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LIETUVOJE LAUKIAMA 
VALDŽIOS PERVERSMOM

VOLDEMARININKAI NO- prieš pulkininką Rusteiką 
RĖJO UŽMUŠT ŽVALGY- nustatė kai kurių asmenų

BOS VIRŠININKĄ. bendrumą. Sąryšy su tuo, 
galimo suokalbio išaiškini-

Kaune areštuota 22 asme- mui, padaryta 22 nužiūrėti 
nya ir visi jie esą Volde

maro šalininkai.
Lietuvos Telegrafinė A- 

gentura paduoda sekančią 
žinią iš Kauno:

Rugpiučio 19 d., apie 
penktą valandą po piet, kri
minalinės policijos direkto
rius pulkininkas Rusteika 
užėjo Continental Viešbutin 
(Kaune) pasimatymui su 
vienu asmeniu. Jiems besi
kalbant, kambarin įsibriovė 
kitas asmuo. Abu puolė pul
kininką Rusteiką, surišo jam 
rankas, užkimšo burną ir 
dideliu peiliu padarė ketu
rias žaizdas: dvi.sunkesnes 
krūtinėn, o dvi lengvesnes 
—kakton ir pečiuosna.

Piktadariai tuojaus buvo 
suimti ir pasirodė esą: stu
dentas Julius Vaitkevičius 
ir Antanas Pupaleikis. Šio 
užpuolimo priežastis esąs— __
politinis kerštas. Sužeistojo įų tarpe, ir jie labai drąsus 
gyvybei pavojus negręsiąs. smurtininkai. Nušauti žmo-

Rugpiučio 23 d. Lietuvos gų ar padėti kam nors bom- 
Pasiuntinybė Washingtone bą, tai jiems tik mažmožis, 
gavo iš Kauno Eltos dar ši-Todėl Lietuvoje ir prasidė- 
tokią telegramą: ' {jo dabar kalbos, kad dabar-

“Tardymas dėl atentato tinęs valdžios gyvenimas 
(pasikėsinimo ant gyvybės) nebeilgas.

•V

*30,000šn?pamsševikv Popieriniai Rubliai,
Arba Švinas.

Rusijos žmonės pradėjo 
nebeimti bolševikų popieri- 

____nių rublių, nes bijosi, kad 
dabar i Jie Sali nusmukti taip kaip 

kad Maskva kas'caro “bumaškos.” Parduo
dami ką nors žmonės reika
lauja aukso arba sidabro.

Buvusis Sovietų diploma
tas Besiedovskis dabar pra
dėjo Paryžiuje leisti savo 
laikraštį, kuris vadinasi 
“Borba” (“Kova”).-Ir šita
me laikrašty jisai < 
tvirtina, I_ 1 _—-__ —
metai išleidžia $30,000,000 
savo šnipų užlaikymui už
sieniuose. Jis sako, kad 
1924 metais bolševikų už-

REIKALAUJA AUKŠTES- ’ 
NIŲ ALGŲ IR TRUMPES- J 

NIO DARBO LAIKO.
Amerikos Darbo Federa

cijos pirmininkas Green sa
ko, kad Amerikoj būtinai 
reikia reformuoti darbo 

j tvarką. Darbininkų algos 
turi but pakeltos, o darbo 
laikas sutrumpintas, tuomet

Voldemaras Skundžia Po
liciją ir Nori Atlyginimo.

TEISINASI DĖL MĖGI
NIMO BĖGTI.

I 

nų asmenų suėmimai. Už-’ 
puolikai ir jų sėbrai bus ka- sienicK žvalgybai tarnavęs 
ro teismo viešai teisiami. 
Skleidžiamieji gandai, buk 
Lietuvoje esąs sąmokslas, 
buk sąryšy su tuo krašte ky
la neramumai, kuriems nu
slopinti vyriausybė buk 
griebiasi ypatingų priemo- 

l nių, yra prasimanymas. Lie
tuvoj viskas ramu.” ,

Taip kalba valdžios žinių 
agentūra.

Bet šitie areštai ir karo 
teismai parodo, kad Lietu
voje nėra “viskas ramu.” 
Valdžia paprastai griebiasi 
tokių represijų tik tuomet, 
kada ji jaučia sau pavojų. 
Lietuvos valdžios padėtis 
dabar yra pavojingesnė, ne
gu kada nors, nes prieš ją 
eina kairioji opozicija, 
klerikalai, ir voldemari- 

. niai tautininkai. Pastarųjų 
yra daug jaunųjų karinin-

net ir Lietuvos konsulas 
Belgrade (Serbijoj).

Besiedovskis turėtų tuos 
dalykus gerai žinoti, nes jis 
pats ilgai slaptoj bolševikų 
politikoj veikė.

200,000 ŽMONIŲ RUSI
JOS KALĖJIMUOSE.
Sovietų valstybės gynėjas 

(prokuroras) Krylenko Ma
skvoje anądien pasakė, kad 
dabartiniu laiku vienoj tik 
sovietų Rusijoj yra dau
giau kaip 200,000 žmonių 
uždaryta kalėjimuose. O 
kiek yra kalinių kitose so
vietų respublikose, kaip ve: 
Baltgudijoj, Ukrainoj, Sibi
re ir kitur, tai niekas neži
no.

„ - . . visi galėš dirbti ir turės dau- Sako, policija grasinusi jam
Gavę aukso tuojaus JI sle- iau pinigų viską pirkti. Be ginklu, tuomet ir jis išsitrau- 
pia, o popierinius pinigus visiems darbininkams kęs savo revolverį.

Dingo $12,000 Ko- Komisarai Krauna- 
munistų Kaucijos, si Aukso “Zopostą” 
‘Laikraščiai praneša, kad 

North Carolinos valstijoj 
nuo teismo pabėgo 3 komu
nistų agitatoriai, ir kad dėl 
to žuvę $12,000 kaucijos, 
kuri buvo už juos uždėta.

Kalbamieji komunistų 
agitatoriai buvo areštuoti 
per buvusį tenai audėjų 
streiką ir buvo nuteisti ka
lėjiman net iki 20 metų. Jie 
apeliavo į aukštesnį teismų 
ir todėl buvo išleisti iš kalė
jimo po kaucija.

Pinigų jų kaucijai uždėti 
paskolino Civil Liberties 
Unija, bet komunistų Tarp
tautinė Apsigynimo Lyga 
turėjo garantuoti, kad išlei
sti komunistai nepabėgs. 
Taigi dabar šita komunistų 
lyga turės rinkti aukas, kad 
atidavus Civil Liberties Uni
jai 12,000 dolerių.

Chicagiškės “Tribūnos” ( 
korespondentas Hammon-! 
das, kuris nesenai viešėjo 
Rusijoj, atvykęs dabar Lon-1 
donan praneša savo laik
raščiui, kad Maskvos komi
sarų esama ! 
užsienyje $100,000,000 fon
dą “juodai dienai.” ,‘ 
Rusijos žmonės kada

SACCO-VANZETTI RIAU
ŠĖS INDO-KINIJOJ.
Pereitą sąvaitę komunis

tai po visą pasauli apvaikš
čiojo Sacco ir Vanzetti nu
žudymo 3 metų sukaktuves. 
Mitingai buvo laikomi net 
Azijoj. Indo-Kinijos mieste 
Kaolan Įvyko susirėmimas 
su policija, kuri pradėjo 
šaudyt ir 2 žmones užmušė, 
o 25 sužeidė.

Du žmonės buvo užmušti 
per toki pat mitingą Avella 
miestely, Pa.

stengiasi kuo greičiausia iš
leisti. Toks elgesys, žino
ma, kenkia valstybės finan
sams, ir bolševikai jau pra- 

nius rublius. Žinios iš Berli- 
no sako, kad Kijeve pereitą 
sąvaitę buvo sušaudyti 4 
pirkliai už tokį nusidėjimą. 
Daug žmonių esą suimta 
Maskvoje, Odesoje ir ki
tuose miestuose, ir vis dėl 
to, kad jie nenorėjo imti po
pierinių pinigų.

Vėliausios žinios iš Rusi
jos sako, kad komunistai 
pradėjo krėsti žmonių na
mus ir net kišenius, jieško- 
dami sidabrinių ir auksinių 
pinigų. Rastąjį auksą ir si
dabrą komunistai konfis
kuoja ir savininkus areštuo
ją. Tokios “ablavos” ant 
aukso ir sidabro daromos 
restoranuose, krautuvėse ir 
net ant gatvių praeiviai 
stambdomi ir jų kišeniai 
krečiami.

turi but duodamos apmoka-( Voldemaras parašė Kau- 
mos vakacijos vasaros lai- no apygardos prokurorui 
ku, kaip dabar yra duoda- jau ju skundu ir reikalauja 

■. mos ofisu klerkams. Algos nubausti policiją, kuri ne
turėtų but mandagiai su juo pasielgda- 

mokamos sulyg metų, o ne ma labai jį suerzino ir tuo 
budu pridarė jam “morali- 

jnių nuostolių.” Už “mora
linius nuostolius” jis reika
lauja atlyginimo litais.

Nesenai buvo pasklidęs 
gandas, kad ištremtas į Pla
telius, Voldemaras kėsinosi 
bėgti ir buvo jau įlipęs į au
tomobilių, bet policija jį su
gavo ir sulaikė.

Dabar savo skunde jis 
kalba ir apie tą nepasiseku
sį bėgimą. Jis teisinasi, kad 
bėgti visai nemanęs, tik 
šiaip sau, policijai “ant ker
što,” į automobilių įlipęs.

Štai ištraukti iš jo skundo 
žodžiai:

i “Liepos 27 d. vienas ma- 
KRUVINOS KOMUNIS- no pažįstamas iš Palangos

sulyg dienų.

STREIKIERIAI IŠVIJO 
KOMUNISTUS.

Bessemer City, N. C. — 
Šiomis dienomis čia sustrei
kavo American Mills audek
linių darbininkai. Jie metė 
darbą dėlto, kad kompani
ja nukapojo jiems algas, 
kurios ir be to jau buvo la
bai žemos, nuo $5 iki $10 Į 
sąvaitę. Streikui vadovauti 
tuojaus atvyko nekviesti 
komunistų agitatoriai. Bet 
streikieriai jų nepriėmė. 
Netik nepriėmė, bet apkūlė 
ir išvijo iš miestelio.

VOKIETIJOJ RINKIMUS 
LAIMĖSIĄ KAIRIEJI.
Berlynas. — Rinkimai Į 

Vokietijos parlamentą įvyks 
rugsėjo 14 dieną. Manoma, 
kad juose dalyvaus apie 
41,000,000 balsuotojų. Jau 
dabar eina smarki priešrin
kiminė kairfpanija iš kurios 
matyti, kad socialistų bus 
didelis laimėjimas. Sąryšy 
su tuo, fašistai smarkiai 
puola radikalus, štiglice po
licija areštavo 70 fašistų už
puolikų.

“WORKERIO” REDAK
TORIUS KANADOS 

KALĖJIME.
Šiomis dienomis pabėgo į 

. -i Kanadą New Yorko komu- 
™AUrtl nist9 laikraščio “Workerio” 

. ' redaktorius Leo Mabelle, 
JeiSu kuris taipgi yra žinomas ir 

■\ .SH" . George Dubois vardu. Mont- kils ir komisarams prisieis reale jis buvo areštuotas ir 
bėgti, tai iš to fondo jie ims 
sau pinigus pragyvenimui.

Tas nutarimas buvęs pa- { 
darytas Kremliuje vos tik j 
kelios dienos atgal. Pats 
Stalinas buvęs tokiam fon
dui priešingas, nes jis nema
no, kad bolševikų valdžia 
galėtų griūti; bet raudono
sios armijos vadas gen. Vo- 
rošilovas, komisaras Molo
tovas ir kiti jį įtikinę, kad 
bolševizmas nėra amžinas ir 
todėl reikia turėti sau “zo- 
postas.”

nuteistas mėnesiui kalėjimo 
už nelegalų sienos perėji
mą. Atsėdėjęs bausmę, jis 
bus deportuotas atgal Į New 
Yorką.

KOMUNISTAI UŽĖMĖ 
BERLYNO GATVĘ IR 

APDĖJO ŽMONES 
MOKESČIAIS.

Vokietijoj dabar eina 
Reichstago rinkimų vajus. 
Rinkimuose dalyvauja apie 
30 visokių partijų ir visos 
varo gatvėse didžiausią agi
taciją. Komunistai pereitą 
nedėldieni Berlyne užėmė 
vieną gatvę ir pradėjo rink
ti iš praeivių ir vežimų mo
kesčius savo partijos reika
lams. Kas nenorėjo komu
nistams duoklės mokėti, tas 
gavo mušti. Įsikišo policija 
ir daug komunistų areštavo. 
Kitose Berlyno vietose ko
munistai susirėmė su fašis
tais. Iš viso per vieną dieną 
Berlyne buvo areštuota 100 
komunistų ir 40 fašistų. Du 
policmanai buvo sužeisti.

TŲ-FAŠISTU MUŠTYNĖS norėjo mane atlankyti, jis
Bunzlau mieste, Vokieti- kreipėsi į apskrities policiją 

joj, pereitą subatą tarp ko
munistų ir fašistų įvyko kru
vinos muštynės, per kurias 
3 žmonės buvo užmušti ir 
daug sužeistų. Policija iš- 

kardais.

leidimo. Policija atsakė, 
kad aš Kretingos apskrity 
gyvenu laisvai ir su manim 
pasimatyti joks leidimas ne-

reikalingas. Tada mano pa
žįstamas pas mane Į Plate
lius tiesiog ir atvažiavo. Ka
dangi tą dieną buvo gražus 
oras, tai mes išėjome Į pae
žerę pasivaikščioti. Ten bu
vo ir mano pažįstamo auto
mobilis. Atsisveikinęs mano 
pažįstamas jau norėjo va
žiuoti, kai pribėgo prie au
tomobilio polic. tarnautojas 
ir pareiškė, kad aš neva
žiuočiau. Tada aš susierzi
nau ir tyčia nutariau įsėsti į 
automobilį. Policijos tar
nautojas pagrasė man gink- ■ 
lu. Aš atsakiau, kad prieš 
ginklą vartosiu ginklą ir iš
siėmiau revolverį. Tada po
licijos tarnautojas nusira
mino, o aš automobiliu su
grįžau į Platelius...”

Bet reikia pridurti, kad 
po šito incidento Voldema
ras atvyko automobilium į 
Platelius ne vienas, bet poli
cijos lydimas, ir Plateliuose 
jo svečias su automobilium 
buvo areštuotas.

Voldemaras yra įsitiki
nęs, kad tautininkai norį da
bar jį nugalabyt. Jis sako, 
kad žvalgybos agentui Gri
ciui tautininkai siūlę 50,000 
litų, kad šis jį išprovokuotų 
ir paskui nušautų. Užtai bu
vusis Lietuvos diktatorėlis 
be revolverio ir savo reika
lais neišeinąs.

PASAULIO ŽYDŲ 
KONGRESAS.

Berlyne šią sąvaitę susi
rinko pasaulio žydų kongre
sas, kurio vyriausis tikslas 
yra palaikyti tarp žydų šabe 
šventę. Kongrese dalyvauja 
280 delegatų iš 20 šalių.

VIENUOLIS PRISIPAŽI
NO SUVILIOJĘS DRAU

GO ŽMONĄ.
Cape Town, Pietų Afrika. 

—Šiomis dienomis pilietis 
Robertas Wigmore kreipėsi 
Į teismą, prašydamas išsi
skyrimo su savo žmona. Jis 
kaltina žmoną dėl turėjimo 
imtynių reikalų su Marijo
nų vienuoliu, Jamesu O’- 
Malley, jo paties draugu.

Teisme vienuolis O’Mal- 
ley prisipažino kaltas. Jis 
pasisakė, kad meilė tarp jo 
ir Wigmore žmonos prasi
dėjus viename piknike. Vė
liau, sąžinės graužiamas, jis 
pats prisipažinęs savo drau
gui, kad jo žmoną suvilio
jęs. _______________

Policija Sugavo 
Kra- 

kauska.
Waterbury, Conn. — Pe

reitą sąvaitę Naugatucko 
policija sugavo jauną lietu
vį banditą, Petrą Krakaus- 
ką. kuris sueitu jaunu vagi- 
lium buvo pavogę automo
bilių. Lekiant jiems iš Nau
gatucko, automobilius apsi
vertė ant kelio ir vienas ge
ros širdies žmogus, važiuo
damas pro šalį, sustojo ir 
pasisiūlė jiems padėti nelai
mėj. Vietoj priimti pagalbą, 
Krakauskas išsitraukė re
volverį ir liepė jam neštis 
po velniais, nes kitaip jis 
pavaišinsiąs jį švinu. Žmo
gus suglaudė ausis ir pasi
leido į Naugatucką, kur jis 
pranešė apie tai policijai. 
Policija tuojaus nuvyko ton 
vieton ir Krakauskas buvo 
suimtas. Jis nenorėjo geruo
ju pasiduoti, todėl policija 
pusėtinai jį apdaužė lazdo
mis.

RADO SUŠALUSIUS 
ŠIAURĖS TYRINĖTOJUS.

Šiomis dienomis norvegai 
medžiotojai rado Frano 
Juozo žemėj 3 žmones, ku
rie 33 metai atgal mėgino 
perlėkti palaidu baliunu per 
šiaurės žemgali ir žuvo be 
jokios žinios. Visi jie buvo 
švedų mokslininkai. Jų ba- 
liunas nusileido už kelių 
šimtų mylių nūo civilizaci
jos ir jie tenai pasistatė sau 
būdą leduose, kuri užsiliko 
iki šių dienų. Toj būdoj ras
ti sušalę visi 3 lavonai. Jų 
ekspedicijai vadovavo pla
čiai tuomet žinomas švedų 
mokslininkas Andree.

NUŠOVĖ ŽMONAI NO
SIES GALĄ.

Tūlas Paryžiaus gėlių pir
klys, Godinas, supykęs ant 
savo sunaus, kad jam pir
miau davė valgyti pietus, iš
siėmęs revolveri prie stalo 
šovė j jj, tečiau pataikė sa
vo žmonai į nosies galą.

Godinas 25 vaikų tėvas ir 
jie visi gyvena.

aikė priešininką, plikais PerUVjjOj NuVerS- 
tas Diktatorius.
Peruvijos respublikoj, 

pietų Amerikoj, įvyko neti
kėtas valdžios perversmas. 
Sukilę žmonės ir kariumenė 
nuvertė prezidentą Leguią, 
kuris nuo 1919 metų išbuvo 
tos šalies diktatorium, ir pa
skelbė konstitucinę tvarką. 
Nors tuo tarpu prie šalies 
vairo atsistojo karininkų 
junta, bet vėliaus busiąs iš
rinktas naujas prezidentas 
ir šalies valdžia bus pavesta 
jam su parlamentu.

Buvusis diktatorius Le-
Buvusis Amerikos amba- guia pabėgo laivu į Limą, 

sadorius Vokietijoj, James Jo diktatūros sėbrai areš- 
W, Gerard, sako, kad šią tuoti ir uždaryti kalėjiman. 
šalį valdą tik 59 žmonės, Kada žmonės išgirdo, jog 
kurių ir pavardes jis paduo- Leguia jau pabėgo, jie puo
dą. Tarp jų figūruoja alie- lė jo rumus, kur buvo užsi- 
jaus karalius Rokefeleris, darę palikti diktatoriaus 
Wall Streeto aukso karaliai tarnai. Minia gavo didelį 
Morganas ir Bakeris, Ana- motorinį troką ir tuo troku 
conda vario kompanijos išlaužė Leguios nimu duris, 
galva Ryanas, plieno tresto Tarnai pradėjo iš vidaus 
prezidentas Farrell, gelžke- šaudyt ir kelis revoliucio- 
lių magnatas Van Swerin- nierius užmušė. Rūmai bu- 
gen, elektros ir gazo kom- vo sunaikinti. Paskui minia 
panijų valdonas Insull, amu- puolė buvusio užsienių rei- 
nicijos fabrikantai Du Pen
tai ir visa eilė kitų kapitalis
tų. Prezidentas Hooveris į 
Amerikos valdonų skaičių 
neineina.

BOLŠEVIKAI TEIS DU 
AMERIKIEČIU.

Stalingrade atiduoti teis
mui du amerikiečiai: Lewis 
ir Brown už sumušimą neg
ro darbininko, traktorių 
dirbtuvėj. Lewis, narys 
komsomolo, kaltinamas dar 
už išžaginimą rusų merge
lės. Jis dabar randasi kalė
jime.

Kas Valdo Jungti
nes Valstijas?

1830 METU REVOLIUCI
JOS SUKAKTUVES. 7
Paryžiuje labai iškilmin

gai atšvęstos šimtametinės 
1830 metų Liepos revoliuci
jos sukaktuvės. Šventėj da
lyvavo prezidentas, vyriau
sybė ir daugybė svečių. Bur
žuazinės vyriausybės galva, 
Tardje, pareiškė, jog Liepos 
revoliucija sustiprina liau
dyje laisvės sąvokas ir vi
sam pasauly pala’ikė liau
dies teises dalyvauti krašto 
valdyme per rinktus atsto
vus Į krašto atstovybę—par
lamentą, seimą.

kalų ministerio rumus ir 
juos išdraskė.

VOLDEMARAS APLEIDO 
KLEBONIJĄ.

Ištremtas Į Platelių mies
čiuką Voldemaras buvo ap
sigyvenęs klebonijoj. Da
bar Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad jis persikėlė jau į 
Platelių dvarą ir apsigyve
no dvarininko Šuazelio rū
muose, kur jis užima 3 kam
barius.

Iš klebonijos jis išsikrau
stė dėl to, kad kunigas ne
benorėjo ilgiau jam prie
glaudą teikti. Pas dvarinin
ką Voldemaras nenorėjęs 
keltis ir mėginęs susirasti 
kitur vietą, bet niekas jo ne
priėmus. Ot, ko susilaukė 
diktatorius!RUSTEIKOS UŽPUOLI

KAI BUVĘ VOLDEMA
RO ŠALININKAI.

Karaliaučiaus žinios sa
ko, kad tiedu studentai, ku
rie kėsinosi nužudyti Kauno 

! žvalgybos viršininką Rus
teiką, esą Voldemaro šali
ninkai. Jie užklupę žvalgv- 

žakietus apsisaugojimui nuo bos viršininką viešbuty mie- 
kulipkų, daugybę visokių gant. Ar ponas Rusteika 
revolverių ir pištalietų, 29, 
skrynios patronų ir 4 šūvių ■ 
tildytojus. Areštuoti 3 vyrai! 
ir viena moteris.

BROOKLYNE RASTA 
BOMBŲ SANDĖLIS.

Brooklyne policija užtiko 
gengsterių amunicijos san
dėlį, kur rado 3 valyzas su 
didelėmis bombomis,. 24 
rankines granatas, 8 plieno

nuolatos viešbuty gyveno, 
ar buvo tenai su “pane’ė- 

jmis” nuėjęs tą naktį, žinios 
| nepasako.

MASKVOJ SUŠAUDYTI 
4 ŽMONĖS.

Šiomis dienomis čia su
šaudyta 4 žmonės, neva, 
kontrevoliucionieriai. Jie 
buvo kaltinami tuo, kad rin
kę sidabrinius pinigus ir lei
dę paskalas apie sovietų po
pierinių pinigų kurso kriti
mą. Sušaudytų tarpe: vie
nas kasieritjs. vienas speku
liantas ir du pirkliai. Kelio- 

j lika nubausta ilgiems me
tams kalėjimo.

I I f
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I APŽVALGA |0
“Labai charakteringa," sa

ko toliau Kauno dienraštis, 
"kad atsidūrę opozicijoje ir 
trockininkai ir voldemarinin- 
kai nepaprastai prablaivėjo. 
Jie pradeda smerkti ir neigti 
visa tai. ką patys sukurė ir pa
dirbo savo rankomis.

“Trockis buvo vienas laisvo 
žodžio ir laisvos spaudos pa
naikinimo iniciatorius. Dabar 
per savo politinius draugus už- 

jis kelia protestą prieš 
jo raštai konfiskuoti

LIETUVOS FAŠISTAI 
DŽIAUGIASI, KAD 

ŽMONĖS EMIGRUOJA.
Paprastai, emigracija yra 

skaitoma blogu apsireiški
mu. Ir emigruoja žmonės 
daugiausiai iš tų kraštų, 
kur skurdas viešpatauja. 
Taip, Lietuvos veik trečia 
gyventojų dalis apleido sa
vo šalį. Pažangioji visuo
menės dalis visuomet stojo 
prieš emigraciją, nes ji iš
plėšą iš tautos pačius stip
riausius piliečius.

Rusų viešpatavimo lai
kais, emigraciją galima bu
vo pateisinti, bet kad emi
gracija didelė dabar, esant 
Lietuvai nepriklausomai, tai 
jau apsireiškimas blogas. 
Bet “neklaidingi tautos va
dai” nori mums įrodyti, kad 
jis naudingas. Pavyzdžiui, 
“Musų Rytojus” rašo:

“Nors išvažiuodami iš Lie
tuvos Į užjurius musų žmonės 
kas met ir išveža dideles pini
gų sumas (apie 10 milionų li
tų), užtat kur kas daugiau pi
nigų jie iš užjūrio kas met at
siunčia i Lietuvą. Kreditų Įs
taigų ir kooperatyvų inspek
cijos surinktais daviniais, Lie- 

. tu vos emigrantai gyvenantieji 
Amerikos Jungtinėse Valstijo
se, paštu ir per bankas perlai
domis 1929 metais atsiuntė i 
Lietuvą 33.600.000 litų; vadi
nasi su viršum tris kartus dau
giau. negu tais metais išvežė.

