Ant. 
Venclova, P. Cvirka. K. Korsa-

turini progresą pilnai galima tik kas—J. Radžvilas. J. Šimkus—
turint atatinkamą vadovą, ku- Pr. Daugnora. Ant. Tulys ir kit. 
ris greitai ir aiškiai apie viską Taigi, “Kultūra” talpina ne tik ‘__ _______ i— i__ :__~ . .... . . . . . . 1

TIKRAS PROFESORIUS

Jadvyga savo draugei: Kaip
mus informuotų, kuris ne tik in-' moksliškus straipsnius, bet ir tu ga,i profesorių tar-
formuotų, bet ir pats kartu eitų apysakas, eilėraščius, kritikas. nauti? J*s išrodo toks iširęs. Pusi. 429 
su tuo progresu, už jį kovoda-J Amerikietis, norįs pažinti nau- symi*?s- V1SM užsimiršta. Dirb
inąs ir jį ugdydamas. jąją lietuvių literatūrą, neras ti tokiam žmogui turi but tikra

Nieks neginčys, kad lietuviai! geresnio tuo reikalu žinių teikė- kankvnė- ar ne?
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji-

jo, kaip “Kultūra.”
Kultūra” savo išvaizda ir su

tvarkymu yra visai modemiška
apie visas žmonijos pro- įr prilygsta geriausiems tos rų-,mus,

greso pastangas ir užkariavi- | užsienio žurnalams. “Kul 
mus, tai jau devinti metai ei- turą” yra pažangus žurnalas, ji 
nantis Lietuvių žurnalas KUL- į skleidžia laisva mintį ir kovoja'

Agnieška: Dirbti pas tokį la
bai gerai, nes užsimiršęs jis 
dažnai užmoka man algą du 
kartu.

PONAS TAREILA NEPA
TENKINTAS.

r, i * - •- Gerasis musu tautietis. Jonas
TLRA. Kultūra, yra popu-;su reakcija. “Kultūra” yra tikra Tareila. pyksta ant SLA. narių, 
barus mokslo, visuomenes ir E-;to žodžio prasme kultūra. kad neišrinko ji SLA. iždininku.

“O. S. S.“ arba šliubinė Iškilmė._
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Suvadžioto jas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. V’ieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymų caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61. ...... 25c.
švento Antano Stebuklas. Dvieju vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

žingsnis Prie Šviesos.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 na., pusL 23................ .............10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonuį galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................... 25c.

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri- 

' koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..................................25c.

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 

. ristiškos ir laisvamaniškos. V isos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m............. 25c.
Apie Dievų. Velnių. Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ................................................ 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas: kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ...................:.............................. 25c.
Amerikos Macoehas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs. dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D._, su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .............  ..................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės bu; pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24..............10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.

1915 m.......................... $2.00
Lengvas Badas Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir it Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pus,. 95.............  35c.

Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m, pusi. 63 .............. 25c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.................................... 15c.

Lietavių šeimynų Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitų knygų. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinantį knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa.............................50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.

Kodėl Aš Netikiu į Dievų? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusi. ...................20c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Stabmeldiška laetuva iš Artimos Pra

eitie*. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston. 
1912 m., pusi. 32..........................10c.
Biblija Satyroje.— laibai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny.
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina..........................  $1.00
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo

Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusi 10c
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, Atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.............................. 15c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagai A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63............................25c.
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laiku. Parašė I^w Wallace. 
472 pual ..................................... $2 00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ............................................ 25c
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ........................................15c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus.............................................25c.
Lietuvos Respnbiikos Istorija ir žem- 

lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ___ $1 90
Itrutais audeklo apdarais .... $1.50
Lytiftoa UgM ir kaip nuo jų apsioau- 

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, oarimrėta ir pagerinta lai
da. Kaina.................................... 28c.

— Istoriška apysaka 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallace. 472 voM.....................
Amilasn Datees. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jot tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir susirinkimuose. 
Puel. 32. ........................................l«a

ir StraipenlaL Šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 96 puri...............................88a.

ė

mi bot iun nUun-n i'umoi teraturos žurnalas. Be to, ji yra!
wlvrio«rio oio'Loc g- inib-asJ gausiai ir puikiai iliustruotas1 Amerikiečiai daugiausia skai- 

zu malus,
ir visai užsidarė. į dideliais 64 puslapių storumo

, Šitie du pavyzdžiai paro-! sąsiuviniais- Metinis “Kultūros , „VvHni,r
o iki 150 ir 200'Ha Vari laikra«fi« o-ali turėti’ komplektas sudaro apie 800 pus- Ainer,KŲS gyvenim

p n' -1 • • k • 1-ga v • ! laniu didžiule naveiksluota knv-iturin«as Keturis negali jokiu dėjo. Kad butų uzfundijęs nors
tečiaus Pulitze- puikiausio pasisekimo be jo- ■ ’aP> ™™iiaril1 apsieiti be "Kultūros.” į m baksuką savo tautiškos tre-

t -Sj "Kultūra,” tas t,*, vertingas, ir »

turą” vis dėlto yra tikrai rimtas žurnalas, visiems metams Ame- * jį, jo BIZNIERIUS, 
moksliškas ir literatūriškas žur-1 rikoje tekainuoja tik 3 doleriai,; Profesorius egzaminuodamas 
nalas. ; o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi*!studentą klausia:

“Kultūroj” rašo patys žy- giau negalima nė norėti. Užsa-
miausieji Lietuvos mokslininkai kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt' resu: “Kultūros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso* Į Aušras nL 15, Šiauliai, Lithuanb

O nvkti visai nereikėtu, nes
Weylaiwlo sielos, ir laikraš-į fausiai ir.J>Vlkiai. ’liu>tri’otas to angliškus žurnalus bet jie SLA. turi gana gerą iždininką 
tie nradėio krkti n ant o-nlrč žurnalas, išeinantis kas menes} žurnalus, net Jie - •° ant i dideliai, fid nnslaniu dnn.mn turėtų, pagaliau, sužinoti, kad Gug, .r balsuot. u> poną Tarei- 

Kultura” plačiai rašo ir apie ‘a nebuvo jokio reikalo. Jis nie- 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul- ko geresnio SLA. nariams neža-

Sveikata
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

rašytoju. O tečiaus Pulitze- puikiausio pasisekimo be jo 
riui rainis, nei vienas jų ne- kių sensacijų ir skandalų. 
galėjo jo pavaduoti. Nesvarbu net laikraščio iš-

Šitas faktas parodo, ką vaizda ir techniškas apdir- 
reiškia redaktoriaus vaid- bimas. Svarbiausi vaidmenį 
muo laikraščiui. Nuo jo vie- laikrašty lošia jo kalba ir 
no priklauso laikraščio pasi- dvasia. O tie dalykai visuo- 
sekimas, arba nepasiseki- met priklauso nuo redakto- 
mas. riaus.

