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Lietuviai ir Lenkai
Važiuoja Tautų Lygotu

VILNIAUS KLAUSIMAS 
NEIŠRIŠTAS.

COOLIDGE SULAUŽĖ 
ĮSTATYMĄ

Laikraščiai praneša, kad 
.viešėdamas Minneapolio 

’ brokerio dvare, prezidentas ’ T* 1 v

Voldemarui parankiau bus 
nusileisti lenkams Ženevoje.

Šią sąvaitę, 30 d. rugpiu- ĮCoolidge nušovė gervę Wis- 
čio, Ženevoje atsidaro Tautų consino valstijoj. Amerika 
Lygos Tarybos konferencija,'turi padarius su Anglija su- 
o ateinantį panedėlį, 3 d. tartį, kuri draudžia šaudyt 
rugsėjo, tenai prasidės jau gerves per du metu. Vadina- 
pilnas Tautų Lygos seimas, si ponas Coolidge sulaužė

J tą seimą važiuoja ir lie- tarptautinį įstatymą. Bet 
tuviai su lenkais. Jie turės ra- klausimas, kas jį už tai nu- 
portuoti, ką jie yra nutarę baus?

pilnas Tautų Lygos seimas.

portuoti, ką jie yra nutarę 
Vilniaus klausimu. Tas klau-j
simas yra neišrištas, ir gali SUSPROGDINO LAIK- 
but, kad Tautų Lyga privers RAŠČIO SPAUSTUVĘ.
besipešančius susitaikyti. Chicagos priemiestyje, ku-

Sprendžiant iš paskutinių ris vadinas Chicago Heights, 
įvykių, galima manyti, jog laikraščio “Star” spaustuvėj 
Voldemaras taip ir nori, kad sprogo bomba, suardydama 
Tautų Lyga priverstų jį su vjgą spaustuvės priešakį, 
lenkais taikytis, nes tuomet j Spėjama, kad tai gemblerių
jis galėtų parvažiavęs namo 
teisintis, kad jis ne savo va
lia lenkams nusileidžia.

Taip išrodo dėlto, kad 
paskutiniais laikais Volde
maras būtinai norėjo, kad jo 
ginčas su lenkais butų per
keltas į Tautų Lygą. Lenkai 
prisispyrę reikalavo šaukti 
konferenciją da prieš Tautų 
Lygos susirinkimą. Iš pra
džių jie siūlė šaukti tokią 
konferenciją Ženevoj ke
liom dienom prieš Tautų Ly
gos susirinkimą, bet kada 
Voldemaras su tuo pasiūly
mu nesutiko, lenkai patarė 
susirinkti Karaliaučiuje. Tuo 
tikslu šiomis dienomis į Kau
ną buvo atvažiavęs net spe- 
cialis lenkų valdžios pasiun
tinys, Szumlakovvskis, ir as
meniškai įteikė Voldemarui 
lenkų valdžios notą, kurioje 
buvo siūloma tuojaus pradėti 
konferenciją Karaliaučįuje, 
jeigu Ženevoje Lietuvai ne
paranku. Bet nieko iš to neiš
ėjo. Voldemaras nenorėjo 
derybų, ir tiek.

Taigi dabar lieka pamaty
ti. ką Vilniaus klausimu pa
sakys Tautų Lyga.

darbas, prieš kuriuos tas lai
kraštis kovojo.

Baisi Skerdynė 
Makedonijoj.

Iš Sofijos pranešama, kad 
pereitą sąvaitę Makedonijoj 
buvo išskersta 15 revoliucio
nierių, nesenai užmuštojo 
gen. Protegerovo šalininkų. 
Jie buvo išvilioti į kalnus, ne
toli Filipovo, ir tenai sušau
dyti. Manoma, kad tai pada
rė priešingos organizacijos 
žmonės, kuriems vadovauja 
tūlas Ivan Michailov. Revo
liucionierių tarpe dėlto kilo 
didelis triukšmas.

ANGLIJA ATSIIMA SAVO 
SUBMARINO LAVONUS.

Pereitame “Keleivio” nu
mery rašėme, kad rusai iškė
lė anglų submariną, kuris bu
vo paskandintas su visais 
žmonėmis Baltijos jūrėse 
1919 metais, kuomet anglai 
atakavo Sovietų laivyną. Ta
me submarine rusai dabar 
rado 41 lavoną ir pranešė 
Anglijai, kad jie visus juos 
palajdos, jeigu Anglija ne
nori jų atsiimti. Bet iš Kronš- 
tato dabar pranešama, kad 
tenai atplaukė anglų laivas 
“Truro,” kuris pasiims žuvu
sių jurininkų kaulus ir išsi
veš juos Anglijon.

KATALIKYBĖ TRUKDO 
SMITHUI AGITACIJĄ.
Demokratų kandidatas į 

Amerikos prezidentus, Al. 
Smith, yra katalikas, ir todėl 
vargiai bus išrinktas. Patys 
demokratai sako, kad jeigu 
ne Smitho katalikybė, tai jo 
laimėjimas butų užtikrintas, 
nes republikonai biauriai yra 
susitepę aliejaus šmugeliu ir 
kitokiomis vagystėmis. Bet 
Amerikos protestonai grei
čiau balsuos už šmugelninką, 
negu už kataliką.

AKRONE APSKELBTA 
PIKTADARIAMS KOVA.

Akron, ’ Ohio. — Miesto 
valdyba čia paskyrė savo na
rį Rossą piktadarybėms ištir
ti. Tuojaus po to į jo namus 
nakties laiku įlindo keli pik
tadariai. o kada jis pabudo, 
jie šovė jį. Dabar policija 
pradėjo areštuoti visus jai ži
nomus žulikus.

TRAUKINIO NELAIMĖ 
LONDONE.

Londone ant gelžkelio sto
ties atėjęs iš Manchesterio 
traukinys išvertė buferus ir 
įgriuvo ant platformos su 
žmonėmis. Daugiau kaip 20 
žmonių buvo sužeista.

POPIEŽIUS PRADĖJO 
VAIKŠČIOT.

Romos žiniomis, popiežius 
jau pradėjo vaikščiot. Per 
keliai sąvaites jisai dribsojo 
ištyžęs nuo didelių karščių.

Revoliucija Išmetė
1,500,000 Rusų 

Užsienin.
Tautų Lygos apskaitliavi- 

mu, didis karas ir sekę po joj

KIEK ATEIVIAI PAR
SIUNČIA PINIGŲ.

Valdžios apskaitliavimu, 
Suvienytose Valstijose da
bartiniu laiku yra 15,000,000 
ateivių. Kas metai jie par
siunčia savo giminėms mi- ____________
lionus dolerių. Daugiausia ViX)ki’e*perversmai išblaškė 
pinigų siunčia nesenai atvy-' Eu,.op? ir Aziją 
kę imigrantai. Ilgiau Amen- žiau kaip 3,000,000 žmoniu.l laikais, Kuomet ant
koj pagyvenę jau mažiau kurie atsidurė svetimose ša 
siunčia. Todėl dabar, I 
ateivystė sumažėjo, mažiau _ ___ _________
ir pinigų iš Amerikos išsiun- i^ooj)00 žmonių, kuomet 
čiama. Valdžios statistikos bolševikai tenai paėmė val- 
parodo, kad tuojaus po karo džia Tai biu-o daugiausia vi- 
į vienus metus ateivių buvo gokje reakcininkai, buvusieji 
išsiųsta iš Amerikos $700.- caro tarnai ir kontrevoliucio- 
000,000. Gi pereitais metais nieriai, jr Tautų Lygai teko 
išsiųsta jau tik $221,394,000. daugiausia rūpintis jų liki- 
Valdžia mano, kad siunčia- - - - - _
mų pinigų suma tolyn eis da 
mažyn.

Iš visų ateivių daugiausia 
pinigų sutaupo ir išsiunčia 
kiniečiai. Kiniečių Suvieny
tose Valstijose yra apie 50,- 
000, o pernai metais jie iš
siuntė Kinijon iš viso apie 
$25,000,000, kas reiškia apie 
$500 ant kiekvienos galvos.

I
Quincy mieste, netoli Bos- 

teno, vienas bankas pasista
tė sau naują namą ir ant jo 
bokšto pakabino savo firmos 

į vėliavą. Bankas yra labai se
na Įstaiga ir jos vėliava yra 

iraudona, nes buvo priimta
- - - f

Penkiolika Valstybių 
Išsižada Karo Politikos.

I 
iMARĖ MILAŠIUNIUTĖ 

NUŠOVĖ PATĖVI.
Worcester, Mass. — Marė j 

svieto nebuvo bolševikų. To- Milašiuniutė, 15metų am-| 
kai «««.”■ ^Jdel kada ant banko bokšto žiaus lietuvaitė, pereitą sa-be.^pSi L ™ k-ISiP"eita sąvaitę pasirodė rau- vaitę nušovė savo patėvį. Iš 
- vienos tik Rusijos pabėgo dona ^ka, šimto procen-' pradžių ji sakė, kad jis pa- 

1. Kuomet 1-.>1j tų patriotai Quincy mieste leidęs apie ją negražių kal- 
nusigando. Jiems pasirodė, i bų ir užtai ji jam atkeršijusi. 
I/Hrl 1 s n ■» A s •-» « w v 1 . TA « 1 rvi .-n L Z-, 1 - r 1 T 1 rA 1 T

mu. Paskui, kuomet Turkijos 
revoliucionieriai sumušė įsi
veržusią graikų armiją ir nu
vertė Tautų Lygos padalytą 
Turkijoj “tvarką,” kartu ap- 
versdami aukštyn kojomis: 
savo sultono ir kalifo (šven-

kad jų miestą jau užėmė bol
ševikai. Ir iš visų pusių į ban- 
ką pradėjo skambinti telefo
nas. žmonės norėjo žinoti, 

i ką tai reiškia. Pagalios ban-

Dabar gi sakoma, kad jis bu
vo užpuolęs ją nedorais tiks
lais, ir ji šovusi ii gindama 
savo nekaltybę. Ji yra areš
tuota.

ko prezidentas liepė tą vėlia
vą nuo bokšto nuimti.

SKELBS GINKLŲ 
GAMYBĄ.

•Japonijos, Anglijos ir Ita- 
tojo tėvo) sostus, Tautų Ly- J-?. at^°Yai Ženevoj pami
gai prisiėjo iškraustyt iš Tur- 'a^e Pr 1,ai AP!ei lkos d°k' 
kiji 1.200.000 graiku. kurieiįrina,A Ik^ ginkl? ga™yb-a 
jau buvo tenai įsitaisę sau skelbiama be pasigai^ 
gyvenimą. Tuo pačiu laiku iši eJln]o‘ Kiekviena valdžia 

DEERAN GAVO 20 METŲ Graikijos reikėjo perkelti į Rsizada kaS metai paskelbti 
KALĖJIMO. Turkija 400,000 turku. Vi-1v iesa1’ kie.k .->os yaJ?ybe^uv'

t-i - u m riems tiem^ žmonėms reikėio'vopagan,mtaginklų lr kiekLaiskanesys vardu H. M. ll.enk žmonėms rėmėjo . j arsenaluose Bet, / . , , -i----- a išardyti savo namus, keltis į arsenaioei
naują vietą ir jieškoti tenai 
kitos pastogės. Tai buvo di-.
džiausią maišatis žmonijos 
istorijoj, nors laikraščiuose 
labai mažai apie tai rašyta. 
Sukako jau 10 metų, kaip di
dis karas pasibaigė, o apie 
200.000 tokii) emigrantų te
bėra da be vietos ir pašto-j 
vaus gyvenimo. Tai vis dau
giausia visokie didžiūnai 
monarchijų ramsčiai, kurie 
po revoliucijų nebegali Į sa
vo šalis sugrįžti.

Deeran, kuris tūlas laikas at
gal Atlantos mieste pašovė 
du pašto inspektorių, ši pa
gedėlį tapo nuteistas kalėji
man nuo 15 iki 20 metų. Dee
ran pasakė teisme prakalbą, 
sakydamas, kad jis ištarnavo 
Bostone laiškanešiu 17 metų, 
ir ant galo atėję nauji pašto 
inspektoriai išmetė jį iš dar
bo vien dėlto, kad jis ne jų 
partijos žmogus. Deeran yra 
armėnas.

kas gi gali priverst jas skelb
ti teisybę?*

VAŽIUOJANT BUŠU SU
ŽEISTA 15 ŽMONIŲ.
Norwalk, Conn. — Šį pa

nedėlį čia atsitiko nelaimė. 
Bostono-New Yorko busas 
važiuodamas su žmonėmis 
užkabino šonu didelį troką ir 

.‘sužeidė 15 žmonių. Bušo mo- 
tormanas areštuotas ir kalti
namas girtybėj.

150,000 Kiniečių 
Miršta Badu.

Žinios iš Šanchajaus sako, 
kad Šantuno šiaurės lytuose 
dabar miršta nuo bado apie 
H50,000 kiniečių ir juos iš
gelbėt jau nesą vilties. Kiti 
300.000 kiniečių taipgi ba
dauja, bet tuos galima esą 
dar atgaivinti, jeigu pagalba 
ateitų laiku. Išviso Šantuno 
apskrity yra 1,500,000 gy
ventojų. Bado priežastis esą 
didelės šios vasaros kaitros 
ir skieriai (sąrančiai), kurie 
sunaikino laukuose visus ja
vus.

LENKIJA TAIPGI 
P ASIRAS Ė.

Kviečiama ir Sovietų Rusija 
prisidėti prie šios sutarties.

Susirinkę Francuzijos už
sienių reikalų ministerijos 
namuose, penkiolikos valsty
bių atstovai šį panedėlį pasi
rašė sutarti išsižadėdami ka
ro politikos ateityje.-

Einant šita suttartimi, vi
sos pasirašiusios valstybės 
pasmerkia karą ir iškilmin
gai pasižada niekuomet jo 
nesiimti. Visi ginčai ir nesu
sipratimai turi būt rišami tai
kos keliais.

Šitą “amžiną taikos pla
ną” pirmutinis sugalvojo A- 
merikos valstybės sekreto
rius Kellogg, prie kurio pas
kui prisidėjo franeuzų Brian- 
das, ir judviejų suredaguota 
sutartis dabar skamba taip:

“Susitarusios aukštosios 
šalis iškilmingai pareiškia 
savo žmonių vardu, kad jos 
pasmerkia karo priemones 
tarptautiniams nesutiki
mams rišti, ir išsižada jų kai
po įrankio savo šalies politi
koje su kitomis valstybėmis.

“Susitarusios aukštosios 
šalįs nutaria, kad rišant ar 
taikant savo tarpe ginčus ne- 
kuomet nebūtų jieškoma ki
tokių būdų, kaip tik taikos.

“Kiekviena susitarusių 
aukštųjų šalių ratifikuos šitą

HOOVERIS PERDAVĖ 
SAVO TARNYBĄ 

WHITINGUI.
Tapęs republikonų parti

jos kandidatu į prezidentus, sutartį taip, kaip kurios jų 
reikalauja, ir 
99

Stebuklai Jo Neiš
gelbėjo.

Francuzijoj yra pagarsė
jusi “stebuklais” Liurda 
(Lourdes). Jei tikėti kuni
gams, tai tenai darosi di
džiausi stebuklai. Žmogus 
gali būt neregys, gali būt be 
rankos, be kojos, bet jeigu 
tik nuvyks į Liurdą ir pasi
mels, tai ataugs jam ir ranka, 
ir koja, ir akys atsivers. Bet 
štai, šiomis dienomis apsirgo 
Liurdos vyskupas Poirier. 
Rodos, pasimelstų ir pasveik
tų. Bet ne, Liurdos vyskupas 
stebuklams netikėjo. Ne į __
panelę švenčiausią iis šaukė- Valdžia konfiskavo $50.000 areštuota, 
si, bet į daktarus. Jie padarė 
jam operaciją, bet jis vistiek 
mirė. O buvo da ne senas, 
vos 60 metų amžiaus.

t

20,000 ŽMONIŲ INDIJOJ 
MIRĖ NUO GYVAČIŲ.
Kalkutos žiniomis, per pe

reitus 1927 metus Britų Indi-

UŽTROŠKO DU IMI
GRANTAI.

Baltimorėn atėjo laivas su
cukrum ir pasirodė, kad lai-joj nuo gyvačių įgilimo mirė 
vo viduje yra pasislėpę 6 20.000 žmonių. Laukiniai 
emigrantai, * kurie norėjo žvėrįs, kaip tigrai, leopardai, 
slapta Amerikon įsmukti. Du vilkai ir krokodiliai pertą 
iš jųJjuvo jau užtroškę, o ke- pati laiką sudraskė 2,000 
turi pusiau gyvi. žmonių.

RYGOJE APSKELBTA
GENERALIS STREIKAS

400 ŽMONIŲ ARĖS- jo juos areštuoti ir kilo riau- 
TUOTA. šės. Daug žmonių buvosu-

--------------- žeista ir apie 400 streikierių

unijų pinigų.
Telegramos iš Rygos sako, 

kad šiomis diertbmis tenai

Hooveris rezignavo iš ko
mercijos ministerių ir šį pa- 
nedėli jau formaliai perdavė 
savo tarnybą naujai paskir
am Whitingui.

ANGLIJOJ 1 300 000 BE
DARBIŲ.

Dabartiniu laiku Anglijoj 
vra 1,300,000 žmonių be dar
bo, ir surasti užsiėmimą 
jiems jau nėra vilties, nes jų 
vietas užėmė mašinos. Vie
natinis išėjimas, tai sutrum
pinti darbo laikas iki 4 ar 5 
valandų į dieną. Amerikos 
darbininkai jau pradeda to 
reikalauti.

konstitucija 
pristatys ją į

Pirmutinis po ta sutartimi 
pasirašė Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Strese- 
mann, paskui Amerikos vals
tybės sekretorius Kellogg, 
paskui Belgijos atstovas Hy- 
mans, ir tt.

Iš viso pasirašė šios valsty
bės: Vokietija. Amerika,
Belgija, Francuzija, Anglija, 
Kanada. Australi ja, Naujoji 
Zelandija, Pietų Afrikos 
Unija, Airija, Indija, Italija, 
•Japonija, Lenkija ir Čeko
slovakija.

* Žinios iš Maskvos sako, 
kad Sovietų Rusija taipgi ga
vusi pakvietimą prie šitos su
tarties prisidėti.KINIJOJ VĖL MUŠASI.

šefu apiclinkėj, Kinijoj, 
valdžia norėjo nuginkluoti 
200 kareivių, kurie pasirodė 
nelabai ištikimi. Jie nepasi
davė ir kilo mušis. Apie 200 
buvo sužeista. Vieni maišti
ninkų buvo suimti, kiti pabė
go-

Baisi Katastrofa 
New Yorke.

Pereitą sąvaitę viename 
New Yorko tunelių įvyko 
baisi katastrofa. Traukinys 
pilnas žmonių iššoko iš bėgių 
ir 8 vagonai sutvžo atsimušę 
į betono sieną. Nelaimėj 17 
žmonių buvo užmušta ir 156 
sužeista.