“Per paskutiniuosius penkis 
metus gyvenantieji Amerikos 
Jungtinėse Valstijose lietuviai 
emigrantai atsiuntė i Lietuvą 
savo giminėm ir pažįstamiem 
145,200,000 litų.

“Tenka atsiminti, kad šią 
sumą atsiuntė tiktai perlaido
mis ir tiktai Amerikos Jungti
nių Valstijų lietuviai. Tuo tar
pu. gana žymią sumą atsiunčia 
ir kituose kraštuose gyvenan
tieji musų emigrantai, kaip 
Anglijoje. Pietų Amerikoje. 
Kanadoje. Pietų Afrikoje ir ki
tur. Be to, daug siunčia pini
gų ir ne perlaidomis, bet če
kiais, uždarytuose laiškuose, 
siuntiniuose ir tt. Spėjama, 
kad šitaip gaunama dar apie 
10 milionų kas met. Tuo budu 
galima drąsiai tvirtinti, kad 
visi Lietuvos emigrantai kas 
met atsiunčia su viršum 40 
milionų litų, o per paskutiniuo
sius 5 metus atsiuntė daugiau, 
kaip 200 milionų litų. Tai gra
ži suma!”

Fašistai džiaugiasi, kad 
gauna “gražią sumą” pini
gų. Jie ištroškę jų ir nepai
so iš kur ir kaip jie gauna
mi. Mes senai žinom, kad 
jeigu amerikiečių krepšys 
užsirauktų. tai Lietuvos 
“tautos vadai” eitų aiti, 
akėti ir prakaitu duoną pel
nytų.

sieny, 
tai. kad 
SSSR.

“Visą 
Vakarų

vė” yra šundaktarių orga
nas ir apgaudinėja darbi
ninkus. Bet mes niekad to 
nesakėm ir nesakom dabar, 
nes žinom, kad "Laisvė 
yra Maskvos garbintojų or
ganas, o šundaktarių skelbi
mus ji deda tik dėl to. kad 
ji gauna už juos pinigu.

Taip pat yra ir su politi
niais skelbimais. Tiesa, i 
“Keleivio" redakcija jų ne-į 
priima. “Naujienos" kartais 
juos deda. Taip pat deda; 
juos ir socialistinis "Mp;5 
\vaukee Leader." Bet visi 
juk supranta, jog tai daro
ma vien tik dėl to. kad laik
raščiams palaikyt 
gi pinigai. Ir taip pat 
supranta, jog tie

t

įstatymo projek- tauto Didžiojo metais musų 
Tautos Vadas išvažiavo Če- 
koslovakijon pasigydyt,” tai 
išeina nonsensas. Viena, šie 
1936 metai nėra Vytauto, ’ 
bet Kristaus metai: antra 
gi, jų “tautos vadas” buvo 
išvažiavęs čekoslovakijon 
ne “gydytis,” bet gerai pasi
gerti. Prof. Gnaibą.

tas dar labiau suvaržo musų 
gana silpnos spaudos plėtoji-
mąęi.

Iš redaktorių reikalaujama 
užstato, iš kurio galima butu 
apmokėti jau iš anksto numa
tomas pabaudas. Laikraščiui 
draudžiama rinkti skaitytoj ų 
tarpe aukas pabaudai sumo
kėti.

Tuo gi tarpu laikraštis gali 
už viską baudžia-;

• s
I 

smarkias bausti už

Į 
i

Vytauto “Kelionė”
Po Lietuvą

ISTORIJOS ŠPOSAI.
Kalbėdamos apie susmu

kusius diktatorius, . “Lietu
vos Žinios” rašo:

“Kažkoks išminčius, yra la
bai teisingai pasakęs, kad isto
rija esanti didelė šposininke.

“Ir tikrai valstybių istorijo
je pasitaiko tokių Įdomių reiš
kinių ir sutapimų, kad, saky
tum. istorija tyčia juos su
kombinavusi žmonėms ši ta iš
aiškinti ir juos pamokyti.

“Turkijoje. Angoroje, pri
verstinai ‘ilsisi.- pašalintas nuo 
valdžios vairo kadaise galin
gas diktatorius Trockis. Jis sa
vo atsiminimuose aštriai kriti
kuoja Stalino politiką, prana
šaudamas. kad ji pražudysian
ti Rusiją ir komunistinę revo
liuciją."

Kaip rusų Trockis su sa
vo šalininkais dabar kriti
kuoja komunistų diktatūrą, 
taip lietuvių Voldemaras su 
savo “vilkais” dabar smer
kia fašistų despotizmą.

laiką Trockis kurstė 
Europos darbininkus 

nuversti savo šalyse demokra
tinę tvarką ir Įkurti diktatūrą. 
Dabar jis maldauja demokra
tinių šalių vyriausybes duoti 
jam pastogę ir čia jis leidžia 
savo raštus.

"Prof. Voldemaras taip pat 
nepatenkintas, kad jam varžo
ma laisvai ir griežtai kritikuo
ti vyriausybės politiką ir skelb
ti savo ‘Lietuvos gelbėjimo’ 
Šukius.

“Trockis ir prof. Voldema
ras buvo partijų ‘priešai.’ bet. 
būdami valdžioj ir jos nustoję, 
patys pradėjo kurti savas, vė
liau tamsias, opozicines grupes. 
Vyriausias šių dviejų asmenų 
rašymų ir pareiškimų leibmo- 
tyvas yra tas. kad be jų nėra 
nieko gero nei komunistiškoje 
Rusijoje, nei tautiškoje Lietu
voje ir nieko gero būti negali.

“Ir sėdi ‘galiūnai’ aimanuo
dami. bejėgiai, visų apleisti ir 
jau gerokai užmiršti.’’

Ištikto, diktatorių padė
tis yra juokinga. Jiems pri
sieina dabar gerti iš to šuli
nio. i kuri jie da nelabai se
nai taip gausiai spiaudė.

j 
leikalin-. 

visi ■ 
skelbimai 

nepakeičia laikraščiu pa-! 
kraipos. “Naujienose" gali 
būt įdėtas republikonu kan
didato skelbimas. Kur jis 
siūlosi visuomenei i vaidi
ninkus. Bet “Naujienų" re
dakcija užtai parašo straip-; 
snį. kaip ir aukščiau cituo-, 
jamas. kur neužginčijamais; 
faktais parodoma, kad re-' 
publikonai darbininkus ap-j 
gaudineja, ir todėl už tokią : 
partiją nereikia balsuoti.

Kada laikraštis taip aiš
kiai pasako savo poziciją, i 
tai joks doras žmogus ne-| 
drįs jam prikaišiot darbi-; 
ninku “mulkinimo."

Bet šito kaip tik negali- i 
ma pasakyti apie "Laisvę" | 
ir jos skelbiamus šundakta-: 
rius. Tuos skelbimus ji de
da kas diena, bet jos redak
cija niekad savo skaitytojų 
nuo tų šarlatanų neperspė- 
ja. Mums da neteko matyti 
“Laisvėje” nei vieno redak
cijos straipsnio, kui butų 
pasakyta, kad skelbiami jo
je šundaktariai apgaudinė
ja žmones.

Taigi, jei “Laisvė" nori 
kritikuoti kitus, tai visų pir
ma jai pačiai reikėtų susi
tvarkyti.

441

būti beveik
mas.

"žadama 
neteisingas žinias apie valdi- doną sojuzą, 
įlinkus, tečiau aiškiai nenuro- teisėjas Friend visai 
doma, kas — teismas ar admi- skubina 
nistracija turės spręsti apie5 SLA. milioną. 
paduotų žinių teisingumą.

"Atsakomybė uždedama ne • 
tiktai redaktoriui, bet ir leide-i 
j ui.

"Bendrai naujas spaudos Įs
tatymo projektas yra aiškaus 
baudžiamojo ir varžomojo po
būdžio.”
Tai yra da negirdėtas pa

sauly dalykas, kad laikraš
čių redaktoriai iš kalno tu
rėtų padėti pas valdžią pi
nigus savo pabaudoms mo
kėti. Tokio įstatymo kitaip 
negalima išaiškinti, kaip tik 
valdžios konspiracija prieš 
opozicijos spaudą.

PASTABOS
Bolševikai jau tvers “rau- 

,” nes Chkagos 
’ ’ * nesi- 

jiems“prisudyti”

New Yorke 1 rugpiučio, 
vakare, bolševikai bede- 
monstruodami vienam po- 
licmanui su plyta perskėlė 
galvą ir savo spaudoje pa
skelbė, kad policija sukru
vino net “60 bolševikų.”— 
Lietuvių Auditorijoje per 
SLA. seimą Chicagoj “drau
gė” Palevičienė perkando 
policmanui pirštą ir išsikru- 
vino zubus. Bolševikai pa
skelbė, kad tai policija 
“draugės” kraują praliejo.

I

POLEMIKA IR 
KRITIKA.

“LAISVĖ” IR “NAU
JIENOS.”

Kritikuodamos buržuazi
nių partijų politiką, “Nau-* 
jienos” anądien nurodė dar
bininkams šitokį faktą:

"Dešimtys milionų žmonių 
balsavo už republikonu kandi
datą HooverĮ. tikėdamiesi, kad 
jo išrinkimas užtikrins kraštui 
gerovę (‘prosperyti’). Bet 
šiandien, vietoje gerovės, mes 
turime dideli biznio krizį ir 
nedarbą.

"Per šių metų pirmuosius 
šešis mėnesius Jungtinėse Val
stijose subankrutavo 13,771 
biznio Įstaigų. Ar prezidentas 
Hooveris galėjo jas nuo ban
kroto išgelbėti? žinoma, kad 
ne. Bet jeigu ne. tai ar ne juo
kingi buvo tie republikonu pa
sigyrimai, kad jų kandidatas, 
patekęs i prezidento vietą, su
teiksiąs žmonėms gerbūvį?”

Čia pasakyta tokia aiški 
tiesa, kad ginčytis dėl jos 
visai negalima. Bet komu
nistams ir tas nepatinka. 
Negalėdami tų faktų užgin
čyti, jie rašo savo “Laisvėj” 
(nr. 196 > ve ką:

"O ką sakė apie HooverĮ tos 
pačios ‘Naujienos’ laike prezi
dentinių rinkimų? Jose tilpo 
didžiausi agitatyviški skelbi
mai. kad piliečiai balsuotų už 
HooverĮ, nes jis, išrinktas pre
zidentu. ‘užtikrins kraštui ge
rovę’ (‘prosperity’). Aišku, 
kad tas socialfašistų gelton- 
lapis apmulkino dali ir lietuvių 
piliečių darbininkų.”

Vadinasi, “Laisvė" — 
maišo “Naujienų" redakci
jos straipsni su apmokėtais 
politikierių skelbimais ir 
sako, kad tuose skelbimuose 
išreiškiami laikraščio nusi
statymai.

Tai yra nedoras melas. 
Visi žino, kad laikraščio pa
kraipą ir Įsitikinimus paro
do jo redakcijos straips
niai, o ne skelbimai. Štai, ta 
pati “Laisvė” deda šundak
tarių skelbimus. Sekant ko- 

Įmunistų pavyzdžiu, galima 
• butų pasakyti, kad jų “Lais-

su-

DIDELĖ NELAIMĖ, BET 
LAIMINGAI

“Lietuvos 
sujaudintas 
laime,” 
liams nešiojant Vytauto pa
veikslą po Lietuvos purvy- ' 
nūs. Jis sako:

"Trys kilometrai už Luokės : 
Janapolės link ko tik neištiko 
labai didelė nelaimė Vytauto < 
Didžiojo paveikslą; ją pašalino 
nepaprastas garbės sargybos : 
akylumas ir vikrumas. Pasi
baidžius paveikslo nešėjo šau
lio arkliui ir smarkiai ir neti
kėtai šokus iš vietos. Vytauto 
Didžiojo paveikslas buvo iš
mestas apie porą metrų i orą 
—išdaužtas iš nešėjo rankų. 
Paveikslas turėjo pulti ant ke
lio ir sudužti. Be to. dar turėjo 
nukentėti nuo arklių pasagų. 
Tečiau garbės sargybinis. Upy
nos šaulių būrio vald. pirm., 
sėdėdamas ant arklio, nepa
prastai vikriai kaire ranka 
stvėrė oru lekiantį Vytauto 
Didžiojo paveikslą ir išgelbėjo 
ji nuo nelaimės. Palydovai per
gyveno šiurpulingą, bet ir jau
dinančią valandą. Narsus šau
lys buvo nuoširdžiai sveikina
mas.”

Ištikro, tai istorinis Įvy
kis. Tai atsitikimas beveik 
tokios pat svarbos, kaip Bal
traus katinui vuodegos nu
kirtimas. Baltins užsimojo 
kirviu ir jau rodėsi, kad vuo- 
degai bus gud bai. Bet kati-į 
nas nėrė iš po kirvio ir jo 
pasturgalis išliko sveikas.

PASIBAIGĖ.
Aidas" labai 
“laiminga ne- 

kuri atsiliko šau

“Vytauto Didžiojo metai.”
Lietuvos fašistai norėtų 

šiuos metus padaryti “Vy
tauto metais.” Jie taip ir ra
šo : “šiais 1930 Vytauto Di
džiojo metais” ir tt.

Tai yra didžiausia nesą
monė. Vytautas gyveno ir 
mirė apie 500 metų atgal, 
taigi su šiais 1930 metais, 
kuriuos krikščionys skai
čiuoja nuo spėjamo Kris
taus gimimo, jis nieko ben
dra neturi ir jo vardą rišti 
su šita data jokiu budu ne
galima.

Tiesa, nėra būtino reika
lo laikytis krikščioniškos 
chronologijos. Štai, Jungti
nėse Valstijose metai dažnai 
būna skaitomi nuo šios ša
lies nepriklausomybės pa
skelbimo ; turkai ir kiti mu- 
zulmanai metus skaičiuoja 
nuo Mahometo; kiniečiai ir 
japonai — nuo Budos, o žy
dai — nuo biblinio “pasau
lio sutvėrimo.” Bet niekas 
savo datos nemaišo su sveti
momis datomis.

Aš žinau vieną peisuotą 
Lietuvos pilietį, kuris metus 
skaito nuo to laiko, kaip jo 
Sorė pagimdė jam sūnų. Jis 
dažnai sako: “Septintais 
metais nuo mano Jankeliam 
gimimas aš nusipirka kro- 
mas...”

Panašiai turėtų daryti ir 
Vytauto garbintojai. Jie tu
rėtų sakyt: “Šiais 500 Vy
tauto metais mes nuvertėm 
Voldemarą.” Tuomet butų 
šiokia-tokia logika. Bet ka
da jie sako: “Šiais 1930 Vy-

Bolševikai New Yorke tu
ri savo “teisių” ginėjų są
jungą, kurios pirmininkas 
Baldwin jau nuėjo pas fa
šistus, nes iš “60 kruvinų” 
bolševikų, Baldwinas radęs 
tiktai 6 ir tie patys nėjo liu
dyti dėl “sumušimo."

Bolševikai “draugai” tu
rėtų paskelbti vardus ir pra
vardes visų nukentėjusių 
Lietuvių Auditorijoje, nes 
kitaip nežinosime kas “mu- 
čelninkas,” kas “nemučel- 
ninkas.” Beje, “draugas” 
Buivydas buvo užsimojęs 
kede prieš policmaną, tai jį 
galima paskaityti “super- 
mučelninku.”

“Laisvė” num. 168 įgrau
deno visus “draugus” apsi
ginkluoti, nes visur būdami 
mažumoje be ceremonijų 
gali būti pravaryti (išvyti) 
spėka iš bile organizacijos, 
kaip ana SLA. seime, strei
kuose, demonstracijose ir 
kitur. P. M.

Laisvo vėjo valia.
Laisvo vėjo valia drumstis, 
žalio šik)—gausti.
Taigi man negali niekas 
gausti drumst uždrausti.
Argi aš ne vėjas?
Argi aš ne šilas?
Tegy vuoja valia vėjo!
Tegu skamba žalias šilas.
Vasarojui reikia vėjo, 
reikalingas garso šilas. 
Reiškia, tokių teisių turi 
mano neramus troškimas.
Drumskit vėjai vasarojus, 
aš jums drumsti draugas. 
Aš drumsčiu tą žalią javą, 
kur krūtinėj auga.

Kazys Boruta.

i
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LIETUVOS SPAUDA SU
SILAUKĖ TIKROS BAU

DŽIAVOS.
Bijodamiesi teisybės ir 

kritikos žodžio, Lietuvos 
carukai sugalvojo naują įs
tatymą laikraščiams smaug
ti. “Lietuvos Žinios” apie tą 
įstatymą sako taip:

“Vargu ar musu spaudos 
darbuotojai galės pasidžiaugti 
nauju įstatymu, nors ir butų 
atmainyta daliai- veikianti 
cenzūra.

NES vienas draugas pasakė kitam, kad ši įstaiga dabar 
tarnauja daugiau kaip dešimčiai tūkstančių žmonių 

šešiuose dideliuose ofisuose su turtu virš dvidešimties mi- 
lionų dolerių ir resursais virš trisdešimties milionų dolerių. 

 t
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klapčiukų su skambučiais. 
Gal dėl to ir įspūdžio dides
nio eisena nesudarė ir pub
likos dėmesio nekreipė. Ma
noma, kad provincija tam 
maskaradui parodysianti 
daugiau susidomėjimo.

Kaime nors tokie maska
radai, ypač darbymetį ne
pageidaujami, bet dabar to
kie laikai, kad _ kaimiečių 
niekas nesiklausia. Kaime 
šiandien policininkas yra 
penas ir karalius ir visus 
centro valdžios ne tik parė
dymus, bet ir pageidavimus 
verčia įsakymais ir bizūno 
pagelba vykdo.

Visu nustatytu paveikslo 
nešimo maršrutu policija 
Įsakė nešimo dienai mieste
lius, kaimus ir vieškelius iš
puošti žolynais, gėlėmis, 
statyti garbės vartus, ant 
kelio barstyti gėles. Paveik
slo atnešimo dieną įsakyta 
švęsti. Dabar kaip tik pati 
njgiapiutė, bet uolus polici
ninkai jodinėja po laukus ir 
varo žmones paveikslą pasi
tikti. Samdyti bernai ir mer
gos džiaugiasi, kad dar vie
na “šventė” atsirado, bet 
ūkininkai keikiasi, perku- 
nuojasi. Mat, lauke rugiai 
byra, o čia policija atima 
dvi darbo dienas: vieną 
dieną puošimui žolynais 
kaimų ir vieškelių, statymui 
vartų, o antrą dieną — pa
veikslo sutikimui ir išlydėji
mui. Valdžios įsakyta, kad 
esantieji Vytauto komiteto 
skyriai miesteliuose tą pa
čią dieną pranešinėtų į Kau
ną. kada paveikslą atnešė, 
kada išnešė, kurios organi
zacijos jį sutiko ir išlydėjo, 
kaip sutiko, kiek žmonių 
dalyvavo (nurodyti apytik
rį skaičių), nurodyti kliūtis 
bei netobulumus, kurie lai
ke paveikslo priėmimo ir iš
lydėjimo buvo. Vietiniai ko
mitetai nenorėdami pasiro
dyti, kad pas juos buvo ko- 

“netobulumai” ar-

Musų skaitytojai bus jau 
girdėję, kad Lietuvos fašis
tai šįmet sumanė nešti kuni
gaikščio Vytauto paveikslą 
aplink Lietuvą. Vilniškio 
“Pirmyn” korespondentas, 
Valstiečio sūnūs, apibudina 
šitą “kelionę” taip:

Vytauto maskaradas, ko
ki Lietuvos fašistai šiais me
tais sugalvojo žmonių mul
kinimui, pradeda įgauti re
liginio pobūdžio. Šukiai 
vien tik^apie tai, kad jis bu
vo “didvyris,” pradeda ne
betrauku. Ypač Vytauto au
toritetui daug pakenkė tas, 
kad imta prie jo lyginti Sme
toną. Pakėlimui žmonių 
akyse nusmukusio Vytauto 
autoriteto, vyriausis komi
tetas sugalvojo padaryti jį 
lyg ir šventuoju ir paleisti 
“kelionėn” aplink Lietuvą. 
Dabartiniu laiku to fašistų 
dievinamo “didvyrio” pa
veikslą, kaip kokią švente
nybę, imta nešioti po Lietu
vą. Pasak vyriausio Vytau
to komiteto, tas paveikslas 
turis “apkeliauti” visus Lie
tuvos miestus, miestelius ir 
kaimus, kad “sukelti visų 
Lietuvos gyventojų dvasią 
vieningame pasiryžime į- 
vykayti didiji Vytauto tes
tamentą.”

Tas “testamentas” tai ne 
kas kita, kaip neįvykdytas 
Vytauto noras pasiskelbti 
Lietuvos karaliumi. Nebeto
li jau ir rugsėjo mėn. 8 d., 
kada tas pasiskelbimas tu
rėjo įvykti. Tą dieną musu 
fašistai iškilmingai kas me
tai švenčia. Iki rugsėjo m. 8 
dienai Vytauto paveikslas 
jau bus Lietuvą “apkelia
vęs” ir “dvasią sukėlęs. 
Todėl, kai kas spėja, kad 
musų reakcininkams galįs 
užeiti noras Užpalių Anta
ną vainikuoti Lietuvos ka
raliumi ir tuo įvykdyti Vy
tauto “testamentą,” jei, ži
noma. iki tam laikui to Vy
tauto “ainio” Smetonos, kie nors 
Voldemaras nenuvers, arba ba kad mažai žmonių tame 
giltinė nepagriebs! Pama- maskarade dalyvavo, — 
tysime.

Pati “kelionė” iš Kauno 
liepos m. 15 d. išėjo labai 
skysta. Neturėjo ji nė pusės 
to, kas tekdavo matyti Rusi
joj “stebuklingųjų” paveik
slų “kelionėse.” Ten būda
vo pulkai moterėlių klau
piasi ant kelių, veržiasi pa
veikslą pabučiuoti, o jei ne
gali pritilpti, tai bučiuoja 
žemės tą vietą, kur paveiks
las buvo pastatytas ir į ske
petaites susikasa nuo kelio 
“šventas” smiltis. Prieš Vy
tauto paveikslą neteko ma
tyti klaupiančių, nors gal fa
šistai to ir norėtų. Praeiviai 
tik kepures nusiima ir neap
sistodami žengia toliau. Pa
veikslas padarytas gana 

' dailiai, su paauksuotais 
i margais rėmais, užmautas 
į ant trišakės lazdos. Jį, kai- 
' po “šventą,” iš Kauno turi 
■ teisę nešti tik “garbingi” vy
rai (jokiu budu ne mote
rys) ir vyties kryžiaus kava
lieriai ; provincijoj leidžia
ma nešti ir “garbingoms” 
matronoms. Pirmoji paveik
slą paėmė nešti “garbinga” 
tautininkų trejukė: K. Ša
kenis, S. Šilingas ir J. Tu
mas-Vaižgantas. Iš šonų ly
dėjo du sargybiniai. Paskui 
paveikslą sekė ministeriai, 
karininkai, aukštieji valdi
ninkai ir būrelis pilvotų bo
bų (sako, kad tai buvusios 
tautiniuose rūbuose “aukš
tos ponios,” Vytauto komi
teto iždo sekcijos narės), o 
už jų žemesnieji valdinin
kai, žvalgybininkai ir šiaip 
jau gatvės žioplių būrys. Vi
są eiseną lydėjo orkestras. 
Gatvėj, priešais paveikslą, 
mergytės barstė gėles. Tru
ko tiktai kodylo ir dviejų

i

lenktyniuoja, policijos pa- 
gelba stengiasi “tobulinti” 
ir varu verčia žmones mesti 
ingius piovus ir eiti i tas iš
kilmes.

Ir prievarta valstiečius j 
miesteli suvarę, fašistai 
džiaugiasi, kad žmonės “do
misi” Vytauto maskaradu ir 
metę darbus eina pasitikti 
jo paveiksią.

Tuo tarpu valstiečiai kei
kia ir ne vienas jų prašo 
Dievo, kad perkūnas trenk
tų fašistus su visa ta jų pro
cesija.

Tai tokia yra nuotaika 
kaime.

Kauno žmonių nuomonę 
apie Vytauto “kelionę” iš
reiškė D-ras K. Grinius, ku
ris “Lietuvos žiniose” pasa-

' kė:
“Stebėtina, kokie mes 

esame nerangus, kai prisiei
na kovoti su visuomenės ne
laimėmis. Mus labiau judi
na jubilėjai, iškilmės, pasi
rodymai, negu pūdančios 
musų visuomenės organiz
mą ligos kaip sifilis, tripe
ris, džiova, alkoholizmas, 
prostitucija.

“Išleidžiame didelius pi
nigus baliams, kostiumams, 
iškilmėms, o nerandame lė
šų kovai su baisiomis nelai
mėmis.

“Argi nepanašu Į kara
liaus Baltazaro balių su ra
šančia ant durų ranka—Ma
ne, mane, tekel fares?”

Mes tikime, kad musų 
Baltazarams dekretą para
šys Lietuvos liaudies ranka. 

Valstiečio sūnūs.