O betgi faktas vra toks, Be to, jis turi mokėti vi- 
kad pats Pulitzeris retai ka- suomet atsiliepti aktualiais

—Jei tamstą pakvies pas li
gonį, tai ką tamsta pirmiausiai 
turi žinoti ?

—Ar ligonis turi kuo užsimo
kėti—atsakė studentas.

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina J2.5O

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mara.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Bedarbis”, Kuliam Darbas Nerupi.
2

NEMUNO POTVYNIS PA
NEMUNIU ŪKININKAMS 
PADARĖ DAUG ŽALOS.

Plokščiai. šių metų pava
sarį Nemuno vanduo ties 
Plokščiais buvo pakilęs tiek 
kad mažai kas atmena ma
tęs panašų pakilimą ir aplie
jimą.

Keliose apsemtose trobo
se padarė daug nuostolių,su
gadino baldus, patalines, 
daug daržovių.

Visoj veik panemunėj bu
vo apsieta žiemkenčiais ja
vais, kurie dabar yra visiš
kai išnaikinti, nes buvo di
džiausiu sluoksniu apkloti 
ledais ir jiems nutirpus pa
sirodė, kad ir smėliu apnešti 
ir ledų didelės duobės iš
verstos, o rugių bei kviečių 
nei žymės neliko.

Vietiniai ūkininkai, ku
liuos potvynis palietė, yra 
susirūpinę, kad neturės duo
nos.

Be to, ledų sluoksniui nu
tirpus (vietoms dar tebėra) 
lankose randa daug visokių 
potvynio liekanų, ypatingai 
daug Įvairių medžių, lentų ir 
net rasta vienas negyvas ar
klys. Spėjama, kad arklys 
yra atneštas Nemuno nuo 
Žemosios Panemunės.

Ledams baigiant tirpt pa
sirodo, kad ir pievos yra ap
neštos stoi-u smėlio sluoks
niu, kas ūkininkams suda
lys daug rūpesčio, iš kur 
gauti reikės šieno ir atitaisy
ti tas pievas. Kitais metais 
jos duodavo gero šieno, o 
šiemet net ir ganyklai ne
tinkamos J)US.

DVYLIKOS METŲ VAI
KAS—NETIKRŲ PINIGŲ 
DIRBĖJAS IR PLATIN

TOJAS.
Veviržėnų miestelyje į 

“Blaivybė” arbatinę užėjo 
nepažįstamas vaikas ir pa
prašė parduoti jam bulkutę. 
Užsimokėdamas vaikas pa
davė sidabrinę penklitę, ku
li pasirodė padirbta. Vaikas 
buvo sulaikytas i nuvestas į 
policiją. Ten nustatyta, kad 
vaikas—12 metų amžiaus, 
Petras Beržanskis, Šaulių 
kaimo, Švėkšnos vai. ūkinin
ko Stasio Bočkaus tarnas. 
Paaiškėjo, kad šis pats ber
niukas prieš porą sąvaičių, 
pirkdamas vienoj krautuvėj 
saldainių įdavė vieno lito 

vertės netikrą monetą. Poli
cijos kvočiamas Petras Ber-

jokio “džiabo”, 
Šis paveikslėlis

MIŠKO SARGAS SUŽA- 
į LOJO SUVARGUSI

MIESTELĖNĄ.
i Dukstinos miško sargas

UŽ VYRO GALVĄ REI
KALAUJA 36,000 LITŲ.

1929 metais Žeimely nu
žudytojo d-ro Avižonio

L Kuržina sužalojo Ukmer- žmona iškėlė Šiaulių apy- 
pil. \. Rudoką, kuris įgardos teisme pasmerktie-1 tre.-

•dabar guli miesto ligoninėj. siems nužudymo byloj žy
dams mėsininkams Mannui 
ir kitiems civilinį ieškinį su-

PASIVADINO PREZI
DENTU IR TELEFONU
SKAMBINO BANKO 

VALDYTOJUI.
Pil. Krakauskas, pasiva

dinęs Respublikos preziden
tu, telefonu skambino Liet. 
banko valdytojui prašyda
mas, kad valdytojas duotų

Rudokas, kaip neturtin- 
•gas miesto gyv., turi gavęs iš 
j miesto valdybos leidimą 
rinkti sausas šakas miesto1
miške. \ ieną rytą jis nu- Avižonienės reikalus ve- 
ejo pasirinkti sakų kurui.'da pris adv M Sleževičius.
■Jam berenkant sakas, pama- __________
tė L. Kuržina, pradėjo ko-'
lioti ir mušti; tokį smarkų! ŠVEDAI IR UŽ DREBU

LI avė smūgį, kad V. R. net: LES NESUMOKA,
apvirto, o L. K. pradėjo, švedų degtuku sindika- 

1 mušti gulinti; nelaimingam;buvo padaręs su Lietu- 
išsukta ranka ir išmušti trys vos žemės ūkio ministerija

sutaitj pi^* daug drebulių i dokumentus,' atleistas iš taV- 
•..aune tekino atsaKomjben. degtukų šiaudeliams. Dabar :nybos ir traukiamas teismo

moję 36,000 litų‘už savo vy-Į Lietuvos banke Krakauskui 
ro gvvybe. tarnybą.

Krimin. policija išaiškino 
ir Krakauską areštavo.

VIENĄ KARTĄ NEPA
VYKO.