, Sakoma, kad generalis 
streikas nenusisekė dėlto, 
kad jį apskelbė komunistai, 

buvo didelių sumišimų. Vai- kurie dabar pasivadino “kai- 
džios šnipai užuodę, kad še- nais socialistais. komunis- 

NORI ŽUDYT NEIŠGYDO- šios profesinės sąjungos Ry- netuii darbininkų mimo- 
goję turi 50,000 doleriu rin- srĮTit.irimo.ir twlel ! ?cn«- 
kimų agitacijai. Tuojaus bu- ? Į streiką išėjo nežymi sau- 
vo užpulti tų unijų ofisai ir Ja*ė-

Pinigus valdžios agen- pz-»-r-wiNYS NFW YORKO 
tai išplėšė. Buvo areštuoti ir POTVINYS NEW YORKO 
unijų viršininkai, bet vėliaus vA1^1 1JUJ-

paleisti. Kad pateisinus šitą! Nuo smarkaus lietaus New 
ekspropriacijos darbą vai- Yorko valstijoj patvino Ron- 
džia paleido paskala buk tie finut crcek ir užliejo 7 kai- 
$50,000 buvo prisiųsti uni- mus Hudsono paupy. Ellens- 
joms iš Maskvos ‘ viIles ka,mas visai nuneštas į

Pasipiktinę šitokiu vai- Hudsoną. Du žmonės prigė- 
džios plėšrumu, unijų vadai rė. o septyniolikos da nesu- 
tuojaus apskelbė Rygoje ge- randama.
neralį streiką. Streikas te- It*clWfia* „.. 
ciaus nepasisekė, nes darbą' UŽSIMUŠĖ KASYKLŲ 
metė vos tik apie 4 000 dar- BARONAS,
bininkų. Streikininkai bandei Bluefield, W. Va. — šį pa- 
sulaikyti ir kitus nuo darbo, nedėk čia užsimušė Ameri- Tvo tikslu nio pat rvto iiejcsn Coal Cleanįng korpora- 
pradėjo stabdvti gatveka- cijos L 
nūs, kuriais darbininkai va- Toole. Jis nukrito nuo auks- 
žiavo į darbą. Policija prade-.tos vietos ir nusisuko galvą.

MUS LIGONIUS.
“Česke Slovo” praneša, 

kad greitu laiku Čekoslova
kijoj bus legalizuotas žudy
mas neišgydomų ligonių. Jei
gu du daktarai pripažins.

GRAIKIJOJ SIAUČIA 
ŠILTINĖS EPIDEMIJA.
Graikų žemėj kilo šiltinės

epidemija. Piraejaus mieste L , ~ ...
užsidarė 300 krautuvių ir 72ta.<,,?™<^5:?e[?.! 
dirbtuvės, nes darbininkų 
nėra. Laivai uostuose taipgi 
negauna darbininkų pre
kėms krauti. Tautų Lyga su- 
sirupinus, kad epidemija ne
išsiplatintų į kitus Vidurže
mio uostus.

ma liga, tai jis bus numarin
tas lengva mirtimi. Tas pats 
įstatymas paliuosuosiąs nuo 
atsakomybės žmones, kurie 
padeda kitiems nusižudyti.

APOPLEKSIJA UŽMUŠĖ 
AMERIKOS KONSULĄ.
Frankfurte prie Meino, 

Vokietijoj, nuo apopleksijos 
krito Amerikos konsulas 

40 motų

MIRĖ VOKIEČIŲ AD
MIROLAS.

Šį panedėlį Vokietijoj mi
rė admirolas Alfred Meyer- Claiborne. Jis buvo 
Waldek, kuris karo metu gy-1 amžiaus vyras, tarnavęs kon- 
nė nuo japonų Vokietijos ko- šulu Anglijoj. Francuzijoj ir 
loniją Kiaučau (Kynuose). Rumunijoj.

d žios šnipai užuodę, kad še- riais socialistais.” Komunis-

AR NEBUS TIK LIE
TUVIS?

Laikraščiai praneša, kad 
šį panedėli Whalom ežere 
prigėrė John Kurkas, 53 me
tų amžiaus žmogus iš Fitch- 
burg, Mass. Sprendžiant iš 
pavardės, jis gali būt lietu
vis.

PABRANGO MAISTAS.
Maisto trustas Amerikoje 

pradėjo be pasigailėjimo 
plėšti žmones. New Yorke 
šią sąvaitę sviestas tapo pa
keltas iki 70 centų svarui. 
Boston“ už svarą geros jau
tienos reikia mokėti 90 ren

i

galva VVilliam J. O’- ^ų. Geresni kiaušiniai 75 cen
tai tuzinui. O tuo tarpu dar
bininkų a!go« oipo žemyn.

CHICAGOS BANDITAI 
NUŠOVĖ ŽMOGŲ.

Pereitoj subatoj Chicago- 
jc banditai nušovė biznierį 
vardu Benjaminą, kuris turė
jo ant North Side pasilinks
minimo vietą. Jisai vežėsi 
automobiliuje $724 pinigų. 
Visi pinigai atimti.

New England Telephone 
Ccmpany praneša, kad per 
5 pastaruosius metus žmonės 
jai nunešė už telefoną $1.- 
725,000, kurių ji negali jokiu 
budu iškolektuoti.
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BALTVE1DŽIA1 IŠSTU

MIA SPALVUOTAS 
TAUTAS.

Balto žmogaus baimė, k l

Į

KLI RIKALŲ VEIKĖJAI 
PO POLICIJOS PRIE

ŽIŪRA
Vienas klerikalas rašo iš 

Lietuvos savo vienminčiams 
Amerikoje, kad dabartiniu 
laiku šventoj Lietuvoj apie 
20 krikščionių karininkų ir 
apie 50 politinių veikėjų gy
veną po policijos, priežiūra ir 
be žvalgybos žinios negalį 
nei žingsnio žengti.

Tai vis esąs rezultatas to 
incidento, kuris andai įvyko 
tarp pulk. Petruičio ir Sme
tonos. Lietui os spaudoje tuo
met buvo aiškinama, kad 
pulk. Petruitis, būdamas bai
siai karštas patriotas ir pri
siklausęs nepamatuotų gan
dų apie pavojų brangiai sa
vo tėvynei, taip “susinerva
vo,” kad Smetona jo pasigai
lėjo ir nusiuntė į jo dvarą 
“pasilsėti.”

Bet iš to laiško, kurį aukš
čiau minėtas klerikalas da
bar atsiuntė savo vienmin
čiams Amerikoje, pasirodo 
visai kas kita. Priežastys, dėl 
kurių krikščionių pulkinin
kas Petruitis tuomet “susi
nervavo,” buvusios šitokios:

“Lenkai ruošiasi Lietuvą pul
ti, musų gene rali s štabas yra 
lenkams parsidavęs. Vyriausy
bė mano bėgt į užsieni ir tam 
tikslui Jurgučiui jau duotas Įsa
kymas parsiųsti į užsienį visus 
pinigus. Išgelbėjimui Lietuvai 
reikalinga (1) sudaryt koalicinį 
kabinetą, kuris turėtų paskelbti 
visiems politiniams emigran
tams nuo 17 gruodžio 1926 m. 
nusikaltusiems, laisvai grįžti į 
Lietuvą ir tuo budu išmušti iš 
lenkų nagų tą įrankį, kuriuo jie 
operuoja prieš Lietuvą. (2) At
siimti iš Tautų Sąjungos skun
dą ir (3) Tuoj sušaukti seimą 
dėl pakeitimo konstitucijos.”

Šitokis ultimatumas buvo 
įteiktas “jo ekselencijai” 
prezidentui Smetonai. Ir, 
matyt, Petruitis jau ruošėsi 
versti Smetonos-Voldemaro 
valdžią, nes—

“Tuo tarpu pas Petraitį pra
dėjo susivažinėti... visų politi
nių partijų lyderiai, universite
to profesoriai, kultūrinių orga
nizacijų atstovai ir šiaip visuo
menės veikėjai su prašymu, 
kad pulk. Petraitis imtųsi gel
bėti kraštą. Tam tikslui sušau
kė jis visus Kaune esančius vy
resniuosius karininkus pasitar
ti, ką reikia daryti^Atsirinku
sieji pareiškė Vfėtibalšiai (buvo 
apie 20 karininkų) kad per 10 
valandų'butų sudarytas koalici
nis kabinetas ir jis jau visą tau
tą pakeltų ant kojų. Priimta re
zoliucija buvo įsakyta II karo 
apygardos štabo viršininkui 
pulkininkui šumskiui ir Katkui 
—kaip apygardos viršininke-acU 
jutantui. nuvykti pas preziden
tą Smetoną ir žodžiu jam per
duoti. Prezidentas labai mus iš
sigando ir tuoj sušaukė visus 
pas save ministerius. Pasitaręs 
su jais jis pasakė, kad dabarti
niu laiku jokiu budu negalima 
keisti vyriausybę, nes toji vy
riausybė gerai žino Lietuvos 
padėtį, ir ji viena tegalės Lietu
vą išgelbėti. Kartu prašė, kad 
pulkininkas Petruitis atvyktų 
pas jį. Apygardos štabui taip 
ir pranešta. Petruitis nuvyko 
pas prezidentą. Ten jam pradė
jo įkalbinėti, kad dabartiniu lai
ku nereikia mainyti vyriausy
bės. bet pulk. Petruitis faktais 
pradėjo įrodinėti, kad krašto iš
gelbėjimas gludi sudaryme vy
riausybės plačiosios koalicijos 
pagrindais. Prie to jis pabrėžė, 
kad jam 1920 metais kariau- 

. nant su lenkais, nuo žaizdų 
mirštantieji Lietuvos kareiviai 
prašė iį nepalikti jų kaulus, len
kų užimtoj žemėj, ir jis, Petrui
tis, davė tiems mirštantiems 
kariams priesaiką, kad jų pra
šymą išpildys. Prezidentas apsi
verkė ir davė pulk. Petraičiui 
garbės žodį, kad vyriausybė per

•r?
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10 valandų pasikeis. Tada Pet
ruitis nusiramino ir atleido vi
sus susirinkusius karininkus į 
namus. Tik ne snaudė ministe- 
ris Voldemaras. Daukantas. 
Musteikis. Jie prikalbėjo prezi
dentą išduoti Įsakymą visus bu
vusius susirinkime karininkus 
areštuoti nakčia, kaip pastarie
ji miegojo, ir pasodinti į karo 
kalėjimą. Prezidentdt sulaužė 
duotą savo žodi ir Įsakė areš
tuoti. Kalėjime sėdėjo mėnesį 
laiko, po to visus paliuosavo iš 
kariumenės. ir išsiuntė Į visus 
Lietuvos kampus Įsakydami 
(1) Negyventi tose vietose, kur 
stovi kariumenė. (2) Neišva
žiuoti į užsienį. (3) Ant kiek
vieno kriminalinės policijos pa
reikalavimo atvykti Kaunan ir 
(4) be žinios policijos nei žings
nio iš gyvenamos vietos nepasi
šalinti. Tai dabar apie 20 kari
ninkų taip ir gyvena. Be kari
ninkų esą tekioj padėty apie 50 
studentų ir ne mažai šiaip vi
suomenės ar politikos veikė
jų. kaip Dr. Bistras, Dr. Am
brazaitis, Dr. Milčius, Mikšis ir 
kiti. Kaip ilgai taip tęsis, tikrai 
negaliu pasakyti, bet kada Vol
demaras ir Ko. prives Lietuvos 
kraštą prie bedugnės, tuomet 
sukils visa tauta, ir be pasigai
lėjimo sunaikins visus Lietuvos 
priešus.”

Nereikia turbut nei aiškin
ti, kad “Lietuvos priešais” į 
šitas klerikalas vadina tuos' 
žmones, 1 
Lietuvą. „ __ r ................
džiaugėsi 1926 metais po 17 
gruodžio, kuomet tautininkai 
nuvertė teisėtą Lietuvos val
džią ir išvaikė Seimą!

2C 
spalvuotas Rytų gyventoja 
pralenks ji savo veislui.i. 
Visai nepamatuota. Jeigu ja 
teks kam viršus paimti, tai j 
paims baltveidis, o ne spal 
vuotas žmogus.

Taip sako Washingtonc 
Universiteto profesor ius Me 
Kenzie. kuris anądien* Wil 
’iamstoįvne skaitė paskaitą 
Politikos Institute šituo klau
simu.

Išskyrus Japoniją ir Rytų 
Indijos, jis sako, niekur kitui 
Azijos ar Afrikos tautų žmo
nės nesidaugina. Nors niekas 
tikrai nežino, kaip greitai ki
niečiai dauginasi, tečiaus vi
si atsargus mokslininkai su
tinka, kad anksčiau daryti 
spėjimai, buk kinieč’ų yra 
400.000.000, toli gražu nesu- 
inka su tikrenybe.

Prof. McKenzie sako:
"Amerikos indijonai. Japoni

jos anų. Kinijos mongolai. Fili
pinų ir pietų Pacifiko salų gy
ventojai savo skaičium eina že
myn, nusileisdami prieš domi
nuojančias tautas, kurios atei
na iš Europos ir Azijos. Jie gali 
išnykti nuo žemės paviršiaus, 
kaip išnyko kitos nesuskaito
mos tautos.

"Kaip rudes. jie nyksta dau
giau dėl savu kultūrinio silpnu
mo. negu dėl savo biologinio že- 
mumo. Tokios atsilikusios tau
tos negali pakelti Vakarų kultū
ros užpludimo. Nors augantis 

į humanitarizmas stengiasi jas 
apsaugoti, bet žemės okupacijoj 

is sykis vis daugiau neten- 
a vietos. Kūnas ir kraujas nuo 

• tu vienok nemažėja; jis gyvena 
kituose žmonėse. Tautos kaip ir 

; kuituros: jos gimsta ir miršta.
■ Bet zmorūja ir civilizacija eina
■ pirmyn.”

Baitveidzių rasėjma viršų 
ir išstumia iš šio * pasaulio 
spalvuotas tautas dėlto, kad 
baltveidžiai anksčiau pakilo 

. moksle, geriau gali apsisau- 
s Juozas Ke- *otl nuo susidarė sau 

patogesnes sąlygas gyveni
mui geriau susiorganizavo,' 
(augiau pasigamina maisto 
ir įsitaisė geresnius 
savo priešams žudyti.

— apsauj
kurie dabar valdo' ;os ka 
0 kaip klerikalai jca vie

ŽVALGYBOS MELAS 
APIE KEDŽIO “IŠPAŽIN

TI” IŠEINA AIKŠTĖN.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta savo laiku, kad Lietuvo
je tapo suimtas J____
dys, buvusis socialdemokra
tų atstovas Seime. Smetonos 
Iorganas “Lietuvos Aidas” 
aiškino, kad Kedys buvo su- j 
imtas platinant “plečkaiti- 
ninkų” literatūrą, ir kad poli
cijos klausinėjamas jisai, 
“nuoširdžiai” išpasakojęs 
visą teisybę apie “plečkaiti- 
ninkų” organizacijos tikslus.

Dabar gi “Naujienos” pa
duoda iš Vokietijos socialis
tų laikraščio “Vorwaerts’o” 
šitokį paaiškinimą apie Ke
džio suėmimą ir tariamą jo 
“išpažintį:”

“Prieš keletą dienu Lietuvos 
policija parsigabeno iš lenkų 
(okupuotos) teritorijos Lietu- 

# vos socialistą Juozą Kedį. ku
riam po fašistiško perversmo 
teko bėgti Lenkijon ir tenai gy
venti kaipo emigrantui.

"Apie suimtojo likimą pasise
kė iki šiol patirti, kad jį tuojau.- 
nugabeno i Kauno kalėjimą ir 
tenai jį baisiai kankino policija, 
norėdama iš jo išgauti -zikalin- 
gas valdžiai žinias. Pagaliau, 
nežmonišku kankinimu Kedys 
buvo priverstas pasirašyti p > 
protokolu, kuri iš anksto buvo 
pagaminę fašizmo bernai.”

Šitas pranešimas tilpo 
“Vorvvaerts’e” 4 rugpiučio 
dieną.

Taigi pasirodo, kad Lietu
vos žvalgyba melavo apie 
Kedžio suėmimą ir jo “išpa
žintį.” Pasirodo, kad jis bu
vo ne Lietuvoj suimtas, bet 
užsienyje žvalgybininkų pa 
grobtas ir į Lietuvą parga
bentas. Ir, kas bjauriausia, 
patįs žvalgybininkai sufabri
kavo Kedžio “išpažintį.” 
mušdami privertė ji po ja pa
sirašyti, o paskui meluoja vi
suomenei, kad Kedys jiems 
“nuoširdžiai” viską išpasa
kojęs.

Šitokios niekšystės turbut 
ir pats velnias gėdytųsi. į

kainuoja

LAIVAS, KURIS LEKIA ORU IR PLAUKIA JŪRĖMIS.

No. 35. Rugpjūčio 29, 1928.

čia parodytas milžiniškas anglu laivas, kuris taip padarytas, kad gali ir oru lėkti, ir vandeniu 
plaukti. Jis dabar atlekia Amerikon, šitas jo paveikslas buvo nuimtas prie Azorų salų.

_ KELEIVI S

MEDALIAI GREIT 
ATPIGO 

Smetonos-Voldemaro val
džia prideri' nepriklausomy
bės karžygiams medalių ir 
andueda juos po 5 litus. \ a- 
mes, už penkis litus žmo- 

;us gali but karžygis. Tai ga- 
»ą pigi kžfina. Bet “Darbi- 
įinkas” praneša, kad dabar 
au nebereikia nei penkių li- 
ų. Jis sako:

“Medaliai į igųs
vos 5 litai, ar'.'.i 50 amerikoniš
kų centų. Kaune jie kurkus pi
gesni. ‘Draugo’ korespondento 
pranešimu ten galima nusipirk
ti medalį net už 20 centų. Greit 
atpigo. Matyt, ne kiek tebran
gina juos tautai ir tautinin
kams nusipelnę žmonės.”
Dabartie medaliai siūlomi 

r Amerikos lietuviams, žino
ma, visų pirma tiems, kurie 
yra kuo nors prisidėję prie 
kovos už Lietuvos laisvę. Bet 
South Bostono kunigų laik
raštis teisingai pastebi, kad 
tai yra tikra ironija, nes—

“...medalius duoda knygne
šiams iš caro laikų, bet tupdo 
kalėj imuosna nusižengusius 
Voldemaro cenzūrai!”

Žinoma, jeigu tautininkai 
butų bešališki, tai duodami 
medalius caro laikų knygne
šiams, jie turėtų duot juos ir 
šių dienų knygnešiams, kurie 
gabena į Lietui ą Plečkaičio 
eidžiamą “Pirmyn” ir kitus 
uždraustus raštus. Juk tarp 
mų laikų knygnešių ir da
bartinių “plečkaitininkų” es
mėje nėra jokio skirtumo. Ir 
anie kovojo prieš cenzūrą, ir 
šitie kovoja prieš cenzūrą. O 
ar cenzūra caro padaras, ar 
Smetonos, tai skirtumo nėra.

Duodami dabar medaliai 
todėl simbolizuoja ne kovą 
už Lietuvos laisvę, bet netei
sėtą tautininkų šeimininka
vimą Lietuvoje.

Antras dalykas, kuomet 
medaliai duodami žmonėms 
tikrai už pasižymėjimą, tai cionierius bus neabejojamai i neina 
jie būna duodami, o ne už pi- naujosios Turkijos preziden-Į žingsniais kaip Turkijoj. Bet mų Lietuvos vyriausybei su 
nigus parduodami. Garbės 
negalima už 5 litus nusipirk
ti. Žmonės, matyt, pradeda 
šitą jau suprasti, ir todėl tie, 
kurie tų medalių nusipirko, 
jau nori juos parduoti, kad ir 
su nuostoliu. Dėlto, matyt, ir 

ginklus krinta Smetonos medalių 
vertė.