I

Leningrade kasdien su
serga apie 1000 žmonių šil
tine.
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NORWOOD, MASS. 
Atsakymas “Laisvės” 

peckeliui.
Brooklyno “Laisvės” 176 

num tūlas tipas, po slapy-} 
vardžiu “Proletaras,” apra
šydamas R. Mizaros prakal
bas, turbut dėl stokos me
džiagos panaudojo ir mano 
asmenybę. Jisai rašo, kad 
Mizarai kalbant publikoj 
tyluma, tiktai girtas social
demokratas, keleivinis Pa- 
karklis, pradėjo daryti kal
bėtojui obstrukcijas ir tik
tai pirmininkui paprašius, 
kaipo soc. dem., visgi nusi
ramino. Visų pirma, “lais
vinis” peckelis nežino ob
strukcijos žodžio prasmės, 
nes obstrukcija girtiem tiek 
tinka kaip šuniui balnas. 
Viršminėtas “Proletaras” 
rašo, kad pirmininkui pa
prašius, nors ir girtas Pa- 
karklis, bet kaipo soc. dem., 
visgi nusiramino. Reiškia, 
nors ir girtas atsiminė, kad 
esąs soc. dem. ir nusirami
no. Tai mat koks buvo gir
tumas, tai mat kokios skais
čios turi būti socialdemokra
tų idėjos, kad ir girtiems su
teikia minties 
Tai mat kaip 
“Proletaras” 
garbingai karunayoja. Bet 
kodėlgi “laisvinių” tokie 
jau atbukę idealai? Kodėl 
jie visur triukšmuoja, o ytin 
socialistų prakalbose? Ko
dėl anais metais, čia pat, 
Norvvoode, atvykusį iš Lie
tuvos ramų socialdemokra
tų atstovą Bielinį iš pasalų 
užsiundėte zdraicišku Bim
ba? Kodėlgi ramų veikėją 
St. Michelsoną Montelloj iš 
pasalų užsiundėte Taradai- 
ka Petrikiene? Kodėlgi pra
kalbos Bagočiaus, Grigai
čio, Abramovičiaus, Čer- 
neckio ir kitų vis buvo per
leistos per triukšmingai- 
škandalingą šerengą “lais
vinių” elementų?

MONTELLO, MASS. 
Netikėtos mirtys.

Rugpiučio 10 d. Jono 
i jau, kad kalbėtojas nežinai rengia prakalbas neva “di- Bartkaus šeimyną ištiko ne- 
nei SLA. praeities. Juk Ba- džiumos” SLA. delegatų užmušę ant
gočius nebuvo išmestas, bet vardu, pasikviečia Mizarą bycių, dukterų So-

ko, kad mes, socialistai tuo- feik konstatuoti, kad “lais- 
met Bagočių iš SLA. išme- vinis” __ _____ “

Į tėme, o jus tautininkai pasi- į primesti kitiems tavorą, ku- j 
i savinote. Tada aš pastebė- rio jie patys nenaudoja. Su-

,” “Proletaras” norėtų

blaivumą, 
“laisvinis” 
keleivinius

pats išstojo. Toliau tas pats 
J. P. užklausė ar pagal SLA. 
taisykles pirmininkas neturi 
teisės skirti mandatų komi
sijos, dėl kurios jus seime 
turėjote nemalonumų? Ta
da Mizara, žaibo greitumu, 
išsitraukė SLA. konstituci
ją ir cituoja: (a) Susivieni
jimo prezidentas atidaro 
seimą, (b) Atstovų vardo- 
šaukis. (c) Atstovų manda
tų komisijos paskyrimas. 
Pacitavęs tuos paragrafus 
Mizara sako: “Ar matote, 
ar čia yra pasakyta, kad 
prezidentas turi galią skirti 
mandatų komisiją?” Aš pa
stebėjau, kad Mizara nesu
pranta ką skaito, nes juk 
čia aiškiai pasakyta, kad 
SLA. prezidentas turi galią 
netik skirti mandatų komi
siją, bet ir kitokias komisi
jas. Šituo šuviu Mizara bu
vo pašautas, kad daugiau 
jau nei ne kvėpavo. “Lais
vės” proletaras rašo, kad 
aš atsiprašęs publikos už 
triukšmavimą. Gaila man 
“Laisvės” peckelio, kad ne
suprato net paprasto žmo
gaus strategijos; tad kaip 
jau tu, “drauguti,” supranti 
komintemo tezius? Už ką 
gi aš turėjau atsiprašyti pu
blikos, su kuria jokio reika
lo nevedžiau? Aš tiktai pa
informavau publiką dėl ko 
dariau kalbėtojui užklausi
mus ; o dėl to, kad patikrin
ti vietinių “laisvinių” kant
rybę ir pamatyti kaip jie to
leruos priešingą jiems as
menį. Turiu pasakyti, kad 
tas tyrimas, arba, taip sa
kant, nuėmimas kaukės nuo 
mūsiškių “laisvinių,” man

SLA. delegatų laimė. Perkūnas užmušė ant 

irgi nuo “didžiumos,” kaip j 16 metų amžiaus.
“Tėvynės” redaktorių, iri Tėvus ir jų draugus pri- 
per savo organą, ‘‘Laisvę,” . trenke iki nesąmonės, 
tas prakalbas giria. Prakti- _ 
koj “laisviniai” I _ * " ‘ 
ro, nes mokesčius mokasi, Į 
taip vadinamą, “mažumos,” 
fašistinį iždą. Mūsiškiai bol
ševikai pasivadino “progre
syviais,” bet savo duokles 
siunčia Jurgeliutei, Gugiui, 
o ne Ješkevičiutei, Salavei- 
čikui. Reiškia, siunčia pini
gus “fašistam,” o ne “pro
gresyviam,” nes “progresy
viai” neturi iždo ir ta “di
džiumos” rinktinė “tary
ba,” su Bacevičium, yra tuš
čio tvarto kaikštis. Tas pats 
ir su “Tėvynės” “redakto
rium” Mizara: — tai skaudi 
ironija. Dabar kaslink mano 
girtybės. Taip, išsigeriu 
kaip ir daugelis vyrų išsige- 
ria bet kodėlgi “Proleta
ras” rūpinasi svetimais 
“griekais.” Kodėl jis nepa
rašo apie savo konfratą, 
blaivybės apaštalą, Praną ir 
kitus? Sakau, prastas tas 
kriaučius, kuris kitiem kel
mas lopo, o pats kiauru kly
nu valkiojasi. J. Pakarklis.

- . pusėtinai pavyko. Čia paty-
_ - riau, kad, taip vadinamas,net tame pačiame SLA. Sei- _ - -

me Chicagoj pusantros die
nos triukšmavote? 
jus nei pirmininko prašy
mai, nei pasargos 
mino; kodėl jus, 
niai,” nesuprantate ir neat
simenate nei komintemo te
zių, nei Lenino paveikslo? 
Tik Šamo lazda galėjo jus 
nuraminti. Nejaugi 180 “lai
svinių” delegatų galėjo būti 
girti? Nejaugi diktatorius 
Stalinas jum taip dirigavo?

Bet ženkim toliau. Prole
taras rašo, kad po prakalbų 
Mizarai buvo statomi klau
simai ir čia soc. dem. Pa- 
karklis pasirodęs kaip gat
vinis girtuoklėlis ir net atsi
prašęs publikos, kad jam 
atleistų. Dėl girtumo čia nė
ra reikalo bažytis, nes gir
tas vyras tai nėra jokia laik
raštinė naujiena, o kad 
“Proletaras” mane garba- 
voja, tai jau savaimi aišku, 
kad po girtumo voku ką 
nors tokio “kytresnio” įsi-

“fašistas” Gegužis visgi 
daug daugiau tolerancijos 
turi negu “laisviniai” eše
riukai. Mat Gegužis SLA. 
seime leido “laisviniams” 
šturmuoti net per 2 sesijas, 
o čia komunistėliai tiktai už 
keletą Mizarai pastabų jau 
buvo pasirengę mane išmes
ti. Gaila, kad jie savo su
manymo neįvykdė; tuomet 
butų tikrai atidengę SLA. 
seimo dekoraciją.

Bet eikim toliau. Gyve
nimo patyrimas rodo, kad 
jeigu žmogus per savo žiop
lumą prakaituoja, tai tokį 
retas kuris teužjaučia. Štai 
kad ir “Laisvės” “Proleta
ras:” aplenkdamas gyveni
mo mokyklą įsivaizduoja, 
kad viskas jiems galima. Jis 
aklai išgiria Mizaros kalbą 
ir kaipgi negirs, kad, anot 
patarlės, toks tokį pažino ir 
ant turgaus pavadino. Juk 
protaujančiam lietuviui dar
bininkui ar biznieriui, kuris 

į turi savyje politinio švaru- 
vaizdina. Atvožus tą girtu-: mo, jau pačios prakalbos 
mo voką pasirodo, kad aš dvokė kažin kokiu šmuge- 
klausimuose Mizarai nutvė- liu. Štai ant plakatų rašo- 
riau už per ilgo jo liežuvio ma, kad “rr.ažum~'” 
irtas labai užgavo “Lais- kviestas Bagočius, 
vės” peckelį. Pirmiausia už-“didžiumos” Missr

Kodėl

nenura- 
“laisvi-

“mažumos77 uz- 
, o nuo 

peckelį. Pirmiausia už- “didžiumos” Mizara. Kiek- 
klausiau ve ką: jeigu jus ra-. vienas su protu lietuvis žino, 
šote ir kalbate, kad SLA.! kad SLA. didžiuma pri- 
seime 1 
delegatų, tai kaip tas galėjo 
atsitikti, jeigu kuopų refe
rendume į tarybą jus buvo
te didelėj mažumoj ir nei 
vienas jūsiškių į tarybą ne
buvo išrinktas? Juk tarybos 
balsavimai ir seimo delega
tų rinkimai ėjo tuom pačiu 
sykiu, tad kokiu budu jus 
galėjote sudaryti legališkų 
delegatų didžiumą seime?” 
Ant to klausimo Mizara su
simaišė : aiškino, bet neži
nia ką. Po tam sandarietis ras” Brooklyno “Laisvėj. 
J. P. užklausė: kodėl jus žingeidu butų žinoti kokiu 
Bagočių dabar šmeižiate, o antrašu buvo kviestas p. Ba- 
kuomet buvote socialistais, gočius ir kokiu Šalnienė; o 
tai aną gyrėte? Mizara atsa- gal per radio?!... Galų gale

M | vrouaoou p j

, kad SLA.1 kad SLA. C“___ r _
turėjote didžiumą klauso Bagočiaus pusėje, o 

ne Mizaros. Be to, tose pra
kalbose, liepos 19 d., Gribas 
perstatydamas kalbėti Mi- 
zarą pareiškė, kad buvo 
kviestas Bagočius, bet ne
pribuvo, apie Šalnienę—nei 
gugu. O “Laisvė” rašė, kad 
Ba^očiui nepribuvus buvo 
kviesta Šalnienė. Ar mato
te kaip “laisviniai” maklio- 
riai apgaudinėja publiką: 
reiškia J. Gribas apsimela- 
vo Norwoode, o “Proleta- 

— - - . — - -

HARTFORD, CONN. 
SLA 124 kp. piknikas.
Rugpiučio 3 d. buvo me

tinis 124 kp. piknikas. Die
na pasitaikė labai karšta, 
tai žmonės, kuine turi auto
mobilius, išvažinėjo į pajū
rius ir piknikas buvo ne
skaitlingas, bet kurie atsi
lankė užsiganėdinimą ra
do : muzika buvo labai gera 
ir publika parinkta. Svečių 
atsilankė net iš Lawrence, 
Mass. Buvo atvažiavęs su 
savo šeima senas SLA. 41 
kp. darbuotojas, Jonas In- 
delas. Atlankė savo drau
gus ir neužmiršo atvažiuoti 
pamatyti mus pikniko.

SLA. 124 kuopcs susirin
kimas.

Rugpiučio 10 d. Įvyko 
kuopos susirinkimas. Narių 
atsilankė virš 100, tai ko- 
munistfašistai pamatę toki 
didelį narių skaitlių nei bal
so nepaprašė ir sėdėjo lyg 
jų ir nebūtų. Tiesa, pas mus 
jų ir maža yra, bet kartais ir 
ta mažuma nesuvaldoma. 
Visose kuopose taip reikėtų 
elgtis: kviesti visus narius Į 
susirinkimus, tai tada neri
maujantieji pamatę narių 
rūpinimąsi SLA., tylės ir be
tvarkių nedarys. Jie tik ta
da save pasirodo, kai narių 
Į susirinkimus mažai ateina.

Iš svarbesnių nutarimų 
pažymėtina: išrinkta komi
sija iš 5 asmenų, kurie pasi
darbuos kuopoje ateinančia
me žiemos sezone; surengs 
balių, teatrą ir pagamins 
kitų prakilnių dalykų. Į ko
misiją Įėjo Čekanauskas, 
Levišauskas ir trys jaunuo
liai. Turint darbščią komi
siją galima tikėtis gerų pa
sekmių.

Ateinantis SLA. 124 kp. 
mėnesinis susirinkimas Į- 
vyks rugsėjo 14 d. YMCA. 
name. Prasidės 2 vai. po 
pietų. Visi nariai išanksto i 
susirinkimą rengkitės.

Korespondentas.

■ Perkūno keistenybės: Ka- 
ką kitą da- rol Markovič pirmas atsi

peikėjęs pradėio darbuotis 
apie kitus, bet ant kojų jau
tėsi labai silpnas ir todėl nu
siavė čeverykus. žiuri, jo 
pančekos ant kojų sudras
kytos į skudurus, bet čeve- 
rykai sveiki.

Visi sužeistieji pasveiko. 
Dukterį palaidojo be jokių 
bažnytinių apeigų. Fanati
kai šneka, kad Sofija bu
vus nekrikštyta, už tai ir 
perkūnas užmušęs.

Dabar pažiūrėkime kas 
nutiko su krikštytu žmo
gum.

Rugpiučio 17 d. Petras 
Turskis, su žmona ir drau
gais, išvažiavo i Nantasket 
byčius ir ten besimaudyda
mas prigėrė. Jo draugai pa
sakojo, kad jis jau buvo 
pirm eisiant maudytis ištuš
tinęs porą butelių baltakės.

Turskis buvo, taip sa
kant, šiaudinis katalikas ir 
kuomet tapo iš vandens iš
trauktas, airių kunigas su
teikė jam mirties patarnavi
mą, nors Turskis jau buvo 
miręs.

Turskis tapo palaidotas 
su airių katalikų bažnyčios 
apeigomis.

Turskis gyvendamas vi
suomet prisilaikė prie bol
ševikų. Velionis užaugino 
vieną dukterį ir davė moks
lą medicinos daktaro. Jį 
praktikuoja Pittsburgh, Pa. 
Duktė ištekėjus už grabo- 
riaus Freyvogel, kuris ir at
liko laidotuves.

Nusipirko savastį.
Lietuvių Republikonu 

Kliubas nusipirko savo na
mą, tik d a nekrikštytas, ko
dėl? — juk yra su kuo. Kas 
keisčiausia su šiuo kliubu, 
tai tas. kad vardą turi repu- 
blikonų, bet ten visi lietu
viški demokratai sulindę. 
Kalba už republikonus, o 
balsuoja už demokratus.

Verta pasiklausyti.
Seredos vakarais socialis

tai laiko prakalbas, ant 
kampo Ward ir Main st.

Svarba yra tame, kad 
prelegentų vietas užima jau
ni socialistų atžalos ir dau
gelis jaunimo susirenka jų 
klausytis. Pradžia 8:30.

Montellietis.

kai ateina žiema, tai išvar
gusių ir nerandančių maisto 
avių ,burius apverčia snie
gas ir jos tenai ant visados 
užmiega.

Nežiūrint į tokias žiau
rias klimato sąlygas ir kitus 
neprielankumus, vis tik Sar- 
miento lietuviai ūkininkai 
gyvena pasiturinčiai. Esti 
metai, kai vienas kitas ūki
ninkas vien tik už vilnas 
paima 30—40 tūkstančių 
pesų.

Šiaip šios kolonijos lietu
viai yra susipratę, skaito lie
tuviškus laikraščius ir domi
si lietuvių judėjimu Argen
tinoje. Ūkininkas.

PONTIAC, MICH. 
Darbai.

Kapitalistų spauda skel
bė, kad nuo rugpiučio mė
nesio prasidės darbai auto
mobilių išdirbystėj. Shev- 
rolet kompanija, sakė, pri
ims apie 5,300 darbininkų, 
bet atėjus rugpiučio 4 die
nai priėmė tik 500 darbi
ninkų. Ford irgi vieną die
ną priėmė, o kitą — atleido. 
Kitose vietose darbininkai 
padirbo tik 7 dienas ir vėl 
“vakacijos.” Čia yra 5 dide
li fabrikai, 2 didelės fand- 
rės ir daug mažesnių dirb
tuvėlių, bet visi stovi užda
ryti. Daug žmonių pradėjo į 
čia važiuoti, bet aš patar
čiau lietuviams susilaikyti, 
nevažiuoti.

Musų miestelis skaito 
apie 60,000 gyventojų. Pir
miau buvo labai gyvas mie
stelis, bet dabar begalo ap
miręs.

“Keleivio” skaitytojas.

PITTSFIELD, MASS. 
Mirė Jonas Andruska.
Liepos 29 d. čia mirė Jo

nas Andruška, 44 metų. Iš 
Lietuvos paėjo Ringalių kai
mo, Luokės valsčiaus, Tel
šių apskr. Per 11 metų dirbo 
E. D. Jonės Co. Paliko 4 
vaikus ir žmoną Valeriją. 
Draugams paduodame jos 
adresą. Mrs. V. Andrews, 
58 N. John st., Pittsfield, 
Mass.

ARGENTINA.
Patagonijos lietuviai 

ūkininkai.
Argentinos pietinėj daly, 

netoli Comodoro Rivadavia 
randasi kolonija Sarmiento, 
išimtinai lietuvių ūkininkų 
apgyventa. Šie lietuviai dar 
prieš pasaulinį karą čia at
vyko ir dabar yra vieni iš 
turtingiausių lietuvių Ar
gentinoje. Turi begalinius 
plotus nuosavos žemės, po 
kurią klajoja dešimtys ir 
šimtai tūkstančių avių* Nie
kas jų tenai nedaboja ir ma
žai jomis rūpinasi. Tik kai 
ateina vilnų kirpimo laikas, 
arba po keliolika tūkstančių 
parduoti į skerdyklas, tuo
met raiti gaučai išjoja į sau
lės išdegintus tirlaukius ir 
atskiria reikiamą būrį.

Lietuvių kolonija Sar
miento apaugusi duriančiais 
krūmokšniais. Vasarą saulė 
tuos plotus išdegina visai ir 
žiaurus Andų kalnų vėjai 
nešioja po juos smiltis bei 
mažus akmenėlius. Retai 
kur daubose ar prie upės 
avys besuranda sau maisto. 
Dažnai atsitinka, kad ir 
tūkstančiai avių išstimpa. O

W. LYNN, MASS.
Ateinantį sekmadienį gir

dėjau, kad W. Lyniečių ge
rai žinomam Paul Lebell 
Denvers parke, vėl bus ko
kis tai Lynno lietuviškos or
ganizacijos piknikas. Dau
gelis žmonių žada apleisti 
tą pikniką, mat girdėjo, buk 
ten, tankiai, iš kur tai atsi
lanko du liūtai. Nors nieko 
blogiau žmogui nedaro, 
kaip tik išgązdina arba su
plėšo drabužius. Bet toks 
darbas iip skaitomas blogu. 
Vienas liūtas, užuodęs, kad 
Denvers parke yra nemažai 
kanadinės, pribuna net iš 
Lynno apylinkės dumpų. Šis 
liūtas nors ir geresnės veis
lės, negu antrasis, bet visgi 
žmogų nugąsdina. Lietuviš
kai, tai nežinia kaip jis va
dinasi, o lotyniškai, tai liū
tas “Čebatarauskorum.”

Antras liūtas irgi page
rintos veislės, atsilanko iš 
Saugusto pamiškių. Tai 
plėšrus gyvulys: čiumpa
tuojaus žmogų ir drasko. Jis 
lotyniškai tarptautiškai va
dinasi liūtas “Balukono- 

” Tokių liūtų dar nesi
mato ir Bostone, Franklin 
Parke. Apylinkės lietuviai, 
organizacijų vedami, žen
gia pirmyn kultūros keliu, 
turi pasigirti savo nuveik
tais darbais, bet musų tar
pe randasi kokie du žmonės 
pilni žvėriškumo ir žemina 
visų W. Lynno lietuvių dar
bus. Feri—Žak.

rum.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Vytauto minėjimas.

Visos šios kolonijos lietu
vių draugijos ir parapija, iš
rinko po du atstovu ir suda
rė tam tikrą komitetą šiam 
paminėjimui apvaikščioti. Į 
komitetą įeina: (1) nuo pa
rapijos — k"L.rapijos — kun. Kuliavas ir 
Andrius Šarkauskas, (2) 
nuo SLRKA. 36 kp.—Kaz. 
Stupinkevičius ir J. Laukai
tis, (3) nuo SLA. 157 kp.— 
Peter Jurkūnas ir M. Šubo- 
nis, (4) nuo šv. Juozapo dr- 
jos — Petr. Bukana ir Vinc. 
Konstantinavičius, (5) nuo 
Lietuvių Kliubo — Juozas 
Lekavičius ir V. Žalis.

Komitetas, po kelių posė
džių, nutarė ŠĮ paminėjimą 
surengti nedėlioj prieš “La- 
bor Day,” rugpiučio 31.

Bus pagaminta skani va
karienė, prakalbos, dainos, 
muzika ir deklamacijos. 
Reikėtų visiems lietuviams 
atsilankyti ir pasirodyti kitų 
akyse, kad esam lietuviai ir 
savo tautą mylim.

Prasidės 7 valandą vaka
re. Įžanga suaugusiems 50 
centų, o vaikams 25c.

Rengimo Komitetas.

SEATTLE, WASH. 
Mirė Jonas Marma.

Rugpiučio 2 d. čia mirė 
Jonas Marma, 58 metų am
žiaus. Pirm 20 metų gyveno 
apie Shenandoah, Pa. Jis 
paėjo iš Vidgirių kaimo, 
Šakių apskričio. Paliko kiek 
ir tūrio. M. Baltušaitis.

LAWRENCE, MASS. 
A. a. Antanas Galinis.

10 d. rugpiučio velionis su sa-

SEATTLE, WASH. 
Klaidos atitaisymas.

“Keleivio” num. 31 “Jur
gio Sūnūs” rašo apie Seattle 
lietuvių pikniką, liepos 4, su 
didžiausia melagyste, kad 
žmonių visai piknike nebu
vo.

Pikniką parengė suvieny
tam pajėgom draugystė D. 
L. K. Gedimino ir vietinė 
ALDLD. kuopa. Buvo di
džiausias piknikas, ką šios 
apielinkės lietuviai turė
jom. Skaitant vyrus, mote
ris ir vaikus, buvo ant ta pik
niko lietuvių apie 500 ir sve
timtaučių apie 100 ypatų. 
Apmokėta parko randa 
$75.00, muzika $110.00 ir 
kiti smulkesni iškaščiai pa
sidarė viso $277.35, ir gry
no pelno da atliko $66.60. 
Net iš tolimiausių vietų lie
tuviai atvažiavo ant to pik
niko, kaip štai: Roslyn, 
Aberdeen, Centralia ir kitų 
apielinkių. Čia lietuviai vi-

vo žmona ir sunumi nuvažiavo i | sada sutikime ir draugiškai 
Salisbury maudytis. Antru kar- ' '" "* "......
tu išėjęs iš vandens jis gerokai 
užvalgė ir vėl nuėjo maudytis. 
Įėjus jam i vandenį tapo supa- 
raližiuotas ir negalėjo pasiju- 
dint iš vietos. Nors greitai subė
go pagalba, bet išnešus iš van
dens jis buvo jau numiręs.

Velionis buvo 48 metų, Ame
rikoje išgyveno apie 25 metus ir 
apie 18 metų kaip vedęs. Paliko 
savo žmoną ir 15 metų sūnų di
deliame nubudime. Jis tapo pa
laidotas 13 d. rugpiučio am lie
tuvių tautiškų kapų su pamal
domis. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių, nes velionis drau
giškai su visais sugyveno ir bu
vo visų mylimas.

Lai būna jam musų amžina 
atmintis.

KAZIMIERAS DULSKAS,
84 Camden st., Methuen, Mass.

sugyvena ir už skirtingas 
partijų idėjas nesiliarmuo- 
ja. “Jurgio Sūnūs” gal ner
viškai suiręs, negali pats 
draugiškai tarp žmonių su
gyventi, ir nenori, matyt, 
tarp kitų sutikimo, pavarto
jo slapyvardį, suprasdamas, 
kad su tikru savo vardu, 
tarp lietuvių būt gavęs di
delę panieką už melagingus 
šmeižimus dorai apsieinan
čių žmonių.

Draugystės D. L. K. Ge
dimino sekretorius,

A Kalvaitis.

Per šių metų 5 mėnesius 
Lietuvoje išgerta degtinės 
už 16 milionų, 799 tūkstan
čius, 962 litu. Šįmet degti
nės išgerta daugiau negu 
pernai už 308,922 litu.

KANADOS LIETUVIAI
FORT WHYTE, CAN.

“Laisves” skaitytojų 
politika.