Raseinių policininkas Žu
kauskas, išeikvojęs valdiškų 
pinigų ir norėjęs juos pasi
savinti, suklastodamas jų

i IŠDAUŽĖ DAKTARO 
KABINETĄ.

sindikatas drebules jau no-Atsakomybėn. 
: rėjo perimti, bet pinigų ne- į 
į moka. Žemės ūkio ministeri 1

Buvusis prezidentas Coolidge dabar neturi
____________ __________  bet jam tas nerupi. Jis laimingas ir be darbo. _ (

<anskis prisipažino, kad jis parodo ji žuvaujant milionieriaus McLeano privatiniame ežere, 'dikamentus ir įvairius įran- 
U savo Šeimininku St. Boč- Connecticut valstijoj. Toki gyvenimą ant senatvės turėtų turėti |kilis; be to, išdaužė buto 
tum ir savo dėde, Petru Ber- visi darbininkai. J langus.
ianskiu, dirbo ir platino ne- --------------------------------------------------—--------—--------- ----- I Vra ^as Pav°gta> dar
ikrus metalinius pinigus. PAKLIUVO MEDICINOS 
Padarius kratą, pas sulaiky-' APARATŲ PLATINTO
JO jo dėdę rasta visi įrankiai JAS..
PĮn*8am? dirbti. Visi trys , Daugelis kauniečių pažįs- 
įbu Berzanskiai ir Bockus, ta jauną vyruką, kuris uo- 
suimti ir pasodinti j kalėji- įjjaj platino medicinos apara- 
ma* tus, kuriais pagaminamas o-
KnFniTAvn vnrw«ii'zonas’ nugydomi spuogai, 
IŠDEGUTAVO VOKIEČIŲ sustabdomas plaukų slinki

mas etc.IŠKABAS KLAIPĖDOJ
Vieną rytą Klaipėdoje ra

stos degutu išteptos “Me-

KAIP ČIGONĖ KARVES 
IR KIAULES ATBURĖ.
Zubelių km., Gelvonų 

valse, balandžio mėn. 20 d. 
atėjo čigonė pas ūkininką 
Joną Tatarėlį ir ėmė jam sa
kyti: “Ponas turi karvių: 
bet jos maža pieno duoda, 
turi kiaulių, kurios yra ne- 
ėdrios: tavo gyvuliai—“už- 
čieravoti”. Jei duosi man 
lašinių ar kviečių, tai aš jas 
užkalbėsiu.”

Ūkininkas davė jai kvie
čių ir liepė daryti, kas rei
kia. Tada čigonė liepė duoti 
paltį lašinių, sūrių, sviesto ir 
kiaušinių,kuriuos jį apraišio
jo “nepaprastais” siūlais ii 
tris kart peržegnojus liepė 
pakabinti ties tvarto duri
mis ir uždraudė į juos žiūrė 
ti—kitaip—bus nepamačly- 
va...

Iš ryto pabudęs J. T. ne
rado ties tvartu pakabintų 
lašinių, ir nubėgo pas polici
ją, kuri užburtų lašinių ne
apsiėmė surasti. Būrimas J 
T. atsiėjo apie 50 litų.

Tai buvo apgavikas var
du Metas. Jisai ėmė verbuo- 

meler Damfbooto” ii- kai ku- ’ ti agentus, ir imti iš jų už- 
rios kitos vokiškos iškabos.! status. Užstatų niekam ne- 
Manoma, kad tai padaryta grąžino, visus agentus pri- 
orovokacijos tikslais. Kiai-' gavo.
oėdoj degutavimas ne nau-i Metas pasodintas kalėji- 
iena. Prieš trejus metus bu-'man. o byla perduota teis- 

vo išteplioti “Ryto” bendro-mui.
rėš ir “Lietuvos Keleivio”* ---------------
angai su užrašais “Szemai-. TAUTINĖS BAŽNYČIOS 
ten raus!”. Tada buvo iš-Į IDĖJA,
aiškinta, kad tai padarė vie
nas vokietis mokytojas.

KAIMIETIS NEPRATUS 
VAIKŠČIOTI LAIPTAIS 
KRITO IR PRISIMUŠĖ.
Pil. Vašalenkas Imanas 

atvyko iš Turžėnų Kaunan 
ir Laisvės Alėjoj lipo į II 
namų aukštą laiptais, be 
belipdamas kažkaip paslydo 
ir nukrito. Vašalenkas vos 
gyvas paguldytas miesto li 
goninėn.

\ ilki jos miestely nakties) ja susigriebė ir be pinigų 
laiku nežinomi piktadariai.sindikatui 

Į įsibrovė į gydytojo Krestinoida.
J butą ir išmetė, šidaužė me-i

drebulių neduo-Į
Vykstantiems Lietuvon 

LAIVAKORTĖS 
NUPIGINTOS 20%
TRYS NEPAPRASTOS

EKSKURSUOS
i KLAIPĖDA per Copenhagų 
Liet uros Piliečiams Pasai ir 

Vizos Dykai

PASIKORĖ 16 METŲ 
JAUNUOLIS.

Žilinskų kaime, Palangos 
valsčiuje, pasikorė daržinėj 
pas minėto kaimo ūkininką 
Ad. Ramoną Gedeikis, 16- 
17 metų vaikinas. Jis buvo 
pavainikis ir kilęs iš Kretin
gos. Jo patėvis buvo Joc-

KAS NUŽUDĖ ADVOKA- Į ^žinoma, nes pats gydyto- 
TĄ ADOMAITI? |jas ls'7kęs Italijon.

Jurbarkiškio priv. adv.;
Adomaičio nužudymą kri-Į 
minalinė policija visu stro-
SUirika! Te“ldo Plodamas iš Vilkijos Į kaus gaujos dalyvis ir na
maičio lavono krūtinėle iri^™! dalbų kalė-

galvoj revolverio kulkų, ra-

GARLAIVIS ATVILKO 
LAVONĄ.

“Rambvno” garlaivis

ta dar ir šiaip kūno sužalo
jimų. Manoma, kad Ado
maitis yra nužudytas iš ker
što, nes jis imdavęs labai 
aukštas palūkanas, o be to, 
Jurbarko miesto savivaldy
bei užrašęs savo pinieru 20,- 
000 lt.