Didele Revoliucija Rytuose
Rvtuose eina didelė revo- 

liucija. Kultūrinė revoliuci
ja. Apie kultūrines revoliuci
jas mažiau rašoma ir kalba
ma, negu apie politines revo
liucijas, dėl to, kad jos vyks
ta lėtesniu tempu ir nesudaro 
tokio išviršinio efekto, kaip 
oolitinės. Politinės revoliuci
jos triukšmingai griauna val
džias, sostus, keičia dinasti
jas, tvarkas. Kultūrinės revo
liucijos irgi griauna valdžias 
ir sostus, tik ne asmenų, bet 
nematomų papročių, tikybų, 
tradicijų. Papročių, tradicijų 
ir tikybų sostai ir valdžios 
yra daug galingesnės už as
menų valdžias ir sostus. Juos 
išgriauti ir pakeisti yra daug 
sunkiau, negu asmenis ir jų 
išgriovimas bei pasikeitimas 
turi daug svarbesnių pasėkų, 
negu asmenų pasikeitimas.

i-ų kultūra. Norėdamas nu
traukti senas tradicijas, jis 
perkėlė sostinę iš Konstanti
nopolio Angoron, nors Kons
tantinopolis yra moderniškas 
didelis (881 tūkstančių gy
ventojų), vienas gražiausių 
pasauly miestų, puikiausiu 
uostu, puikiausiu i visas pu
ses ir vandeniu ir sausuma 
susisiekimu. O Angora buvo 
mažas miesčiukas, turėjęs 
apie 15 tukst. gyventojų 
(šiandien 35 tukst.), be jokio 
susisiekimo, gulįs nekultū
ringoj srity, toli nuo jūrių.

Visi keliauninkai, kurie

dėlė kultūrinė revoliucija. 
Vienur, kaip Turkijoj, ji eina 
šuoliais, kitur — lengviau. 
Bet ji eina visur ir Rytų 
veidas radikaliai keičiasi.

J. V.

DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ 
PATARIMAI LIETUVAI.

Lietuvos-Lenkijos ginčo 
klausimu Europa susidomė
jo ne juokais. Tuo klausimu 
rašo visos Europos žymieji 
laikraščiai, tuo klausimu kal
ba visų didžiųjų valstybių 

.politikos vairininkai. Vi- 
riini Lrarl Imatė seną ir naują Turkiją, lsjems esą rupi, kad Lietuvos- 

saku, kad sunku atpasakoti, Lenkijos santykių klausimas 
visą tą milžinišką revoliuci- butų juo greičiai/ išspręstas, 
ją, kuri įvyko. nes priešingu atveju Europosją, kuri įvyko. nes priešingu atveju Europos

Kernai Pašos pavyzdys pa- rytams gręsiąs rimtas pavo- 
irč A irlalir, icniirl'žin 1US.darė didelio įspūdžio visur'jus.

rytuose. Jį seka kiti. Tiesa, J Didžiosios valstybės jau 
Didžiausias rytų revoliu-; kitur kultūrinė revoliucija yra padariusios demaršą 

i tokiais milžiniškais Kaune, t. y. davusios patari-
i

Kad kenkč

Vėl paniekintas
bet jis ją laimėjo, kada 

suprato kame
JIS nustebo’ Taip paniekintu būti 

*“* per tą — vienatine merginą ka
rią mylėjo' Kodėl ji taip padarė.’

Jis tada nežinojo — bet tą pati 
vakara jis pamatė skelbimą, kuris 
skelbt apie K. P. ——- Kurto Praha: - 

tą' Buvo aiškinama kad niekas nėra ' 
saugus nuo tos nedovanotinos kaltės: 
bet kad kaltininkas retai nužvelgia 
kad kaltas. y

GaL būti taip ir su juo buvo. Jis 
pastebėjo, kad daug žmonių pasku
tiniu laiku i ji keistai žvilgterėdavo. 
Jis buvo tikras, kad sekretą jau daži- 
nojo.

šiandien tas pats vaikinas yra visu 
mėgiamas visur Ir jis laimėjo mergi
ną. kuri ji paniekino Pasiskaitykite 
kaip jis rado paprastą būdą nugalėti 
savo kliūtį, ir budis buvo malonus.

kūno atsidavimas dabar 
be reikalo

Aš nusipirkau l.itebucy muilo kai
po kviosnius naikinantį, kad ipsi-

buvo dalvkas•*

saugoti nuo prakaito atsidavimo. Bet 
paskui mes visi taip pamėgome, 
kad visa šeimyna dabar vartoja prau
stis.

"Lifebuov duoda tiek daug putu, 
tiek grynina ir vikrina. kad po nusi- 
maudvmo su Lifebuoy. jus jaučiatės 
šiarųs, atšviežinti - nebijanti "K.P.”

Puikus išvaizdoms, irgi 
"Lifebuoy turi švelnias, antiseptiškas 
putas, kurios puikios odai. Mano 
sesers išvaizda išrodo daug švelnesnė 
ir malonesnė po to kaip pradėjo var
toti Lifebuoy. Mes visi jaučiame, 
kad Lifebuoy apsaugos sveikatą, nes 
naikina mikrobus

"Ir Lifebuov yra taip švariai kve
piantis mutlas Šis Štarus kvepėjimas 
pranyksta nuplovus

Pabandykite Lifebuoy savaitę ir 
pamylėsite visam gyvenimui. Pasipur
kite šiandien

LEVF.R BROS. CO. Cemkridrr
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tas— Kernai Paša, vadina- vis dėlto eina. Persijos ša- Lenkija susitaikinti. Iš šito 
mas paprastai savo piliečių: ichas, Riza Pahlavi, taip pat demaršo svarstymo užsienio 
ghazi (nugalėtojas). Kernai labai stengiasi pamėgdžioti spaudoje paaiškėjo ir didžiu- 
Paša neaukštos kilmės ir ne- Kernai Pašą. Jau Persija jų valstybių nusistatymas 
perdidelio mokslo žmogus, i daug nusikratė senovės. Da- Lietuvos atžvilgiu, 
pamatė, kad Turkijos silpnu- bar eina kova už šadorą ir — ....................
mas yra jos atgyventose, šių haremą. Kaip Turkijoj, taip 
dienų reikalavimams neata- ir Persijoj senovę labiausia 
tinkamose formose bei kultu- gina molachai, islamo tiky- 
roje. Jis buvo vienas karštų bos dvasininkai. “Šador” va- 
jaunaturkių ir rėmė kiek ga- dinasi islamo moterų rūbas, 
lėdamas reformas. Karėj’ jis i 
pasižymėjo savo gabumais ir 
iškilo iki Sirijos armijos va-j 
do. Po pralaimėto karo, kai' 
santarvė Sevro traktatu Tur
kuos žemes pasidalino, o iš 
likučių padarė pusiau suve
rene valstybę, Kernai Paša 
Sevro traktato nepripažino,

' atsistojo tautinio- sąjūdžio 
priešaky ir pradėjo nelygią___ _______________ t i

. kovą su Santarve ir Graikija.' džio yra padaręs prieš porą 
Tą kovą jis laimėjo ir tiek iš- savaičių Afganistano kara- 
gelbėjo iš buvusios osmanų Jiaus apsilankymas Tehera- 
imperijos, kad vis dėlto su-1 ne. Jo žmona, karalienė Su
darė valstybę su 1280 tuks- ’ 
tančių keturkampių kilomet
rų plotu ir su 13,500,000 
gyventojų. Laimėjęs kovą ir 
išgelbėjęs Turkiją, Kernai 
Paša nutarė jai duoti naują 
formą, naują civilizaciją. Vi-i

• si mums žinomi reformato
riai, kaip Petras I, Ekaterina 
II, yra niekai palyginus su 
Kernai Paša. Jis panaikino 
sultanatą. panaikino kalifa
tą (islamo tikybinė viršūnė, 
panaši kaip pas katalikus po
piežius), įvedė respubliką, 
išgriovė senus tikybos nusta

tytus ir su tikyba surištus pa
pročius : haremą, moterų vei- 

ido dengimą, net feskų nešio
jimą ir daug kitų papročių, 

i Pravedė net tai, kas jokiam 
tikinčiam musulmanui nega
li galvoje tilpti: atskyrimą

I bažnyčios nuo valstybės. Ži
noma, jokis kitas asmuo, jo- 
kis sultonas nebūtų galėjęs 

'to padaryti. Tik neribotas 
ghazi — pergalėtojo autori
tetas galėjo visą tą be kruvi- 

'nos revoliucijos pravesti. 
(Kernai Paša mano Turkiją 
visiškai modernizuoti—rytų 
islamo kultūrą pakeisti vaka- kant, visuose rytuose eina di- t
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Kad Francuzija ir Anglija 
yra senai nepalankios musų 
nusistatymui santikių sure
guliavimo su Lenkija klausi
mu. mes jau senai žinojome. 
Bet dabar paaiškėjo, kad 
vienodos nuomonės su Ang
lija ir Francuzija yra taip 
pat ir Vokietija. Net Sovietų 
Rusija, kuri užginčijo davusi 
įgaliojimų duoti Lietuvai pa
tarimų jos vardu, vis tik savo 
oficioze “Izviestija” sako, 
kad “ir mes nesutinkame su 
ta pozicija, kurią dabar Lie
tuvos vyriausybė užėmus 
yra, nes tokia Lietuvos takti
ka kenkia jai pačiai ir duoda 
ginklus ir rankas josios prie- V • 
SU1.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad didžiųjų 

valstybių tarpe Lietuva jau 
neturi tokių, kurie butų pa
lankus ar net bešališki jos 
nusistatymui.

Ką gi didžiosios valstybės 
Lietuvai pataria?

____ Žinoma, jos pataria su 
nėjo po visą Europą kelis Lenkija susikalbėti. 0 tam 

visų pirma esą reikalin
ga, kad Lietuva taip griežtai 
nekeltų Vilniaus klausimo. 
Vadinasi, didžiosios valsty
bės nori, kad mes nusileistu
me tuo klausimu, kuriuo mes 
nusileisti negalime.

Išvados iš viso to aiškios. 
Mums gręsia didžiausias pa
vojus galutinai pralaimėti 
Vilniaus bylą. Ar musų poli
tikai sugebės mus nuo to pra
laimėjimo išgelbėti, prana- 

kaip Kernai Paša,’Riza Pah- į*utJ ^norime ir bijome. Tik 
lavi, Amanullachas, Zaglul 
Paša (nesenai miręs Egipto 
tautininkų vadas), Kinų 
Sunjatsenas pradėjo griauti 
senąsias, kuo ne tūkstančiais 
metų nusistovėjusias, formas 
ir jieškoti naujų. Kitaip sa-

kuris dengia jų veidą ir visą 
figūrą. Pasirodyti nedengtu 
veidu islamo moteriškei lai
koma didžiausia nuodėmė ir 
pažeminimu. Riza Pahlavi 
stengiasi ir šadorą ir haremą 
su jo kliauzura panaikinti. 
Moterys karštai to trokšta. 
Bet molachai griežtai prieši- 

į naši ir kol kas jie stipresni už 
: šachą. Labai didelio įspu-

I
i
raja, iškilmingai įvažiavo 
miestan be šadaro, prisiden
gusi veidą tik permatomu 
vualiu. Manoma, kad šitai 
suduos paskutinį smūgį ša
ldomi.

Ir Afganistano Amanul- 
lachas stengiasi eiti Kernai 
Pašos pėdomis. Jis net važi-

I

mėnesius, kad geriau susipa
žintų su vakarų kultūra ir su
lig ja darytų pas save refor
mas.

Turkija, Persija, Afganis
tanas, Egiptas — tai islamo 
šalys, kurių kultūra rėmėsi 
daugiausia koranu ir įvairio
mis tradicijomis. Bet šitos 
formos šiandien jau nebetin
ka, jei islamo tautos nori iš
laikyti kitų tautų konkuren
ciją. Ir todėl tokie žmonės,

manome, kad šiuo momentu 
lietuvių tauta turi parodyti 
pasauliui kuo didžiausio at
sparumo ir pasiryžimo savo 
reikalus ir garbę ginti.

Musų tauta dabar turi pa
sirodyti vieninga kaip uola.

“Liet. Ųk.’?

* e.

I



Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

CLEVELAND, OHIO. kilo vaidai tarpe žiūrėtojų, ir 
Kun. Vilkutaičio parapijonų jie pradėjo vieni j kitus bon- 

nekulturingumas.
Rugpiučio 19 d., __

gio parapijonai turėjo čia• j *i v n - i ~ indi UU5 v vieži ovnpikniką Gi een \ alley paik . Qansonu arba su Požėla. 
Nors as nesu parapijonas, . o .
bet pasinaudodamas proga’ 
nuvykau pasižiūrėti Vilku-! 
taičio apkarpytų buriučių. ‘

komis mėtyti. Publikos buvo 
jur apie 4,000.

Sv. J u Dabar kalbama, kad Ko
maras bus sustatytas dar syki

LAWRENCE, MASS.111U dybdl p v IU UU! 1U11U. į

Vietą turėjo pasirinkę pra- I* Lietuvių Socialistų 61 kp.
veikimo.

Kadangi vasara jau bai-
stą — perankštą, nes nebuvo 
užtektinai vietos automobi
liams pasistatyt. Taip-sukim- giasi, tai LSS. 61 kuopa ren-
šo mašinas, kad kai reikėjo . 
pirmutiniam išvažiuoti, tai 
tas prasikeikė. Žmonių buvo 
pusėtinai. Kelis mačiau ir iš 
pirmeivių, nes diena buvo la
bai graži, tai kitas ii- netyčia 
užkliuvo.

Piknike šiaip viskas išrodė 
tvarkingai, tik nelabai malo
nų darė Įspūdi ir atmosferą 
gadino privemtos pakrūmės; 
pats mačiau kaip vienas pa- 
rapijonas prisigėręs katali
kiško raugo viską išvertė 
lauk, kaip iš maišo... Tai ne
gražu, ypač parapi jonams.

Laike programo lenkty
nių, bolės mėtymo ir virvės 
traukimo, pats kun. Vilku- 
taitis trynėsi po daržą, dum
damas storą cigarą. Girdė
jau, nekurie parapijonai kuž
dėjosi : “Kas žin, kodėl tėve
lio tokia nosis paraudus?” Ir 
iš tiesų buvo raudona, kaip 
nunokusi slyva.

Manau, bus neprošalį dar 
paminėti kokio žmoniškumo 
bažnyčia savo parapijonus 
išmokino. Man su draugu be
važiuojant iš pikniko, priša- 
kinė mašina sustojo ant siau
ro kelio, ir neleidžia išva
žiuoti, o išsisukti nėra kur.

Ištyręs priežastį sužino
jau. kad tai daroma ant kerš
to. Girdi: “Aš turėjau daug 
bėdos, pakol savo mašiną iš
sikrapščiau, tai dabar kitas 
rapužė tegul nors palaukia, 
kol aš pusvalandį pasirūky
siu.” Štai, ateina ir vadina
mas jų komitetas, prisitrau
kęs švento skystimo. Maniau, 
kad padaiys tvarką* bet kur 
tau! Vienas jų aukštai iškė
lęs savo kreivą ranką (rodos 
perkūno nutrenktą). parodo 
mums suktis iš kelio ar atgal: 
ten, girdi, per dratinę tvorą, 
per farmerio kopūstus išva
žiuosite i kitą kelią, o tasai 
žmogus tegul sau pasirūko. 
Tik siauraprotis gali taip da
ryt: užtverti viešą kelią, ku
ris yra vienintelis iš parko iš
ėjimas. Tai tokio žmonišku
mo bažnyčia išmokina savo 
kerpamas buriutes. Gėda ne 
tik Vilkutaičiui, bet ir vi
siems parapijonams, kad ne
turi protingesnių žmonių net 
į komitetą!

Neparapi jonas.

gia draugišką pikniką.
Piknikas įvyks 2 d. rugsėjo 

(SeptJ. Vedėjai jau yra iš
rinkti ir viską tvarko, kad 
piknikas butų kuo puikiau
sias. Pikniko vieta labai gra-Į 
ži, gražiame sodne.

Tikietus galima gauti pas 
draugus F. Vareiką ir J. Ur
boną. Jie ir vietą nurodys, 
kur reikia važiuoti. Jei kas 
norėtų važiuoti iš toliau, tai 
turi būti kaip 10 vai. ryte 
prie Lietuvių Ukėsų Kliubo 
svetainės. Ten bus nurodytas 
kelias.

Taigi, kuriems laikas pa
velys, nepraleiskite progos, o 
tikiuos, kad visi busite užga
nėdinti. Socialistas.

Kipras PetrauskasNenušautas Kas "
;apie jį žmonių liežuviai kal
bėjo? ,

Lietuvos spauda aiškiai

PASTABOS

Apie Kiprą Petrauską pas-; 
taraoju laiku buvo kilę labai 
sensacingų gandų. Kaip ži
nia, jisai nesenai apsivedė ir 
kartu su savo nauja (bet ne
jauna ) žmona išvyko Itali-' 
jon "medaus mėnesį” pra
leisti.

Išvažiavo ir dingo.
Praėjo pusėtinai laiko, o 

apie Kiprą nebuvo jokių ži
nių.

Ir pradėjo kilti gandai. 
Vieni jų skelbė, kad Kipras 
Petrauskas sužeistas, kiti — 
kad užmuštas.

Lietuvos valdžia pradėjo 
teirautis. Ji mušė telegramą 
savo atstovybei Italijoj. At
stovybė Italijoj atsakė nieko 
apie Kiprą nežinanti. Val
džia kreipėsi į savo atstovy
bes Paryžiuje ir Berlyne, bet 
ir iš tenai nieko aiškaus ne
sužinota.

O paskalai ėjo visokie. 
Anot “Lietuvos Aido,” jie 
pasidarė tiesiog fantastiški. 
Atsirado žmonių, kurie sap
navo šiurpulingus apie Pet- su dabartine jo žmona, kuri 
rauską sapnus. Jų manymu, 
pačios baisiausios versijos ne 
tik neperdėtos, bet nei de
šimtos dalies nesiekiančios 
to, kas su p. Petrausku atsiti
ko.

Laikraščiuose buvo tik lie
sos žinelės, tik tolimi atgar
siai tų skaitlingų gandų, ku
rie plito žmonių tarpe. Ir tai 
tie laikraščiai ėjo iš rankų į 
rankas.

Muzikos reikmenų krautu
vėse Kaune tapo išpirkti be
veik visi Kipro Petrausko 
įdainuoti rekordai gramafo- 
nams.

Tai kas gi ištikrujų su Kip-

NEW BRITAIN, CONN. 
Sąryšio piknikas.

Čia yra susitveręs Lietuvių 
Draugijų Sąryšys. Jis gyvuo
ja jau nuo 1912 metų ir turi 
įsigijęs nuosavą namą, sve
tainę su dviem krautuvėm ti
kėlis gyvenamus namus. Ga
lima pasigirti: ar tik ne bus 
puikiausia lietuvių svetainė 
visoj Naujoj Anglijoj. Yra 
viena didelė svetainė šo
kiams, kita svetainė susirin
kimams. žodžiu sakant, yra 
viskas, kas tik draugijoms 
reikalinga. Bet kadangi salė 
statyta jau gerokas laikas at
gal. tai reikalingi ir pataisy
tai. O jeigu taisyti, tai rei
kia ir pinigų, o jų nėra ant 
“zoposto.” Todėl yra rengia
mas piknikas ant rugsėjo 3 d. 
(Labor Day) Quartette Club 
Parke. Ir yra kviečiami visų 
apielinkių kolonijų lietuviai 
atsilankyti i tą pikniką ir pa
remti Sąryšį. Bus puikus pro
gramas. “Varpo” choras dai
nuos po vadovyste P. Bra
zausko. Bus ir sporto žaislų, 
bus kumštininkai, šokiams 
gros geriausia orkestrą. Val
gių ir gėrimų nesivežkite, nes 
bus ant vietos i valias.