Liepos 28 d. Kanadoje 
Įvyko rinkimai, kuriuos lai
mėjo konservatoriai. Prieš 
rinkimus politikavo visi, ne
atsiliko ir lietuviai. Štai vie
nas žemaitis Juozas, “štė- 
davas” “Laisvės” skaityto
jas taip politikavo:

“Kon jous išmanuote jous 
jauni vyrelia? Jau mon tei 
rinkimaa geraa žinoumi. 
Loub, budavuo balsousim 
už darbenenkus Amerikoj 
(mat, jis buvęs Amerikoj), 
ir seiki išrinkuom darbe- 
nenkų valdži (tik nepasakė 
kokiais metais), tą roukš- 
použeli tu mouna, kad už- 
peiks bagotyja, uždarinieji 
veisus darbus ir vot tek ba
du nestipom. Jau aš už dar
benenkus daugiau nebalsou- 
siu kaip gyvas.”

Kalbant apie Juozą, ten
ka prisiminti ir musų seną 
Joną. Ir Jonas politikoj pra- 
bilojam “turavojo” Ddmas. 
Ir štai, kokią “sutartinę” iš
rėžė:

“Vyrai! Kokius darbinin
kus jus čia tariatės rinkti Į 
valdžią? Argi nežinote, kad 
darbininkai gali tik dirbti, 
o ne valdžioj sėdėti. Ka
dangi darbininkai biedni, 
tai ką jie gali mums padėti? 
Jie neturi nei pinigų, nei 
fabrikų. Kaip jie aprūpins 
mus darbu, kad jie patys jo 
neturi. Ot kas kita su kon
servatoriais!... Mr. Bennett 
turi virš šimto milionų turto, 
turi degtukų fabriką. Tokis 
tai ir darbininkui gali būt 
geras.”

, Tokias “evangelijas” 
skelbia “štedavi” “Lais
vės” skaitytojai. Iš šitos 
“evangelijos” mes matom

kaip “Laisvė” išlavina savo 
skaitytojus. Aš tikras, ji 
mano, kad jos “viemi” vai
kai laikosi jos kromelio, 
vienok praktika rodo ką ki
tą. Lietuvos Sūnūs.

WINNIPEG, CANADA.
Musų patriotizmas.

Tūla lietuvė, Mrs. Vero
nika Findlay, ištekėjus už 
anglo. Veronika, rodos, Į 
Kanadą atvyko su savo tė
veliais dar maža būdama. 
Čia ji lankė Kanados mo
kyklą ir, kaip rašyboj taip ir 
šnekamoj anglų kalboj, in
teligentė. Pažymėtina tas, 
kad tokiose sąlygose būda
ma nepamiršo ir savo gim
tosios lietuvių kalbos. Ji au
gina kelias dukreles ir su 
jom visuomet kalba lietu
viškai. Vyras kalba tik ang
liškai. Taigi ačiū sumaniai 
motinai, jos mažytės dukre
lės lygiai gerai vartoja dvi 
kalbas: anglų ir lietuvių. 
Šiandien jos mergaites ku
rioj kalboj užklausi, toj ir 
atsakymą gausi.

Tuo tarpu, čia randasi, 
palyginamai, nesenai gyve
nančių lietuvių ir su savo 
vaikais jau lietuviškai nesu
sikalba. Tai pačių tėvų kal
tė ir jų tamsumo pažymys. 
Jie lyg pavydi savo vaikams 
mokėti lietuvių kalbą ir to
dėl net šeimynoje jos nevar
toja.

Gerai yra mokėti lenkų, 
francuzų, anglų ir kitas kal
bas, bet didelė gėda ir savą
ją užmiršti. Ką moki — už 
pečių nenešioji; mokėjimas 
sunkumo nesudaro, bet dar 
padeda žengti prie progre
so. Nepavydėkim savo vai
kams lietuvių kalbos; im
kim pavyzdi iš Mrs. V. Find
lay. K. Trinka.
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Senoviškos namie padaly
tos kaldros, susiūtos iš šmo-

džiovinti 
nelaukti, 
surinkta.

i Klausimai,

Pašalui išėjus, sėklas
neapleis iki kapų vartų.

Al. Assolant.

PASIUNTINYS BOLI
VIJAI.
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Kiekvieną gali užmiršti 
draugai: net jo šuva gali su
sirasti kitą šeimininką. Bet 
jo kreditorius visuomet liks

kaip antai: rukai nėra medžiagos uka- 
kaip toli nuo žemės mėnulis, nos, iš kurių turi gimti nau- • _ • v • — ii* • • v 1— T j •

vilnonės rūšies.
Patartina, kaldrai pasiūti 

apdengalus. Vieną iš minkš- 
‘ to audeklo ir ant tos kitą

: grybai reikia gerai 
7,’. * perrinkti ir nuvalyti. Kros- 

•............................_ ’ -i,
neturi būti labai karšta, ji

Patarimai.

' i ' Minkštos, pūkuotos kald
ros, vilnonės, yra geresnės, 
ir jeigu gerai prižiūrėtos, il- 

Nešiok mažiau drabužių.* gįau laikys. Vatinės kaldros, 
negu žiemos laiku. Tegul kuomet naujos tai šiltos, bet

Šis-tas iš Astronomijos

bolševikiški. Jiems irgi se
kasi tamsių žmonių tarpe. 
Taigi visi šitie misionieriai

■ sukiršino Kiniją ir todėl ten 
kilo piovynės. Kuomet žmo
nės susipras, tuomet išvys 

i visus misionierius ir pasi- 
Die- statys savo rinktą vvriausy-

KELEIVIS No. 35. Rugpjūčio 27, 1930.
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Sveikatos Kampelis
SVEIKATA REIKALAU

JA GERŲ LOVŲ IR 
UŽKLODŽIŲ.

Miegamojo kambario 
svarbiausias rakandas tai 
lova. Suvienytų Valstijų Ag- • 
rikulturos Departamento■

T

KA DARYTI ŠILTAME 
ORE.

Kiekvienas žmogus gali 
atsivėsinti vasaros laiku. 
Mes visi žinome, kad vasa
rą turime dėvėti lengves
nius ir liuosesnius drabu
žius. šiluma lengviaus ap- 

i leidžia kūną, kuomet dra
bužiai liuosi. šiltame ore 
kyla klausimas ne kaip pri
leisti šilumą prie kūno, bet 
kaip išvalyti ją iš kūno.

Nepaisant oro. 
normališkai užlaikyti kūno 
temperatūrą.
<•_________ __ _ v

nės Į žemesnę taip lengvai, 
kaip vanduo teka nuo kal
no. Kuomet temperatūra 
aplink kūną yra tokia auks- 

. ta, kokia viduje, tuomet la
bai sunku panaikinti kūno 
šilumą.

Kad neleidus kunui Įkais
ti. reikia labai mažai valgy
ti, ypatingai to maisto, ku
ris turi augštą kuro vertę. 
Tie maistai yra saldainiai, 
krakmoliniai maistai ir rie
bumai.

Kitas atvėsimo būdas, tai 
prakaitavimas. Vanduo 
daugiausia
Tad turime gerti daug van
dens. Žmonės, kurie nepra
kaituoja šiltame ore. turi 
gerti karštos kavos arba ar
batos, ir susilaikyti nuo vi
sokių atšaldytų ir ledo gėri
mų. Šilti gėlimai ves prie 
prakaitavimo.

Paduodame sekančias tai
sykles ka darvti šiltam orui * w f

esant:
Mažai 

tokį maistą, _________
daug šilumos. Patartina val
gyti daug salotų ir daržovių.

i

jos žvaigždės, bet kad tie 
rukai yra naujas Paukščių 
Kelias, sudėtas iš nesuskai
tomos daugybės žvaigždžių. 
Vadinasi, čia yra nauja 
žvaigždžių sistema, visai ne
priklausoma nuo mūsiškio 
Paukščių Kelio. Nuo Andro-

saulė ir žvaigždės, kokio vi
si tie dangaus kūnai yra di
dumo, kaip platus bendrai 
yra matomas dangaus erd
vių “pasaulis,”—ima kan
kinti žmogų nuo pat vaikys
tės dienų ir nenustoja jo do
minę ligi pat mirties. Ir iš 
tiesų, koks gi yra šis “pa- medos rūkų lig musų šviesa 
saulis” ir kurią vietą mes eina vieną milioną metų, 
.ame esam užėmę?

Amerikietis pirklys milio- 
nierius Hooker savo pini
gais yra pastatęs didžiausią 
šiais laikais astronomišką 
žiūroną, kurs yra Mount 
Wilson observatorijoj Kali
fornijoj. Tuo žiūronu dirba 
žymus astronomas Edwin 
Hubble. Tas galingas žiūro
nas paaiškino daug paslap-

Namų Vedimo Skyrius, pa
taria, kad, jeigu nėr daug pi
nigų pirkti brangius namų 
rakandus, geriau apsieiti be ' 
Įvairių nesvarbių rakandų,! 
bet pirkti geras lovas ir ge-1 
rus šienikus. Tas žymiai 
prisidės prie sveikatos.

Šeimininkė gali namie 
pasiūti šienikui nebaltinto 
muzlino užvalkalą, kuris 
lengvai skalbiamas. Ant už
vilkto šieniko padėk lengvą 
vatinę paklodę, irgi skal
biamą. Tą paklodę galima 
pirkti arba namie lengvai 
pasiūti iš muzlino ir vatos, 
arba galima vartoti seną 
šviesios spalvos kaldrą.

Namie pasiųtos paklodės 
ir priegalvio užvalkalai ge
riau tinka ant lovų ir kar
tais drūtesnės, bet pirktos 

, daugiau ekonomiškos.
Paklodės turi būti 24 ar

ba 36 colių platesnės ir il
gesnės už šieniką, nes galai 

šilumos išneša.' ir šonai turi būt įlenkti po 
šieniku. Reikia vartoti dvi 
paklodes. Ant vienos atsi
gulti, o su kita užsidengti, 
ant antros galima turėti kal
drą. Tas švariai užlaikys lo
vos uždangalus. Antrą pa
klodę ir įlenkti po šieniku 
tik viršų atlenkti ant kald- 
ių.

Paklodės viršinis galas 
turi būt apsiūtas apie pustre
čio colio, o galinis nuo trijų

turime

temperatūrą. Šaltame ore 
šiluma pereina nuo augštes- ' Šiomis dienomis šis vyras bu

vo paskirtas Jungtinių Valstijų 
pasiuntiniu Bolivijai. Jis vadi
nasi Edvard Francis Feely.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Gerą rytą, gerą rytą,
* tėve. Kaip sveikata?

—Ot, su sveikata, Maike, 
kaip Dievas duos. Dar mir
ti, žinai, nemisliju.

—Ką tau čia, tėve,
vas duos. Jei pats sveikatos bę. 
nesaugosi ar ją dar ardysi, —Taip ir turi būt, Maike. 
tai joki dievai nepadės. į Vienok aš tam netikiu ir 

—Yes, yes... jus visi taip manau, kad Dievas mus 
sakote. Bet tik tu pamislvk, baudžia ir sudna diena arti- 
Maike, nu kaip šį čėsą svei- naši. Jau aš net bijaus su
katos neardysi!... Jau mano laukti jos. Geriau dabar nu
gai va kaip puodas. Juo to- mirti, negu į antikristo pe- 
liau, juo svietas palaidesnis. čių pakliūti.
O tas užtrauks Dievo rykš- —Niekus, tėve, kalbi. To-
tę!... Paminėsi mane, M ai- kioms pasakoms dabar neti
kę. Jau dabar Dievas visaip? ki nei penkių metų vaikas, o 
žmones koroja. Antai, šven- tu jau senas žmogus 
toj žemėj, Italijoj, žemė dar tiki toms pasakoms, 
dreba, griūva: Čainijoj bol
ševikai žmones piauna: sa
ko vienoj vietoj kaip užėjo 
minyškų klioštorių. kaip 
ėmė visaip koneveikti, tai 
let spėjo tos šventos asabos 
pabėgti. Žiūrėk Amerikoj: 
ar ne Dievo rykštė? Bedar
bė didžiausia, o prie to sau
lė iškepino daug farmerių, 
ot tau ir Dievo rykštė.

—Labai blogai, tėve, kad 
tu viską suverti Dievui. Visi 
tavo suminėti dalykai nėra 
nauji ir jie nieko viršgam- 
tiško neturi. Apie žemės 
drebėjimą aš tau aiškinau 
aną kartą. Žemės drebėji
mai buvo ir bus, nors moks
las stengiasi ir šitą gamtos 
jėgą nugalėti. Galimas daik
tas, kad ateity žemės drebė
jimai nebus toki baisus. Juk 
senovėje ir perkūnas buvo 
labai baisus, bet dabar mok
slas jį pakinkė ir suvaldo.

—O je! O ar dabar žmo
nių jis neužmuša?

—Taip, tėve, pasitaiko, 
kad ir užmuša: bet užmušti 
gali r paprasta elektros sro
vė, jeigu mes prisiliesim ten 
kur negalima.

—Tas teisybė, Maike. 
Anądien mano auzoj ištiš
ko iš lempos dratai. Aš pri
ėjau ir čiupt su ranka už ga
lų. mislinu kaip čia sutai
syti. Kad tu matytum kaip 
pakrėtė mane!... net aš nu
sigandau.

—Taigi matai, tėve. Im
kim dabar Kiniją. Jų dide
lė tauta, bet begalo tamsi, 
atsilikus. Juos už nosies ve
džioja kas tiktai nori. Kiek 
ten bastosi visokių misionie
rių ir “šventų asabų,” kaip 
tu sakai. Ar jiems rūpėjo ki
nus apšviesti mokslu? Ne. 
Jie skelbia jiems savo tiky
bą ir iš to gyvena. Vieni pri
taria jiems, kiti ne: ot čia ir 
kyla vaidai tarp dviejų pa- ištikimas ir atsidavęs — jį 
žiūrų žmonių. Apart dvasiš
kų misionierių atsirado ir

—Kaip netikėsi, Maike! 
Ar tu nežinai, kad jau ir ra
ganų atsirado? Senovėj, sa
ko, jų buvo atsiradę, bet 
šventas teismas jas išnaiki
no. Dabar ir vėl ėmė rody
tis.

—Kur tu jas matei, tėve?
—Nu, kad ir ant Brodvės, 

ar tau neteko matyti?
—Ne.
—Tik prisižiūrėk gerai, 

ypač" vakarais. Jos vienos 
neina. Prisivilioja vyrą, ap
sižergia motorini dvirati ir 
laksto po strytus kaip padū
kę. Senovėj, sako, raganos 
ant šluotų jodinėjo, o da
bar, matai, ir jos važinėja. 
Apsimauna dar vyro kelnė
mis, nečystas dūkas.

—Tai visai ne raganos, 
tėve. Tai paprastas Ameri
kos jaunimas randa tame 
malonumą ir po darbui juo 
naudojasi. Raganų, kurios 
ant šluotų per kaminus jodi
nėtų. nebuvo nei senovėje. 
Tai buvo prasimanymas to
kių žmonių kaip ir tu, tėve. 
Tam tikėjo ir tų laikų kuni
gai ir visas Įtartas moteris 
baisiausiai nukankinę, su
degindavo ant laužo. Tavo 
vadinamas “šventasis’’ teis
mas tai buvo biauri inkvizi
cija.

—Ar tu teisybę kalbi, 
Maike?

—Žinoma, kad teisybę. 
Man nėra jokio išrokavimo 
žmonėm meluoti.

—Tai matai, šelmis mano 
kūmas? Iš Chicagos “Drau
go” jis man visokių niekų 
pripasakojo. Bėgsiu pas.jį. 
Aš jam visą plikę nurausiu.

—Na, tai viso gero, tėve.

buna liuosi ir lengvi. į p0 kelių metų neduoda jo-
Plauk kūną drungnu van- kies šilumos. Jeigu kaldros 

deniu tankiai per dieną, jei- turi kitokios spalvos briau- 
gu patogu. Jeigu ne. tai na, lai ir briauna būna geros 
plauk iš ryto ir vakare.

Gerk užtektinai šalto van
dens. į

Gerk karštos 
kavos.

Nevaikščiok 
arba jeigu turi ___ ________
būti, nešiok didelę skrybė- va visukuo uždengta, ant lo- 

paduškų uždėk gra-

ant saulės, _____
ant saulės telių nėra šiltos. Kuomet lo

ję ir lietsargį. vos įr paduškų uždėk gra-
Negerk svaiginančių gė- žią užklodę kokio lengvo 

rimų. ‘ materiolo. Jos lengvai skal-
Vartok vėdyklą cirkuliuo- biasi ir nebrangios. Patarti- 

ti orui. na visuomet turėti dvi už-
Paskiausia, galų gale, vi- klodes ir lovos visuomet bus 

sai nekalbėk apie orą. švarios. FLIS.

Grybų sūdymas. ; na arba prieš saulę šiltą die- 
Rudmėsės geriausia sudy- ną. arba karštoje krosnyje, 

ti nevirtos, tik reikia jos ge- orryhai npto
rai nuvalyti, apšluostyti, Į ri būti per daug seni ir^su- 
apiplauti, nuplauti kotelius'kirmiję. Geriausia . 
ir dėti Į statinaitę arba puo
dą. apibarstant druska ir 
pridedant tarp grybų šiek 
tiek krapų. Ant viršutinio 
grybų sluoksnio taip pat 
galima padėti krapų ir juo
dųjų »erbentų lapų. Po to 
tas indas paliekamas vieną 
parą kambaryje, o paskui, 
išnešamas rusin, o jo ne-j 
sant, taip kokion nors šal- 
tesnėn vieton, apdengus ko-j

džius. Raudonikiai (paber
žiai) džiovinti tokiu budu 
I vra net daug kvapesni už 
i baravykus.

Džiovintų grybų niekad 
nereikia laikyti pakabintų 
palėpėj, nes jie labai apdul
ka, nustoja savo kvapumo ir 
dėl to jų gardumas tik su
mažėja, o kita — dėl įvairių 
oro atmainų, jie čia per- 

1 daug išdžiūsta arba įdrėks
ta. Oro atmainos padaro tai, 
kad i pavasarį grybai pra
deda kirmyti. Džiovinti gry
bai geriausia laikyti skardi- 

i nėse dėžutėse arba didelėse 
stiklinėse bonkose, užrišto
se pergamentiniu popierių^ 
arba iš tokio popierio pada
lytuose maišeliuose.

Kiti grybams džiovinti 
budai yra labai sudėtingi, ir 
dėl to musų šeimininkėms 

j neprieinami, užtai jų čia ir 
’ neminiu.

Kaip užsiauginti vaisinių 
medelių iš sėklų.

Vaisiniai medžiai, kaip ir 
visi kiti augalai, veisiasi iš 
sėklų. Sėklos vaisiniams 
medeliams reikia parinkti iš 
laukinių vaismedžių, arba 
jų nesant, reikia rinkti nuo 
blogesnių vaisių sėklas, nes 
laukiniai medžiai esti at

sparesni blogam orui, ge
riau perkenčia žiemas ir 
duoda geresnius vaisius, be 
to, laukiniai medžiai smar
kiau kerojasi, leidžia šaknis 
ir gali geriau paimti maistą 
iš žemės. Skiepyti vis tiek 
reikia ar iš laukinių sėklų 
išaugusius medžius ar iš na
minių, nes neskiepvti me
deliai, kad ir iš naminių vai
sių išaugę, ne visuomet esti 
panašus į tą medį, iš kurio 
sėklų išdaigino. Sėti skirtos 

1 sėklos turi būti išnokusios, 
nes neišnokusios sėklos blo
gai dygsta. Išrinktos sėklos 
iš vaisių reikia išdžiovinti ir 
saugoti, kad nesupelėtų. 
Norint vaisių sėklas sėti pa
vasarį. geriausia apdiegti 
žiemai, nes tada lengviau 
jos išlaikyti per žiemą nuo 
sugedimo ir jau pavasari 
būna sudygusios, susprogu- 

Džiovinimui grybai netu- sios, iš kokių galima grei- 
■jčiau užsiauginti medelių.

l grybus' Sudaiginimas daromas taip: 
tuoj surinkus, o į imamas, pav., puodas su 
kol bus daugiau! skyle dugne vandeniui nu- 
Galvukių (kepu-į bėgti. Į ta (molinį) puodą

Tečiau tai yra artimiausioji 
mūsiškei žvaigždžių siste
ma. Pro Hooker’o žiūroną 
tokių sistemų, rūkų pavida
lo, galima matyti lig dviejų 
milionu. Toliausios iš jų yra 
140 kartų toliau negu And
romedos rukai. Tai yra šių 
dienų matomos visumos ri
bos. Toliau žmogaus akis 
dar nepasiekė.

čių, kurios lig šiol nebuvo1 Amerikiečio Leares ap- 
žinomos. i skaitymu, Paukščių Kelio

Žiloj senovėj žemė buvo sistema turi tris miliardus 
statoma pasaulio arba visu-. žvaigždžių, arba saulių. An- 
mos centre. Dangui buvo astronomai mano, kad
iepta su mėnuliu, saule ir skaičius yra didesnis,

visomis žvaigždėmis suktis būtent — penki nriHanlai.

nupjauti taip, kad kotelio, anglies ant tų anglių tokio 
nei kiek neliktų. Kotelius pat storumo sluoksnis smė- 
reikia džiovinti skyrium, lio ir ant to smėlio sudeda- 
Patai tina neverti grybų ant 
siūlų, bet sudėti ant sietų, ar 
ant tam tyčia padarytų me
dinių rėmelių ir taip džio- 

............  _ vinti. Galvutės reikia dėti 
kia švaria skepetaite ir dug-, v*ena prie kitos, apipjautu 
neliu, ant kurio uždedamas £alu aukštyn. Prieš GZĮOVi- 
svoris. Reikia labai žiūrėti, Į nant j 
kad grybai neapipelėtų i.*..’ , .
dėl to reikia dažnai plauti nis; ^.url džiovinami grybai 
skepetaitę ir dugnelį. 1., . ,7 , ?

Grūzdus prieš sūdant rei- puri būti tokia, kad pirmą 
kia vieną parą mirkyti daž- na^tį grybai tik kiek suvys- 
nai keičiant vandenį; bara-.^ž- Antrą naktį grybai sta- 
vykus prieš sūdant geriau Ą°mi į tokio pat karštumo 
yra apipilti verdančiu van
deniu.

Grybų džiovinimas.
Paprastai grybus džiovi- džiovinami tol, kol visai iš- jos sėti.

mos vaisių sėklos: ant sėk
lų reikia pilti vėl eilę smėlio 
ir taip toliau, kol pripildysi- 
me pilną indą. Ant viršaus 
gera yra užpilti anglių, nes 
jie palaiko drėgmę. Taip 
pripildytą indą reikia laiky
ti iki vėlybo rudens ir kar
tais po kiek palaistyti. Prieš 
žiemą vėlai rudenį, iškasti 
žemėje duobę tokio gilumo, 
kad pašalas nesiektų, sudėti 
indai su sėklomis ir apsau
goti nuo pelių kadugių ša
komis. Taip užkastos sėklos 

krosnį. Taip tris naktis džio- reikia laikyti iki pavasario 
vinti grybai vėliau perdeda- tol, kol pašalas iš žemės iš- 
mi nuo keliu sietų (ar rėme- eis. Pašalui išėjus. cė!:!~ 
lių) ant vieno, šitaip jie atkasti ir jau tada galima

apie žemę. Dangus, kad ir 
jausdamasis nuskriaustas, 
sąžiningai ėjo jam primes- 
as pareigas, kol Koperni

kas jĮ išvadavo ir Įsakė že
mei pasitraukti iš pasaulio 
centro garbingojo sosto ir 
su 30 kilometrų greitumu 
per sekundę imti amžinai 
suktis apie saulę, iš kurios 
ji gauna šviesą ir šilumą. 
Teisybė buvo atstatyta. Bet 
<as yra saulė ir koks jos san- 
ikis su žvaigždėmis? Į ŠĮ 
Gausimą atsakė garsus 
XVIII amžiaus astronomas 
Heršelis, kuris Įrodė, kad 
žvaigždės yra ne kas kita, 
taip tik saulės; ir mūsiškė 
saulė yra žvaigždė. Apskai- 
tant žvaigždžių didumus, 
pasirodė, kad žvaigždžių 
vra daug didesnių už saulę. 
Tuo budu, saulė žvaigždžių 
tarpe užima toli gražu ne 
pirmą, arba bent kiek žy
mesnę vietą. Žmogaus pui
kybei buvo suduotas naujas 
smūgis, jo gyvenamoji že
mė ne visumos centras, jo 
saulė — nėra kitų saulių ka
ralienė !
' Betyrinėjant toliau paaiš
kėjo, kad visos matomos 
žvaigždės, drauge ir musų 
saulė, priklauso vienai 
žvaigždžių sistemai, kuri 
vadinama “Paukščių Keliu” 
ir yra matoma naktį danguj 
balzganos juostos pavidalo. 
Tai patyrus, kilo naujas 
klausimas: ar Paukščių Ke
lias yra visas matomasis pa
saulis? O kas yra už jo ri
bų? Šis klausimas buvo tuo 
rimtesnis, nes net pro di
džiausius žiūronus buvo 
matomos tik Paukščių Ke
lio žvaigždės. Vadinasi, 
daugiau žvaigždžių nėra ir 
yra matomas pasaulio “ga
las,” jo ribos, už kurių dau
giau nieko nėra.