NESISEKĖ PASIVAŽINĖT
Kaune vienas “ponas" 

pasisamdė taksį ir vienas su 
panele sėdo pasivažinėti.

Važiuojant Viduno alėja, 
vairą paėmė panelė, kuri 
nemokėdama vairuot, palei-

strigusį vyriškos lyties lavo
ną. Lavonas be galvos, as
menybė nenustatyta. Veliuo
nos pakrantėje Nemunas 
nesenai išplovė mote
riškos lyties lavoną. Nusta
tyta, kad jos lavonas yra 
Vilkijos dvaro dvarininkės, 
Vandos Jasiukienės, kuri 
orieš metus laiko kažkur 
dingo.

jiman. Nuo septynių metų 
motina jį išvarė tarnauti ir 
juo visai nebsirupino. Moti
na atėjo pasižiūrėti prie 
duobės ir nepamačiusi net 
savo sunaus “grabo”, nes 
jis dar nebuvo atvestas, nu
ėjo i Palangos miestelį.

GEGUŽĖS 28 D.
laivu

“FREDEREK VIII”
AMERIKOS LIETEVIV 

EKONOMINIO CENTRO 
Drauge su laikraščiais 

“Amerikos Lietuvio", "Draugo" 
Rengiama specialiai dėl Ame
rikos lietuvių, prekybininkų ir
pramonininkų.

BIRŽELIO 18 D.
laivu

“UNITED STATES”
L. D. S. ir "DARBININKO"

Ekskursijai vadovaus 
Kun. J. Skalandis 

Šv. Roko parap. Vikaras.

Lietuvos atgimimo drau
gijos susirinkime Kaune inž.
Stanaitis skaitė Įdomų refe-. .
•ata apie Amerikos lietuvių5d? automobilį į dideli gno- 

i,. voIL-5 VI gale alėlOS. AutOHlOblllS
SUČIUPO PRITYRUSI 

VAGILJ.
Balandžio mėnesy naktie 

aiku Pasvaly įvyko didelė'atsiliepė apie Romos katali- 
vagystė. Iš Ž. Achberienės. kų Lietuvoj varomą klerika- 
manufakturos krautuvės bu- lų akciją, kuri kenkianti
vo išnešta įvairios manufak
tūros už 4.000 lt. Vagių, ma
tyt, buvo gerai susipažinta 
-u vieta, nes jie išplėšė lu
bas kaip tik ties ta vieta, kur 
stovi bufetas. Policija dėjo ! 
visas pastangas vagius su
čiupti ir Joniškėlio punk
to vedėjui pavyko Joniškė-
lio stotyje “didvyrį su visa 
manta sučiupt. Vagis pasi
rodo yra nesenai iš Šiaulių 
unk. darbų kalėjimo paleis

tas vyrukas. Manoma, kad 
šioj byloj daugiau “didvy
rių” atsiras. Vedamas stro
pus tardymas.

tautinę bažnyčią ir jos reikš-1V1 ?ale _a!®jj5‘1. . , ,
’ me. Inž. Stanaitis neigiamai apsivertė ir įklimpo į dumb

lą.
Subėgo apylinkės žmonės, 

kažkas atsivedė arklį ir po 
pusės valandos niukimo au
tomobilį ištraukė šiek tiek 
apdaužytą.

jėzuitaTšiauliuose
ĮSTEIGS GIMNAZIJĄ?
Šiaulių mieste pasklidę 

gandai, kad jėzuitai rengia
si steigti. Šiauliuose savo 
gimnaziją. Piliečiai turėtų 
užprotestuoti.

musų tautiniam ir kultūri
niam darbui. Inž. Stanaitis 
propaguoja tautinę bažny
čią..

VALGĖ PIETUS KRIM. 
POLICIJOS SĄSKAI-

TON.
Pil. Leonardas Zubrickas 

ėjo į įvairias Kauno valgyk
las ir pietus valgė policijos 
sąskaiton. Girdi, jis esąs po
licijos valdininkas. Paga
liau Zubrickas ėmė pietauti 
ne tik pats, bet pradėjo ir 
draugams “fundyti”.. Zub- 
ricką policija suėmė ir bylą 
perdavė teismui.

LATVIJĄ GALI IVA * 
ŽIUOT1 6000 ŪKIO DAR

BININKŲ.
Latvių vidaus reikalų mi

nisteris išleido dekretą, ku
riuo šiais metais į Latviją 
galės įvažiuoti apie 6,000 
svetimšalių žemės ūkio dar- 
ninkų.Dabartiniu metu maž
daug toks svetimšalių darbi
ninkų skaičius dirba Latvi
jos žemės ūkyje. Jų skaičius 
šį sezoną sieksiąs 12,000. 
Pereitais metais I^atvijoj dir
bo daugiau kaip 24.000 sve
timšalių žemės ūkio darbi
ninku.

ŽMOGUS UŽDEGĖ
TVARTUS IR PATS 

SUDEGĖ.
Joniškio valsčiuje, Niu- 

aičių vienkiemy, sudegė Bo
nifaco Klupšo klėtis ir kūtė, 
buvę po vienu stogu, su .gy
sliais, javais ir kitais daik
tais.

Be to. gaisro metu sudegė 
buvęs kūtėje Povilas Skribi- 
ckas, 21 metų amžiaus, iš 
Joniškio valse., kuris, kaip 
aiškinama, būdamas neblai
vus ir nebegalėdamas dvira
čiu namo parvažiuot, pake
liui apsistojo Klupšo kūtėje 
ir rūkydamas per neatsargu
mą uždegė šiaudus.

Gaisro nuostolių padary
ta apie 6000 litų. Trobesiai, 
neapdrausti.

10 METŲ VAIKAS NUŠO
VĖ 12 METŲ VAIKĄ.
Kauno priemiesty Šan

čiuose pas Jasionį pasilikę 
vieni vaikai namie su revol
veriu pradėjo žaisti ir vie
nas kitą gaudyti. 10 metų 
Jasionis paspaudė revolverį 
ir kulipka pataikė Liubins-
kiui„ 12 metų amž. tiesiog į 
galvą..