P. P. P.

CLEVELAND, OHIO. 
Čempijonatas.

Clevelande dabar yra tris 
lietuviai ristikai ir visi vadi
nasi čempijonais. Nors ir jų 
pačių tarpe eina ginčas, bet 
tarpe jų šalininkų dar dides
nis: vieni sako, kad Komaras 
yra čempijonas, kiti sako, 
kad Sarpalius, o treti stoja 
už Gansoną. Dėl to vietinis 
promoteris Chas. Muratta 
buvo surengęs jiems ristynes 
10 rugpiučio dieną ant Tay- 
lor Bowl, kur ėmėsi Koma
ras su Sarpalium. Jiems buvo 
pavelyta imtis taip, kaip jie 
nori, ir laikas buvo neapribo
tas. Iš pirmo susikibimo Ko
maras priplojo Sarpalių Į 6 
minutas. Jis griebė Sarpalių 
taip smarkiai, kad tas nespė
jo nei apsisukti — ir jau gu
lėjo ant m atrašo. Iš antro sy
kio abu dirbo gana sunkiai, 
ir po 59 minutų Sarpalius 
pritrenkė Komarą prie mat
roso. Trečias susikirtimas bu
vo smarkiausis: abu dirbo 
sunkiai, daugiausia kumšti
mis mušėsi, negu ritosi, bet 
ant galo Komaras paėmė vir
šų ir priplojo Sarpalių. Tada

S.L.A. Iždu.
Kas tą pasaką apie jo mir- ________

ii paleido, ir kokiais tikslais, Pildomos T&rybos nutarimas 
tai kol kas esanti giliausia iždininko klausimu.

šito nepasakė. Bet užtai visą misterija, 
“sekretą” išdavė Rygos lat- U„ 

Įvių dienraštis “Jaunukas Zi- darvt 
nas.” Latvių laikraštis prane- . .................. i____
ša, kad Kaune visi šneką, jog sensacija savo laiku buvo su- 

! Kipras Petrauskas tapo kali- daryta Amerikoje apie airių 
Joj nušautas. Jį nušovusi jo dainininkę Leginską. Ji taip 
naujoji pati. Tokių buvę gau- pat buvo “prapuolus” be jo- 

kios žinios. Spaudoje buvo 
pakeltas dėl jos “žuvimo” 
didelis triukšmas. Po kelių 
savaičių fantastiškiausių] 
gandu, kuomet jau visa P'>b-|BanW;“pittetonrPat', 
nka buvo suindommta, Le- — -
ginska išėjo i aikštę ir paaiš-, 
kino, kad per visą tą laiką ji' 1928
buvo pasislėpusi ir rastųsi SLA iždininkas ' 
naujam savo koncertui muzi-| - - - - - —
ką. Darbas esąs jau uzbaig- du iuįio ! d ali
tas ir dabar visi galėsią atei- ----- -
ti pasiklausyti josnepapras- t(^‘Te“ia^ čScFai, kX“£ TA 1/z.nnAvt a

“sekretą” išdavė Rygos lat- Kažin, ar tik nebus tai pa- 
:a reklamos tikslais? 

Mes atsimenam, kad panaši

ta Kaune žinių.
Visų pirma Kipras Petrau

skas turėjęs nelaimę Italijoj 
su automobilium ir toj nelai
mėj jis buvęs lengvai sužeis
tas. Po to, tarp jo ir jo nau
jos pačios kilęs smarkus gin
čas, ir moteris jį šovusi. Lie
tuvių operos dainininkas ta
pęs mirtinai sužeistas ir vė
liaus miręs.

Latvių laikraštis įdėjo 
Kipro Petrausko ir j'o moterų 
paveikslus ir aprašė visą jo 
biografiją. Daug vietos pa
švęsta jo gyvenimui ir persi
skyrimui su Šaliapino dukte
ria, paskui ilgam jo romansui

“SLA. Pildomoji Taryba, 
savo suvažiavime rugpiučio 
2. d., 1928 m., SLA. Centro 
raštinėje, New Yorke, ap
svarsčius staigiai pasimirusio 
SLA. iždininko įvykį ir jaus
dama savo pareigą imti atsa
komybę SLA. turto apsaugo
jime ir tolimesniame iždo 
tvarkyme, nutarė:

“1. Pranešti First National 
kad 

SLA. vardu einamoji sąskai- 
j ta tampa uždaryta su rugpiu- 

kuomet 
, . . . (SLA. iždininkas pasimirė,naųam savo koncertui mu?i-lJokie išmokėjimai SLA. var-

Perskaičiau “Vienybės” 
98-tam numery “polemiką” 
senai žinomo pliauškalų 
rašytojo Sliburio. Skai
tant tą raštą, reikia rausti iš 
gėdos, kaip tas nekultūrin
gas žmogus niekina ir plusta 
sau nepatinkamą asmenį — 
Pronskų. Gėda ir tam laik
raščiui, kuris tokius raštus 
talpina.

i
I

taip pat yra “gyvanašlė.” Iš 
profesijos ji esanti aktorka 
ir buvo ištekėjusi už ruso, bet 
pasimetusi su juo.

Kadangi abudu yra vedę ir 
abudu pasimetę, tai katalikų 
dvasiški ja Kiprui Petraus
kui dabar nedavusi šliubo, 
užtaigi jiedu susižiedavę liu- 
terionų kirchėj.

Ar yra tuose paskaluuse 
kiek nors teisybės, mes kol 
kas nežinome, bet kad svar
biausi jų dalis yra prasima
nyta, tai jau aišku, nes "Lie
tuvos Aidas” 144-tam nume
ry praneša, kad Kipras Pet
rauskas jau sugrįžęs Kaunan 

ra Petrausku atsitiko? Ką j ir esąs “sveikas ir linksmas."

CLEVELAND, OHIO. 
Piknikas.

Rugpiučio 19 d. šv. Jurgio 
parapija turėjo pikniką 
Green Valley parke. Vieta 
nelabai kokia, tik arti prie 
miesto ir geras kelias nuva
žiuoti. Piknikas buvo su žais
lais: buvo bėgimai, bolės mė
tymas ir virvės traukimas 
tarp vedusių ir nevedusių vy
rų. Muzika šokiams buvo ge
ra ir jaunimas turėjo “geras 
laikus.” Tik patartina neku- 
riems prisilaikyti nuo nami
nės, nes kaip išsitraukia, tai 
nebežino ką daro. Vienas pa
sistatė savo automobilį sker
sai kelio ir neduoda kitiems 
pravažiuoti. Publikos buvo 
gana daug.

J. S. Jarus.

UŽ RAUDONĄ VĖLIAVĄ 
PUSANTRŲ METŲ 

KALĖJIMO.
Kariumenės teismas na

grinėjo Chaino Levino bylą. 
Jis gegužės 1 d. buvo išėjęs 
su raudona vėliava Mapų 
gatvėn ir riktelėjęs “darbi
ninkai vienykitės", tuoj pa
kliuvo policijon. Jį nubaudė 
pusantrų metų kalėjimo. ,

NUSKENDO 15 ŽMONIŲ.
Šią vasarą Kaune besi- 

maudydami nusmendo 15 
asmenų; 20 skendusių išgel
bėta.

būti daromi iš SLA. sąskai-
to koncerto.

Vadinasi, Leginska buvo ~ x
"prapuolusi” dėlto, kad pa- Jgaii būti išmokėti, 
traukus daugiau žmonių įsa-1 un n ... . . ,
vo koncertą I “2. Pranešti visiems ban-

Taigi labai galimas daik- i kams> kuriuose yra SLA. tau
tas. kad tokiafe pat sumeti-P“™?1.0?. . įkaitos, kad 
mais Kipras Petrauskas buvo SLA iždininkas yra miręs ir 
savo žmonos “nušautas.” ikat ^"kai negali niekam is- 
______________________ _  mokėti jokių sumų iš SLA.

‘ ’sąskaitų iki tolimesnio Pildo- 
P* mosios Tarybos patvarkymo.

V. PETRULIO BYLAI. Taipgi pranešti apie SLA. iž-
P. V. Petrulio (buv. minis- dininko mirtį užstačiusiai už 

terio) bylai, kaip praneša velionį Paukštį kaucija kom- 
“L. A.” duota eiga. Prezi- panijai.
(lentas uždėjęs rezoliuciją,
kad bylą spręstų teismas.

rašyti velionio iždininko 
prieš rugpiučio 1 d., 1928 m.,

Petrikai “V.” 98-tam nu
mery ačiuoja savo draugams 
už užuojautą jų nelaimėje 
(jų kūdikis žuvo). Tiesa, kad 
nelaimė žmogui yra skaudus 
dalykas, reikia kentėt. Bet 
kad netekti nuovokos su 
kuom turi reikalą: su draugu 
ar priešu, tai jau nepaprasta. 
Kas iš mus nežino Petrikie- 
nės pasakytų prakalbų prieš 
“Vienybę” ir jos sekėjus, ir 
kas nežino “Vienybės” atsa
kų prieš komunistus ir Petri- 
kienę? Ir štai į taip trumpą 
laiką, ėmė abeji ir pasibu
čiavo. “God bless you!”

“Tėvynės” 33-čiam nume
ry, redakcijos pastabų auto
rius gina draugą Grigaitį 
nuo nepamatuotų šmeižimų, 
kurie tilpo “Vienybėj,” ir sa
ko: “Reikia stebėtis kaip 
rimtas (mano pabr. K.) laik
raštis leidžia tokius niekus 
skelbti.” Atrodo, kad kalba
mos pastabos autorius nebe
nori suprasti ką reiškia žodis 
“rimtas” arba gal būti 
neskaito “rimtu” to laikraš
čio, kuris savo nešvarumu, 
demagogija ir šmeižtais ga-

Į “3. Pasamdyti valdžios 
autorizuotas accountant, ku- 

1 ris kartu su SLA. iždo globė- 
j'ais padarys galutinas atskai-^ nkfiy ralenkia Bim6oa
tas iš buvusių velionio Pauk-' „f . „ T • • „

Liepos 29 d. Varėnos apy- gčio žinioje ir globoje SLAJ „ Jo įima vadint rimtu 
linkėj buvo didelė audra ir pinigų ir kitos Susivienijimo1, ./ K. • . .perkūnija. Perkūnas trenkė ’uožtybės, kad oficialiai, a^

į į avių buri ir užmušė »5 avis pildomoji Taryba galėtų vis-1 Ku’ta a saRysiu, Kaa zoais 
ir dvi karves. j ką perimti iš

ninko paveldėjų. Finansinės 
apyskaitos reikalinga pada
ryti nuo balandžio 1 d., 1928 
m., nes iki minimos dienos 

į pats iždininkas išdavė SLA. i 
'Seimui iždo globėjų patik-l\ - 
rintą apyskaitą iš SLA. turto: - - - •’ 

' stovio ir jo žinioj esančių Su- Į 
'sivienijimo pinigų sumų ir* 
Seimas tą apyskaitą užgyrė.

“4. Einant SLA. konstitu
cijos patvarkymu, šiuomi 
skelbiama SLA. iždininko 
vieta tuščia, kurią galima 

1 greičiausiu laiku Pildomoji

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
55 AVIS.

įdryud .“rimtas” nebetenka prasmės,
is mirusiojo izdi- - an n^:nnwq k^tllnTnJ

I

500,000 PORŲ

I

BR1DGEWATER DARBININKŲ 
KO-OPERATYVfi draugovė 

®rUgewater, Mnaaachusetts. 
Šioj Ko-operacijoj yra 617

Bus Padirbta ir Parduota
per ig 28 m et u i

Dirbtuvė dirba PILNĄ LAIKĄ. Darbininku algos nėra kapojamos kaip ki
tur. Darbininkai dirttivėje pasilaiko tie patįs nuo to laiko, kaip tik musu 

Dirbtuvė pradėjo dirbti, t. y. 9 me
tai tam atgal. e

REZULTATAS: Tie darbininkai pa 
daro gera darbą, sumažina lesąs, ne
sugadindami darbo nei mašinų, nesu- 
sižeidžia. nes pripratę prie aplinkybių, 
dėlto sumažina dirbtuvės lėšas ant 
Compensation Insurance. Taip susi
tvarkius. pasidaro geri čevervkai ir 
žmonės pirkdami OVER GLOBĖ č«- 
verykus. gauna už savo pinigus dau
giau vertės, nekaip pirkdami už tiek 

k pat pinigu kitos išdirbystės.
[ Neužtikriname, kad musų dirbtuve- 
I je čevervkai dirbti, jeigu kurie neturi

OVER GLOBĖ marką, ir Boot & Shoe Workers Union numerio 170.
Krautuvntekai užlaiko musų Čeverykus visur. REIKALAUKITE!

WORKERS UNION/

UNION

ir man nežinoma, kas tuomet 
yra nerimtas?

Ponas “Margučio” redak
torius rašo “Naujienose” ir 
sako: “Žalioj pievoj golfo 

Ot, koks turi būti 
aukščiausias siekis kiekvieno 

‘ j žmogaus, kuris pretenduoja 
" tapti progresyviu irkulturin- 

gu.
“Bet idealai — kaip su 

jais? Idealai niekis. Jie tulžį 
gadina.”

Matote, ponas “M.” redak
torius jau atsisveikino su idė-

į Taryba užpildys konstituci- ja, nuėjo į golfoliogijos lau- 
' joje pažymėtu budu. kus. Gerai,Antanai, padarei!

“5. Iki bus galutinai su- Kam Čia reikalinga ta idėja? 
(tvarkyti reikalai mirusiojo v \ ’.J J „ .
QT A iarl inin 1/n rrinirvizi lAisvni
___• ; ....__ ; j Dabar bus daug geriaus, nes 
ŠLA.’lždininto galva bus tik tam, kad but
šių pinigų ir kitos Susivieni- ant ko kepurė uždėt. Dauge-

' jimo nuosavybės klausimu ir 
iki Pildomoji Taryba galės 
paskirti naują pastovų iždi
ninką iki sekamo Seimo, kad 
nesulaikius SLA. reikalų ei
gos ir kad visos įplaukos į, 

j SLA. iždą ir išmokėjimai iš 
Jo galėtų eiti normaliu keliu, 
tai Pildomoji Taryba vien
balsiai nutaria paskirti laiki
ną SLA. iždininką. Laikinu 
SLA. iždininku vienbalsiai 
paskirta SLA. prezidentas 
Stasys Gegužis iš Mahanoy 
City, Pa. Laikinai paskirtas 
iždininkas privalo užsistatyti 
kauciją tokioje sumoje, ko
kia buvo paskirta velioniui 
iždininkui Tarnui Paukščiui.

“6. Laikinasis iždininkas 
galimai greičiausiu laiku pri
valo atidaryti atsakomin- 
gam ir valdžios kontroliuo
jamam banke naują SLA. ei
namąją sąskaitą su tomis 
SLA. pinigų sumomis, kurias 
laikinam iždininkui Centras 
persiųs po rugpiučio 1 d., 
1928 m. Pildomoji Taryba 
konstatuoja, kad laikinasis 
iždininkas eina savo parei
gas tais pačiais konstitucijos 
nuostatais ir patvarkymais, 

(kurie nurodyta konstitucijo
je SLA. iždininko urėdui.”

lis musų šių dienų redakto
rių, rašėjų ir darbuotojų dir
ba be idėjos visuomeninį 
darbą, ir butų daug geriaus, 
kad jie eitų visi golfą lošti, 
negu stovėtų prie ideališko 
darbo, prie kurio jie suvis ne
betinka.

Kazy*.

Baltrušaitinis Mickevičius 
pastaruoju laiku tapo dideliu 
kaulu “Laisvės” gerklėje. 
Kaip jau žinoma, jis nurodi
nėja nešvarius nekuriu lais- 
viečių jam siūlytus budus 
muilinti Amerikos lietuviams 
darbininkams akis. Laisvie- 
čiai pusiau lupomis bando to 
užsiginti. Kuris jų teisingas 
ir kuris sukčius, mums ne
svarbu. Skaitant abiejų pu
sių argumentavimą, tečiau, 
tarp eilučių matosi faktas, 
kad visų rūšių bolševikų tiks
las yra mulinti darbininkams 
akis. Jie patys tatai pasisako. 
Ne veltui sakoma, kad yla iš
lenda iš maišo. Su laiku visi 
jų demagoginiai darbai išeis 
aikštėn. Socialistų spauda 
todėl mažiausiai stengiasi ar
gumentuoti su demagogais, 
ir užtai jai priklauso kredi
tas. Jonas Žvilga,
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

nai. kad ta pelė taip mislmo. 
—Tėve, tu tiktai klausyk, 

ką aš tau sakau, ir savo pas-

—Alou. Maike!
—Sveikas, tėve! O ką pa-I 

sakysi šiandien? ' t
—“Šiandien, vaike, aš esu taborais kalbos man nemai- 

prisirengęs tau kailį išperti, šyk.
—O už ką gi taip? | —Bet man rodos, kad tu.
—Už tavo tą mokslą, vai- Maike. meluoji. Ant galo, 

ke. ikam tu čia pradėjai apie tą
—Mokslas, tėve, nėra nei pelę? Juk mudu kalbam apie 

mano, nei tavo. Mokslas yra žemės šeipą: ar jis apskritas, 
daugelio išmintingų žmonių ar plokščias.
darbas ir visiems skiriamas, i —Taip, tėve, bet pelė čia 
taigi bereikalo tu mane kai- tau padės dalyką aiškiau su
tini. Vienok gali drąsiai pa- prasti. Tik pabandyk pagal- 
sakyti. kodėl tau mokslas ne- vot, kodėl jai išrodė, kad lai- 
patinka.

—Šiur. vaike, kad aš tau 
galiu drąsiai pasakyti; aš jau 
paėmiau porą burnų ant drą
sos ir tavęs nei kiek nesibi
jau. Dalykas, vaike, štai ka
me. Aną dien aš užlipau ant 
Blue Hill kalno ir pats savo 
akimis pamačiau, kad musų 
žemė nei kiek nesisuka, o tu 
man vis meluodavai, kad ji 
sukasi. Taip meluoti negra
žu, vaike! Ne tik negražu.

. ale ir griekas.
—Niekus kalbi, tėve. Mu

sų žemė sukasi aplink save ir 
aplink saulę. Tą jau visi žino 
ir niekas apie tai neginčys, didelį dalyką pastebėti.

I —Orait, Maike. jeigu jau 
tu toks kytras. tai išvirozyk 
tu man. kokiu spasabu tu ga
li tokį didelį dalyką pastebė
ti? Juk tu mažesnis da ir už 
mane.

—Aš. tėve, žinau tuos da
lykus iš mokslo. Mokslas gi 
tokiems dalykams stebėti tu-

Kas Atrado Amerika?
Devynioliktasis ir dvide-'priplaukė Grenlando salą, [vulių. kas rodo, kad jie buvo

* • A 2 _ . . ~ —  JU • • . . . . ?A ________“ A A • • • •

Patarimai
FARMERIAMS

šimtasis amžius yra garsus 
įvairiais išradimais techni
kos ir kitose srityse. Ypatin
gai daug yra padaryta pas
kutiniame dešimtmetyje, t.y. 
po didžiojo karo. Dėka tų iš
radimų žmonės kaskart leng
viau pergali gamtą ir stebina 
pasaulį neapsakomai tolimo
mis ir pavojingomis kelionė
mis. Ne taip senai girdėjome, 
kati vokiečių lakūnai per- 

■ skrido vandenyną ir padarė 
toki rekordą, kokio pasaulis 
dar nebuvo matęs. Viename 
užsienio laikrašty buvo įdė
tas straipsnis, kuriame apra- 
šytos keturios kelionės per 
vandenyną.