Bet kas yra tie rukai, ku- 
ių daug pastebima tarp 

žvaigždžių? Tie rukai yra 
panašus Į šviesius debesė
lius, gausingai išsisklaidę 
tolimose erdvėse ir Įvairaus 
oavidalo. Pirmiau buvo ma
nyta, kad rukai yra besiku- 
’ią nauji pasauliai, patvirti
nantieji Kanto-Laplaso hi
potezę, kad saulės sistema 
atsirado iš neišmatuojamo
jo debesio nesudrios, rūkų 
pavidalo, medžiagos, pra
dėjus vienai medžiagos da
lelei judėti ir suktis. Taip 
galvojant buvo prieita prie 
minties, kad visuma kartu 
pasireiškia visomis trimis 
formomis: gimsta, gyvena 
ir miršta.

Iš dangaus rūkų net pa
prasta akim yra pastebimi 
vadinami Andromedos ru
kai, kurie pro žiūronus turi 
spiralės formą. Hooker’o 
pastatytas žiūronas tečiau 
parodė, kad Andromedos

Iš matomųjų dviejų milionu 
žvaigždžių sistemų yra, be 
abejo, didesnių už musų 
Paukščių Kelią ir mažesnių, 
taip kad vidutiniškai kiek
vienoj sistemoj galim skai
tyti po vieną miliardą 
žvaigždžių. Tad visoj dvie
jų milionu sistemų visumoj 
butų lig 2,000 bilionų 
žvaigždžių, arba saulių. Tai 
yra milžiniškas skaičius, ku
rio didumo žmogaus protas 
nei suprasti nei įsivaizduoti 
negali. O tuo tarpu papras
tas biliardo kamuolys yra 
sudėtingesnis už visumą, 
nes jame yra daug daugiau 
atomų negu visumoj žvaigž
džių.

Kur Bolševikai 
Dėjo Kutiopovą?
Burcevas sako, kad jie jį 

Paryžiuje nunuodijo ir la
voną supakavę diplomati- 

nėn valizon nusiuntė 
į Maskvą.

Musų skaitytojai jau ži
no, kad tūlas laikas atgal 
Paryžiuje prapuolė be jokių 
pėdsakų rusų monarchistų 
vadas gen. Kutiopovas. Nuo 
pat jo prapuolimo dienos 
iki šiol yra spėjama, kad jį 
nugalabijo bolševikai, bet 
kokiu budu jie tai atliko, 
niekas nežino.

Dabar žinomas rusų re
voliucionierius Vlad. Bur
cevas paskelbė įdomių da
vinių apie Kutiopovo pra
puolimą.

Pasak Burcevo, Kutiopo
vas buvęs bolševikų pagrob
tas ir nunuodytas automobi
ly narkotikais. Po to, Kutio
povo lavonas buvęs pasiųs
tas valizėje kaipo diploma
tinis bagažas per Štetiną ir 
Dancigą į Maskvą, šią “dip
lomatinę valizę” lydėjęs če
kistas Gelfant.

Maskvoje Kutiopovo la
vonas buvęs sudegintas 
Maskvos krematoriume, da
lyvaujant G. P. U. ir Politi
nio Biuro atstovams, kurie 
surašę protokolą.

Burcevas praneša, kad 
šias žinias jam suteikęs as
muo, gerai žinojęs Kutiopo
vą ir matęs jo lavoną.

Burcevas žada artimoje 
ateity paskelbti visų Kutio
povo pagrobimo dalyvių 
vardus.

Burcevo pranešimas pa
darė didelį įspūdį užsieny, 
nes panašių paslapčių ati
dengimo srity Burcevas lai
komas autoritetu. Visiems 
gerai žinoma, kad 1908— 
1909 metais Burcevas-išaiš
kino garsaus provokatoriaus 
Azefo vaidmenį soc. rev6- 
liucionierių partijoje.
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VISOKIOS ŽINIOS
KOMUNISTAMS SOVIE

TŲ RUSIJOJ NĖRA 
PRIEGLAUDOS.

Estų spauda praneša, kad 
išbėgę j SSSR estų komuni
stai, jų tarpe parlamento at
stovas Kaveris, yra labai 
blogose sąlygose. Vienas jų 
pabėgęs ir grįžęs į Estiją. 
Jis pasakoja, kad visi bėg
liai susodinti į Leningrado 
kalėjimą. Jie kaltinami tuo, 
kad apleido jiems pavestas 
vietas. Nurodoma, kad jieš- 
kotis prieglaudos Sovietų 
Rusijoj tegali atsakingieji 
komunistų partijos veikėjai, 
ir tai tik ypatingomis sąly
gomis.

PARAKAS PAVĖLAVO, 
BET LIETUS VISTIEK 

ATĖJO.
Virginijos valstijoj Alex- 

andrijos miestelio valdinin
kai pereitą sąvaitę norėjo 
pasidaryti lietaus su parako 
pagalba. Nuo didelių karš
čių visoj apielinkėj išdžiu
vo šuliniai ir ežerai, ir žmo
nėms grėsė vandens badas. 
Bet Alexandrijos valdinin
kai girdėjo, kad karo metu 
po smarkaus šaudymo, ka
da oras susikrečia, tankiai 
pradeda lyt. Taigi jie nuta
rė šaudyt į debesius. Para
ko kompanija, iš Santa Fe, 
paaukavo jiems 200 svarų - 
parako tam tikslui. Bet tas 
parakas kažin kur pakelėj 
užtruko, o tuo tarpu užėjo 
toks didelis lietus, kad pri
lijo net perdaug. Jei tai bu-

Gražiausia Senukė Ir Vaikas.
KELEIVIS

Milane durklo smūgiais 
užmuštas fašistų milicijos 
karininkas. Užmušimas po
litinio pobūdžio.

Liepos mėnesį Anglijoj 
buvo 1,939,900 bedarbių. 
Pereitais metais tuo laiku 
buvo 1,136,664 bedarbiai.

1 Padavimai sako, kad 
Kauną įkūrė Palemono sū
nūs Kūnas 1030 metais. Tai
gi šįmet sukako 900 metų 
kaip Kaunas gyvena.

Redakcijos Atsakymai!
■■ ,

Ch. K-čiui, Kanadoje. Jū
sų prisiųstos, “Kalinių dai- ! 
nos,” nedėsime. Truputį ne-Į 
vykęs rusų dainos Sekimas. :

Simui Siruliui. — Mini
moj korespondencijoj jokio 
šmeižto mes nematom. Gal 
korespondentas suklydo sa
kydamas, kad ir jus ten da
lyvavote Bet iš kur tamsta i fro«Tais-, i i n_ • • • A. Smėliunas. žmogus—egoistinę uu
žinai, kad kalba eina api^jtybė. <s> Dr. n. išiondskij. Meilę, vi

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJU8 

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

OLANDIJOS ŪKININKAI 
BOIKOTUOJA VOKIE

ČIŲ PREKES.
“Berliner Tageblatt” pra- tų atsitikę po šaudymo, tai 

neša, kad įvairios labai išsi- žmonės sakytų, jog šaudy- 
platinusios ir ekonomiškai mas pagelbsti, 
nepaprastai svarbios Olan- 7 --------------
dijos agrarinės organizaci- RUSIJOJ RASTA DIDELI 
jos šiomis dienomis pa-( ”*
skelbs vokiečių prekių boi-! 
kotą dėl olandą žemės ūkio 
produktams nepalankių Vo
kietijos muitų.

Boikotas bus planingai 
organizuotas. Anglų firmų 
atstovai ir agentai jau smar
kiai darbuojasi, vokiečių 
prekėms pakeisti angliško
mis. Boikotas bus išplėstas 
ir ant vokiečių kurortų. Boi-' 
kotas yra didelės reikšmės, 
kadangi Olandija ilgus me-

Amerikos fotografų draugija, kad pakėlus fotografų biznį, 
paskelbė $20,000 dovanų gražiausiai motinai ir gražiausiam 
vaikui Amerikoje ir Kanadoje. Kas norėjo laimėti dovaną, turė
jo nusiimti fotografiją ir nusiųsti ją paskirton vieton. Konteste 
dalyvavo tūkstančiai moterų ir vaikų. Visi fotografavosi. Pir
mutinę dovaną laimėjo parodyt a šiame paveikslėlyje Mrs. Mar- 
tha Gray, 78 metų amžiaus senukė iš Minneapolio. Ji buvo pri
pažinta “maloniausia motina.” Iš vaikų pirmutinę dovaną lai
mėjo parodytas čia mažas JohnRaymond Le Huquet iš Ka
nados.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
POTAŠO KLODAI.

Vokiečių geologas prof. 
Spackeler rado Uralu kal
nuose (Rusijoj) didelius po- 
tašo klodus, kurie tęsiasi 
apie 50 mylių.

Vienas Lietuvos mokyto
jų geram savo draugui rašo:

“Baigiau savo pasivaži
nėjimą po pajūrį. Išbuvau 
toje ekskursijoj 10 dienų. 
Esu labai patenkintas, nes 
daug naujų įspūdžių teko 
patirti ir dvasiniai atsigauti. 
Susitariau su dviem savo 
draugais, pasiėmėm dvira
čius, sėdom į traukinį ir iš-

tus buvo viena iš geriausių Urugvajuje šiek tiek
rinkų vokiečių pramonės tvarkėme, 
prekėms. Paskutiniais me
tais visų vokiečių ekspor
tuojamų prekių 11—12
nuoš. eidavo į Olandiją.: 
Tai, maždaug, tas pats, ką 
ir visas kartu paimtas eks
portas į Afriką, Aziją ir 
Australiją. Laikraštis pa
stebi. kad boikotas paskelb
tas dėl to, kad Vokietija pa
statė į ypatingą privilegi
juotą padėtį Suomiją. Pa
brėžiama, kad Danija, Šve
dija, Šveicarija ir visa Pa
balto, kurios taip pat suinte
resuotos sviesto ir sūrio eks
portu į Vokietiją, gali pa
skelbti panašų boikotą.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
4 ŽMONES.

Per audrą pereitą sąvaitę 
Naujoj Anglijoj perkūnas 
užmušė 4 žmones. Trys ta
bako laukų darbininkai bu
vo užmušti netoli Windsoro. 
Conn., o trečias buvo nu
trenktas Framinghame, 
Mass. Tris pirmieji norėjo 
pasislėpti nuo lietaus ir su
sirinko į pašiurę, kur taba
kas džiovinamas. Į tą pašiu
rę tuoj kirto žaibas ir 3 dar
bininkai krito ant vietos už
mušti, o ketvirtas sunkiai 
sužeistas. Keli kiti buvo tik 
apsvaiginti.

LAIŠKAS IŠ URUG-
- VAJAUS.

Gerb. Redakcija!
Siunčiu Jums du doleriu, 

už kuriuos prašau siuntinėti bildėjom į Rusnę; iš ten gar- 
“Keleivį.” laivių nuplaukėm į Nidą, iš

Pas mus Argentinoje ir kur aš tau atvirutę para- 
’ susi- šiau. Dviračiais išmaišėm 

Vėl pasirodė visą Kuršių pamarį. Ištikrc
j “Pietų Amerikos Naujie- puikios vietos vasaroti. Ne- 
nos,” kurios dabar jau gry- veltui praeitais metais gar- 
nai socialistinės. Labai sun- sus vokiečių rašytojas, To- 
ku jos dabar leisti, tad išei- mas Mann, apdainavo tą 
na jau kas antrą sąvaitę. kraštą, įsitaisė jame nuosa-

Tuo tarpu, linkėdamas vi- vą vasarnamį ir pasižadėjo 
so gero, lieku su gilia pa- kiekvieną vasarą čia gvyen- 
garba, Albe G.

Iš Alaskos pranešama, 
kad tenai jau prasidėjo tik
ra žiema. Jau prisnigo snie
go ir pradėjo šalti.

Apie “Tautos

labai

IŠ VYNO DARYS UK- 
SUSĄ.

Viena vyno kompanija 
Califomijoj turi 800,000 ga
lionų d a prieškarinio vyno, 
bet kadangi dabar prohibi- 
cijos laiku ji negali jo par
duoti, o valdžiai mokesčius 
už jį reikia mokėti, tai kom
panija nutarė sunaudoti tą 
vyną uksusui.

AFGANISTANE CHO
LERA.

Žinios iš Teherano sako, 
kad Afganistane kilo chole
ra. Iš Kandaharo miesto iš
sikėlę visi gyventojai tos li
gos bijodami. Daug susirgi
mų esą ir pačioj Afganista
no sostinėj Kabule.

Fašistų spaudoj 
daug rašoma apie “tautos 
vadą.” Nelabai senai jo pa- j 
ties organas per visą pusią- 
pį padėjo straipsnį antgal- 
viu: “Kaip tauta prisirišus 
prie savo vado.”

Girdi, sunku žodžiais iš
reikšti tie gyvi jausmai, ku
rie užsidega žmonių širdy
se. kada jie gauna pamatyti 
aukščiausi savo tautos Va
dą. Ir tą “Vadą” fašistai vi
suomet rašo su didžiąją 
“V,” taip kaip Dievą.

Bet, anot to armėno, visa 
tai yra daroma tiktai “dlia 
prostoi narod.”

Patys fašistai netaip jau 
savo “vadą” garbina. Netik 
negarbina, bet mėgsta ir 
juokų iš jo padalyti.

Šiomis dienomis man te
ko kalbėtis su vienu valdi
ninku, kuris stovi labai arti 
“tautos vado.” Jis parodė 
man valdžios pinigais lei
džiamą laikraštį ir sako:

“Žiūrėk, musų vadas iš
važiavo Čekoslovakijon gir
tuokliauti...”

Aš pastebėjau, kad laik
raštis rašo, jog jis išvažiavo 
tenai pasilsėti. Valdininkas 
nusijuokė ir pridūrė:

“Pasilsėti! Mes žinom, ką 
tas pasilsys reiškia. Tai reiš
kia, gerai pasigerti ir išsi
vemti.”

Ve, sako, valdžios orga
nas tankiai parašo, kad 
“tautos vadą” išnešė ant 
rankų. Ar žinai, ką tai reiš-

ti. Tas ypatingas kraštas, 
tai ilga siaura žemės juosta 
iš vienos pusės prieina Bal
tijos jurą, iš kitos — Kuršių 
marės; ta žemė vadinasi 
Kuršių Nerunga. Vietomis 
tas kraštas panašus į Sacha
ros dykumą, nes vien tik per 
kelis kilometrus tęsiasi vėjo 
supustyti smėlio kalnai, vie
tomis šlaitai apaugę miš
kais, o juose veisiasi elniai. 
Tai gražus briedžių veislės 
gyvuliai, kurie jau veik vi
soje Europoje išnyko; dėlto 
čia labai saugojami ir jų 
medžioti niekam nevalia. 
Visoje toje žemės juostoje, 
virš 100 kilometrų ilgio, 
randasi 3 jūrių kurortai ir 2 
žvejų kaimai. Kurortai mo
derniškai įrengti, juose ilsi
si dauguma vokiečių atvy
kusių iš Vokietijos, pasitai
ko vienas, kitas ir mūsiškių 
žmonių, ypač žydų. Kai
muose gyvena lietuviai ir 
kuršiai žvejai, labai nuošir
dus žmonės, bet vargsta, 
nabagai, nes vieną turi tik 
gyvenimo šaltinį—žvejybą. 
Gyvenome su kuršiais 3 die
nas, plaukėm su jais į jurą

JAU IŠĖJO “KULTŪROS” 
6-7 NUM.
TURINYS:

(1.) J. G. Europos žvaigždė nusi
leidžia. (2) J. Galvydis. 1830 metų 
liepos revoliuciją minint. Brrožai. 
(3) Dr. J. Bagdonas. Kova dviem 
i (4) K. Kautskį atpasakoja

* i* i i n • » ' A. Smėliunas. Žmogus—egoistinę bu-zinai, kad kalba eina api^jtybė. (g) pr_ išiondskij. Meilę, vi
lius? Ten minimas Simonas suomenė ir kultūra (Vyro ir moters 
S. Galėjot korespondento

Francuzijoj sustreikavo klaidą pataisyti. Pavardžių tikėjimą, dievus, apeigas ir Jėzų Kri-
■ - •• - r .... gįų ant kryžiaus. (7) Ats. kapit. Šių

dienų karo industrializacija. (8) Ats. 
kapit. Europos valstybių oro karo 
laivynai. (9) Ats kapit. Plaukiojęs 
“širšių” lizdas juroje. (10) Jonas Vė
žys. Tikėjimo, mokslo ir valstybės 
autonomija. (11) Leonas Skabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant. Venclova. Pa- 
nait Istrati. (13) Panait Istrati. Nak
tis pelkėse. (14) Petras Cvirka. Eilė
raštis apie šięnapiuvių liaudį. (15) 
Vincas Dovinė. Smuikas. (16) J. Ra- 
azvilas. “Bliudas” nepabiudusioj ša
ly. (17) K. Fulda. Imperializmas XX 
amž. Vakarų Literatūroj. Pagal pi-of. 
V. Fricę. (18) Apžvalga. Literatūra. 
V. Krėvės “Likimo keliai” (Pr. Daug
nora), Literatūros pionieriai eina 
(Pr. Daugnora), Žvilgiai nuo kalno 
(P. I).). Kultūrinis gyvenimas. Eko
nominis ir socialinis gyvenimas, 
Technika ir kt.

“Kultūros” žurnalas labai įvairus 
ir įdomus, iliustruotas

Išsirašykite patys sau ar kam ki
tam Lietuvoje tą progresyvios min
ties žurnalą. Kaina pusei metų Ame
rikoj 1 dol. 50c., Lietuvoj—1 dol.

Pinigus galima siųsti iš Amerikos 
per paštą arba čekiais. ~ . ,

Adresas: Lithuania, Šiauliai, Auš
ros ai. 15, “Kultūra.”

S. Galėjot korespondento

metalurgijos ir tekstilės fab- nei viena 
rikų darbininkai. Streikuo- duoda, 
ja apie 80,000 darbininkų.

redakcija neiš-

Drg. M. J., Pittsburghe.
„ , . • !—Jūsų korespondenciją tal-

3rie ° ' piname. Ji parašyta neblo- 
000 ukrainiečių. Jie mano prašom rašinėti irto-VUU UKITUIliecių. JIV luouu • 
čia sutvert kariumenę ir eit, g
vaduoti iš bolševikų Ukrai
ną. Sako, jau turį apie 30,- 
000 vyrų.

PAJIEŠKAU DARBO ANT ŪKĖS
Moku visokius darbus ant ūkė t, 

pataisau visokius įrankius, mašineri
ją, moku aptaisyt budinkus, medi
nius, mūrinius ir cementinius. Taipgi 
moku vesti ūkę. Esu nevedęs, pusam
žis vyras, negirtuoklis. Kam reika
lingas toks žmogus, rašykite.

MR. J. WISKE
267 Stanton st., Wilkes Barre, Pa.

Juk ir aš jų esu pirkęs už 
kelias kapeikas.

Išmaišę tą kraštą, nuvy
kom į Klaipėdą. Teko maty
ti mieste besišvaistant ame
rikiečius lietuvius. Tie Dė
dės Šamo auklėtiniai pas 
mus labai globojami, nes 
stengiamasi jiems visokio
mis prašmatnybėmis galvas 
caip apsukti, kad jie parvy 
kę Amerikon girtų musų da
bartinį gyvenimą. Buvom 
užsukę ir Palangon. Ši vieta 
irgi puiki, tik savo vasaro- 
ojais labai skiriasi nuo kitų 
Lietuvos pajūrio kurortų, 
nes čia labai daug maišosi 
ilgais skvernais kunigų ir 
rabinų. Be to, labai tiršta 
guzikuotų činaunykų. Pabu
vus kiek Palangoj ir prasi
dėjus blogam orui, parsiba- 
ladojau namo. Buvau Kau
ne savo tarnybos reikalus 
sutvarkyti. Teko pripuola
mai susipažinti su jaunais 
rašytojais: Kaziu Kiela, Pe- 
:ru Cvirka, Borutu ir kt. Tai 
ouikųs vyrukai, kurie skel
bia griežtą kovą visoms pa
senusioms srovėms ir sten
giasi sukurti naują literatū
rą. Jie savo raštuose vaiz
duoja tikrą dabartinį Lietu
vos darbo žmonių gyvenimą 
ir labai tolimi nuo svajoto
jų, senos kartos rašytojų, 
kurie vien giria Vytauto lai
kus, o dabarties gyvenimo 
nemato. Ir reikia pasakyti, 
kad jaunieji turi didesnį 
pasisekimą visuomenėje, 
nors jiems suvaržymų iš vi
sų pusių nesigailima. Tur
būt “Nesustabdyti upės bė
gimo...”, kaip senai sakė 
vienas lietuvis dainius.

Tavo J—

PAJIEŠK0JIMA1
Pajiekau brolio Juozapo Rubinsko, 

iš Ručkos dvaro. Papilio valsč.. Biržų 
apskr. Atvyko į Kanada prieš Vely
kas 1930 m., dirbo Seven Sister 
Fal’s, Manitoba. Lai nats atsišaukia 
arba kurie žino kur jis randasi pra
šau pranešti, už ka busiu labai dėkin
gas PAUL RUBINSKAS

68 Harvest st., Dorchester, Mass.

Pajieškau Ane'ės Gasiunaitės, kuri 
vedusi su Petru Kalpoku, seniau gy
veno po numeriu 231 Broad st., Hart- 
ford, Conn. Prašau atsišaukti arba 
žinantieji malonės pranešti.

MRS N. TRUČINSKIENĖ
299 E. Voris st., Akron, Ohio.

Pajieškau Juozo Konigonio, jis yra 
gyvenęs Kanadoje, paskui Akron, 
Ohio, o dabar nežinau kur. Prašau 
atsisaukt arba žinantieii malonės 
pranešti. Turiu svarbų reikalą.

M DAMBRAUSKIENĖ
1527 S. Market avė., Canton, Ohio.

Pajieškau sesers Agnieškos Men- 
keliuniutės, po vyru pravardė Kazi
mierienė Ber’ulienė Seniau gyveno 
Waterbury, Conn., dabar girdėjau 
gyvena West Virginijoj, bet adreso 
nežinau. Prašau atsisaukt, arba ku
rie žino kur ji randasi, malonės pra
nešti. Turiu svarbų reikalą. (36) 

FRANK MENKELIUNAS
P. O. Box 621, 

Hastings on Hudson, N. Y.

Aibei G — Vaizdelio 
“Centenario” nespausdin
sime, nes jis neįdomus. Vi
sas veikalėlis susideda iš at
skilų sakinių ir minčių, tarp 
kurių nėra jokio ryšio. Toks 
raštas nieko nenušviečia, 
tik vargina skaitytoją. Butų 
daug geriau, kad tamsta pa
rašytum, kaip Urugvajuje 
gyvena darbininkai, kaip- 
tenai sekasi lietuviams ir tt.
_____________ ____ ._____  , ----

NEBŪK BE DARBO
Pasinaudok Proga. Reikalingas pu

sininkas ant ūkės prie auginimo dar
žovių dėl marketų. Geram vyrui yra 
auksinė proga įsigyt nuolatinį ir pel
ningų darbų. Atsišaukite:

1549 WASHINGTON ST.. 
WALPOLE, MASS.

MOKSLAS DYKAI.
20-typewriting Lessons-course jei 

pirksi Rašomąją Mašinėlę, jei ir ne
mokate rašyti galėsite drukuoti kaip 
grajinti ant armonikos. Malonėkite 
atsiųsti Dešimtuką Pašto išlaidas, o 
mes atsiųsime katalioga. (36)

TYPEH'RITER AGENT
P. O. Box 174. CANTON, MASS.

IR VĖL GAVOME
Naujų Radio Rekordų Gramafonams 
ir kitų muzikos instrumentų. Didelis 
pasirinkimas. Reikalingas partneris 
Vyras ar Moteris su kiek kapitalo. 
Jau senatvė artinas, vienam per sun
ku. O gal prisieis ir parduoti. (37) 

JONAS AMBROZAITIS
560 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Trumpos Žinios.

ANTANAS VALUCKAS, kuris bu
vo kaltinamas kaipo bolševikas ir aš 
buvau jį išbilavęs už $1000 U. S. bo
nais. Pasiliuosavęs. jis apsigyveno 
Waterbury, Conn. ir turėjo kriaučių 
dirbtuvę. Yra svarbus reikalas iš 
Lietuvos. Prašau atsisaukt, kurie ži
no kur jis randasi.'malonėkit pranešt.

FRANK MUCINSKAS (36) 
16 Folan avė., Norwood, Mass.

AUTOMOBILIŲ PIRMA 
LEKCIJA UŽDYKĄ.

Jeigu interesuojates sužinot apie 
autc.nobilių kliūtis ir kaip pataisyt. 
Turintieji automobilius už pirmas 
lekcijas sutaupinsite $100.00. Prisiųs- 
kite stampa. gausite lekcija. (35) 

JOSEPH J. STANKUS
844 — 63rd Rd„ Elmhurst, N. Y.

Sakoma, Amerikon kas 
metai įvežama iš užsienio 
apie 35,000 tonų durpių. A- 

žvejoti visą dieną, nes tas Į merika už jas sumoka virš 
dienas jura buvo rami. Da- pusės miliono dolerių. Jos 
bar savo akimis mačiau tą vartojamos ne kurui, bet 
kraštą, iš kur kitais sykiais kraikui tvartuose, nes tai 
pavasarį atveždavo stintas, geresnis kraikas už šiaudus.