Liubinskas tuojau ir mi
rė.

U

LIEPOS 2 D.
laivu

“FREDEREK VIII”
Rengia Žymesnieji Lietuvių 

laikraščiai “Vienybė", “Nau
jienos" ir "Dirva".

Visos pastangos bus pašvęstos 
padaryti kelionę atmintina ir 
pilna įvairumų ir malonumų 
dėl tų, kurie dalyvaus ekskur
sijose. Reikalaukit nuo savo 
agento laivakortės ant

SUANDINAVIAN 
AMERICAN LINE

27 Whiteball st. New York City 
248 Washington st.Boston,Mass 
130 No. LaSalle st. Chicago, III.

JMMMMMMOMMMSM

KELEIVIO”

KALENDORIUS
19S2 KETAUS

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

I LIETUVAt •
PLAUKIT PER HAVRE. ANT GREITO PRESO LAIVO

ILE DE FRANCE
BIRŽELIO 4. pietumis 

Birželio 21. Liepos 8 vidurnakti

Pahar k* tik iičjo

Biblijos S%x8 colis., turi JS2 
pašlapina ir 37} paveik,lėlius. I^tbsi 
įdomi ir naadinr* kiekvienai ypotni. 
Žmocns skaitydamas šia Bibiija ir fė- 
mydamaa i pas,iksii liūs. (karte per
stata kas bov* pirm sutvėrime svieto 
ir iki sžrimimai Kristaas). ažmirš Ti
sas sars eserus ir džiaumia tarini la
kia knita irija. jam bes tnrmpi iie-

Nauja Lietuviška
BIBLIJA
-SATYROJE

FRANCE
LIEPOS 16

PARIS
BIRŽELIO 10 Vidurnakti 

Birželio 20 Liepos 22
3-čia Klase į Klaipėdą ir atgal $125

Informacijų ir vietų klauskite pas mus agentas.

SreneHJku
421 Boylston St., Boston. 19 State St. New York

KAINA TIK *1.00
Norinti raut šia BiMij*. pinigas 

•iookit Esamo ar Palto Manry Orde
ri*. arka rrrtstfalami laiške adrroa:

“KELEIVIS”
255 Broudway,
So. Boston. Mass

HOLLAND-AMERICA LINE

DIDELE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengia
Lietuviu laivakorčių Ajrentu 

Sąjunga Amerikoje
Pcpuliariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPI.AVKIA 15 XEW YORKO

LIEPOS 16 DIENĄ
Sėdant laivan iš vakaro 

Į KLAIPĖDĄ (PF.R ROTTERDAM)
Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika 

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į:
AMBRAZIEJUS. J.

1CS Grand St., Rrooklyn. N. Y
AMRROZE, V. W.

17S Ferry St., Newark, N J
“AMERIKOS LIETUVIS"

14 Vemon St. Worcester, Mass. , 
BALTUTIS. P. P.

3327 S Halsted st. Chicago. 111 
BARTKEVIČIUS, P.

G78 N. Main st Montello, Mass 
“DIRVA”

KS20 Superior Avenue 
Cleveiand, Ohio. 

MAKAREVICIUS. K. A.
(12 Jackson St., Ansonia, Conn 

MOLIS, P.
1730—24th St., Detroit, Mich. 

“NAUJIENOS”
1739 S. Halsted st. Chicago. III 

R A URTYTE. J.
123 Millbury Street 

Worcester, Mass.

SEKYS, J
220 Park St., Hartford. Conn. 

SIDABRAS, K
212 Rroadway, S. Boston, Mass 

STULPINAS, V. M.
3100 So. Emerald Avė. 

Chicago, III. 
TREČIOKAS, A. S. 

Adams St., Newark, N. .T.
URBŠAS, J. J.

Oak St., I.a\vrence, Mass. 
VARASIUS, A.

So. 12th and Oarson Strcets, 
Pittshurgh, Pa. 

VASILIAUSKAS, J
814 Bank St. Waterbury, Conn. 

“VIENYBĖ"
193 Grand St. Brooklyn, N. Y. 

VELECKIS, A.
502 South ave.Bridgeport.Conn. 

ZOLP, J. J.
4559 S. Paulina St, Chicago, III.

19

IS

Opa, opa, upa, upa,
Pruseika jau Bimbą lupa!

Šitos dainos tasa “Keleivio”
Kalendoriuje.

Kiekvienas turėtų tą Kalendorių įsigyt, nes ja
me rasit daug naudingų pasimokinimų. Kaina 50c.

“Keleivio” prenumeratoriams tik 25 c.
Mokestį galima siųsti kartu su prenumerata arba 

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadway, So. Boston, Mass.

3



Aštuntas Puslapis

Mano žodis vardan Mirė Antanas Bendaravičia.
teisybės. i Pereitą pėtnyčią ligoninėj

‘Keleivio” No. 20, tūlas je mirė A. Bendaravičia su-
Reporteris, aprašydamas S. 
L. A. 365 Jaunuolių kuopos 
vakarėli, daro man užmeti
mus, buk aš sutrukdžiau jų 
rengtą vakarėli, reikalauda
mas iš kalno užsimokėti už 
salę: buk aš esąs jaunuolių 
priešas ir t.t. Tai yra tikrr 
melagystė. Dalykas buvę 
štai kokis:

Balandžio 27 d. minėt; 
kuopa rengė šokius ir už sa
lę rendos nedamokėjo $17,- 
00, Taigi kuomet jie pasi- 
rendavojo salę antram va
karėliui, gegužės 14 d., i* 
pradėjo praktikuotis, aš 
jiems paaiškinau, kad pirm 
negu antras parengimas į- 
vyks, jie turi užmokėti sa
lės rendą už pirmą paren
gimą. Ir 10 gegužės jų repe
ticijoj dar syki jiems paste
bėjau, kad pirm negu atida
rysiu sale antram parengi
mui, jie būtinai turės užsi
mokėti už pirmą parengimą. 
Jie j mano reikalavimą ne
kreipė domės.