Kristupo Kolumbo kelionė 
1492 m. Gariniu laivu per
plaukė pirmą kartą vandeny
ną 1840 metais. Vokiečių po- 

į vandeninis laivas perplaukė 
'vandenyną 1926 metais ir 
j ketvirtoji kelionė, tai vokie
čių lakūnų iai< 1928 metais.

Kolumbo kelionė aprašyta 
kaip pati pirmoji, tuo tarpu 
visos anksčiau buvusios, net 
500 metų prieš Kolumbą, vi
siškai neminimos. Normanai 

i ir germanų vikingai jau žino
jo apie Ameriką 500 metų 
prieš Kolumbą, todėl jiems ir 
reikėtų palikti naujo pasau
lio atradimo garbė. Jų kelio
nės turi nemaža reikšmės vė
lesnių laikų kelionėms todėl, 
kad normanų laivai buvo 
gan dideli ir stiprus ir tuo bu
du daug padėjo vėlesnei lai
vų statybai. Laivai, kuriais 
normanai plaukiodavo per 
jūres dešimto amžiaus pa
baigoj. buvo 30 metrų ilgio ir 
turėjo stiebus, o priešakinę 
laivo dalį puošė smako gal
va. Tokiais laivais šitie drą
sus jurininkai pasiekdavo 
Rusijos, Vokietijos, Francu
zijos ir Anglijos pakraščius 
ir juos nuteriodavo. 850 me
tais jie atrado Islandijos sa
lą ir apgyvendino ją išnaujo 
(ji buvo prieš du amžių ap
gyventa Iri jos vienuolių, ku
rių normanai neberado). 
Šimtą dvidešimt metų vėliau 
iš Islandijos salos buvo iš
tremtas Erichas Raudonasis 
(Erich der Rote), kuris pir
mas nuplaukė į salą ir pava

ldine ją Grenland (Žalioji 
i žemė), kad tuo pavadinimu 
priviliotu daugiau gyvento
jų. Pietų vakarinėj daly jis 
įkūrė pirmąją koloniją Brat- 
tahlid. kurios griuvėsius, ro
dos. atrado prie Jgalikfjor- 
do. seniau Eriksfjordu vadi
namo. Jis viiiojo Islandijos ir 
Norvegijos išeivius tokiais 

_________________ ____ __  'burtais, kad tryliktame am- 
ri tam tikrų įrankių ir žfno žiu^ !?uvo * 28? kolonijų 
kaip. Vienas aiškiausių įro-,^ 
dymų, kad žemė sukasi apie 
save, yra tas faktas, kad sau
lė vakare nusileidžia viena
me žemės krašte, o iš ryto 
pasirodo kitame krašte. To
liaus tą pat) liudija žvaigž
džių padėtis ant dangau . 
Nuo žemės sukimosi pareina 
diena ir naktis. .Jeigu ji nesi
suktų. tai tokių permainų 
paėmus visai nebūtų. Toj jos 
pusėj, kuri atkreipta i saulę, 
butų nepabaigta diena, o an
troj jos pusėj butų amžina

. Taigi matai, tėve, 
nors as ir mažesnis, bet dau 
giau už tave žinau.

—Na. jau nesikvolyk. Mai
ke, dideliu savo žinojimu, 
ba iš to žinojimo nėra jokio 
pažitko. Ot, jeigu tu žino
tum, kaip čvstą vandenį pa
versti į snapsą, tai butum vy
ras.

Žinia apie jo kelionę greit nusistatę apsigyventi naujam 
pasklido po Grenlandą, Is- pasauly. Pirmiau jie pamatė 
landą ir Norvegiją, ir sukėlė akmens žemę, vėliau girių 
didelį nusistebėjimą. Leifas, žemę ir sustojo Hop Cod 
pirmojo Grenlando atradėjo įlankoje, kurią Thorvvaldas 
Ericho sūnūs, nusipirko Bjar- buvo pavadinęs Kialames 
nį laivą ir su 35 palydovais (kyšulio viršūnė). Iš čia jie 
išplaukė į pietų vakarus. Šita tęsė savo kelionę ir atrado 
kelionė įvyko 1000 metais.

Drąsus tyrinėtojai pirmiau 
priplaukė tą žemę, kurią bu-1 Spėjama, kad tai buvusi 
vo atradęs Bjarni. Tą žemę Susąuehanna, ir Chesapeake 
jie pavadino Helluland. t. y. 
akmens žemė, nes ten butą 
daug akmenų. Jų atrastos 
žemės buvo dabartinis Lab
radoras ir Newfoundlandas, 
kurias jie pavadino didžiąją 
ir mažaja akmens žeme. Iš

didelę upę, kuri tekėjo per 
ežerą ir baigėsi įlankoje.

jlanka. Jie apsistojo girių ap
augusiame žemės plote, kur 
žiema buvo tokia šilta, kad 
visą žiemą galėjo 
laikyti ganykloje. 
1008 metais jie 
mainymų prekybą 

čia jie keliavo dar tris dienas niais gyventojais.

gyvulius
Pavasarį 
užmezgė 
su vieti- 
bet kai 

į tą pačią pusę ir priplaukė j laukiniai žmonės išgirdo na

Duobės ir dubimai.
Keikia užlyginti atvežant 

žemes arkliniu šiupeliu nuo 
dirvos ar iš aukštesnių pievos 
vietų. Užlygintą vietą užklo

tas stovi ant vietos? Paban
dyk. tėve, įsivaizduoti, kad 
tu pats esi mažiukė peliukė 
ant milžiniško laivo. Ir tu 
tuojaus suprasi, kad laivas 
yra perdidelis pelei, kad ji 
galėtų jo judėjimą pastebėti. 
Dėlto ir tu. tėve, negali savo 
akimis pastebėti žemės suki
mosi, vistiek kad ir nuo kal
no žiūrėtum. Žemė turi apie 
8,000 mylių per savo vidurį, 
o tu esu vos 5 pėdų aukščio. 
Tu esi dar mažesnis prieš že
mę. negu pelė prieš laivą. Ži
nomas dalykas, kad būda
mas toks mažutis, negali taip

išskyrus tave.
—Tavo galva, vaike, su

kasi ale ne žemė. Aš tėmijau 
debesis aukštai ir žiurėjau į 
medžius, ežerus ir miestelius 
žemai, bet viskas stovėjo ant 
vietos ir jokio ženklo nesi
matė. kad žemė suktųsi. Ir ne 
aš vienas taip manau. Nueik 
kai kada nedėldieny ant Bos
ton Commen parko, irtu ten 
pamatysi vieną propesorių. 
kuris žmonėms pienus rodo 
ir tą patį sako, kaip ir as. kad 
žemė nėra tokia, kaip tu man 
pasakoji.

—O ką gi tas tavo profe
sorius sako?

—Jis. vaike, sako, kad mu
sų žemė nėra dargi nei ap
skrita, bet paplokščia, kaip 
blynas. Jis sako, kad niekas 
nėra apkeliavęs aplink žeme, 
o tiktai aplinkui žemės kokią 
nors dali. Aš nelabai nore- 
jau jam vieryt, bet dabar 
kaip užėjau ant Blue Hill 
kalno, tai jau. davadlyvai įsi- 
tikrinau, kad žemė nėra to
kia. kaip tavo mokslas aiški
na.

—As tau pasakysiu, tėve, 
kad yra ir daugiau tokių nuo
monių. Sykį pelė įlindo i 
žmogaus drapanas ir pateko 
su jomis ant laivo. Išėjus lai
vui į atviras jūres, žmonės 
ant jo pradėjo stebėtis, kain 
greitai jis plaukia pirmyn. O 
pelė klausosi ir galvoja: “Vi
si jie kvailiai ir nežino ką Pranešimu iš Rygos. Troc- 
šneka šitas laivas niekur ne- kiui buvo pasiūlyta grįžti iš' 
plaukia, tik ant vietos trink- ištrėmimo vietos į Maskvą ir_______ „
gi.” įstot į komunistų partiją. Jislkfotus kainus’.
. --O iš kur tu, Maike, ži- to pasiūlymo nepriėmęs. I

“ "I

su 10.000 gyventojų. Nuo 
1121 metų Grenlandas jau 
turėjo ~avo vyskupą, kurių 
iki 1409 metų priskaitoma 
net šešiolika.

Matyti, kad normanai jau' 
PP1 H’ nnrjtr. či<an_

I

gerai uprato ir žinojo šiau
rės kra tų geografinę padėtį, 
nes keturioliktame amžiuje 
Grenlando vyskupas nurodė 
norvegų jurininkams arti
miausią ir tiesiausią kelią. Jis 
liepe jiems plaukti iš Berge
no tie: iai i vakarus ir. nelies
dami į Įandijo salos, jie pri
plaukė Grenlando salos pie
tinį kyšulį.

Is pietų vakarinio kranto 
normanai plaukdavo į toli- 

kurios

žemą, giriomis apaugusį ir 
smėlio kopų supiltą krantą. 
Tai buvo musų laikų Naujoji 
Škotija, kurią Leifas tuomet 
pavadino Markland. t. y. gi
rių žemė. Toliau pietuose jie 
rado patogią įlanką ir čia pa
sistatė namus, norėdami pa
silikti toj įlankoj per žiemą.

Tą koloniją jie pavadino 
Leifsbudir. t. y. maždaug 
Leifo namai. Remiantis pa
duodamomis žiniomis, šita 
įlanka nebuvo kas kita, kaip 
garsioji Hop Cod įlanka, 
kurią 1625 m. priplaukė ke
liaują vienuoliai ir ten įkūrė 
dabartinę koloniją Ply- 
mouth. Toj vietoj, kur Leifas 
sustojo su draugais praleisti 
žiemą, yra pastatytas Bosto
no miestas. Po Leifo kelionės 
imtasi energingiau tyrinėti 
naujai atrastąsias žemes. 
Vienoj ekspedicijoj dalyva
vo vokietis Tvvkir, kas frvzu 
kalba reiškia Tjark.

Ilgą laiką jis buvo dingęs, 
visi manė, kad jis bus žuvęs 
su visais draugais, bet vieną 
gražią dieną Tyrkiras sugrį
žo ir parsivežė vynuogių, ku
rių jau buvo matęs savo kra
šte. Tą žemę, kurioj buvo 
rastos vynuogės, jis pavadi
no Vinland. t. y. vyno žemė. 
Drąsus keliauninkai prisirin
ko daug vynuogių medžių, 
kurių jų krašte nebuvo, ir 
grįžo pavasarį. 1001 metais. 
Tų keliauninkų pasakojimai 
padarė tokį įspūdį, kad Lei
fo brolis Thorwaldas 1002 
metais irgi išvažiavo į naujai 
atrastą vynuogių žemę. Jis 
praleido žiemą brolio pasta
tytuose namuose, o pavasarį 
ėmė tyrinėti artimus pakraš
čius. Šituo kartu normanams 
teko susipažinti su vietiniais 
gyventojais. Jie juos pavadi
no Skraelinger. t. y. eskimai.

Priešistoriniai šiaurės A- 
merikos tyrinėjimai rodo, 
kad eskimai senovėje buvo 
nusibastę iki Amerikos kran
tų, kur jiems buvo gana pato
gios sąlygos medžioklei. Jei
gu Thorwaldo atrasti žmonės 
buvo tikrai eskimai, tai isto
rijoj paduotos žinios pasi
tvirtina ir atatinka tikreny
bę. Pirmas lhorwaldo susiti
kimas su tais žmonėmis bai
gėsi mušiu, kuriame Thor- 
vvaldas buvo mirtinai sužeis
tas užnuodyta vilyčia ir po 
kelių dienų mirė. Jis buvo 
palaidotas svetimoj žemėj, o 
jo-draugai grįžo 1004 metais 
su dideliu medžių kroviniu į 
įGrenlandą.
I Po kiek laiko Ericho trety
sis sūnūs Thorsteinas ryžosi

KAS DARYTI, KAD PIE
VOS GERIAU ŽELTŲ.

Pievų nusausinimas.
Pirmiausia reikia surasti į - - - . • . •- -

šlapumo priežastis. Šlapumo ja velėnomis, kūnas išplauna 
priežastįs gali būti tokios: Į pievoje arba iš griovių kraš-

(1) žolėmis užžėlęs, ak. ty, nuo ežių tr kit Galima už- 
menimis užverstas, ar labai !'*tllrz"lemL'> kaip naujas 
vingiuotas upelis. Tada upe
lis reikia išvalyti, vaga išties- 
‘i, ir vanduo greit nutekės. 
(2) Jeigu pieva didelė ir yra 
tarp kalnų ar aukštesnių lau
kų ir pašlampa tuo vandeniu, 
kuris nubėga nuo aukštesnių 
vietų, tai reikia iškasti grio
vius pakraščiais, pagauti tą 
vandenį ir nuleisti į didelį 
griovį ar upelį. Jei pieva ma
žesnė. tai pakanka iškasti 
griovį per vidurį išilgai pie
vą ir dar keletą negilių sker
sinių griovių. (3) Kai kada 
pieva pašlampa nuo prasi- 
sunkimo apatinio vandens. 
Tada reikia iškasti pakanka
mai griovių. prasisunku
siam iš apačios vandeniui 
nuleisti. Yra ir daugiau šla
pumo priežasčių. Ūkinin
kas suradęs šlapumo priežas
tį. atatinkamai rūpinsis ją ir 
pašalinti.

Pigiausias pievų nusausi
nimo būdas yra atvirais grio
viais.

Mažesnėms pievoms pa
kanka vieno griovio žemiau
sia vieta, o didesnėms pie
voms kasamas žemiausia vie
ta plačiausias ir giliausias 
vyriausiasis griovis ir keletas 
šalutinių. Griovių negalima 
kasti gilių, nes pievą galima 
perdaug nusausinti. Vyriau
sią griovį lengvoje ar durpi
nėje dirvoje kasa ne gilesnį 
kaip 60 cm., o molinėje dir
voje ne gilesnį kaip 80 cm. 
Šalutinius griovius kasa 40— 
60 cm. gilumo. Jeigu pieva 
labai šlapia, tai šalutinius 
griovius kasa vieną nuo kito 
per 20—30 metrų, o sauses
nėje pievoje per 60 metrų.

Šalutiniai grioviai reikia 
įleisti į vyriausi jį griovį ne 
stačiai, bet įžulniai, kad te- 
įkantis vanduo neišgriautų 
krantų ir greičiau ištekėtų, 

i Vyr iausis ir šalutiniai grio

pievoje arba iš griovių kraš-

• pievas.
I Jeigu ima žemę iš aukštes
nių pievos vietų, tai velėną 
pirma nuima kastuvais ar 
plugu nuaria, padeda į šalį, o 
kada žemę šiupeliu nuveža, 
tai velėną vėl uždeda. Gali
ma velėną supiaustyti ketur
kampiais gabalėliais ir pusę 
jų uždėti ant užlygintos vie
tos, o kitą pusę senon savo • 
vieton. Tušti tarpai greit pri
auga žolių. Naudinga į tuš
čius tarpus pasėti dobilų su 
motiejukais. —
Pievų akėjimas ir volavimas.

J pievos dirvą reikia įleisti 
daugiau oro ir sunaikinti sa
manas. Samanoms sunaikin
ti, reikia jos pirmiausia nuo 
(liryos atplėšti. Tuo tikslu 
pievą akėja paprastomis akė
čiomis. Kad jos nešokipėtų, 
tai akėčias sukabinėja vienas 
paskui antras. Akėja skersai 
ir išilgai. Kada samanų dau
gumą išplėšia, tai jas ranki
niais grėbliais sugrėbia į 
krūvas ir paskui su žemėmis 
ir mėšlu padaro komposto 
krūvas arba išdžiovinę sude
gina ir pelenus paskleidžia 
po pievą.

Išplėšus samanas, pievą 
piausto peilinėmis akėčio
mis. Tai tokios pat akėčios, 
kaip ir paprastos, tiktai vie
ton keturkampių virbalų įsta
tyti peiliai.

Jeigu norima, kad akėčios 
giliau pievą supiaustytų, tai 
ant jų uždeda sunkumą (me
dį, akmenį ir panašiai). Su- 
piausto skersai ir išilgai. Po 
supiaustymo pieva reikia su- 
voluoti. Jeigu sėjamos trą
šos. tai po supiaustymo akė
ja lengvomis akėčiomis, kad 
geriau trąšas sumaišyti su 
žemėmis ir tuojau lygiu volu 
voluoja.

Jeigu samanų neperdaug, 
tai pasitenkina akėjimu vien 
peilinėmis akėčiomis, nes ir

TROCKIS ATSISAKĖ 
GRĮŽTI KOMUNISTŲ 

PARTIJON.

normanai 
mas juriu keliones, 
jiems ir padėjo atrasti nauja- sls SU"H'S. 1 
ji pasauli. Pirmąją žinia apie l’arve^1 ... J

* - .jį kraštą ir čia palaidoti. Sa
vo užsibrėžto tikslo jis nega-! 
įėjo įvykdyti, nes buvo ilgai 
audros blaškomas po jūres ir 
galų gale buvo prverstas grį
žti į tėvynę. ;

1007 metais naujon kelio
nėn išsirengė norvegas Thor- 
finn Rarlsefni su trimis lai
vais, kuriuose buvo 160 vyrų 

_____ ______ Iš čia' jis nu-Jr keletą moterų. Jie pasiė- 
I plaukė i jure s ir po kiek laiko niė su savim ir naminių gy-

minio jaučio balsą, tai po ke- 
letos dienų pabėgo. Jie grįžo 
atgal tik po trijų sąvaičių.