Pranusė Domanskaitė po vyru pra
vardė Sarafinas, pajieškau mano vy
ro Antane Sarafino. Iš Lietuvos jis 
paeina Kauno apskričio, Vilkijos val
sčiaus, Čekiškės parap, Kilavos dva
ro. Apie 20 metų jis išvažiavo į Ame
rika ir nuo to laiko jis mane apleido, 
palikdamas su maža dukrele Lietu
voje. Nuo to laiko neturiu nuo jo jo
kių žinių ar jis gyvas ar miręs. Iš 
pašalinių sužinojau, kad 1918 metais 
jis gyveno Hoboken, N. J. Jeigu jis 
gyvas prašau tuojaus atsišaukti. Ku
rie apie jį ką nors žino, malonėkite 
pranešti man į Lietuvą arba čionai į 
Ameriką, už ką tariu mano ačiū.

PBANUSX SARAFINIEN (36)Ė 
Prezidento gt. 11, Kaunas, Lithuania. 
arba V. Domanskis, 367 Nevvark st, 
Hoboken, N. J.

Marijona Bajorinaitė iš Lietuvos, 
jieškau brolio Jono Bajorino iš Tau
ragės miesto. .Jau treti metai negau
nu jokios žinios. Prašau atsiliept ar
ba kurie ką nors apie jį žino, malo
nės pranešti. (37)

MARIJONA BAJORINAITĖ
Dargelaitės namas, Plento gatvė, 
Tauragė, Lithuania.

APSIVED1MAL

Generalis Agentas
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Farmas, Lotus ir Vande
nio Pradas- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
aš dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 H’ashington Street, 
WORCESTER. MASS.

PABĖGO 8 KALINIAI.
Iš Levvisburgo kalėjimo kia? Tai reiškia, kad jis pa- 

West Virginijoj pereitą są-'eit jau nebegalėjo... 
vaitę pabėgo 8 kaliniai, jų Patrimpas,
tarpe vienas žmogžudys. j Kaunas.

l

FARMĄ PARDUODU.
160 akrų, apie 80 dirbamos žemės, 

didelis miškas, pusių, aglių ir kiet- 
medžių, vertas kelių tūkstančių do
lerių. žemė dirbamoji be jokio akme
nio ir lygi. Upelis teka per farmą, 
pusė mailės į miestą, 14 kambarių 
stuba, ir maudynė, bar nė 100 pėdų 
ilgio, vietos dėl 30 karvių; kita bar- 
nė, vistininkas, ledaunė; vanduo va
romas į stubą, 1,000 galionų tenka 
dėl vandens, ši farma tris syk tiek 
verta. Parduoda už $5,500. (35)

A. ŽVINGILAS (pas barberį)
26 Broadway, So. Boston, Mass.

FARMOS! FARMOS!
Farmos. Ant pardavimo 
360 akerių: 115 akerių iš
dirbtos žemės, budinkai 
geri. Sena vieta gyvenimui 
arba bizniui, nes rudies 
randasi po žeme.

Gyduolės nuo džiovos: 
Kam yra pripažinta nuo

daktarų plaučių liga, tai atsilankyki
te pas mane arba kreipkitės su laiš
ku. Kaina per paštą $2.25; iš namų 
$2 00 JOE ŽINANČIUS .(36) 
5350 S. Maplewood avė, Chicago, III.

pcocooooocooooooooooommor
•SVARBUS IŠRADIMAS ; 
I Kario Pasaulis laukė per 
i šimtus metu, jau yrą
j gatavas!
į DR. J. BASFFORI) per 19 metų
♦ savo praktikos sudarė formalų, 1
♦ kad daug ligų gali gydyt. Tai yra 
| vaistas po vardu T. A. D.
t Jis yra reikalingas kiekvienam '
♦ žmogui, kuris nori būt sveiku.
' T. A. D. yra geriamas po 3 kar- 
•tus į dienų. Didelė bonka kainuo-'
♦ ja $1.50. Taipgi reikalaujam agen- 
t tų, duodam gerų nuošimtį.
♦ 3133 SO. HALSTED ST,
♦ CHICACO, ILL. .į ♦

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saule 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

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

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo ku
rto mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Jieškau draugės tarp 35—45 metų, 
kuri gerai supranta laisvą gyvenimą 
ir atjaučia žmonių vargus, kuri ne
trokšta didelių turtų, bet nori ra
maus draugiško gyvenimo. Aš turtų 
neturiu, bet bedarbės nebijau, nes 
darbo turiu užtektinai ko] sveikas ir 
bosų ant savęs neturiu. Aš manau, 
kad tokių moterų ar merginų randa
si ir Worcestery Prašau parašyt, bet 
mane galima rast kas dieną po num. 
731 Chandler st., Tatmick, Worcester, 
Mass. G. A.

19^
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H
DETRO1T. MICH.

Kambarys ant rendos. vienas ar su 
valgiu, prie mažos šeimynos, netoli 
Fordo, arti Baker karų Vieta dėl 
vyrų ar merginų vienos ar dviejų. 
Pašaukit telefonu: Cedar 6227-W. ar 
ypatiškai, 2588 Casper avė. (35)

PARSIDUODA VALGOMU DAIK
TU KRAUTUVĖ. Labai geroj vietoj 
ir biznis geras, bet savininkui toj 
vietoj nuobodu; noriu parduot arba 
išmainyt. Turiu taipgi 11 familijų 
gerą namų, su visais įrengimais. Ga
liu mainyt viską sykiu ant gero štoro 
su namu arba ant geros farmos No
rint daugiau žinių, klauskite laišku 
arba per telefoną. Granite 8098.

I J. ZAKŠAUSKIS (-)
252 Copeland si, W. Quincy, Mass.

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas tarttą 
perskaityt, nes tik tada galia aiškiai suprasti Dievą butinuaą.

Knyga didelio formato, tari 271 poslapį. Kaina popieros apdarai* 
—$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinj doleri 
arba “Money Orderį.” Adresuokit sekančiai:
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Lietuvos Fašistų Vergijoj
J. KRUKONIS.

Vaikai Rašytojai.

i

Telšiuose.
Musų vilkstinė (karava

nas), po ilgos kelionės pa
siekė Telšius. Visi vežimai 
sustojo prie Telšių komen
dantūros. Čia juos turi pa
matyt didžiausias musų des
potas, komendantas Rustei
ka. (Šitą tipą aš daug kartų 
savo raštuose minėjau ir 
šiandien, man berašant ši
tas eilutes, iš Lietuvos atėjo 
žinia, kad pulkininką Rus
teiką jo kambary, Kaune, 
bemiegant, kas tai peršovė 
ir dar su peiliu nudurė. Pas
kutiniu laiku jis buvo žval
gybos vyriausia galva. Tai
gi tas ponas savo karjerą 
jau pabaigė. Jis daugiau ne
gers nekaltų žmonių nei 
kraujo, nei ašarų. Koks gy
venimas—tokia mirtis. Taip 
baigia gyvenimą visi, be
veik, šnipai. J. Krukonis.) 
Aš laisvas nuo to ir todėl 
nuėjau pas pažįstamus, nes 
labai norėjau paėsti.

Paviešėjęs kiek pas drau
gus Tornau, aš išėjau pama
tyti Telšių. Per juos tris sy
kius ėjau, bet policijos lydi
mas ne kažin ką mačiau. 
Traukinys i Šiaulius išeina 
vėlai nakčia taigi laiko yra.

Žemaičių sostinė, kažin 
kodėl, man nepatinka. Mie
stas driekiasi viena ilga gat
ve, lyg kaimas. Nameliai 
prasti, senoviški, be jokio 
stiliaus. Užkampė. užkam- 
pė... taip ir kvepia senove. 
Gyventojų, daugiausiai žy
dų. Jeruzolimiški tipai. Pie
tų Lietuvos žydai daug gra
žiau atrodo, mandagesni, 
susipratę, ne toki fanatikai. 
Taip man viskas atrodo.

Ant kalno didžiulė, gra- 
mėzdiška bažnyčia. Ji. kiek, 
priduoda miestui didumo. 
Jos statyba rodo, kad ji sta
tyta viduriniais amžiais ar
ba vienuolių galės amžiais, 
kuomet darbo žmogaus ran
kos taip žemai buvo verti
namas.

Ji dabar Staugaičio ka
tedra. Užėjau Į vidų. Bliz
gučių pilna kaip ir visur. 
Kalėdos, mat, nebetoli taigi 
kunigai dirba išsijuosę. Jie 
vartosi klausyklose, o gim
nazisčių būriai eina ir pasa
koja savo “griekelius.” Vy
rų, veik, visai nesimato.

Iš čia, aplankiau kalėji
mą. Apžiurėjau ji aplinkui. 
Čia skursta ir man keli pa
žįstami, kurie iš koncentral- 
kos tapo pergabenti i kalė
jimą.

Taip apžvalgęs Telšius, 
atsisveikinęs draugus, nu
vykau komendantūrom kur 
susitelkę visi amnestuoti 
draugai ir draugės. Iš čia, 
visu buriu, nutraukėm i sto
ti-

Ūpas visų kuogeriausis. 
Mus lydėjusieji kareiviai 
jau atsitraukė ir mes vieni, 
laisvi tyrame ore.

Naujos sąlygos grąžino 
praeities laisvo gyvenimo 
vaizdus. Jau mes pamiršom 
visus pergyventus vargus. 
Rodos, mes grįžtame iš ko
kios tai ekspedicijos, iš ko
kios tai ekskursijos ir visi 
labai patenkinti, linksmi. 
Visur juokai, visur klege
sys. “Šiaulių Naujienų” re
daktorius, B. Petrauskas, 
labai tikęs juokdarys — vi
sus linksmina. Draugišku
mas, artimumas tarp visų, 
neapsakomas.

“Naktis svajonėms pa
puošta” — niūniuoja vie
nos kupė draugai. Trauki
nys bilda ir neša mus ar
čiau mylimų savųjų. Tikrai 
kiekvienas svajonėmis už
imtas. Reikia kurti nauji 
planai. Anie subyrėjo kaip 
voratinklis šiaurės vėjui pa
pūtus.

Mano svojonės gana sun-

, klos. Kaip gyvensiu, kaip 
i pradėsiu?—problemos man 
neišrišamos. Turtą, ką turė
jau — ugnelė ^sulaižė, žmo
na ir du vaikučiai — sveti
moj gličioj prisiglaudę. Ar 
gausiu Amerikos popieras? 

j Ai- suspėsiu per vieną mė- 
j nesi ?
Į Klausimas klausimą stato. 
(Jie didžiausiu sukuriu ve- 
■ liasi mano galvoje. Ar rei
kės grįžt vėl į Sibirą? Och!..

(taip nesinorėtų,..’
Musų geležinis žaltys iš- 

' sirangė iš Žemaitijos miškų, 
plonai sustaugė ir sustojo 
Šiaulių stoty. Sugužėjom vi
si laukiamajam kambary. Iš 
čia musų būrys krinka į vi
sus kraštus, šiauliškiai pir
mieji atsibučiuoja ir išsi- 

! skubina namo. Mes sėdim ir 
(laukiam iš Klaipėdos trau- 
i kinio. Publikos daug ir la- 
: bai įvairi. Šiauliai—Lietu- 
•voj tai didžiausias geležin
kelių mazgas. Daug studen
tų ir studenčių, daug pažįs
tamų inteligentų. Jie visi 
įvažiuoja Kalėdų atostogų į 
savo tėviškes.

Dar valandėlė ir mes jau 
pyškam Kauno link. Nelais- 

Į vės, tų panč.’ ą kaip ir nebū
ta. Štai, pasidėjau po galva 
švarką, išsitiesiau ant suolo 

i ir snaudžiu kaip visi laisvi 
I piliečiai.

Saulutė jau tekėjo, kaip 
, musų traukinys sustojo Kau- 
| no stoty. Nemažas šaltukas 
(smarkiai nupurtė išėjus iš 
(vagono. Mes leidomės į mie- 
|stą (dabar mes buvom vėl 
i tik 4 seiniškiai, kuriuos skai- 
itytojai matė “Keleivy” ant 
(fotografijos). Mieste išgė- 
|rėm arbatos ir nuėję sude- 
(rėjom busą. Juo. manėm, 
(greičiau pasiekti namus ne
gu traukiniu. Iš čia draugai 
pasklido po Kauną, o aš tuo
jau nubėgau pas Amerikos 
konsulą.

Metrikus ir affidevitus 
turėjau su savim. Parodžiau 

(juos konsului ir pareiškiau, 
i kad noriu važiuoti į Ameri
ką. Konsulo sekretorė išpil- 

Idė aplikaciją, išmieravo ma- 
(ne ir kitus formalumus atli
ko. Aš paklausiau konsulą 
ar galiu būt tikras, kad gau
siu išvažiuoti? Jis atsakė, 
kad dabar nežinąs ir rašy

siąs Washingtonan. Jei iš 
i ten pritars, tai įvažiuoti į 
j Ameriką galėsiu. "O kaip 
tas viskas ilgai truks?”—vėl 
aš paklausiau konsulą. “Ma
žiausia trys mėnesiai”—at

isakė konsulas. Ši žinia man 
(nemaloni. Visi planai, ma
nau sau, nueis niekais. Man 
duota teisė tik vieną mėnesį 
Lietuvoj gyventi. Per tą lai
ką neišvažiuosiu—areštuos 
ir grąžins vėl į Varnius. Iš 
ten vėl nauji pareiškimai ir 
taip mano teisė, pasiekti 
Ameriką — žus.

Nieko daugiau konsului 
nesakęs — išėjau. Planai, 
projektai galvą suką. Kas 
bus jeigu mano užsimoji
mas neįvyks? Išbėgt dabar 
slaptai į Vokietiją ar Latvi
ją? Bet kur tuomet gausi 
Amerikos popieras? Va
žiuoti į Brazilijos ar Argen
tinos gyvatynus? —šiurpas 
krečia. Pasilikt čia, rudyti 
kalėjime ir laukt kol fašis
tai sprandus nusisuks? Tai 
butų nieko, aš nebijau kalė
jimo, bet kas duos duoną 
tiems mažyčiams ir jų moti
nai? Pagaliau, nurimau. 
Nusispjoviau ir tariau sau: 
“kaip bus. taip bus; eisiu 
iki galo; kuo tas viskas 
baigsis — ateitis parodys.” 
Ir taip sustiprinęs sau dva
sią, nudrožiau į autobusų 
stotį, nes jau priėjo laikas 
važiuoti.

(Bus daugiau)

šitie du jauni vaikai pasižymi nepaprastu gabumu literatū
roje. Vienus yra 8 metų amžiaus, kitas 11. bet šiomis dienomis 
jau parašė, sustatė ir atspausdino ant savo mašinos prezidento 
Hooverio biografiją. Jiedu yra vienų tėvų vaikai, vienas vadi
nasi Charies Marsh. kitas \Villiam Marsh; jiedu gyvena prie 
tėvu New Milfordo miestely. Connecticut valstijoj.

i Humoristika
Tuo tarpu šeimininkas pabu

do ir išėjo tyliai i kiemą. Klau
so. jo kopūstus kas tai vagia ir 
vis skaičiuoja. Taigi, nieko ne
laukęs. šeimininkas nusitvėrė 
gerą pagali ir tykiai prisisele- 
nęs ėmė vagi, lupti. Lupa ir skai
to: viens, du. trys, keturi, o 
penktas, .neužmušk.

Taip neperžengęs Dievo Įsta- 
ko iš svieto neiš-

STRYCIO RI MUTĖS.
Dy stryčio kūmos 
susitarę

DY
Trys 
Syki 
Užuraugt “mėnulio"
Labai stiprio, geni.
Tas “mėnulis" rūgo 
Ir labai putojo.
O musų kūmutės 
Ji j į pridabojo.
Viena lipdė košę 
Aplink katiliuką. 
Antra ėmė bonka. 
O trečia stikliuką. 
Nutarė prašyt? 
Petrą ir Brigytą. 
Kad padėt išmauti 
Namie padarytą. 
Štai ir susirinko 
Mielieji sveteliai: 
Maukia ir ralioja. 
Net skamba jardeliai. 
Traukė kakarinę 
Net langai drebėjo. 
Jarde svilų bačkos 
Šokinėt pradėjo:— 
“Kaip mes katalikės. 
Šiąnakt protestuoki™. 
Kas “Keleivi" skaito. 
Ramybės neduokim. 
Kaip mums, katalikėms. 
Tai yr privalumas 
Keikti laisvus žmones— 
Taip sakė ir kūmas." 
Bet štai, skersai jarda. 
Kur dėdės gyvena. 
Prisiuntė pagalbon 
Puikų ambulansą. 
štai pas vieną dėdės 
Randa galionuką. 
O pas antrą, trečią— 
Karštą katiliuką.
Krauna ambulansan 
Kūmas ir degtinę. 
Ant rytojaus moka 
Visos po šimtinę.

Sa lietis.

tymų, žmogų 
bovino.

♦

Susiduria.
os kūmos ir pradeda:
—Tu. ragana; tu, besarmatė; 

ar aš nežinau, kad tu mano vyrą 
paviliojai, tu I... Gal tu nei grie- 
ko nebijai? Gal tu nekalbi pono 
Dievo devinto prisakymo?

—Nelok, kaip kalė — atsi
kerta antroji. — Devintą Dievo 
prisakymą aš geriau žinau už 
tave. Ten sako: “negeisk mo
teries artimo tavo.” Apie vyrus 
ten nieko nesako, taigi ir pavi- 
iiot juos ne griekas. Duducis.

Kaip Gyvena Pra
lotas Olšauskas.
Kai .tik pralotas Olšaus

kas buvo atvežtas kalėji
mai!, tuojau kalėjimo admi- 
nistracija išbaltino, atre
montavo, vieną saulės pusėj 
“celę,” kurioj pralotas Ol
šauskas ir buvo apgyven
dintas. Toi pačioj “celėj” 
pralotas Olšauskas ir lig 
šios dienos tebegyvena.

Tik laikui bėgant jis savo 
gūžtoj daug geriau įsitaisė: 
atsigabeno iš “Saulės” lovą 
su matracu, ant kurio kitą 
syk nevienas gulėdavo, “ce
lės” sienas išmušė divonais. 
Nors eina jau antri rastųs 
metai, kai pralotas Olšaus
kas kalėjime, tečiau jo gy
venime maža kas tepasikei
tė. Jis dabar kas sekmadie
nį apsivelka sutaną, užsi-i 
mauna praloto žiedą ir eina ( 
į kalėjimo bažnyčią. Bažny-1 
čioj jis sėdi šalia altoriaus i 
ant suolelio jr iš knygų mel
džiasi.

Paprastai kalėjime visos 
kameros uždarinėtos, bet 
pralotas Olšauskas turi pri
vilegijų: jo kamera per die
ną atdara ir tik 9 vai. vak., 
po patikrinimo, jis įleidžia
mas į “celę” ir užrakinamas. 
Rrtą jo vienutę vėl atidaro.

Pietus jis gauna kasdien, 
tarnaitė iš “Saulės” neša. 
Kai kada tarnaitė pralotui 
atneša ką šilto užkąsti ir 
pusryčiams su vakariene. 
(Kitiems kaliniams negali
ma bile kada maisto paduo
ti).

Vaikščioja pralotas Ol
šauskas daugiausia palei 
kalėjimo virtuvės duris, kie-

' me; kai tuščias pasivaikš
čiojimo kiemas, tai įeina ir 
čia pasivaikščioti. Pirmiau 
čia jis neidavo, bet dabar— 
apsiprato.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE 40

Sielos BalsaL — Puiki knyga, daugy* 
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pust Popieros 
apdarais ....................................... $1.0$
Audimo apdarais ....................... $1.50
Ben-Hnr. — Istoriška apysaka ii

■ Kristaus laikų. Parašė Lew 
i Wallace. 472 pusL......................... $2D$

“Justės Vienaveiksnrf Pajauia_ _ Lizdfciko Duktė, arba Lto-
komedųa-farsas. Paraše K. S Kar- į x - metašimtyje. istoriškas 

pcvičius, :r S«iziedav.mas Pagal Su- romatsas M Bernatovicz’o. 
tarties. N. V. koneckio dialogas, verte , ----
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko- ■ P 
mediją ir perstatymui tinkamas į 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10ę. j Bcbel, vertė V
Kuw Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystes istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
Derskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote- ‘ 
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į; 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo.: 
Tovnsend Fo*, D. D., sulietuvino _ j 
Ferdinand de Samogitia...................25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

tniško klausimo, kurią turėtų kiekvie-, 
nas protaujantis darbininkas perskai-, 
kyti. Pagal K. Kautski, parašė Z. Ale-. 
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28. ................................... 10e i

1 Lengvas Budas Išmokti Angliškat
Rankius reikalingiausių žodžių ir j 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 

! Joje teiDa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
: Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda-

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė, Vieno vaiksmo Komedi
ja. Paraše Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina .............................. 25c. ’

“Jaunystės Karštis.’

»

I

I

j tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatovicz’o.

$UM
Į Moteris ir Socializmas. Parašė August 

____ _ ____ 7. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429. 1915 m.............................$2.00
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiaiB įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina............................... $1.00
Delko Reiki* 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? Kode! jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šioa 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina ............................................  15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėa 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir angių kalbose.

?2fle.

Kaip Senovės Žmonės Peraistatydave 
Sau žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemes išvaiz-

skutį, pas'kriaučių, ir tt* Šorišku Pe-urėta ir pagerinta
... „rr-, gramatika. Antra padidin- .................................................

♦ ♦ 
kartą, dvi buvu-

ištarimu ir į------
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95.................... 35c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia., Pagal daugelį autorių paras? 
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apoiovą iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš- 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para- j Mokslas arba Kaip Ateira-
i šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass . i do Kajboa.” Parašė Z. Aleksa.
1909 m., pusi. C3....................................... ( 40 pusi. ............................................ 10c.

i Žingsnis Prie šviesos. V ieno_ akto vaiz- LietHVos Respublikos Istorija ir Žem- 
delis ir monologas Našlaitė. Paraše, japį8. — šitas veikalas parodo, kaip

I K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., I nuo įgįj metų revoliucinės Lietuvos 
1914 m., pusi. 23..............................10c., 3pėkos vedė kovą su caro valdžia, ii

A- . . S A r ha kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val-
ppra« džią rėme ir gynė; kaip paskui revo-Tikejimo Kr.nika. Kie • P - į ijucjja paėmė viršų, kaip Lietuva li- 

katalikas ir laisyama i p j££>g paĮįuosuota po caro valdžios ir
ją perskaityti. 64 pus.......................... . jį buvo apskelbta respublika.

I Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
atail^pia tėvų vartojimas alkoholio; parodo dabartines Lietuvos ruoezius 

ant iii vaikų. Kas yra arba tikisi ka- (ir kaip saus yra padalyta i apskn- 
I nors būti kūdikių tėvais, būtinai dus. Tai yra vienatine knyga, kun 
tirėtų perskaityti šitą knygutę. Pa- parodo kaip gimeLietuvos Respubh- 
Sdaktarą Holitzeri sutaisė Ba- ka ir kam n išrodo čia tema viri 
rabošius. Pusi. . .................................10c-

ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su

■ Kada kai-šta tai ir saulės Byla Detroito Katalikų SU Socialia bolševikais, sutartis su latviais, apra- 
“dUd Adi tai ii t-duies _  Pirmą kartą katalikai uz- symas visų musių su lenkais ir tt

. „.„LL— Olž^uskc.2,' puolė socialistus'31 d. gruodžio, 1911.' Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-
famp kipmp lv<x Antrą kartą jie užpuolė socialistus 311 vas, kuris apšviečia visą Lietuvą _ nu&irengęs tame Kieme, lyg 19 n m Šioj knygutėj isti- is lauko ir iš vidaus. Kama .... f

; » f
ra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-

crrucy'iz.MV *“• -------•=> ~ r — •— —■ - ■ ............ .. . ■—

sai teina’ teismų rekordai ir prirody- Drūtais audeklo apdarais...........$1.50
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

25c. i 23 gražios eilės, daugybė straips- 
~ ; nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius

truota. 95 pusi...................................25c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui gaiva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ................................ 25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingaa 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi. •.•••••••••-—••• 25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo- 

< kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
i Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
. deklamacijoms, šešta pagerinta 

‘........................................ 10c.

vonias pralotas Olšauskas, (
.nusirengęs tame nieine, ivg , —m. šioj knygutėj
1 Birštone, ima. į,;

Kartais pralotas išeina PriemXtaikta^hkasu asl
vaikščioti kartu su knmina- ?av8iksiais. 61 pusi.................

I Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
! trumpais ir aiškiais ..aktais parodo,.
’ kaip iki šiol keitėsi draugijos □.ormos,' 
į ir kodėl turės būt pakeistas kapt- Į

! Lieuvhj Šeimynų Istorija Juškevičiaus į
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno-į 

vėi lietuviai gyveno, tai perskaityt si- į
I
I

!
■

IŠSIPILDĖ TROŠKIMAI

Trinka: Pasakyk. Jonai, ar 
bent vienas tavo jaunystės troš
kimų išsipildė?

Plinka: Ir kaip da! Kaip man 
mažam motina pagriebdavo už. 
plaukų, tai aš vis trokšdavau, 
kad plaukų visai neturėčiau.

listais kaliniais. Bet politi
nių kalinių labai vengia, 

i ypačiai eks-kunigo Ado- 
imausko. Lanko pralotą Ol
šauską jo tarnaitė ir retkar
čiais Katalikų Veikimo Cen
tro pirm. A. Tumėnas.

į Dabar pralotas Olšauskas 
‘ labai laukia bažnyčios teis
mo. Girdi, tiesioginių įrody
mų nesą, taip ir Vyr. Tribu
nolas savo motyvuotame 
sprendime esąs parašęs, o 
tik aplinkybės, tai kunigys
tės dvasiškas teismas iš jo 
negalėsiąs atimti.