Gegužės 14 d. pavakary, 
kada jie pradėjo rinktis vai
dinti, aš pasakiau, kad salės 
neatidarysiu tol, kol už pir 
mesni parengimą nebus už
mokėta. Reiškia, aš reikala
vau už salę užmokėti ne iš 
kalno, bet jau už 21 dienos 
po parengimo. Iš kalno nuo 
nieko nereikalauju, nereika
lavau nei nuo jų.

Už , salės išrendavojima 
aš esu atsakomingas prieš 
Piliečių Draugija ir turiu 
reikalauti užsimokėti, nežiū
rint kas salę rendavoja. Nu

kakęs vos 56 metų amžiaus. 
Velionis paėjo iš zanaviki- 
jcs. Bajoraičių kaimo. Rub
lelių valsčiaus, Šakių apskri
čio. Per ilgus metus jis 
kriaučiavo ir turėjo savo 
iirbtuvę. Pastarais metais 
gyveno puikioj rezidencijoj, 
W. Stoughtone. Velionis bu-1 
vo linksmo budo žmogus ir 
iu visais stengėsi sugyventi 
gražiuoju, todėl Įsigijo daug 
draugų netik lietuviuose, 
bet ir pas svetimtaučius. Vė
liems paliko žmoną Viktori
ją. 4 sūnūs ir jauną dukrelę 
dideliam nuliūdime.

Report.

/

Mirė Julius Grudzinskas. ■
Medwav. Mass. Gegužės 

17 d. ligoninėje mirė nuo į 
plaučių uždegimo Julius 
Grudzinskas. 34 metų am-; 
žiaus. Palaidotas 20 gegužės• 
Holliston kapuose. Paliko, 
žmoną su dviem mažais vai-j 
kučiais. Lai būna jam amži-J 
na atmintis..

Visiems, kurie dalyvavo 
šermenyse, ir palydėjo į ka
pus, taipgi už gerą ir gražų 
patamavima graboriui Aku- 
nevičiui iš. So. Bostono, ta
riu mano nuoširdų ačiū.

Nellie Grudzinskienė.

Nukirto 10 nuošimčių algų 
gatvėkarių darbininkams.

Bostono gatvėkarių kom
panija nukirto visiems savo 
tarnautojams 10 nuošimčių 
algų. Bet “fėrų” nenupigino.

Deno Boracci, 22 metų. 
gyvenantis Medforde, tapo 

statytos tvarkos vienodai nuteistas 6 mėnesiams kalė- 
laikausi su visais ir visiems ijimo už pavogimą motorcy-
lygiai tarnauju. Matomai, klio iš Haldono policijos ga-
Reporteris turi prieš mane , radžiaus.
ką tokio asmeniško, kad- . . . ~- ------
taip melagingai mane puola! Atlantic avė pereitą
neištyręs tikro dalykų sto- P^^ege didelis• tro-
vio. Taipgi ir kiti jo man da-Pa? zeroyuogem. Pnbuvę 
romi užmetimai vra asmenį- girininkai vežimą tuojaus
nio pobūdžio ir neteisingi.

Frank A. Keblinskas,

Apiplėšė žmogų automobi
liu je.

Robert Moorehead rapor
tavo policijai šitokį atsitiki
mą. Pereitą pėtnyčią jisai

uliejo ir paskui išardė, kad 
ugnis nebūtų likus viduje. 
Visos dėžės su vuogom buvo 
išverstos ant gatvės ir pavir
to į košę.

PRANEŠIMAS
Šiomis dienomis sukanka 

važiavo automobiliu j South- lygiaį n metų kaip Boston 
ampton streetu, South Etos-1 Sales Company, viena iš di- 
tone. Staiga kitas automo- ’ džiausiu čeverykų ir drabu- 
bilius pasivijo jį iš užpaka-' žiu krautuvių, pradėjo bizni 
lio, užvažiavo už akių ir pri- Montelloj ir sykiu bus 2 me- 
spaudęs jį prie šaligatvio j kajp pasibudavojo savo 
užtvėrė jam kelią. Kada namus ir perkėlė krautuvę, 
Moorehead savo karą sulai- g senos vietos i nauja gražu 
kė, tuomet iš anos mašinos didelį štorą.
iššoko keli vyrai, išplėšė iš, Todėl, dabar, per 30 die- 
jo $65 pinigų, ir greitai nu- nu nupiginam visą tavorą 
važiavo tolyn. Tai atsitiko an‘t 431,, prOcentų. 
dienos šviesoje, tuojaus po visų prašome pasinaudo- 
Pletų. ti šia proga ir sykiu padėti

Banko užpuolimas n«pa- mums “salabraityti” musų 
ko pasisekimą biznyje.

Keturi einkluoti banditai Atminkit, kad Boston Sales 
ši panedėli buvo užpuolę $°- <labar -vra nauJame bll‘ 
Allstono banka (Bostono (in^e’
priemiesty). Atkišę didelius 
revolverius jie liepė visiems 
tarnautojams sustoti prie 
vienos sienos ir iškelti aukš
tyn rankas, o banko kasie- 
riui isakė paduoti jiems 
$16,000, kurie gulėjo atda
ruose stalčiuose. Bet tuo tar
pu vienas tarnautojų, stovė
damas iškeltom rankom, pa
judino koja elektrišką alar- 
mą, ir iš lauko pusės tuo
jaus suskambėjo varpeliai.
Banditai nusigando ir pabė
go be pinigų.

Bostono apylinkėje dega 
daug miškų ir krūmų. Kilu
si nauja ugnis netoli Canto- 
no šį panedėlį apėmė 300 
akrų miško. Suvažiavo Can- 
teno, Stoughtono ir Nor- 
wcodo gaisrininkai, bet de
gančio miško negalėjo užge
sinti. Apie Nonvoodą išde
gė 200 akrų.