Tais pačiais metais Thor- 
finno žmona Gudrid pagim
dė sūnų, kuriam buvo duotas 
Snorri vardas. Jis buvo pir
masis baltas žmogus, kuris 
pamatė pirmą kartą šviesa 
naujame pasauly. Kitą dieną 
prasidėjo smarkios kovos su 
vietiniais gyventojais. Po 
vieno šitų mušiu normanai 
buvo priversti pasitraukti į 
šiaurę ir. praleidę žiemą, grį
žo atgaj tėvynėn, šį kaitą jie 
parsivežė daug įvairių kailių, 
uogų ir kitų dalykų. Thorfi- 
nas parvažiavo su savo kro
viniu į Norvegiją, kur tų pre
kių gausumas sukėlė didelį 
nusistebėjimą žmonėse. Kitą 
pavasarį Thorfinas rengėsi 
keliauti Islandijon. Jo laivas 
buvo jau paruoštas kelionei, 
kuomet atėjo vokietis iš Sak- 
sų žemės ir norėjo nupirkti iš 
jo laivo figūrą, kurią jis jam 
pardavė už aukso gabalą. 
Gaila, kad šita figūra dingo, 
nes ji butų svarbiu įrodymu 
isterijos rašytojams. Vėles
niais laikais tos kelionės pa
sikartodavo dažniau ir tur
but ten užsiliko normanų gy
ventojų. nes 1059 metais nu
važiavo anglų saksų dvasi
ninkas, kuris jiems skelbė 
Kristaus mokslą. 1121 metais 
Grenlando vyskupas Erich 
Gniupson keliavo į tas že
mes, iš ko galima spręsti, kad 
ten buvo didelė koloni ja. Pa-j Vyriausia i................_
skutinė kelionė, apie kurią viai turi būti kiek galima be
išliko žinių, įvyko 1347 me- 'sesni, be staigių vingių, nes jos gana gerai samanas išpe- 
tais. Ir šį kartą kelionės tiks- vingiai sulaiko vandens tek- " 
las buvo medžiai. '----- ’-----

Iš viso to, kas aukščiau iš
dėta, galima įsitikinti, kad 
visas naujų žemių atradimas 
yra, be abejo, normanų nuo
pelnas. nes jie pirmieji atra
do tas žemes, bet tik nesuge
bėjo tos garbes pasisavinti, į (ii mažiausia o metrus piaies-

Kolumbas atrado jau. žino- nis už savo gilumą, 
mus kraštus, bet jis įstengė Griovius kasa paprastais 
parodyti savo atradimus ir kastuvais (lopetomis) arba 
senajam pasauliui, ko nor- arkliniais siupeliais. V iršuti- 
manai nepadarė, nes nežino- ni sJu°ksnį U'eją) gražiai 
io kokia reikime turi ritokio atPiauna kastuvais ir nuaria jo. kokią reikšmę turi šitokie plugu> sudeda ant pievosša_ 
atradimai. 'lia. Paskui griovį aria ir su

versta iš vokiečių kalbos, artą žemę šiupeliu nuveža.
“L. U.” |Kada griovį šiupeliu iškasa, 

tai griovio šonus tomis velė- 
'nomis iškloja, kad žemė ne- 
užslinktų. •

Išimtomis is griovio žemė- 
mis reikia užpilti žemesnes^^^^^- 

j pievos vietos ar šiaip po visą pievas sunkia djrva 
nau(^n£a smarkiai supiaus-

i tolimųjų vakarų žeme, šiau
riečiai gavo iš Bjarni He- 
riulfssono. Jis plaukė iš Is
lando į Grenlandą ir audros 
buvo nuneštas į pietų vaka
rus. kur po keliolika dienų 
pamatė tankiais miškais ap
augusią žemę. Kelias dienas 
jis plaukiojo tos žemės pa
kraščiais ir pamatė ledais ap-

DR. EUGENE L. OPIE

ša.
Geriausia akėti rudenį, nu

ėmus atolą. Jeigu rudenį pie
va paliko neakėta. tai akėja 
pavasarį. Užliejamos pievos, 
kurios pavasarį užnešamos 
žemėmis, ir tos pievos, ku
rios pavasarį tręšiamos, tai 
pavasarį ir akėjamos. Sama
notas pievas, kol samanas 
sunaikina, akėja rudenį ir 
pavasarį, kada ūkininkas tu
ri laiko. Geros, samanotos 
pievos akėjamos tik tada, ka
da tręšiama kompostu.

Durpinių pievų pavasarį 
negalima akėti, nes šalčių 
žemė būna labai supurinta, 
žolės iškeltos, tai durpinę 
pievą pavasarį, kaip tiktai 
pradžiugta būtinai reikia 
sunkiu lygiu volu suvoluoti. 
Jeigu reikalinga akėti žolėms 
įsėti ar patręšti, tai akėja va
sarą arba rudenį. Po akėjimo 

ipjevos vietos ar šiaip po visą ""pZ"™

mę ir vanduo griauna kran
tus.

Pievose griovių krantai 
geriausia daryti lėkšti. Tada 
jie ne taip greit užslenka. 
greičiau apželia žolėmis ir 
tokiu budu gauname daugiau 
žolės. Griovis viršuje turi bu- 

jti mažiausia 3 metrus plates-

vio pakraščiais žemių nega- tvti k d į ‘ b v ik V l.n,a palikti. Jei velėna nesu- ^a, ir dui^SS 
naudojama griovio kraštams dirvasda piaustvti 
iškloti, tai pievos krašte ve-ikia J
lėnas sudeda krūvomis. Tarp 
velėnų po truputį įmaišo gy
vulių mėšlo, kad greičiau su
pūtų. Po 2—3 mėnesių tokią 
krūvą perkasa. Naudinga 
krūvas laiks nuo laiko palais-

“žemė.”

MILŽINIŠKAS SPROGI 
MAS LODZĖJ.

Varšuva. Papildomomis
jtyti srutomis. Krūvoje pada- žiniomis, per sprogimą pen- 
’ro skyles ir į skyles pila sru- kių aukštų chemikalų dirbtu- 
tas. Tokiu budu per vasarą vėj Lodzėj sužeista apie 300 
veja supus ir turėsite labai žmonių, tarp kurių 27 ugnia-

«

Naujasis prezidentas National gero komposto pievoms tręš- gesiai. Sudeginta daug arti 
Tuberculosis Draugijos. ti. 'esančių namų. ' •
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Visokios Žinios
ęgjpto Pėsi i vietos valdžią, kad ji

padėtų apsaugoti kūdikį nuo 
paslaptingų jėgų. Dabar po- 

Iš Kairo pranešama, kad, Įįcija. ir detektivai saugoja 
policijai pastojus atstovams 
kelią ir saugojant rūmų du
ris, parlamentas savo nuola
tinėj buveinėj susirinkti ne
galėjo ir todėl teko jam susi
rinkti privatiškame bute.

Dalyvavo dauguma parla
mento ir senato atstovų.

PASKELBTA GRIEŽ
ČIAUSIA KOVA.

Huseino namus.
Pavogti kūdikiai dingo be 

jokių pėdsakų. Gyventojai 
kalba, kad tai esąs piktosios 
dvasios Bichanamati darbas 
ir niekas negalės apsaugoti ir 
ketvirtą advokato sūnų.

AMERIKA RUOŠIASI KARUI

K ELE I V I S

Amerika dedasi didelė taikos šalininke ir nuolat kalba apie pasaulio nusiginklavimą, bet tuo 
pačiu laiku ji pati ginkluojasi ir ruošiasi karui, šitas paveikslas parodo, kaip Amerikos karo mo
kyklos kadetai West Point’e mokinasi tankus operuoti.

AUSTRIJA ATIDUODA 
BELĄ KŪNĄ SOVIETŲ .

RUSIJAI. =
Austrijos vyriausybės Įsa

kymu, buvęs vengrų komu
nistų sukilimo vadas Beta 
Kūnas bus atgabentai* lėktu
vu Į Hamburgą, o iš ten iš
siųstas i Sovietų Rusi ją.

Iš Talino pranešama? Jcad i 
Estijos vyriausybė nutarę 
paskirti nuolatinį Ženevūn 
prie Tautų Lygos atstovą.*

Cleveland, Ohio.
- LIETUVIŠKAS PRO- 
z į GRAMAS.
" ~ Per Radio W. H. K.
Nedėlioję, RUGSĖJO 2 D., 

* 11:45 vai. iš ryto.
Paskaita Temoje: “Išgelbė

tojas Žmonijos.
Solo, su vargonais. Taigi, 

nepraleiskite šios progos.
Rengia T. B. S. S.

PAJIEŠK0JIMA1

t

Susirinkimas priėmė griež- LENKIJA REIKALAUJA 
tą rezoliuciją, kurioje pareis- ’ '
kiama, kad Egipto diktatūra 
yra “revoliucija iš viršaus,” 
neteisėta ir todėl jokios tei-l 
sės neturi pretenduoti, kad j pranešta. Lenkai prie preky
bos klausytų gyventojai. minicteriioL. i-<,u.

Parlamentas priėmė šiuos 
motyvuotus nutarimus:

1. Parlamentas nėra palei
stas ir posėdžiaus einant 
konstitucija.

2. Dabartinis ministeriu 
kabinetas skelbiamas konsti 
tucijos laužytoju, parlamen
tas juo nepasitiki ir jis turi 
pasitraukti.

3. Joks Įstatymas, šio kabi
neto paskelbtas, neturės ga
lios.

4. Joks politinis, finansinis 
ar prekybinis šio kabineto 
susitarimas tiek su svetimo
mis valstybėmis, tiek su at
skirais asmenimis, lygiai kai 
visokio pobūdžio valdžios 
aktai, neturės galios irtautai 
nebus privalomi.

Parlamentas susirinks tre
čią šeštadienį, lapkričio m., 
jeigu ypatingos aplinkybės 
neprivers parlamento pirmi- 
niaką anksčiau jį sušaukti.

Visi šie nutarimai buvo 
priimti vienu balsu. Parla
mento atstovai prisiekė viso
mis išgalėmis, nesigailint gy 
vybės, ginti konstituciją ir 
giedodami tautos himną, iš
siskirstė. Policija, kuri gerai 
žinojo apie slaptą atstovų su
sirinkimą. nedrįso kliudyti.

Šia rezoliucija diktatūrai 
paskelbta karas.

Vyriausis Britanijos komi
saras išvažiavj) Londonan. 
Šis išvažiavimas Kaire su
prastas kaipo užleidimas vie
tos Egipto ir Sudano karo jė
gų vadui, kuris kritiškame 
momente galės panaudoti 
karo jėgą.

Sukilimo laukiama diena 
iš dienos ir Egipto padangė 
niaukiasi.

KOLONIJŲ.
Berlynas suerzintas nauju 

Lenkijos sumanymu.
Nesenai, kaip buvo jau

j bos ministeri jos Įsteigė kolo
nijų skyrių. Jo tikslas yra iš
kovoti Lenkijai kolonijas.

Šiomis dienomis pasirodė 
ir kolonijų skyriaus darbo 
vaisiai. Lenkijos vyriausybė 
kolonijų gavimo reikalu 
kreipėsi i Prancūzijos' vy
riausybę. Reikalavimas mo
tyvuojamas tuomi. kad Len 
kija neturi kur dėti savo emi
grantų. Gavimas kolonijos 
duotų Lenkijai galimumą ne 
tik turėti kur padėti savo iš- 

; eivius, bet ir koncentruoti 
1 juos vienoje vietoje.

Francuzijos vyriausybė 
Lenkų sumanymui pritarė ir 
jau šioj Tautų Sąjungos sesi- 

» joj sutikusi padalyti atatin- 
i karną pranešimą.

Francuzijos delegacija 
Tautų Sąjungos tarybos kon 

. ferencijai pasiūlysianti dalj

LATVIJOJ BRESTĄ VI- LIETUVIŲ LENKŲ GINČE 
SUOTINAS STREIKAS. j VOKIETIJA EISIANTI IŠ 

Rygos profesinių sąjungų 
centro biuro uždarymas ir i 
ramvajų streikas dabar Lat- mas 
vijoj nustelbė visa. 1”.
net besidomima žemės ūkio, pinimą Sovietų vyriausybės 
nramonės ir prekybos paro- sferose Lenkijos pasiruosi- 
da.

Socialdemokratai 1 
dies namuose suruošė pro
testo mitingą prieš Rygos 
profsąjungų biuro uždary
mą. Dalyvavo virš 1,000 as
menų.

Socialdemokratų seimo 
nariai visai atvirai pasisakė, 
kad komunistinių organiza
cijų veikimas yra galimas ir 
leistinas, kaip ir kitų organi
zacijų.

Be to socialdemokratai sa
ko, kad susidarymas komu
nistinės grupės tokioj didelėj 
organizacijoj, kaip profesi
nės sąjungos dar negali būti 
organizacijos uždarymo 
priežastimi. Tokios komunis
tų grupės gali atsirasti ir ūki
ninkų organizacijų tarpe, bet

VIEN SU RUSIJA.
“Beri. Tagebl." pnduod.”

____ i savo korespondento iš
Mažai Maskvos žinias apie sus iu

imais pulti Lietuvą, dar kartą 
Liau- paaiškina, kad kilo -ovit-tų 
r— spaudoje abejojimai dėl Vol 

kietijos pozicijos esą be pa
grindo. Vokietijos vyriausy
bė neturintį jokių iliuziją de] 
galimų lietuvių-lenkų cinčo 
pasėkų. Ji matanti išėjimą 
tik tame, jeigu abi pusės. 
Lietuva ir Lenkija, nusileis
tų. Šia kryptimi Vokietijos 
vyriausybė ir dariusi žygių. 
Niekas Vokietijoj ir neabe
jojąs, kad atviram konflik
tui išvengti esanti būtina so
vietu Rusijos pagalba. Kad 
čia Vokietija ir Sovietu Ru
sija turinčios tampriai derin
ti savo žygius, esą savaime 
aišku jau iš 1926 m. sutar
ties. Dėl to reikią tikėtis, kad 
Litvinovas Berlyne šia kryp- 

. įtraukimasbuvus.ų Vokietijos kolonijų už atsakomyį; ga{į nešti tirui ir veikius. 
AtriLm nadoluti I nnLrnui ■ y _ 1
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POTVYNIAI PRŪSAMS 
PADARE 1,700,000 MAR

KIŲ NUOSTOLIŲ.
Per tvanus Tilžės ir Ragai

nės apskričiuose yra padaly
ta 1,700,000 reichsmarkių 
nuostolių. Žiemkenčių javų 
sunaikinta 20 nuošimčių, va
sarojaus 40—60 nuoš.. pievų 
i ir ganyklų 40 nuoš. Bulvės 
daugely vietų supuvo.

Rengia D. IL K. Vytauto K lubas, 
šeštadieny y Sekmadieny 

8 ir 9 Rngs-September 
NUOSAVAM PARKE 

LOWELL,MASS.
šeštadieny. Šokiai prasidės 

7-tą V AL. VAKARE ir trauksis iii 
vėlumai nakties prie puikiausios or
chestros. kuri grieš Anie riko r. i skus ir 
Lietuviškus šokius, r

NEDĖLIOJĘ. PIKNIKAS Prasidės 
10 vai. ryte ir trauksis per visą dienu, 
su įvairiais pasilinksminimais, ka.pj 
tai; lenktynės, šokimai per virve ir į 
daug kitų, laimėtojai gaus puikia 
dovanas.

Taipgi bus dainų, programą išpil
dys geriausi Naujos Anglijos sulistni. 
Dalyvaus J. Dirvetis su savo kvartetu 
"Mes Keturi," p-lė Rauktytė. j. Šuls
kis. J. Navadauska*. ir daug kitą? r 

Taipgi šiame (ritini ke dalyvinis vri 
aplinkinių kolonijų kliubai.

Gerbiami vietiniai ir apielinkės 
nijų Lietuviai ir Lietuvaitės, atrilankv- 
1 .. _ ___ „ ‘

mašinomis. Karūnos deiman-11pral*'isti h l- K Vytauto khu 

tai apskaitomi į $25,000,000. v“‘

IŠ PERSIJOS ŠACHO KA
RŪNOS BUS ŪKIO

MAŠINOS.
Žinios iš Teherano sako, 

kad Persijos šachas įsakęs 
parduoti savo karūnos bran
giausius akmenis ir už gau
tus pinigus aprūpinti ūkinin
kus gCl iaUSlOmis Žemės UklO Į kitę, čia galėsite visi Lu<> smagiausiai 
maginomic ICsrunnc Jnimun_ ’
tai apskaitomi į $25,000,000. | Snėdin"l5"

A ~ -i . j i .• T .... lai aUXUXVIllVUę K,<XX1 UU»* auiinnu.-

A JJ Lenk,.la!’ tik tos grupės, bet ne visa or-' Sovietų Rusijos i Kelloggo
Čekoslo\ akijai ir Rumunijai. ganjzacjja (paktą turis'dėl to šiuomo-l

I Reziumuojant visas kalbas mentu lietuvių problemai] 
ITALIJOS PASIUNTINY- buvo priimta rezoliucija, ku- ypatingos reikšmės.

--------  ' ------------------— -TiNaujausi lietuviški' Rekordai columbia I

Pajieškau brolio Jono Tamašausko, 
is Lietuvos paeina Kretingos apskri
čio; Amerikoje užsi’ma rištiniai.-. Kas 
:u»iįjj) žino, malonės pranešti, arba 
patalai atsišaukia; yra svarbuą reika
lo . •

PRANAS TAMAŠAUSKAS
B<>x 65, Balgonie. Sask., Canada.

u'ieškau Petro Dagilio ir Petro 
VVeYšh; gyvena De<; Moines, |owa. bet 
nežinau adreso. Malonės atsiliepti, ar
ba žinantieji pranešti; busiu didei dė
kingas. (M)

PETRAS M1L1.ER. Lakota, loma.

Pajieškau piss-.-seri:; Magdės ir 
Ono. Jasevičiukiu, Suvalkų gub . Ši
lavoto parapijos. Zar.-tos kaimo. Viena 
gyveno Neuarke. o kita Elizabeth. N. 
.1. Viena ištekėjus u-c M. Sve iko, kita 

už M. Sma tis. Malonės atsil ept. ar
ba žinantieji teik is pranešti (33 )

MRS. MAGDE GIRAITIENĖ
31 Union st., Manchester. Conn.

, APSIVEDIMAL
Pajieškau gyvenimui draugės, 

la'.-vų pažiūrų. linksmo malonaus bu
do. nemeilesnės 10 metų, nesunkesnės 
kaip 160 svarų. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųst paveil slą.

: ; F. JOHNSON
• 5731 Foisyth st, Detroit. Mich.

INDIJOS PASLAPTIS.
Indijos miesto Gaidebara- 

do gyventojai jau kelinti me
tai yra liudininkais nepapra
stai* paslaptingų Įvykių advo
kato Džafaro Huseino šeimo
je. 1923 m. Huseino žmona 
pagimdė sūnų. Per dvi savai
tes kūdikis nežinia kur din
go. 1925 m. gimė antras sū
nūs. Išsigandę tėvai susirūpi
no jo apsauga. Motina su kū
dikiu buvo apgyvendinta už
pakaliniame kambary be 
langų. Kambary buvo tik du
rys į miegamąjį vyro kam
barį. Tečiaus lygiai per dvi 
sąvaites nelaimingoji motina 
pamatė sapne, kad į kambarį 
įėjo du šešėliai ir grąsinda- 
mi jai durklais pasiėmė jos 
sūnų ir dingo su juo. Šis nau
jas kūdikio pavogimas Įvare 
visiems kažkokią mistišką 
baimę. Pasirodė, kad durys 
Į kambarį, kur buvo motina 
su kūdikiu buvo užrakintos 
Spynoje taip pat nebuvo jo
kių sulaužymo žymių. Mie
gojęs gretimame kambary 
tėvas taip pat nieko negirdė
jęs.

Metams praslinkus Husei
no žmona pagimdė trečią sū
nų. Tėvas pervežė sūnų ir 
žmoną į giminių namus, pa
samdė policininkus saugoti 
butą. Bet vėl lygiai per dvi 
sąvaites ir trečias jo sūnūs 
kažkur dingo. Dabar advo
kato žmona vėl nėščia. Visas ( 
Gaidebaradas labąi neri
maudamas laukia kūdikio ir 
naujų įvykių. Huseinas krei-

BĖ TALINE PAKELĖ rjoj smerkiama vyriausybė 
TRIUKŠMĄ. - -

Iš Talino pranešama, kad 
Italijos pasiuntinybė Įteikė 
Estijos užsienių reikalų mi
nisterijai protesto notą dėl 
vieno laikraščio pranešimo 
apie Nobile ekspediciją.

Tuo pat metu pasiuntinybė 
pasiuntė aštrų laišką ir laik
raščio redakcijai, kuri, neno
rėdama kelti incidento, nuty
lėjo. Tečiau tas nutylėjimas 
tik labiau suerzinęs atstovy
bę ir ji redakcijai pasiuntė 
antrą arogantišką laišką.

Šis atsitikimas gyvai ko
mentuojamas politinėse sfe
rose ir manoma, kad Italijos 
pasiuntiniui teks Estiją ap
leisti.

Estų laikraščio žinia liečia 
Malmgreną: ji yra paimta iš 
švedų spaudos ir yra apėjusi 
visą pasaulio spaudą.

už kairiųjų organizacijų per- KROATIJA REIKALAUJA 
sekiojimą ir pareiškiama, jei 
persekiojimas nebus sustab
dytas, tai Latvijoj bus pa
skelbtas visuotinas streikas.

ij
16102-F

lo inch 75c.
KAZYS J. KRlAUdt"T^JAS, T<*v»r$n»«, 

<»• (»:k Mro* i< •»
Bcrnuž* lis iKom. A. \ anavau <•) 

Ir771c!:si iKom. A. Vanasaictoi

i AUTONOMIJOS.
Kroatijos demokratų lyde

ris Pribičevičius Agram<» 
parlamente pareiškė, kad 
kroatai kovoja ne su serbais.! 
bet su dabartiniu režimu, ku
ris yra “blogesnis, negu buvo ■ 
prie Habsburgų.”