Su daugeliu kalinių pralo
tas Olšauskas jau susipaži
no ir draugauja. Gerai buvo 
susidraugavęs ir su “Alfos” 
šmugelninku Kemausku, 
bet Kernauskas pralotą 01- 

■ šauską jau paliko.
i Laikraščių pralotas Ol
šauskas prenumeiTioja tik 
kuniginį “Rytą” ir “Darbi
ninką,” o kitus dalijasi su 
kaliniais.

Kai kada pralotas Olšau
skas sustumia ir šachmatų 

neži- ‘ partiją.
i Taigi šitas dūšių ganyto-

y?

—Kiek tau metų?
: —Nežinau, ponuli.

—Kaip tai savo metų 
nai ?

—Jų man niekas nepavogs,' jas turi neblogą gyvenimą 
t'xlėl aš metų ir neskaičiuoju, kalėjime; bėda tik tame, 

i D-cis. kad panelių tenai negauna.

KAIP KAS SUPRANTA IR 
PILIM) “10 DIEVO ĮSA

KYMŲ.”
Tūlas pagrabstus žmogus nu

ėjo į kaimyno daržą pasikirsti 
jo kopūstų. Jis žino, kad Dievo 
septintasis Įsakymas draudžia 
vogti. O jis yra geras katalikas 
ir juos pildo. Tuo budu jis ker
ta kopūstus ir skaito — viens, 
du, trys, keturi ir tt., septintas 
nevok. Ir septintąją galvą pa
lieka.

Taip neperžengęs Dievo Įsta
tymų, jis prisikrovė pilną mai
šą kopūstų.

k

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 pus

lapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus.
Kas myli dailiąją literatūrų, patartina turėt ši

tų knygų savo namuose. Jų galima gauti “Kelei
vio” knygyne. Kaina $1.50.

■X

kaip iki šiol keitėsi draugijos ------,
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- I 
taliz-nas. Kaina ............................. z*c-j

I
Lieuvhj Šeimynų Istorija Juškevičiaus 

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 

i vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z.

(Alekna. ..........................................
Drūtuose audeklo apoaruose .... oc. 

( Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau- 
goti. Paraše D-ras F. Matulaitis.

i Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
da. Kaina ......................................
Materiališkas Istorijos Supratimas. 

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
IJei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny-j laįda 4g pus-t 
ga protaujantiems darbininkams neap-, 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. ; gnr Musų Bočiai Gyveno? — Artis 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Mass., 1913, nusL 30. ..........

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

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m,.................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

•Veikalas perstoto nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
rišo reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61................2oc.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24. .............. 10c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32..............................10c.
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.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

Lithuanian Self-Instruction, by J. Lau
kis. For practical ūse by travelers, 

tourista and those who wish to leam 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, III. 
1908, pusi 73.....................................lOe.

, tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 
25c- į žmonių lopšinė. Knyga labai pa-

( mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c. 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietaras, 
burtus ir tt. .................. 15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Paraše Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ........................................  25c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32...............................................
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nią. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dusias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokbje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. pusi. 570. Popieros apd. $1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo adžioi iki galo.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Maga.

i
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! KAS GIRDEI! LIETUVOJE 1
■j (I luo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Rvw mS&o ramia™' i Kalėjimas Išrodo Kaip Karaliaus Rūmai
Su dideliu triukšmu Ko- s

UŽ ATSISAKYMĄ VAL
GYTI IŠRŪGAS NUKIR

TO NOSĮ.
Pi dubysio valse., Pašir- 

vių viensėdžio gyventojas 
Vito das Papreckas, kuris 
gyveno pas savo švogerį 
Mečislovą Grachauską, grį
žo namo iš Galavo ežero 
žūklės. Grachausko žmona 
padavė vakarienei jam pie
no iši-ugų. Papreckas atsisa
kė valgyti ir nuėjo i savo L- -
kambarį. Graehauskas pa-|W bad<! Pavojus, nors jiems 
matęs, kad Papreckas ne- jlr na™.e gyvenu negeriau 
valgė “pieno,” pradėjo irt!"3: ^lsamę Cekiskes vals- 
kolicti, stovėdamas už du-. ;? ap‘e lo(l darb,™"-
ru. Papreckui atidarius du-i^’bj?un« sąvaitej ves dirba 
ns, Graehauskas 
smogė pastarajam kelius ai oa P° s ‘1UJS Krkartus galvon. j dieną. Taip n-vargsta čekis-

i kiečiai darbininkai baidy-
Dirbęs pas Grachauską (įamj save nuo bado šmėk- 

Kimantas, Paprecką sku-sjos. Išsižioję laukia geres- 
biai nuvežė į Bazilionus, nių dienų, bet nesulaukia, 
pranešė policijai ir padaręsj žinoma, sulauksim. Ne 
pas^ vietini daktarą K veda-, šiandien, tai rytoj!

NEDARBAS. LAUKIA 
GERESNIŲ DIENŲ.
Čekiškė. (Kauno apskr.). 

Ši vasara ypatingai sunki 
čekiškiečiains darbinin
kams. 0 sunkumo priežastis 
—nedarbas. Iš Čekiškės 
miesto ir apylinkių daug 
jaunesnių darbininkų išva
žinėjo toliau darbo jieškoti, 
bet visi senesnieji ir ligotų 

, šeimų užlaikyto jai to pada
lyti negali, nes šeimai gręs-

6;

kirviu' 1 ar^*a 2 dieni, gaudami po 
- - - ; 2,50 litų arba po 3 litus per 

i dieną. Taip ir vargsta čekiš- 
' kiečiai darbininkai b’aidy-

----- -----------------------— ---- -------- ! 

mintemo išgarsinta “pro- i 
testo prieš kartis” diena Lie- j 
tuvoj pasibaigė visišku ne- ■ 
pasisekimu.

Kaune bolševikai pir- i 
miau buvo sumanę demons- 
tnioti keliose vietose, bet 
turėjo nuo to atsisakyti. 
Proklamacijose kviesta rin
ktis prie Apygardos teismo 
4:30 vai. po" pietų, bet ten 
niekas nesusirinko. Sulaiky
ti keli asmens, kurie patikri
nus tapatybę šiandien pa
leisti.

Provincijoj irgi jokių de
monstracijų nebuvo. Žiež
mariuose suimti 3 komunis
tai bekabinant vėliavas ir 
platinant “literatūrą.” Kito
se vielose sulaikyti keli as
mens.

Kriminalinė policija ma
no, kad bolševikų skaičius 
pas mus sumažėjo. Lideriai 
suimti, o jų importuojami 
pavaduotojai dar neapsi- 
prato ir silpnai veikia.

SUĖMIMAI KĖDAI
NIUOSE.

“Lietuvos Aidas” prane- 
, kad Kėdainiuose suimti 

buv. burmistras Bagdona
Ši vieta išrodo kaip kokio karaliaus ar kunigaikščio vasari

niai rūmai ant ežero kranto. .Iš tikro gi tai yra Ohio valstijos 
kalėjimas Maijsfielde. kur yra taisomi visokie piktadariai. Da
bartiniu laiku tenai randasi 263 aršiausi valstijos kriminalistai. 
Pastatyti prie pat vandens ir apsupti gražiu parku, šitie patai
sos namai yra nepaprastai daili vieta.
%

rą žaizdų perrišimą, nuga
beno i Šiaulių ligoninę.

Papreckui nukirsta visai 
nosis ir padaryta 4 lengvos 
žaizdos galvoje. Grachaus- 
kas dar laisvas.

i
i

KAIMAS ŠVIEČIASI.
Buvo laikai, kada Lietu

vos kaimas skaitė tik mal
daknyges. Iš jų tiek te ir ži
nojo. Bet progresas pasie
kia ir tamsiausius pasauly 
kampelius. Nors Lietuvos 
kaimiečiai dar neskaito tiek 
laikraščių kiek kitų šalių 
žmonės, bet atsiminus tą ne
tolimą praeitį ir šis skaity
mas džiugina. Štai, dviejuo
se kaimuose pareina 97 lai
kraščiai. Daugiausiai skai
tomas valstiečių liaudinin
kų organas “Lietuvos Ūki
ninkas.” Jo pareina 26 egz., 
paskui “Musų Rytojaus” 13 
egz. “Ūkininkų Patarėjo” 
9 egz.

Iš 97 skaitomų laikraščių

PASIŽVALGIUS ŽEMAI-;
TIJOJ.

Ūkininkų svirnuose daug 
dar pernykščių javų. Šiais 
metais tų likučių 5—6 kar- j 
tus daugiau, nei kada pir-j 
miau. Į klausimą, kur juos 
dėsite, kodėl neparduodate, 
žemaitiškai atsako:

—Je, va kas ims? Veltou' 
douk ir tai da nenories, o ku 
čia bešnekėti apie kainą, i 
Bankrots gaspadoriams.

Žemkenčiai labai gražus.
ir reikia tikėtis nemažo der- kaimiečiai tik 13 skaito ka- 
liaus- italikiškus laikraščius; 84

Vasarojus — pusėtinas, i laikraščiai yra bedieviški 
Ten, kur ūkininkai labiau arba neutralus. Atrodo, kad 

susiorganizavę į Pieno per- Lietuvos kaime mažiau ti- 
dirbimo bendroves, aima- kybmių fanatikų negu A- 
nuojama šiek tiek mažiau.' merikos lietuvių tarpe. 
Nors javų neturi kur par-' 
duoti, bet tą viską verčia! 
pienu ir veža pieninėn. Įdo- [ 
maudamas! paklausiau vie
no žemaičio, kaip jis žiuri į 
pienines.

—Nedouk Deive, kad pei- 
ninių nebūtų! Senee jau bū
tumėm “streiką” paskelbę. 
Veiziek, aš turiu dvi karve
les ir į mėnesį imu po 70— 
80 litų.

—O kaip manot, kas da
bar valdo?—Tyčia paklau
siau, norėdamas žinoti, ką' 
tas klumpuotas žemaitis 
mano apie politiką.

—E!... Skaitau juk tris 
gazietas. Mona numuonė to
kia, kad visuos tuos, kūrei 
pešas dėl portpelių, prista
tyt bent sąvaitei prie plūgo, 
išvaryt į mešką žabų kirst. 
Tada, anei pamatytų, kas yr 
ministerijo, būt, ir kas gas- 
paduoriu. Kiek čia sena 
Voldemars buvo gers, o da
bar jau nebtėkis. O kų gal 
žinoti ir su kitaas, kaip gal 
išeiti. Aš nesuprantu kuo 
aniems ten trukst Kaune?...

Jaunuomenė, šiek tiek 
kulti.rėja. Įdomu, kad kai
mietis žemaitis pasiėmęs 
skaityti laikraštį, nežiūrint 
to, kad ten “lietuviškai” ra
šoma. jis viską verčia že
maitiškai. Jaunuomenė jau 
“sulietuvėjusi.” Ypač mer
gaitės; gal, iš įpratimo pa
sakys, “tap” “reek” ir tt. 
Kiek galėdamos stengiasi 
kalbėti, anot jų, “iš grama
tikos.”

Bendrai, kaime išgirsti 
daug nusiskundimų: visko 
trūksta. Didžiausia bėda su 
litais. Išlaidos tos pačios, o 
pajamų šaltiniai sumažėję. 
Skundžiasi ne vieni ūkinin
kai, bet ir darbininkai, 
krautuvininkaf ir kt Ūki
ninkui bloga—ir visiems 
bloga. Stasys V.

AUDRA KLAIPĖDOS 
KRAŠTE.

Klaipėdoj, Šilutėj, Prie
kulėj ir daug kitų Klaipė
dos krašto vietų siautė ne
paprastai smarki audra su 
perkūnija ir lietum. Audra 
padarė daug nuostolių. Bu
vo ir keli nelaimingi atsiti
kimai. Juroj, ties Nida, aud
ra užklupo 3 žvejus—bro
lius. Jie nespėjo grįžti į 
krantą ir visi 3 buvo perkū
no pritrenkti. Vienas jų 
greičiau atsigavo ir kitus at
gabeno į krantą. Du jau 
sveiki, o trečio gyvybė pa
vojuje. Jis buvo sužeistas :į 
galvą ir krutinę. Klaipėdo, 
audra ypatingi) nuostolių 
nepadarė. Priekulėj nuo sti
praus griaustinio išbyrėjo 
langų stiklai. Bagėnuose žai
bas uždegė klojimą su šiau
dais. Gaisrų buvo ir kitose 
vietose.

PALANGOJE PASKENDO 
AUGUSTINAS YSAKAS.

Kaunas. Liepos 21 d. Pa
langoje, juros bangų nu
blokštas, paskendo A. Ysa
kas, Kauno miesto savival
dybės sekretorius. Velionis 
paliko žmoną ir įsūnytą mer
gaitę. Tai buvo jaunas, gra
žių norų ir sumanymų kupi
nas savivaldybės darbuoto
jas, jau veik dešimtį metų 
dirbęs šioj srity. Jo asmeny 
Kauno savivaldybė neteko 
uolaus, darbštaus savo na
rio.

Kaipo žmogus buvo dide
lis tolerantas, demokratas, 
savo pažiūromis artimas so
cialdemokratams. Per da
bartinės savivaldybės rinki
mus jis buvo socialdemo
kratų sąrašo kandidatas.

mirtinaTsūvažinė-
TAS ŪKININKAS.
Beržinės kaime, Šiaulių 

vai., ūkininkas Kazys Men- 
delis naktį į 2 rugpiučio ėjo 
namo iš Šiaulių. Tuo laiku 
į Šiaulius važiavo Edelštei- 
no krovinių automobilis su 
šoferiu Petru Marcinkevi
čium. Dar neišaiškintomis 
aplinkybėmis automobilis 
nuvertė nuo kojų ūkininką 
ir mirtinai jį suvažinėjo.

Policija sulaikė šoferį. 
Lavonas atgabentas į Šiau
lius.

NUSIŽUDĖ NELAIMIN
GAS DARBININKAS.
Rygos stoty nusižudė pa- 

simesdamas po traukiniu, 
kuris nupiovė galvą, Kazys 
Petrulis, lietuvis lauko dar
bininkas. Jis pavasarį atvy
ko Latvijon iš Lietuvos ir 
gavo darbą, tečiau kirsda
mas malkas nusikirto sau 
kairiosios rankos pirštus ir 
tapo nedarbingas. Darbo 
žmogui be rankos — gyvas 
badas. K. Petrulis kurį lai
ką kankinosi pusbadžiau- 
damas, nes darbdavio jam 
temokėjo du litus į parą. 
Pagaliau, netekęs pusiau
svyros, pasimetė po trauki
niu ir žuvo.
PERKUNASSUDEGINO 

KŪTĘ IR DARŽINĘ.
Rozalimo valse., Briaunų 

kaime, perkūnas sudegino 
pil. Juozapaičio kute ir dar
žinę su dobilais.

TARDO UŽ DAINAVIMĄ 
REVOLIUCINES DAINAS

Cholupuoka. (Degučių 
valse.), čia dar balandžio 
mėnesy vienas rusas gerda
mas alų užgiedojęs Interna
cionalą. Vienas šaulys iš
girdęs, pranešė policijai. 
Tai dar dabar kriminalinė 
policija jį už tai tebetardo.

I 
I

PRALOTAS OLŠAUSKAS 
PARAŠĖ DAR VIENĄ 

MALONĖS PRAŠYMĄ.
Pralotas Olšauskas pri

dėjęs daug medžiagos iš 
Kanonų ir cituodamas kon
kordatų parašė dar vieną 
prezidentui malonės prašy
mą.

Lietuvoj yra su virš 1000 
automobilių, 3000 sunkve
žimių, 746 motorciklai, 272 
droškos ir 266 autobusai.

vičius, pas kurį rasta pora 
šautuvų, granata, šapira- 
grafuotų pamifletų ir maši
nėle rašytas jų originalas ir 
įtariamas Gasiunas, pas ku
rį rasta medžioklinis šautu
vas.

PRISIKĖLIMO BAŽNY- I ŠERNAI IŠKNISO DAI- 
ČIOS STATYMAS NE- | ,D D,TI

VYKSTA.
Prisikėlimo bažnyčios 

projektą sukritikavus, jis 
esąs taisomas’ ir bažnyčios 
statymo paruošiamieji dar
bai sustojo. Iš patikimų šal
tinių sužinota, kad tos baž
nyčios statyba nustota rū
pintis todėl, kad pinigų jai 
maža plaukia. Negausingu- 
mo aukų priežastis esanti 
ta, kad katalikai, įvedus 
penkias vyskupijas, ir taip 
jau nuvarginti rinkliavomis 
vyskupijų bažnyčioms, kle
bonijoms, klerikų seminari
joms statyti ir parapijų baž
nyčioms bei klebonijoms 
taisyti. O kadangi prisikėli
mo bažnyčiai reikės apie 10 
milionų litų, tai nesą vilties 
tokią sumą surinkti.

II
I 
!

GYNĄ IR BULVES.
Kaišiadorių miškų urėdi

joj Romatos girininkijos 
miškuose kasmet daugiau 
atsiranda šernų. Anksčiau 
jie buvo daug baikštesni 
ir nedrįsdavo išeiti Į laukus 
bei pamiškes. Dabar privi- 
sus jaunų, senieji su mažais 
paršiukais išeina iš gilumos 
miško į laukus ir pridaro 
daug žalos miškų ir laukų 
ūkiams. Liepos mėnesį Ro
matos girininkijoj, visai ne
toli gyvenamų namų iškni
so daigyną, kur miško me
džių sėklos daiginamos ir 
Čiulabos vienkiemio bulves.

Pabaidyti šernai nelabai 
nuo žmogaus bėga.

VOLDEMARĄ TRAUK. 
ŠIĄ TEISMAN UŽ PLA

TELIŲ INCIDENTĄ .
* __ _ ___ Kaip teko girdėti, už Pla-
’ PASIKORĖ 20 METŲ"- ‘n<=identa b“5 Palra,ul? 

JAUNIKAITIS. Į tas atsakomybėn prof. Vol- 
Šiomis dienomis pasikorė įdemaras, gi-ąsinęs revolve- 

Rokiškio valsčiuj Didėjęs nu policijos atstovui. Byla, 
kaime Antanas Galinis 20.šlauh« P^uraturos; 
metų amžiaus. Vedama kvo- į zim0Je- ________
ta. Priežastis dar nežinoma. [ VILNIUJE UŽSIDARY-

I
ROKIŠKIO VALSČIUJE i

BAŽNYČIOJ PAVOGĖ 
PINIGUS.

ŠIĄ 119 KEPYKLŲ. 
“Vilniaus Rytojus” pra-

_ . neša, kad dėl sunkios eko- 
Raudondvario bažnyčioj ■ nominės padėties šių metu 

pil. čičinskiui iš kišenės iš- pabaigoj Vilniuj turės užsi
traukė 56 litus su dokumen-j daryti 119 kepyklų. Be dar- 

■t __ 1,288 darbininkai._________tais. Vagis nesugautas.

NUBAUDĖ.
Kauno komendantas už 

kurstymą visuomenės nu
baudė S. Sokratisaitę, E. Vi- 
nikaitę, A. Sutasiką. M. Ča- 
naitę, K. Starobinaitę, M. 
Berolovičaitę, M. Salterį — 
po 2000 litų arba po du mė
nesiu kalėjimo.

Dėl Liesiu, Silpnų Žmonių
Tūkstančiai vyrų ir moterų visą 

savo gyvenimą būna silpni ir liguisti, 
kuomet jie turėtų būti stiprus, sveiki 
ir veiklus. Nuga-Tone yra pastebėti
nai geras dėl tokių žmonių. Jis išva
lo kūną nuo susirinkusių nuodingų 
atmatų ir nugali konstipaciją. Nuga- 
Tone suteikia jums geresnį apetitą, 
ką jus valgote lengvai suvirškinama, 
gasai piive ar viduriuose ir inkstų ar 
pūslės įdegimas, galvos skaudėjimas, 
vėmimas ir kvaituliai apsistoja, nu
silpę nervai, muskulai ir organai pa
sidaro stipresni, jus atsikeliate ry
tais po gero nakties miego jausda
masis žymiai atsigaivinęs ir jūsų 
abelna sveikata žymiai pagerėja.

Nuga-Tone yra puikus dėl pasenu
sių ir paliegusių ir dėl tų jaunesnių 
metais, kurie yra silpni ir nusikama
vę. Jeigu jus nesate tiek stiprus ir 
veiklus, kiek turėtumėt būti, arba jei 
jus- esate pasenę prieš laiką, imkite 
Nuga-Tone nors tik kelias dienas ir 
pastebėkite kokis pastebėtinas page
rėjimas tai seks.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas 
visų vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų 
pardavėjas neturi jų stake, paprašy
kit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

STEBĖTINAS ORO 
|SP£TO JAS!

1930 .Metais Išplaukia
Laivas , Iš New Yorko
GRIPSHOLM .... Rugsėjo 6
KUNC.SHOLM Rugsėjo 13
DROTTNINGHOLM" Rūgs. 20 
GRIPSHOLM ........... Spalių 4
KINGSHOLM .... Spalio 11 
DROTTNINGHOLM Spalio 18 
GRIPSHOLM .’.. . Lapkričio 1

HAMBURGĄ MUSŲ

i

Labai Patogi ir Linksma 
Kelionė švedu Amerikos 

Linija

LIETUVĄ
Per Gothenburgą. Švediją 

Su artimais susisiekimais su 
Klaipėda.

Puikiais Motorlaiviais
Gripshoim Kungsholm 

ir
S. S. Drottningholm

Musų laivai yra greiti, dide
li ir modemiški. Išplaukia be
veik kas sąvaitę iš New Yorko 
ir atgal Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvynę Lietuvą 
dėl platesnių informacijų kreip
kis prie arčiausio agento arba 
pas:

SWEDISH AMERICAN 
LINE

10 Statė St.. Boston. Mass. 
21 Statė St.. New York

bo liks 1,288 darbininkai.
24 TRIUKŠMADA

RIAI.
Naktį į sekmadienį Kau-

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
ŪKININKĘ.

Žeimelio valsčiuj perku^ . . .
nas užmušė ūkininkę Teo- ne surašyta 24 protokolai 
dorą Juodienę, 50 metų am- už girtavimą ir triukšmo kė- 
žiaus. ; limą.

KAIP GYVENA VOLDEMARAS
IŠTRĖMIME

Apie ištremtą Voldemarą [ pasikalbėjimą ir susipažinti 
“Lietuvos Žinios” paduodaĮ su vieta, kur buvusi? Lietu- 
šitokių smulkmenų: [vos diktatorius dabar yra

Kada policija nuėjo Vol-1 ištremtas. 
, A • •• i — • ! ’ —

5 DIEMOS AMT VANDEHYMO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir į

LIETUVĄ 
greičiausiai s garlaiviais

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba
NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė Street, 

Boston, Mass.

Pabandyk Dykai

RĖMO t A
GYDO 

^RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečetytas Rašykit Henry Thayer 
& Co.. Cambridge. Maaa.

Žinosite kokis oras bus prieš laiką 
jeijru turėsite šį stebėtiną baro
metrą, kuris įspėja, permaina oro 
24 valandas prieš laiką, ir padirb
tas lig maža stubelė. Kartais norit 
žinot kokis oras bus tas jumis pa
rodys. Prieš lietų pasirodo duryse 
ragana, o prieš pagadą pasirodo 
vaikas ir mergaitė. Kada oras ne
pastovus visi trįs pasirodo duryse. 
Drūčiai padirbtas ir išmargintas 
taipgi turi gerą Thermeterą. Re- 
guliariška kaina $2.25, bet ant 
trumpo laiko parduosime tik už 
$1.35. Prisiųskite 30c. dėl pašto lė
šų, o kada gausit tai užmokėsite 
$1.35. Užgar.ėdinimas gvaran t uo
tas ar sugrąžiname pinigus. Ad
resuokite :

PRACTICAL SALES CO.
Dept. 27,

1219 N. Irving Are., Chicago, III.
demarą paimti, jis pradėjo ■ 
su ja ginčytis, atsikalbinėti. 
Paskui pradėjo rengtis ke
lionei: į čeinodaną susidėjo 
reikalingiausių knygų, po
pieros. keletą buterbrodų, 

į Išvesdama" Voldemarą, 
policija išjungė tris Volde
maro bute esančius telefo
nus ir. Voldemarui reika
laujant. užplombavo kabi-

• netą. 
Voldemarą išgabeno au-

Ko jus tikitės 
jus gausite viską

Budweiser
Bariey-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS 
TURTINGAS SUDĖTY

NĖRA GERESNIO

MHafflfflinmHHiiilIlIlIlIlIlilIHI

Įdomi smulkmena. Prof. 
Voldemaras pareikalavęs 
protokolan įrašyti, kad jis 
esąs teisėtas ministeris pir
mininkas ir užsienių reikalų 
ministeris, nes esąs paskir
tas teisėto prezidento Gri
niaus. Reiškia. Voldemaras 
pripažįsta, kad dabartinis 
prezidentas Smetona nėra 
teisėtas Lietuvos preziden- 

; tas ir negali jo ištremti.
Vis dėlto Voldemarą iš- 

1 gabeno į Platelius. Plateliai 
_  puvimai ridu- gTili už 3-i kilometrų nuo 

ko pasekmė buvo išpūtimas iiau]jn jp UŽ 280 kilometrų 
nuo Kauno.