657 NORTH MAIN ST., 
Montello, Mass.

Telef. 406.
Antanas Bartkevičius

Savininkas

Nepaprasti Sargeliai
Kas Dieną

1 i spalvų SEHC0 ir halta

TYRAS LINSEED OIL 
NAMAMS PENTAS

H 95Viduje ir iš lauko 
$3.00 vertės

DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS 
PLU.MBINGO. GELEŽIES DAIK

TŲ IR PEŠTŲ ŽEMIAUSIA 
KAINA BOSTONE

SOUTH END
HARDVVARE CO.
1095 VVASHINGTON STREET 

BOSTONE
prie Dover St. Elev. Stotie^

Telefonas: Hancock <5105 ir 6106
Dykai vietoj prlsOtymas

Atdaras krsdien nuo 7 rvto iki 6:30 
vakare. Sukatomis iki 10:30 vakar.

Pašovė moterį ir jo* burdin- 
gierį.

Ši panedėlį po numeriu i 
44 Falmouth st. buvo pašau
ta Mrs. Catherine Sullivan. 
42 metų moteris, ir Samuel 
Freedman, 40 metų amžiaus 
Įnamis. Moteris užlaiko te
nai “beauty parlorį” ir ten 
pat gyvena. ŠĮ panedėlį ji 
priėmė i savo butą Freed-1 
maną kaipo “burdingierį”. 
Tą patį vakarą atėjo kažin 
koks žmogus, paskambino 
duris, ir kaip moteris duris 
atidarė, jis ją šovė. Išgirdęs 
šūvi, atbėgo prie durų “bur- 
dingieris”. Atėjūnas šovė ir 
jį du kartu, paskui perbėgo 
per kambarius ir iššoko lau
kan per užpakalinį langą.

KODĖL jars REIKALINGAS

elektrikinis
šaldytuvas 

JŪSŲ NAMDjOSE

EL dviejų priežasčių—eko
nomiškos ir sanitariškos, ele
ktrikinis šaldytuvas daugiau 
reikalingumas negu papuoša
las.
Elektrikinis šaldytuvas pada
rytas taip. kad užlaikyt šva
rai. lengvai, viduje ir iš lauko 
pusės. Jis padirbtas taip. kad 
užlaikytų valgi atsakančiai— 
sausam šalty. Jis pats palaiko 
temperatūrą žemiau saugio 
laipsnio 50’—viršuj to, valgis 
greit susigadina. JĮ užlaikyti 
kainuoja labai mažai. Jis su
taupo pinigus nuolatos, dėlto, 
kad jis sumažina valgio suge
dimą. o jus žinot, kad valgio 
susigadinimas kainuoja jums 
pinigai.

Jus turėtumėt dasižinoti apie 
elektrikini šaldytuvą, ypatin
gai jeigu jus turite augančią 
šeimyną—užeikite į arčiausią 
elektrikinių daiktų krautuvę 
arba Į Edisono Sandėlį.

D

Didelis Nupiginimasi

Lietuviški Rekordai
10 colių Lietuviški Rekordai, tikra jų kaina 75c. 

Turiu didelį perviršį,
todėl per tūlą laiką 35 C. UŽ Vldlį
parduosiu labai nu- o n i j - c-i

piginta kaina. *> KckOIuUS UŽ $i.00

I Levendrelis

(Dziedukas

16167F (Lietuva Tėvynė Musų 
(Tykiai Nemunėlis Teka

16246F

16237F (Ubagai Atpuske. Dial. 
(Kiaulė, Dialogas

16239F

16219F (Čir-Vir-Vir
(Apynėlis. Kom. Duetas 
( Vanagaitis ir Olšauskas

16210F

1C211F i Balandžio Dienelėj 
(Petras Mylėjo Katriutę

16207F

( Stasys Tauras, Bar. 16184F
16146F (Šalčiai ir Merginos 

(Linksmas Amerikietis
16223F (Dyvai. Liaudies Daina 

(Pasisėjau Žalių Rūtų.
16173F

( Liaudies Daina 16181F
16208F (Aitvirų Polka 

(Groja -J. Petrauskas,
(Patarimai Ūkininkams, 
(Monologas. Dainuoja 
( J. Petrauskas

16150F

377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Išrodo, kad ponios Sullivan 
kambariai am buvo gerai 
žinomi, bet ji sakosi jo nepa
žįstanti. Abudu sužeisti nu
gabenti miesto ligoninėn.

Newtone areštuotas dar
žininkas Ettore Pellegrini, 
kuris buktai rašinėjęs tur
tingiems žm nėms grasinan
čius laiškui ir reikalavęs pi
nigų. Jis pastatytas po $20.- 
000 kaucijos ir vedamas 
tardymas.

Federalinio teismo teisė
jas Brevvster pareiškė Bos
tone, kad prohibicijos agen
tai, dalydami “spvkyzėse” 
kratas, neturi teisės krėsti 
esamų tenai “‘svečių”.

THE BOSTON

COMPANY

if;//.

(Oi Prar.ėli Negaliu, Polk.
(Worcesterio “Džekis", 
(Charlic Jurkes, Polka
(Užburtas Pylis Polka 
i Mo<ier: iškas Klumpakojis 
(Budrik's Radio Orkestrą
(Vakar — Vakarėli 
(Čigonai
(Dieduko Polka 
(Pora už Poros. Vaitas 
i Brookl r. o Liet. Orkestrą
(Čigono Meilė (Vairasi 
(Pavasar. sveikinimai Vai. 
( Liet. Tautiška Orkestrą

Rekordus prisiunčiam tiesiog j narna t. už persiuntimų skaitome 
nuo 1 iki 12 rekordų 25c. Naudokitės prošal

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame 
brangiausiai.

VICTOR RADIO gausite pas mus pigiau, negu kur 
kitur. Užeikite persitikrinti.

GEO. MASILIONIS

Svaidė į policiją plytomis.
Charlestovvne policija pa

stebėjo aną vakarą du vagi
liu vogtame automobiliuje ir 
pradėjo juos vytis. Vagys, 
pasirodo, turėjo prisidėję 
automobiliuje plytų, ir bė
gant nuo policijos, vienas 
vairavo automobilių, o ant
ras svaidė į policijos mašiną 
olytomis. Bėgant per So- 
merville, vagių automobilius 
oataikė į stulpą ir sudužo. 
Vienas banditų buvo sužei
stas ir policija jį paėmė, o 
antras, kuris svaidė plytas, 
pabėgo.