Jeigu Bielgrado vvriausy-

16103-F

16104-F

(<J
Aš Bernužis Bernuži 
Oi. Broliai Broleliai

f OPEROS ARTISTf LIUDA STPAVICTCTt. Co«*r»Hn
*u O (centro* Akcmiamnimiu

Kad M‘-< fičrėm Mi«h Alų

LENKIJOJ PRASIDEDA 
BRUZDĖJIMAS?

Maskvos radio praneša, 
kad Varšuvoje sąryšy, su dar
bininkų bruzdėjimu Įvykusi 
didelė betvarkė.

Pranešimas sako, kad dau
gely Lenkijos miestų Įvykę 
komunistų demonstracijos, 
kurios turėjo susirėmimų su 
policija. Esą užmuštų ir su
žeistų demonstrantų ir poli
cijos.

Šių Maskvos pranešimų ki-

PASIBAIGĖ DIDŽIOJI 
ŠNIPŲ BYLA LATVIJOJ.

Pranešimu iš Rygos, Re- 
zeknės karo teismas baigė —o-------—. . . . - ,
nagrinėti didžiąją šnipų by-jbė nepanorės įvertinti jų re-i 
lą. Valstybės gynėjas 8 kalti- zoliucijos, tai teks griebti.-1 
namiesiems reikalavo mirties griežtesnių priemonių pa- 
bausmės. Tiktai du kaltina- skelbti, _ 
mieji prisipažino kalti, liku- mokėtų jokių mokesčių, 
šieji kaltę neigė. Kroatija, Juodkalnija ii

8 vai. vakaro teismas pa- Slovėnija savo noru Įėjo Pie- 
skelbė sprendimą, kuriuo 4 tųslayijos sąstatam bet Ser 
kaltinamieji nuteisti mirties;bi.ia iškreipė 1921 metų kon- 
bausme pakorimu. 5 — sun- stituciją, paskelbė serbų he- 
kiujų darbų kalėjimu iki gy- gemoniją ir smaugia ne šei
vos galvos. 3 — 15 metų, 2— bų tautas.
10 metų. 5 — 5 metams, o 9! Rezoliucija kviečia buv. 
—išteisinti. Tarp nuteistųjų Austrijos provincijų g.ven- 

tojus kovoti už laisvę. Kroa
tai reikalauja autonomijo? 
ir peržiūrėti konstitucija. 
Pribičevičius, be to. pareiš
kė: 1918 m. aktas ir 1921 m. 
konstitucija panaikint ir mes

—išteisinti.
mirti 2 yra pasienio policijos 
baro viršininkai.

16105-F

12083-F

12084-F

12085-F

kad gyventojai ne-

|

I

AUDRŲ NUOSTOLIAI 
LATVIJOJ.

A _ * . ..... nvilCUlUUl Irt pdlld I t\ I lit II IUV^
žemes ūkio ministerijos kovojame už lvgvb? 'i « Pie- 

zmmmis. potvyniai Latvijoj tųslavijos taui »• 
sunaikino 2f.4i4 ha. ziem-
kenčiu pasėlių. 84,345 ha. 
vasarojaus, 76,500 ha. vasa-

203.500 ha. pievų ir 112.000 
ha. ganyklų. Nukerpėjusiems 
ūkininkams šelpti reikėsią iš

16101-F

16099-F

16068-F

16090-F

16081-F

16100-F

16097-F

ANGI.UA REIKALAUJA. 
KAD VOKIETIJA NU-
TRAUKTO SU RUSIJA

SANTIKIUS?
“Dailv Herald” aiškina.O1U WC* pi r\i- UAiiiiunanic evi^/vi I o— . • ------ . . ,

tos agentūros tuo tarpu dar leisti ne mažiau kaip 20,000,- Į, , P^kutiniu laiku atsa-
nepatvirtino. 000 latų.

Tiktai saujale žmonių
žino paslaptį 
La Touraine 

Formulos

I
I Jums patartina pasi

rinkt geriausia

lę Vokietijossantikiai >u Ru
sija. Esą Anglija pasiūliusi j 
Vokietijai nutraukti su Rusi-| 
ja santikius žadėdama m tai į 
greičiausiai evakuoti Reino! 
sritis ir galutinai nu atyti 
Vokietijos karo skolų sumą.

“Daily Herald” žiniomis.
! Berlynas, nors ir neigiąs tą 
i žinią, bet tvirtiną-', kad su 
Rusija dirbti esą labai sun-1 
ku. Atvykęs Berlvnan atsto-

• vas Maskvoje Raiiieau vargu 
jau begrįšiu Maskvon.

FRANCtlŽAI BE NIEKO j 
nepasitrauksią 

IŠ REINO SRIČIŲ
I Paryžiaus spauda, sąryšy 
su V okietijos kabineto reika
lavimu evakuoti 
pareiškia, kad Fra: uzi.ia be 
atlyginimo iš te nenaši-, 
trauksianti.

O kes*rr»« AkomiutmniHiiu_ r *r ...ų
Oi Kas? (S. Šimkau )

TJETt'VIV TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
P»n«»Tnnn« s p^ilt*
Sprogsta Medžiai, Dygsta Žoleb. Polka

OOLCNBIA I.IETT VIV ORKESTRĄ
' Zanavyku Pr« mainytė*. Polka
i. Dzūkų I>zy\ai. Polka

NULLO ROMANI A ORKESTRĄ
Ramoną, Vaitas Wayne)
The Seashore. V m k-a o

EDfTH I.ORAND 4 ORKESTRĄ
-į The Macic Siren. Vairas < i«lte'jf( i| 

Vier.na Bonbons, Vakas iJ. Strvess)

( E. .TAHRI. S NOVELTY QITNTETTE
Ann Mari*-’* Kirst Bali. Vairas

į Airplane Waltz

r KASTANCIJA MENKELICNTCTĖ. Soprtno.
su Orkestrus Akompanimentu

A T .ev end r* Iri
l Dzūkų Be r nueis
f KAZYS J KRIAVC1CNAS. T-nnrA

su Orkestro* Akompuinmentu 
'| Liettr’^s Himnas
L Persiskyrimai *u Tėvyne

r ANTANAS VANAGAITIS,
su Orkestro* Akompanimentu

] Lietuvoj Madnn
l Pas Drauga Julių
( JONAS YOUNGAITIS. Hirmonikų Solo
-į Aiškinti. Polka

Algytė, Polka

( RUSIŠKA ORKESTRĄ
5 Ruskas Knzokas
į Trepukas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

f Polka

Lietuvaitė. PolkaI 
r

4

1‘ajiešl. -m apsivedimui m iteries, be 
skiltum^ tikybis, n«> jaunesnes 40 me
tui As esu farm -rys, gyvenu vienas, 
reiiia gaspidinės. (30

J. MARTINONIS 
Athol Roari. I‘.<>x I 1, Temple'on, Mass

Ewl alinga gyvenimui draugė, tar
pe i”>. ir 46 metų amžiaus, be s':irtu
me pažiūrų; mergina, našlė, ar gyva- 
njvh-,G< iština, kad butų supratinga ir 
teisumą ir kad butų apsipažinusi su 
fatmu gyvenimu. E m farmerys. gerai 
pafhturir.ti <, l’> metų amžiaus, sveikas 

pėdų, 8 colių aukščio, sve- 
•rni 19K svarus. Malonėkit bereikalin
ga* nenasin. ti ir prašyčiau su pirmu 
laišku prisiųsti savo paveikslą. Pla
čiau susipažinsime per laišką. (36)

:• FR VNK BARTEDT1 
,,..R F, D. 4. . Ulster, Pa.

« <•

t

JIEšh \l VIETOS BARBERNEI 
jžirkti ar naują užsidėt, tarp maišytų 
tautu Lietuvių, Lenkų ir Rusų Atsi- 
lienlit is siu valstijų: Mass., N. H., ar 

<as iš “Keleivio" skaitytojų man 
ppaųes. busiu dėkingas. (361
.p. I. MANTO
‘ 67lį M ade l’ark avė.. Clevcland. Ohio• i. .i_ ____ . .. _ ____
PARSIDUODA GREITAI IR PIGIAI 
vienos šeimynos stabą su visais įren
giniais ir 3 lotai.;. Storas mėsos ir gro- 
serio Viską už $6.<mhi.

V. ŠNUKŠTA
39 Grace street. New llaven. Conn.

I

PARSIDUODA ČEVERYKŲ TAI
SYMO ŠAPI hk. Geroj vietoj, tik vie
nas-šiaočius. darbo daug; masinos ge
ram stovyje. Priežastis pardavimo — 
figa. Turiu eit ant operacijos. Nemo
kantį išmokinsiu, pasiskubink it. Tn- 
fofrpflciįų sut i’:siu. <36)

Š LAUČIUS
32. E. Arlington. Vt.

Lietuviška Aptieki
Mea nžlaiknme Groki* 

ir Aakn*
Nbo Reumatizme, n«ailpnė)i*M 

«O*nų, kraujo valymo, nuo alaptin- 
gq ligų. koaulio. patrūkimo, etc. 
Taipgi užiaikom Diebų ik Lietuve*. 
Patarnavimu kuogerrauaiM. jvui- 
riou šakny*, partraukto* ii Lietu
ti*. Vai*ty priaiunėiaai ir per 
pftvf* Mn«i) Aptieks tebėra toj p*- 
OeJ vietoj.

l»0 SALĖM S T RĖKT, 
BOSTON, MASS.

L4 -

Aukštaičių Polka 
Zanavykų Polka

Jaunimo Polka 
žemaičių Polka

160S6-F
LietuvrftF. Polka 
Poiica* Marcelė

i
16687-F

Kregždutė. Polka 
Trimcda. Polka

16089-F
Polka Karutes 

šaulių Polka•i
i

ScMert CentninM- Organlzed t?q ColvmM PhoiKgraph Coaipmi

reeords fromyour/octr/deater or erderby 
from nparest dea/er and arb forConp/efe Cafaty'Je.

COLUMBIA PlIONOGRAPH COMPANY
1000 Washington St., Boston. Mass.

Columbia ^Records

16098-F

P . 4

r,
Made the New Waų

Slecfrfcoliy

GRAMAF0NAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBI A IšDIRBYSTĖS 

GRA.MAFONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausiu artistų, dainininkų, 

muzikų ir monologistų.
Musų Krautuvėje galite gauti netik tuos Rekordus, kurio yra 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra i.-dirbti Iš vi
sos apielinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir Gau
sit gerų patarnavimų. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių dėlei 
plaver pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujausios 
dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
siųskit už 2c. štampų.

GEO. MASILIONIS
377 BROADMAT, SO. BOSTON. MASS.

Tel.: So. Boston 07.'»9-W.

I

1

i

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųsics smulkins p*si- 
garsinimus. kaip t ii: pajieskoji- 
rhHs ap įvedimų, įvairius praneši
mas. pardavimus, pirkimu-. sk*i- 
torie po 3c. uz žodį uz sykį No
rinčią pati apgar i'iimą patalpint 
kelis :-ykivs. u-, sekančius sykius 

|h skaidome 2c. uz. žodį uz sykį.
'‘Keleivio’
Kl turi ti/su rcntimeravę laikraštį 
•r už 
uz žodi.
atsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažinus.o apgar.-in ma, runimum 
kaina .Vk.

pajieskojimn: giminių arba 
draugu skaitome po 2c. uz. žodį. 
"Keleivio" prenun’ ratoriams, ku
rie tur nzs'prenumeravę laiikraštį. 
už pajieškojimus giminių jr drau
gų skaitome tik po lc. uz žodį

. Paieškojimai su paveikslu kai
riuoju daug brangiau, nes kainuo
ji! padarymas klišes. Todėl norint 
tąfpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
KMusti kainos.
Jrigu norit, kad apgarsinimas ar- 

-hn pajieškojimus greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

.. KELEIVIS
253 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

prenumeratoriam.', ku- 
. - — į

pirma syki -kaitome po 2e.
i skiriant pajieškojimus

ANGI.UA


Keleivis No. 35. Rugpiučio 29, 1928.

Humoristika
VAKARAS PARAISTĖJE. Įsi priėjo prie policininko ir kažin 
Saulės veidas, kaip koks rėtis, j kąjam ausin pasakė. 
Ūkanomis apsikrėtęs.
Už kalnyno upei prausias 
Ir dausų dažuose rausias.
Miškas, nosį pakabinęs.— 
Rodos, vakar tik užgimęs: 
Rodos, nieko neišmano— 
Neišgirsi jo nei amo. 
šiapus miško, paliai raistą. 
Tūkstantis varlių net kvaišta: 
Kvarkia jos. iš vieno kvarkia. 
Koserių nesusitvarkę... 
Karkvabaliai apie beržus 
Dėl riebesnio lapo varžos: 
Tam. kuris nenori rietis. 
Tenka lapas susirietęs; 
O kurių sparnai kaip švinas. 
Tie skaniu lapu vaišinas. 
Kartais prašvilpia apuokas 
Ties raistu, kur miega špokas. 
Ir sučiupęs savo auką. 
Jis plasnoja vėl į lauką. 
Ir pelėda, čion atvykus. — 
Melancholiškai suklykus. — 
Apie raistą grobio jieško — 
žebenkšties ar kokio šeško. 
O pakrūmėje barsukas 
Dūlinėja, kaip koks špukas... 
Ir visi nakties pabaldos 
Po paraistę zuja, baldos; 
Tai kas purptelia iš krūmo. 
Tai prie kelmo kažkas tuno. 
Seną karklą kas papurto.— 
Rodos, čia prisėta burtų; 
Rodos, aitvarų čia aibės 
Karstos po miglų pakreiges. 
Taip kas vakaras paraistėj 
Naktibaldos ima žaisti. 
O kiti, sučiupę auką. 
Sprunka vėl į ramų lauką...

Jonas Ilganosis.

i
I

Policininkas, kaip p licinin- 
jkas. priėjęs man ir sako:
• —Parodyk pasą ir nedrumsk
piliečių ramybės.

Aš pasą parodžiau ir sakau:
—Policininke, areštuok tą va

gilę. Sakau, kilbasą pavogė ir 
ios šuo surijo.

O policininkas ir sako:
—Reikia liudininkų, o tamsta 

nesikoliok!
Jis nuėjo, o aš sielvartauda

mas dėl neproduktingai suvarto- 
t s kilbasos parvaaįavau namo.

Taip maždaug ir Įvyko pirmas 
nemalonus faktas.

Ištikro. tai visai nemalonus 
faktas ir aš. žinoma, dėl to susi
nervavau. Bet kas gi daryti, ger
biamoji visuomenė? Reikia kęsti. 
Aš ir kenčiu, o savo sielvartu no
riu ir su jumis pasidalyti. Sako, 
nuo to esą ant širdies lengviau...

VI. žvangutis. J

I

I

iI

I

jgJlFew
Little 

' Smiles.I
I

i

STIKLINE
Feljetonas.

X zI
I
I

l

TOO MUCH TO BELIEVE!

T'e chacffeur was ho’dlng forth fu 
the village !nn.

is. my young guv’nor rowed for 
Hotford a little while back. ’e did.”

His audience stared.
"t js, ’e w:ns ’undreds of races,” 

w.-:,t on ti e chauffeur. varming to bis 
• - <. “An ’e always ’as the uanię an’ 
tbe darė painted on ’is scuil.”

įn.t thls was t**o trach for one 
!!s.t»-ijer. f

•••:» ’Is škuli"’ he echoed Indfgnant- 
;v. • i.ūmine. ’e mušt ’ave an ’ead likę 
::u riepbant! "—London Answers.

Their Daily Quarrel
A:..reliną—I'm afraid yuu'll forget 

n>e uhiie you’re away.
E :v, Mv dearest. IT1 ttink of you.j 

wt.-n all else is forgotten.
Atirreiina—Just wi>at I feared. Yon’fl 

thluk of ne oniy wuen yvu’ve DOtUiag, 
eise tu think about.

Čia nesenai mirėtepli< -
* ^onas Blakė. O jo < 

-tarė keturiasdešimtą <1 a 
mažą balių padarė.

h mane pakvietė.
sako, oaminėti 

Jranguji velionį. Vištų ir 
keptų ančių pas mane. saku, 
nebus, ir paštetų taip pat ne- 
numatau. Bet arbatos yalėsi 
?erti kiek tik norėsi irciar 
namo parsinešti.

Aš sakau:
—Arbata man kad ir ne

įdomu. bet ateiti galėsiu. Xa- 
J?-snmkas Jonas gana nuo- 

“hiai, sakau, su manim el- 
ir kartą lubas dvkai iš

baltino.
Ketvirtadieni aš ir nuėjau. 
Žmonių susirinko daug. 

V isoki giminės. Atėjo ir die- 
Toksveris Petras Blakė.

—Musų šuo jau paseno. 
—Iš ko tu sprendi ?
—Jis jau nestaugia, kai 

žmma dainuoja.
mano

i

matytas daiktas — stiklines 
daužyti! Vienas, sako, stikli
nę sudaužys, kitas — virdu
lio laiduką atsuks, trečias — 
servetėlę i kišenę įsidės. Kas 
gi tada bus?

0 dieveris, kaip koks pa
razitas, sako:

—Kam čia dar kalbėti. 
Tokiems svečiams, sako, te
lieka arbuzu snuki sudaužyt.

Nieko aš i tai neatsakiau. 
Tiktai pabalau ir sakau:___

-Man,sakau, mielasdie- 
veri, gana skaudu apie snuki 
girdėti. Aš sakau, tikrai mo- 

i cinai neduočiau snukio dau- 
; >yti. Ir bendrai, sakau, arba-

kau, bet tegu ji grąžina man 
tą sudužusią stiklinę.

Našlė sako:
—Pasprink tu su savo stik

line. Imk ją.
Kitą dieną, žinote, jų 

kiemsargis Semionas atneša 
man stiklinę. Ir dar tyčia tri
jose vietose sudaužytą.

Nieko aš i tai neatsakiau, 
tiktai sakau:

Pasakyk, sakau, savo val
katoms, kad dabar aš juos 
pavedžiosiu po teismus. Ir 
tikrai, kai kas užgauna mano 
ambiciją — aš galiu ir tribu
nolą pasiekti. M. Zoščenko.

Pasinaudokite Šiuo Dykai 
Duodamu Medikaliikų 

Patarnavimu.
Kadangi veik kiekvienas turi klau

simą sveikatos reikalu, kur nevisuu- 
met reikia šauktis tiesioginės daktaio 
priežiūros, tad mes užlaikome specia
li skyrių tiems, kurie parašo mums, 
klausdami sveikatos patarimų.

šis skyrius yra po priežiūra prakti
kuojančio gydytojo su 25 metų patyri
mu. Jis duos Jums tinkamus patari
mus apie sveikatą. Rašydami jam, pil
iai paduokit tikrą ir pilną paaiškini, 
ną apie nesveikatos apsireiškimus.

Siųskite visus klausimus į MEDI- 
CAL DEPARTMENT, W. F. Severą 
Cimpany. (darytojai ištikimų Severą 
•riminių gyduolių), Cedar Rapids. 
Iowa.

kandus vyras stačiais ūsais. 
Atsisėdo prie arbūzo. Ji tik

FARROS
PARSIIH O1)A FARMA.