I Neužilgo po tam į Plate- 
‘ ; nuvyko tris laikraščių 

reporteriai: vienas nuo vo
kiečių laikraščio, kitas nuo 

j žydų, trečias nuo latvių. Jie

I

GARSUS DAKTARAS 
REKOMENDUOJA 

“Chicago, III — Mane baderiavo ne
virškinimas ir sykiu 
riuose, ’ i___ ‘
ir apetito stoka.
trinerio karti s vynas
tuoj palengvino tuos trubelius Dr. 
O. W. Junek, Chicago Medical Scho- llUS 
oi.”

Paakstinimui reguliariško veikimo 
pilvo, vidurių, jaknų ir tulžies imk 
Trinerio Kartaus Vyno reguliariškai 
tris sykius dienoj. Pradėk šiandien: 
yisose aptiekose.

Gražios apylinkės, gar
sus Platelių ežeras, bet mie
stelis menkas. Gražiausi rū
mai jame tai dvarininko, 
žinomojo Francuzijos pilie
čio grafo Šuazelio, kurs vis 
dar tebeturi savo rankose 
apie 7,000 ha (su ežeru). 
Norėta prof. Voldemarui 
gauti butą grafo rūmuose, 
bet grafas turįs svečių iš 
Francuzijos. Tat prof. Vol
demarui teko apsigyventi 
klebonijoj prie medinės baž
nyčios. Pirmas valandas po 
atvykimo, penktadienio ry
tą, kol surado butą, jis pra
leidęs policijos punkte ant 
senos sofos.

Gyvena Voldemaras kle
bonijos salione ir guli ant 
kunigo sofos. Vienintelė 
draugystė — vietos klebo
nas, kun. Eidrigevičius. 
Penktadienį buvęs pietų pas 
grafą šuazelį, bet daugiau 
nėjęs, nors buvęs kviečia
mas. Matyt, draugystė ne 
visai patikusi. Pirmas die
nas Voldemaras dažnai iš
eidavęs į miestelį, bet sek
madienį pasitaikė, kad jis 
visai nepasirodė. Sako, ra
šąs skundą ant policijos.

P. S. Vėliausios žinios sa
ko, kad kunigas Voldemarą 

. ‘ J " • i
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: Greitas Laivų Patarnavimas i Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas sąvaitė, prieinamos kainos. Tie

sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, MILMALKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg-American Line
209 Tremont Street----------------------------------------- Bostoa

; Žydu, uvvias nuv latviu. »jic nu, nau v ujuciii
norėjo turėti su Voldemaru Į iš klebonijos jau išvijęs.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Kelia 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

— — Ganėtinai Gero Maisto
ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Yorko
Rugsėjo 6 

Rugsėjo 13 
.... Rugsėjo 27 
kreipkitės pas savo

Puikus Laivai 
Švarumas
Laivų Išplaukimai Iš N e w 

S.
s.
s.

Informacijų ir laivakorčių reikalais 
agentą arba:

S.
S.
s.

“OSCAR ir ..........
“FREDERIK VIII” 

“l’NITED STATĖS”

SCANDIHAV1ANAMER1CAN LINE
27WHITEHALL ST. 243 WASHINGTON ST. ISO N. LA SAULE ST.

Į NEW YOR.K, N.Y. BOSTON,MASS. CHICAGO, ItL.
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Vietinės Žinios
KOMUNISTŲ MITINGAS 

NEPAVYKO.
Pereitam “Keleivio” nu-

LIETUVIŲ PARODA 1 
FRANKLYN PARKE. |
Ketvirtadienį, rugpiučio ______

(August) 28 d., 1930, 8 vai. mery buvo rašyta, kad ma- 
vakare, Franklin Parke, Bo- joras Curley atsisakė duoti 
stone, bus Įdomi lietuvių leidimą komunistam laikyti 
paroda ir dainų vakaras, są- ant Boston Common Sacco- 
ryšyje su Bostono 300 metų Vanzetti mitingą, 
sukaktuvių švente. Geistina, Pereitą penktadieni aš at- 
kad daugiausiai lietuvių su- silankiau ant Boston Com- 
sirinktų ir dalyvautų apei
gose. Vieta yra netoli 
“paukščių šventyklos.” Va
žiuojant gatvėkariais reikia 
paimt Forest Hill elevatorių 
ir išlipti stotyje “Eaglestone sirinko~ apie 1,000 žmonių 
Square;” ten sėst Į Walnut minia. Atokiau nuo šitos 
street karą, kurs priveš, be- publikos susirinko kita tiek 
veik, iki vietos. Vietą nebus žiūrėtojų. Policija ant estra- 
sunku rasti, nes apeigose dos nieko neleido ir net ke- .,Praei‘F 

. dalyvauja apie pora desėt- lis kartus nuvijo nuo jos re- 
kų tūkstančių žmonių kas —' ‘ ~
vakarą.

Šis vakaras bus žinomas 
kaipo “Lietuvių Vakaras” ir 
jo programas bus maž-daug 
sekantis: (1) Maitino or
kestrą sugrajis overturą,
(2) James M. Curley, Bos
tono majoras, sveikindamas 
lietuvius pasakys prakalbą,
(3) Apie lietuvius kalbės 
advokatas F. J. Bagočius,
(4) “Gabija” sudainuos 3 
dainas. (5) St. Paura sudai
nuos dvi dainas, (6) Marti
no orkestrą sugrieš “Visur 
tyla,” (7) P-lė Mitrikaitė 
sudainuos dvi dainas, (8) 
Martino orkestrą sugrieš 
“Skambančios stygos,” (9) 
“Gabijos” choras sudainuos 
tris dainas ir baigs Lietuvos 
himnu. Paskui seks persta
tymas gyvų paveikslų (tab- 
leaus) iš Lietuvos praeities; 
mytologiško, istoriško ir da
bartinio gyvenimo. Viso bus 
šeši paveikslai iš 18 asmenų, 
kurių tarpe dalyvaus p-nia 
Kapočienė, p-lė Agota Sta- 
roliutė. kitos lietuvaitės ir 
jauni lietuviai.

Jokios Įžangos ir kolek- 
tos nebus. Geistina matyti 
lietuvius netik iš Bostono, 
bet ir iš artimų miestelių.

Reporteris.

mon ir patyriau štai ką: 
Dar prieš 6 vai., atėjo būrys 
(apie 20) policininkų ir ap
supo čia esamą orkestras 
estradą. Apie 6 valandą pri-

Kratos ir areštai.
Pereitą subatos naktį Bo

stono policija padarė abla- 
vą ant “sp.vkyzių" i 
legerių.” Buvo iškrėsta 
vietos ir areštuota 182 as
menys, iš kurių 154 buvo 
kaltinami už girtybę, o liku
sieji už degtinės pardavinė
jimą. Be to dar 24 buvo su
gauti lošiant iš pinigų. Kra
tos buvo daromos po visą 
Bostoną ir jo priemiesčius. 
South Bostone buvo suimta 
Agnė Gunkienė po numeriu 
142 Bowen st. ir Adam Do- 
brodziej po numeriu 
Dorchester avė.

KELEIVIS
Apšaudė meilužius.

Albert Murroy, 21 metų 
amžiaus vaikėzas, buvo išsi-

ii- "būt- vežęs vieną vakarą jauną 
ėsta 27 merginą už miesto ir susto- j

ANT BANDOS I kambariai, gazas 
ir elektriką, $12.00 į mėnesį. Galima 
matyt savininką nedėliomis iš ryto.

112 Goki st., So. Boston, Mass.

✓ No. 35. Rugpjūčio 27, 1930.
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Vaizbos Butas ruošia didelį 
pikniką.

Labor Day dienoje lietu
vių Vaizbos Butas ruošia di
deli pikniką Vose’s Pavilio- 
ne, Maynarde.

~ ‘ ' Vaizbos
piknikai

Buto
sutraukdavo labai 

svieto, nes būdavo

Į
I

i

--- ------------- - J , v.
porterius-fotografus. Po ko- aauS . . ...
kio pusvalandžio, būrelis įmaningai organizuojami, 
vyrų suužė ir pradėjo stum- - - . .
tis prie estrados, bet polici- sportininkų kontestai ir 
ja juos atrėmė. Tuomet pub- >orai}gios dovanos. 
likoj pasigirdo kalbėtojas.’ r
Po jo antras, trečias ir taip . , . .
apie 20 minučių. Kalbėtoju -^vta dau£ PaLvnmo ir ren- 
negalima buvo^ matyti, nei g--; ?-—— 1-'- 
jų kalbos girdėti. Pagaliau, Pu^:^ai patinka, 
pasigirdo aukšto tono kai-1, _J ,”*"- 
ba ir publika ėmė ūžti. Po 5 Ke’ ^ad S1°. Patuko nei lie-

Ypač Įdomus būdavo ivai-

Šis piknikas žada būti da 
įdomesnis, nes iš praeities

gėjai jau žino. kas geriausia

pasigirdo aukšto tono kai-L _^'ras, kapočius mums sa-
1 • 1 1 «v — _ W 1x0/1 cm TM l.'Yt 1 L'/A YYZN1 1 1

minučių kalbos, 3 poiiema- nesustabdys, nes \ ose s 
nai kalbėtoją suėmė ir nusi- ■ .
vedė per sodą. Toks liki-ūkiams, .
mas buvo ir kitų dviejų ban- ru butų slapia, tai
džiusių kalbėti. Visus tris ~ ....... -
polieistai nusivedė. Vienas V11?ono vl(luLe- Šokiams yra 
areštuotųjų turėjęs plakata Pa*mta P- Dirvelio orkestrą

*....................................; is \v orcesteno. taigi muzika
j ve_ bus puiki, ir jaunimas galės 
publi- i Pnsišokti kiek tik norės. Šo- 

________ ____ Po to sslėje bus renkama gro
jau niekas daugiau kalbėti, žiausia lietuvaitė ir jai bus 
nebandė, tik buvo paberti,^u£ta sidabro taure, 
lapeliai, kurie kvietė visus 
eiti po No. 22 Harrison avė., 
kur yra žydų dienraščio re
dakcija.

Apie 500 žmonių būrys 
per sodą numaršavo i nuro
dytą vietą. Ant Boylston 
gatvės būrys kiek pašukavo

su obalsiais, kuri policija ir
gi nusinešė. Policijai ve
dant areštuotuosius, į 
ka šaukė: “bu-bu.” Po to

Pavilione yra erdvi salė šo- 
todėl jeigu po atvi-

svečiai galės linksmintis pa-

jęs tamsioj* vietoj pradėjo 
su ja myluotis. Tuo tarpu 
atėj*o kitas vyras ir ėmė rei
kalauti, kad šita mergina 
eitų su juo pasimyluoti. 
31urray pasijuto užgautas ir 
kirto nepažįstamam i veidą; 
nepažįstamas tada išsitrau
kė revolverį ir šovė Į Mur- 
ray, sunkiai pastarąjį su
žeisdamas. Mergina tuo tar
pu klykdama pabėgo. Už
puolikas buvo sugautas ir 
pasirodė esąs tūlas John M. 
Manter iš Wobumo. Jis pa
statytas po $20,000 kaucija.

Sugrįžo iš Lietuvos 
p. Likienė.

ši pavasarį p. Likienė bu
vo išvažiavusi Lietuvon ap- ■ 
lankyti savo tėvelius, kurių i 
buvo nemačiusi per 20 me- j 
tų. Dabar ji grižo atgal ir' 
apipasakojo sąjro Įspūdžius: 
sekančiai: Lietuvos žmo- į 
nės, ypatingai jaunimas, į 
esą mandagus ir dideli Lie-' 
tuvos patriotai. Ūkės paro- i 
d oje Kaune, buvo išstatyta 
labai daug Įdomių išdirbys- 
čių ir gražių gyvulių. Klai
pėdoje dar yra daug vokie
čių. lietuviškai susikalbėt 
-unku. Palangoje puikios 
maudynės, bet daugelis 
maudosi “Jievos koaiu- 
muose” (nuogi). Yra pa- 
skirstytos vietos vyrams ir 
moterims ir policija prižiū
ri.” Reporteris.

RUIMAI. 3 ir 4 ruimai, naujai gra
žiai ištaisyti. Randa nedidelė.

100 Silver st., So. Boston, Mass.

i

I
I i
I 
!

I

Mano farma, puikioj vietoj.
Užlaikome Lietuviškų Sūrių. Svie

sto, Kiaušinių, turime taipgi Paršiu
kų. Viščiukų ir Daržovių. Važiuokit 
per Ųuincy, U’eymouth, No. 3 keliu 
iki Queen Ann Corner. Ten paklaus
kite Pond street. (35)

DOM1MKAS ŠAPOKAS
211 Pond st., Rockland, Mas-.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,

LAWRENCE, MASS.

Telefonas Columbia 6655 
5689

H. A. WALKER 
MOVING CO.

FURN1TL RE and PIANO MOVERS 
| tolimesnias vietas arba arti.

Geras Darbas. Žema Kaina
Storage Pakavimas
11 KILI. ST. 724 DUDLEY ST. 

Reikale kreipkitės prie musą, gausite 
gerą patarnavimą.

Du Metai Išmokėjimui 

PLŪMBING & HEATING 
POWERS & MEHEGANS 

į 500 Broadway,
) Tel. So. Boston 4599-
StxwwinnHnn h noonon xnceooaaaonnn r nmr m

So. Boston.
---- Milton 6211

I LIETUVIŠKA i 
: BUČERNE i
• Užlaikome geriausią tavorą iri 
{parduodame pigiausia kaina. Alė-*
• sos visuomet šviežios. !i , •
l Taipgi užlaikome šviežius die-j
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. j 
{ I’agardinimui Chop Suey, var-i 
•tokit China Boy Soy Sauce, 15c {
• už bonką. i
• Lietuviški skilandžiai __ _sv. 35e{
{ Švieži sūriai nuu farmų. i
• Visokį tavorą pas mus galite gaut {
{ pigiai ir gerą. <
' J. PATKAUSKAS •
» STRAND CASH MARKET '
• 331 BROADM AY. SO. BOSTON. J
I Telefonas: So. Boston 0551. !
t      ’

gszsesHSHsasasasHSHSisase 
Įg Telefonas: So. Boston 1*58.

I BayViewMotor
Dj Peter Trečiokas kr
S Jos KapočuBM
? GERIAUSI LIETUVIAI 
į MECHANIKAL
B Taiso visokius autoMkilta* 
B gerai patarnauja.
B Agentūra Studebaker ir EraUn 
įį] Reikale kreipkitės ir gani 
bj patenkintą patarnavimą.
fO Pardavimo vieta:
j 549 E. BROADVAY

i“ Taisymo vieta:
1 HAML1N ST, 

įį kampas E. Eigfet st,
3 SOUTH BOSTON. MAS8. 
•TfSaS2525?5?5Z

*

Bus taipgi plaukimo, bė- 
' gimo ir kitokios lenktynės, 
; kur geriausia pasižymėju
siems sportininkams taipgi 
bus duodamos brangios do- 

■ vanos.
Į Piknikui pasibaigus bus 
; Vaizbos Buto reorganizaci- 

įr šalygatviais atėjo prie žv- ■ ia* kad prisitaikius prie cen- 
dų laikraščio redakcijos. Į tralinės organizacijos. 
Čia vėl buvo paleista keli j --------------
Šukiai. Iš redakcijos lango; “Keleivio” redakcijoj lan- 
atsistojusi mergelė ėmė i - 
kviesti i vidų. Dalis publi-i Pereitą 
kos suėjo, bet didesnė dalis ‘ vio” 
liko ant gatvės žiopsoti. Čia*ras iš "Tėvynė 
vienas policmanas žiopsoto- 
jus išvaikė. Viduje ėjo pra
kalbos.

DOVANAI
Kas nori jryventi Dorchesteryje j 

2.8 Ellet st, ir apsiims prižiūrėt ma- ! 
no namus, duosiu 4 kambarius už 
pusdykiai. Y'ra visi Įrengimai. Atsi
gaukit tuojaus. (36)

W. YANUSS
134 — 6-th st, So. Boston, Mass.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ » 
Jei reikia ir Popieriuoju. 

Gausite gerą darba. Klauskite kainą. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Tickr.or st, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.

i

VISU ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mos, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

t R.J.VASIL
I

;PAMWAY AUTO SERVICE
‘ and F1LLING STATION
I Studebaker Karą Agentūra, taip- 
j gi geriausia taisymo vieta.
• Jeigu norite, kad Jūsų automo- 
į bilius ilgai laikytų, duokit patai- 
| syt mums. Darbas geras, kaina 
I prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 

karas gerai trauktų, imkite gazo- 
I liną pas mus.

IVIKTOR VAITAITI8

415 Old Colony Avė,

SO. BOSTON, MASS.
i Telefonas: So. Boston 0777.

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAMEL TAIPGI SIUVAME 
NAUJ AS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS .
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS- 
U 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

UI Broadway, tarpo C ir D 8C,
SO. BOSTON, MASS.

l 
į

s

I

i DR. J. MARCUS
I Iš MASKVOS IR KAUNO
? Specialistas slaptų ir kronišką ligų 
į moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

I 261 Hanover St., Boston. Office 7
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437.
Į Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. 
■

Lietuvis Optometnstis

Norėjo pagrobti merginą.
Pereito nedėldienio nak

tį per Commonwealth avė. 
smarkiai dūmė automobi
lius, kuriame labai klykė 
mergina. Vienas jaunas vai
kėzas sėdėjo prie mašinos 
vairo, o antras stengėsi mer
giną nutildyti. Pastebėjo tai 
policmanas ir išbėgęs ant 
kelio davė ženklą automo-s 
biliui sustoti, bet tas da ‘ 
smarkiau pradėjo dumti, i 
Tada policmanas šoko i sa-1 munistai tik šitaip gali pasi- 
vo automobilių ir pasivijęs. rodyti, tai jau geriau visai 
pirmąją mašiną sustabdė. Į jiems nesirodyti. Šituo pasi- 
Pasirodė, abudu jauni vai-! rodymu jie nenugąsdina 
kežai joje buvo girti ir pasi- Į buržuazijos, bet atvirkščiai, 

parado, kad jie labai silpni.
Praktikoj nesimato to, ką 

jų laikraščiai rašo.
Reporteris.

kesi p. Bajoras.
j subatą “Relei- j 

ofisą aplankė p. Bajo- i 
” Jis su šei- i 

myna buvo pavažiavęs Į į 
šiaurę atostogas praleisti ir į 
grįždamas atgal Į New Yor- i

Ant Boston Common po-į ką sustojo Bostone. Kalbantį 
licija stovėjo iki 8 vakaro,!apie “Tėvynę” ir SLA. rei-Į 

j bet niekas, čia dąugiau ne- į kalus, buvo užsiminta ir | 
j bandė kalbėti nei demonst-* apie tą triukšmą, kuri bol-j----- ----- - .............

i
ruoti. Matėsi keli ir raiti po-'ševikai kelia dėl nevykusiai 
licininkai. į investytų SLA. pinigų. Kaip

Mano nuomone, jei ko-^~ ” '

vo automobilių ir pasivijęs.rodyti, tai jau geriau visai.

gavę merginą norėjo ją išsi
vežti Į miškus. Abudu buvo 
areštuoti.

p. Bajoras paaiškino, tai tų 
nuostolių nebus nei dešim
tos dalies to, ką bolševikai 

pinigai 
pirmų 
viskas 
vietoj

Sulaužė rakandus, dabar 
sėdi kalėjime.

James Brady šeimynoj 
j vyko naminis karas. Pati 
nutarė nusipirkti naują pe-

'skelbia. Visi SLA.
■ esą paskolinti ant 
l “morgičių” ir čia 
(tvarkoj. Tik vienoj 
: galėsią būt truputis nuosto
lių, tai Waterbury ant De- 
venio-Užunario namų, čia 

: Susivienijimas buvęs ap- 
Sumušė ir apiplėšė automo- gautas. Bet tokių nuostolių 

bilių agentą. pasitaiko net ir bankams
Du vyrai nuėjo pirkti au- pakelti, todėl apsisaugoti 

tomobilių ir paprašė, kad nuo jų niekas negali. Į ban-
čių už $175 ir kai kurių kitų agentas juos išsivežtų ir pa-! ką padėti pinigai irgi kar 
rakandų. Vyras buvo tam rodytų, kaip jų deramas au-itais gali žūti, 
priešingas. Parėjęs vieną ’ tomobilius bėga. Kada išva- 
vakarą namo ir radęs virtu- žiavo visi už miesto, nepa-' 
vėj naują pečių, jis baisiai žistamieji tuoj davė agentui ( 
Įnirto ir paėmęs kūjį sudau- į galvą, paskui smarkiai su-’ 
žė pečių į skeveldras. Pas- daužė ji visą ir pasiėmę jo * 
kui sunaikino stalą ir kitus automobilių nuvažiavo sau. 
rakandus. Pati pasišaukė Agentas dabar miršta ligo- 
policiją ir Brady dabar sėdi ninėj.

-- ------------------- ' * .---------------
į Bagočiaus namas apdegė.
Į Nedėldienio naktį apde
gė adv. F. J. Bagočiaus na- 

Dedhame pereitą nedėl- mas ar.t Petersboro gatvės.
dienį buvo užmuštas ant Nuostoliai 
gatvės Peter Vetere, 44 me
tų amžiaus vyras. Jisai mė
gino perbėgti skersai Wa- 
shingtono gatvės, nelauk
damas kol automobiliai pra
važiuos. Viena mašina jam 

kita 
ant

North Cambridge’uje gat- 
vėkarių kompanijos busas 
važiuodamas su žmonėmis 
atsimušė Į telefono stulpą ir 
smarkiai sukrėtė 10 žmonių.

uždarytas už grotų.

Automobiliai užmušė 
žmogų.

Išvažiavimas
į
I

SO. BOSTONO LIETUVIU 
PILIEČIU DRAUGYSTĖS 

PIKNIKAS jVYKS 

“i Sept 1,1930 
D. L. K. KEISTUČIO D-TĖS !> (RžE 

OAKLAND GROVE 
East Dedham, Mass.

Ukėsų Kliubas deda visas pastan- 
5. Bus 
Sporto

suadvė ir numetė po 
masina. Vargšas mirė 
yietos.

apskaitomi nuo' 
$20,000 iki $30,000. Adv.į 
Bagočius pats čia negyvena! 
ir todėl gaisra priežasties' 
da nežino. Kai kurie gyven-j 
tojai sako, kad prieš pat J88 ir rik,?lkiA. bus Puiį:'ausias 
gaisrą buvo girdėtis smar- Darbus.
kus sprogimas. Manoma, I šį pikniką suvažiuos 
kad sprogimą pagimdė ga-1 ^kįr

*ZaS. _ į Kviečia visus L. U.

sporti- 
galima

D. KOMIT,

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI 
šeimynoms pristatymas 

musų Spedališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. Se. Boston 0780 ir 0781.

X 409 BR0ADWAY, ROOM 4, S 
V SO. BOSTON, MASS. « 
S Parduodu: NAMUS. FARMAS, g 
$ KRAUTUVES. X

Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, X

I® NAMUS, FORN1ŠIUS, KRAU- g 
TUVES ir tt. X

Apdraudžia gyvastį ir sveikatų. Jį 
PADARAU VISOKIUS DOKU- « 
MENTUS kaip čia, taip ir Lie- 
tavoje, greitai ir atsakančiai. <A 
Norint gero patarnavimo, kreip- X 
kitės, R- J- VAS1L <
409 Broadoay, So. Boston, Mase $

Kam Permoket
Mes perkraustome ant vietos arba 
Į kitus miestus. Mes perkraustome 
bile kur. Perdėjimai iškimšti. Visi 
kroviniai apdrausti.

MIDDLESEX TRUCKING
583 Dudley SU Roxbury
Tel. Garrison 8843.

7 BOSTON SU SO. BOSTON
Tel. So. Boston 4414-W.

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

J. L. PAŠAKARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Maso.

Šeštas Metinis Išvažiavimas
Rengia

Lithuanian Chamber of Cominerce of Mass.
LABOR DAY

Rugsžjo-Sept. 1, Pradžia 10 v. ryto
Vose’s Pavilion, Maynard, Mass.

Šokiai bus per visą dieną Grės Dirvelio orkestrą iš AVorcesterio. 
Gražiausiai lietuvaitei iš Mass. bus dovanota sidabro taure. 
Sidabro taures ir kitokios brangios dovanos bus duodamos ir už 

visokius atletiškus pasižymėjimus.

NAUJA LIETUVIŠKA
aptieka

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gvduoliu. 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 pastų. At
minkit musų adresą.

D CAB1T (Rcg- Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadvvay. 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9.
Nedėliomis ir šventadieniam 

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACIIUSETTS AYH, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

881
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ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

šiame tome kalbam* apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybė*, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautą istoriją (huno, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiau* karus, apie garsą kįnų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai,” f

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... 12.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuraaea 
Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston, Mass

i

LAIDOJIMUS* 
kuriuos paveda * 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet* 
būna patenkinti* 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. J 

Mano kaina* 
visiems ir visur* 
vienoda. *

{ JONAS PETRUŠKEVIČIUS *
[ Lietuvis Graboriu* *
► 162 Broadway. So. Boston, Mass.,
► Residence: 313 W. 3-rd street. *
» Telefonas: So. Boston 0304-W. J

Vėliausi, geriausiai veikianti ato- 
dikališki ir elektra gydymai, dna- 

da greičiausius rezultatas.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir ironišką ligą.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nno 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: ano 1* 1M 
1 dieną —•

1

I EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dielea 
galima gaut pas 

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len- 

’kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279.
222 HUTINGTON AVĖ., netoli Mas». Avė., BOSTON, MASS.