Metinė dainų šventė.
Birželio 19 d., Vose’s Pa- 

villione, Maynard. Mass., 
Gabijos ir Aušrelės choių 
bus dainų šventė. Kurie bu
vo pereituose piknikuose, vi
si pamena jų linksmumą. 
Mass. valstijos lietuviai pra
šomi dalyvauti.

Kitų organizacijų tą die
ną prašome piknikų nereng
ti. Report.

South Bostone išplėšė iš 
seifo $1200.

Po numeriu 716 E. Broad- 
way, South Bostone, pereitą 
sąvaitę nakties laiku vagys 
Įsilaužė per užpakalinį lan
gą į vieną apdraudos kom
panijos agentūrą, atplėšė 
seifą ir pavogė $1,200.

AŪTOMOBILIŠfAi
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ir Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas, savininkas, 

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

PLUMERIS
{rengiam

ŠTYMO ir ŠILTO VANDENS 
ŠILUMĄ

Taipgi darome visokį plumingų. 
Darbų gvarantuojame.

VICTOR WHITE 
92 Savryer Avenue 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 1783

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų h
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštų. At
minkit musų adresų.

D. CABIT (Reg. Aptiekorius) 
1M DORCHESTER STBBBT,

Kampas Broadway,
SO- BOSTON, MASS.

Tai. So. Boston 2629. 2179 Ir m*

PRANEŠIMAS

Inman Trust Co.
Visiems žmonėms, kurie 

turi prieš Inman Trust Com
pany, Cambridge, Massachu
setts reikalavimus, dabar po 
valdyba Bankų Komisionie- 
riaus.

Jums šiuomi yra praneša
ma sulyg tuolaikinių General 
Laws, Chapter 167, Section 
28, kad priduotumėt savo 
reikalavimus prieš minėtą 
trust kompaniją, Komisionie- 
riui ir padarykit legališką 
priparodymą apie tai kamba
riuose Inman Trust Compa
ny, 759 Massachusetts Avė., 
Cambridge, Massachusetts, 
prieš 1 d. Birželio, 1932.

ARTHUR GUY
Bankų Korrrisionierius, Valdyto
jas Inman Trust Company, sulyg 
General Laws, Chapter 167.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
a para ta ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mą, ir spiaudaius savo laboratorijoj.' Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

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

Kai pereito nedėldienio 
vakarą į Shawmut stotį, 
Dorchestery, atėjo požemio 
traukinys, po jo ratais metė
si gražiai apsirengusi mote
ris. Ji buvo užmušta ant 
vietos. Vėliaus nustatyta, 
kad tai buvo Thelma Beat- 
ty, persiskyrusi su vyru nur- 
sė.

Į PUIKUS RUIMAS
| Išsiduoda vienam arba ženotai po 
i rai be vaikų. Vieta puiki ir rami prie 
pat Franklin Parko. (21)

JUOZAS ZINKEVIČIA 
10 Michigan Avė.. Dorchester.

Tel. Columbia 1502

2 STORAI ANT RENDOS
Gera vieta barberiui. Du partneriai 

darė gyvenimą per 20 metų. Kitas 
parankus šiaučiui.

Sav. 303 E St. So. Boston, Mas*.

ANT RENDOS
4 kambariai, gazai, elektriką, toile- 

tai. $1300 j mėnesi. Gali pamatyti 
nuo 3 iki 4 po pietų. 265 Bolton St., 
So. Boston.

PARSIDUODA 2 ŠEIMY
NŲ NAMAS.

Po 6 kambarius; visi įtaisymai; na
mas 17 metų senumo. Gražus daržas, 
kampinis lotas, yra vaisinių medžių. 
2 karų garažus. Parsiduoda labai pi
giai, nes turi būt greit parduotas. 

41 Wood Avė. Mattapan, Mass.

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneški
te mums, kokį turit Boną ir 
kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos aplankykit mus.

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenkiją ir Lat
viją.

Musų krautuvė didelė. Tu
rime visokių drabužių ir če
verykų (shoes). Laikome 
taipgi plačių čeverykų vy
ram ir moterim.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kal- 
drų numušam 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt 
AMERICAN DRY GOODS

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Brukuojamos Mašinėlės, ir visokis 
Spaudos, Mimeografo ir rašto patar

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus.
315 E St. prie Broadway So. Boston

(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros,

Lašiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų.

Y’iskas išdirbta taip, kaip 
Lietuvoje. Kurie norite turėti 
gardžių mėsų, užeikite persitik
rinti.
LIETUVIŲ KOPERACIJA
365 Second St., So. Boston.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokia* prnvaa.

Daro visus legalios dokumentas 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2722

Namų: Talbot 2474.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausių tavorų ir 
parduodame pigiausia kaina. Mi
sos visuomet šviežios.
Pigiai Šviežių diegų—Chop Saey.

China Boy Soy Saaee
Lietuviški skilandžiai ir etc. 

Visokį tavorų pas mos galite gaut 
pigiai ir gerų.

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET 

331 BROADM AY, SO. BOSTON
Telefonas: So. Boston 0551

No. 21, Gegužės 25, 1932..

DAKTARŲ ADRESAI.

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPKYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9.
Nedėliomis ir iventadie

nuo 10 iki 12 ryte.
278 HARVARD ST. 
(kampas Inman at.) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. J. NARCUS
18 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 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

UETUVYS

OPTOMETRISTAS\

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugražinu šviesų tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAKARNIS. O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mi I

Tel. U ai v ėraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
TeL Haymarket 0827

Somerset 2044-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Šventadieniais nuo 10 iki L

Tel. So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
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 ot. 
SO. BOSTON. MASS.

Jei Nori Nupentyt | 
Ar Pataisyt Namą į

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerų darbų ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)! 

lt Ticknor SL, So. Boston. Mas
Tel. So. Boston 1396-M.

£XTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Josų Senas Aptiekorine toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sųryšy su bile kita aptieks 
Visados šviežios šaknys iš Lieta- 

vos ir visados šviežias Dielcs 
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 į

Aptieka atdara r.uo 8 iš ryto {
iki 10 vakaro. t

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and F1LLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė.,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boston 9777.

-