160 akerių; 60 akelių dirbamos, 100 
akerių ganyklos ir miško; stuba 4 
kambariu su elektrikus Aiesa; barnė 
12 karvių, garaužius 5 automobiliams, 
arr.ė veršiams, "smokauzė. Žemė 

pirinos lūšies, viskas gerai auga, pra
šom atsilankyti ir pamatyt savo aki
mis kol <ia java’i nenupiauti. Per vidu
rį ramios teka upelis, gražus vanduo, 
yra žuvių; gražus miškas ir lentų pio- 
v;n’ Kaina tik $2,000. Mokykla, arti 
miestas, tik 2 ir pusė rnailės. Pieną 
paima kas rvta i miestų.

A. tšALTRĖNAS
P. O. 65. Garden, Midi.

Kaunas. Šįmet miesto val- 
<’• pas jus kažkuo nėgėm at- dyba maudykles ties Senapi- 
dduoda. Be to, sakau, esu liu ir Karmelitų saloje yra iš- 
lakviestas. Jums, sakau, sė- nuomavusi iš varžytinių, 
onams. tris stiklines su puo- Esant blogoms oro sąlygoms, 
luku sudaužyt — ir tai dar mažai kas maudosi ir per tai 

butų permaža. sakytos maudyklės beveik
Visi, žinoma, pakėlė triuk- tuščios. Kontragentai kreipė- 

įjflįį volrl\rF»-i nrašv/la-
\’isu daugiausia siuto die

veris. Suvalgytas arbūzas 
jam gal galvą u iveikė.

Ir našlė visa virpa 
Įniršimo.

—Aš, sako, nemoku biau- 
; lybių i arbatą dėti. Gal būt, 
[tamsta namie dedi, o paskui 
tik bėdą ant žmonių sumeti. 
Nabašninkas Jonas, sako, 
gal ant kito šono nuo tokių 
sunkių žodžių apsivertė... 
Aš, sako, šunsnuki, tau ne
dovanosiu.

Nieko aš i tai neatsakiau.
Bet sakau:

—Spiaut, sakau, ant visų, 
ir ant dieverio, ir ant tavęs.

Ir kuogreičiausiai išėjau.
Po dviejų sąvaičių gaunu 
teismo pakvietimą stoti

si į miesto valdybą, prašyda
mi suteikti lengvatų, būtent: 
sumažinti nuomos mokesti ir 
atleisti nuo kitų prievolių. 
Nors šikart jų prašymas liko 
nepatenkintas, bet jie vėl 
apeliuoja.

PARSIDl’ODA farma
C>0 ukerių žemės, 25 dirbamos ganyk

los, gražaus miško, 20 kordų malkų, 
sukirstų; bėgantis vanduo per ganyk
las, žeme derlinga, daug daržovių pa
sodinta, visi farn.os įrankiai ir maši
nos. inžinas malkoms piauti; 3 karvės. 
1 arklys. 8 kiaulės, ĮOO vištų, sodas -- 
150 vaisingų medžių, pienas parsiduo
da prie -tūbos, stuba 7 kambarių, kieto 
medžio grindys, štimo šiluma ir šiltas 
vanduo ir visas įrengimas; barnė di
delė ir vanduo bėgantis, visi budinkai 
geri; 1000 vištų vištininkas. 1 lz mai- 
lės į Sterlir.g. 11 į \Voreester, ant gero 
kelio. Kaina $5^00 be fornišių; $6,000 
su fomišiais. Turi būt greitai parduo
ta. Tikras bargenas, nepraleiskit pro
gos. Klauskite platesnių žinių pas sa- 
vir.inka laišku. (35l

JOHN K ANTIN AS
I*. O. B<>x 126. Sterling Junction. Mass

Atsisėdo prie arbūzo, 
vieną peiliuku piaustė ir val-

Aš išgėriau vieną stiklinę 
arbatos. Daugiau geni netu
riu noru. Ir bendrai, pasaky
siu. arbata netikusi: kažkuo 
negardžių atsiduoda.

Norėjau aš padėti stiklinę, 
i šąli. Bet, gal būt. neatsar- j 
grai padėjau. Cukrinė čia pat 
stovėjo. Į šitą cukrinę aš stik
line ir sudaviau. Ji. prakeik
ta, ir sudužo.

Maniau, kad nepastebės.: 
Bet pastebėjo, šėtonai.

Našlė sako:
—Berods stiklinę stukte- 

rėjai...
Aš sakau:
—Niekai, miela Maryte. į 

Dar laikys.
O dieveris, pripumpęs ar

būzo, ir sako:
—Kaip tai niekai? 

niekai. F 
kviečia, o jie indus daužo.

0 Marė žiuri i 
pradeda nervuotis.

—Tai, sako, tikras naiki
nimas inventoriaus. Km- tai

nuo
Baited

“He !s sueh a good fishertnan* re- 
marked one angier to another, ^ihat 
he can alrnost taik tbe trout ott of 
tbe water.”

"AL.“ replled bis frfend, “be mus: 
■se baited breatl;.”

ATOSTOGŲ MINTYS.
Kai atostogų sezonas. 
Pinga dešros, salcesonas. 
O taip pat atpinga kulkos. 
Nes iš miesto visas pulkus. 
Prasiskolinę kasoje.
Pas sermėgius "ekskursuja".. 
Nors šiais metais oras blogas. 
Vis dėlto mužiko stogas 
Malonesnis, negu miesto.— 
Mat. po juo mėsos ir sviesto 
Visada yra ikvaliai. 
Kvepia pyragu kūkaliai. 
Per atostogas daug ponų 
Vartos kaimuose ant šonų 
Paliai kluonus, pasvirnėse. 
Ir vis kalba apie mėsa: 
'Nors mažai mužikai miega. 
Dėvi nešvelnią sermėgą. 
Bet užtat mėsos daug turi— 
Iuiiko kiaulių visą buri.
Jei mieste mes laikom paršą. 
Reikia pirkti jam pataršų 
ir.—kad užaugintų iki.— 
Reikia daug i lovį pilti. 
Tad laikyti paršas bloga, 
žerdams gali gauti slogą 
Ir šlykštu i tvartą eiti— 
Reik samdyti jam tarnaite. 
Kitos sąlygos kaimuose: 
Čia nors dirba išsijuosę. 
Bet mėsos ikvaliai turi— 
Laiko kiaulių visą buri"... 
Taip galvoja miesto ponai. 
Kai jau dešros, salcesonai 
Liko prašmatniame mieste. 
O su jais—mėsa ir sviestas... 
Taigi, kaime medžio klumpė 
Raito lašinius ir kumpi. 
O mieste odinis batas 
Laužia bulką prie arbatos.

Jonas Ilganosis.

CAN’T FOOL ’EM ANYMORE

Tonas man. I don’t bellere yon 
could even buy my daughter’s clotiies.”

•AVi.y sure I could I She dun't wear 
uardly nene at all.”

Patriotic
Our fath-r slipped upon the tce

Becauie he could-.t star.d;
He «aw :□» gioriotzs Stare ar.d Strtpea. 

We » our father lar.d.

Alfred and Eloite
“There are some pleasant oecur.a- 

tions in llfe,” remarke.i Alfred.
“For instance?” inųuired Elolse.
“Look at the book reviewer, paid to 

remi nove!?, and tbe movle bėro, paid 
to make love.”

is
Marės Blakienės byloje. 

Einu. Stebiuos.
Taikos teisėjas, išnagrinė

jęs bylą, sako:
—Paskutiniu laiku visi tei

smai ir taip darbu užversti, o 
1T . . Y.6’’1 ,čia dar, sako, dėl tokių niekų

-tuos j S'’ečius žmogusturi bylinėtis. Sumo
kėk, sako, šitai pilietei dvi 

stiklinę ir grivinas ii- nebegadink oro 
kameroj.

Aš sakau:
—Sumokėt aš neatsisa-

Turėjo Prastą Sveikatą, 
Nervingumą, Negalėjo 

Miegoti
Ponia T. B. Bedd, Hatfield, Ark., 

gavo tiek daug pagelbos nuo vartoji
mo Nuga-Tone, kad ji rašo išdirbinė- 
tojams ir pasako kokias ji gavo geras 
pasekmes. "Tai yra geriausios gyduo
lės kokias kada nors aš vartojau," ji 
rašo: “Aš turėjau prastą sveikatą ir 
negalėjau atlikti savo darbo. Aš nega
lėjau naktimis miegoti, buvau nervuo- 
ta. aš negalėjau pakęsti jokio triukš
mo. Dabar mano sveikata yra daug 
geresnė, aš naktimis gerai miegu. 
Man neužtenka žodžių užtektinai iš
girti Nuga-Tone.”

Virš miliono vyrų ir moterų surado 
didžiausią pagelbą vartodami šias pui
kias gyduoles. Faktiška; nei vienų gy 
duolių markete nėra taip gerų nuo 
prasto apetito, menko vidurių virški
nimo, gasų viduriuose, raugėjimo, 
skilvio, žarnų, kepenų trubelių, silpnų 
inkstų ii pūslės, chroniško užkietėji
mo, svaigulio, praradimo svarumo ir 
stiprumo, prasto miego, silpnų nervų 
ir panašių nesmagumu. .Jei jūsų svei
kata yra menka, arba jus esat silpnas, 
jus turit tuojau bandyti Nuga-Tone. 
Jos yra parduodamos pas visus gyduo
lių vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi 
Nuga-Tone stake. reikalaukit, kad jis 
užsakytų jums iš olselio vaistinės.

NEMALONUS FAKTAI SU 
K1LBASA KAUNO PARODOJ.

Tą dieną, apie kurią aš jums 
rašau, aš buvau Kaune, taip va
dinamoj parodoj. Paroda, kaip 
paroda, o žmonės vėl kaip žmonės 
—vieni rodo, o kiti žiuri ir dve
jas arba piktinas. Nieko nei pri
dėsi nei atimsi. Bet. galima sa
kyti. iš parodos kaltės Įvyko man 
tokie nemalonus faktai.

Aš. kaip kaimietis, žiopsojau 
po Kauną ir vis dyvijaus. oet'bu- 
vau visai neatsargus. Išvažiuo
jant boba Įdėjo dvi kilbasas — 
vieną suvalgiau važiuodamas, o 
antrą suvyniojau Į "Musų Ryto
jų" ir Įsikišau kišenėn. Einu sau 
ramiai gatve, o pro šąli eina pus
nuogės sostinės lelijos, nuo kurių 
pusės vėjas nešė baltas dulkes ir 
kažkokį man. kaimiečiui, nepa
prastą kvapą, nuo kurio net su
čiaudėjau. Eina sau lelijos, o vie
na dar ir šunį vedasi, šuo vis kaip 
šuo — užuodė mano kišenėj kil
basą. ištraukė ir surijo, vadinasi, 
pavogė ir visiškai anuliavo. Aš. 
žinoma, pajutau ir triukšmą pa
kėliau. ’

-Apvogtas, sakau, gerbiami*-, biblijos apie tai..kad Saliamonas 
ji piliečiai, sakau, mano atsipra
šant kilbasą pavogė !

žinoma, publikos tuoj prisirin 
ko. Vieni sako apvogtas, kiti sa
ko. kad ne. Man. žinoma, girdint 
abejotinus balsus, širdį skauda.

—Apvoktas. sakau, vyručiai, 
tikrai apvogtas! Kilbasą. sakau, 
pavogė!

Atsirado ir policininkas, 
šunio savininkė dar teisinosi, 

o aš išvestas iš kantrybės ją ge
rokai, kaimiškai iškoliojau.

—Vagie, sakau... Ar šuo ar tu.’ —Mama, aš pagavau muse, 
tai vis tiek. Tavo ir šuo... Sakau. Padaryk man iš jos dramblį, 
sumokėk man... Be to. dar ir k;- —Kaip tai galima, vaikeli ? 
taip išvadinau tą šunio savinin- —Nugi, tėtis visuomet sako.
JB|.» 4) ji, atsiprašant, juokdamo- kad tu iš musės dramblį padarai?

MENKA BĖDA.

—Onyte, kaip tu gali eiti 
Jurgio? Juk jis šlubas.

—Tai kas? Juk jis šlubuoja tik 
tada, kai vaikščioja.

už

MENKAS SALIAMONAS.
Vyras skaito savo žmonai i-

turėjęs 300 žmonų ir 700 sugulo- 
. rių. Žmona tečiau nepanorėjo 
tam tikėti ir pareiškė nustebus: 

—Tai negali būti, tu pats tai 
išmislinai!

—Pasižiūrėk pati. — rodo ja 
bibliją.

Moteris pažiurėjus i knvgą at
kerta:

—Bet iš tavęs butu menka- 
Saliamonas.

ATYDUS VAIKAS.

Coign o f Vantage
Tbe agent erpialned that the house 

bei ag on the brow of a hill had win- 
dow« overiooking the entire clty.

“Just the place, dearie.” declared 
the Lu-band. “You ceedn t m'ss atly
ti: it g.”

In Modern Terma
Clty Banker (visiring the fanu)— 

I suppose tbat's tbe hired man?
Farmer (who had vlsited banks)— 

No. tbat's the Crst vlce pre'ident in 
cbarge of cows.

Thia Physiological Age
Granddaughter (belug lectured)—I 

seem to have heard that giria of your 
period “sėt their caps" for men.

Grandmother—Būt not their knee 
caps.

Maybe So
••Money talka.”
“Mušt choose its own tfme tfcen.

Otherw>e a bank tvould be noisier 
than a boller fnctory.”

NUT SO F AR OFF

Care
“That druggist Is never botherod 

rctth loafors."
"flotr’s that?”
“He sėlis life in'urance nu the side.”

“Sny, Jfm, fa that fellah a aut?"
“Not ao loud Bill: He's one of 

today’a most popular song wr!ters."

Reminitcence
cnuse gtrange unrest. 

Thou<h fe.v>v* l>« the present mooJ; 
And just wh-n we nre happieet.

A little ’e»r wi!1 etill intrude.

"Keleivis" Jusu Draugas. Patar
kit Savo Draugams Skaityti Jį.

SAVO PALIKFSlt I.IETI VOJE BROMŲ IR GENČIŲ DVASIOS 
IMIGIVI PAŽADINTI. JŲ VEIKLAI PAKELTI IR NAUJAM 
gyvenimui PARLOšTI. UŽSAKYK JIEMS LIETI VOS KULTŪ
RININKŲ IR pažangiosios VISUOMENĖS organą 

KULTŪROS ŽURNALĄ
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 

Amerikon išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol. 
kuris eina jau 6 metai, didelio formato, gražiai paveiksluotas 
ir teikia daug gražiu ir naudingu skaitymu iš Įvairiu jnoks- 

lo sričių, technikos, visuomenės klausimais ir literatūros.
Komplekta': 1923 m. 75c. 1924, 25. 26 ir 1927 metų po 2 dol. Išsira
šant Amerikon po 1 dolerį brangiau. Užsakymus siųsti galima at- 
siunčiant pinigus paštu, bankų čekiais arba įvertintuose laiškuose, 
adresu:

“KULTŪROS” ŽURNALO ADMINISTRACIJAI 
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuania.

Sava maža pastanga paremsi kultūros ir pažangos darbą.

Naktinius 
PŪSLĖS 

Silpnumą ai 
Inkstų 

Skausmą 
Tuo jaus 
palengvina 

Santai Midy
Nepavojingas

NEPRALEISKIT PROGOS!
Laimė tik sykį beldžia į duris.

Parsiduoda pilnai apgyventa vištų 
farma, mieste, kuriame yra apie 15,000 

'gyventojų; 9 kambarių stuba, 2 dideli 
I vištininkai ir garadžius; žemės 3 ak
rai. apsodinta vaisingais medžiais ir 
daržovėmis, žemė randasi ant kampo 
tarpe dviejų gatvių, galima statyti 
namus arba lotus parduoti, labai gra
žioj vietoj, prie trijų gelžkelių ir Basų 
lir.ij «. Yra didelų fabrikų, kurie dirba 
visada. Jeigu kurie manote važiuoti iš 
didmiesčių ai ba iš anglių kasyklų, tai 
neatbūtinai atvažiuokit pažiūrėti, o 
užtikrinu k“d patiks, nes bildingai yra 
pirmos rūšies ir kaina prieinama. Par
davimo priežasti sužinosite ant vietos.

A. CHAKNES (35)
583 Gark st., Waverly, N. Y.

•Jeigu visada jaučiatės pavargę, jeigu 
viskas atsiliepia Jums ant nen-ų. tad 
tuojaus imkite

Trinerio Karčiojo
no

ir už poros valandų sakysit: “Aš jau- 
čiuosiu puikiai." Šis skilvio tonikas iš
valo vidurius ir pagreitina virškinimą. 
Visose aptiekose.

i
i 
I I

I

REMOLA
GYDO

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitas per 17 m.
Paklauskit savo aptiekorių. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo hetno- 
roidus (pilės).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.

HENRY TIIAYĖr & CO, INC. 
CAMBR1DGE, MASS.
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I^S GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

čia nešvarus dalykas yra,1 bet buvo vėlu, 
pranešė teismui.

Penktadienį rugpiučio 3 d. 
apygardos teismas nagrinėjo' 
šią bylą. Abudu kaltininkai 
prisipažino esą kalti ir prašė 
tiktai pasigailėjimo ir baus-j

NL SIŠOVĖ “VYTIES” 
TEATRO ARTISTAS.
Kauno priemiestyje, Alek

sote, menininko p. V. Bičiū
no bute, rastas nusišovęs Pet
ras Mikolaitis. Nusišovimo 
priežastys dar nėra nustaty- . „
tos, bet patikimi asmens pa-! sumažinimo, 
sakoja taip: Solncevas skundėsi pada-

P. Mikolaitis dar gyvenda- i-ęs tai būdamas dideliame 
mas Šiauliuose ruošęsis žu- kurde, o Linartas ašaroda- 
dvtis. mas raudojo, kad sunku jam

Jis turėjęs palinkimą prie ^uti kalėjime ir du kartu būti 
scenos meno. Paskutinius > baustam už tą pati dalyką, 
trejus metus tarnavo pašte ii ' Linartą ir Solncevą teis- 
lankė valstybinę dramos stu- Jnas pripažino kaltais ir nu- 
diją. Buvo gabus ir darbštus, baudė: Linartą 8 mėn. kalė-

Pereitais metais pavasarį ■ limo, o Solncevą 1 mėn. ka- 
sunkiai susirgo, ilgai teko bu- į Įėjimo, 
t i ligoninėj. Neteko tarnybos..

P. Mikolaitis buvo dail. | 
V. Bičiūnui giminaitis. V. I 
Bičiūnas pasigailėjo vargšo į 
berniuko ir priėmė. Maitino, 
rėdė ir tt.

Susiorganizavus “Vyties”: 
teatrui, važiavo provincijon 
gastroliuoti ir Mikolaitis. 
Gastrolėse pasižymėjo kaipo 
geras aktorius.

Nelaimei mėgdavo išsiger
ti. Piovincijoj keliose vieto
se, girtas verkęs ir skundęsis 
draugams sunkiomis jo gyve
nimo sąlygomis, net pareiš
kęs, kad greitai numatąs tuos 
vargus baigti.

“Vyties” teatras aplankęs 
daug vietų, trečiadieni grižo. 
Mikolaitis vėl apsigyveno 
pas p. Bičiūną. Čia paaiškė
jo, kad jis gerokai visur Įsi
skolinęs, o jis iš p. Bičiūno

*7

«*(j|anwoo<ro Pečiai 

kasdien# pagamina 

po tris valgius į dieną 

arti 2,000,000 žmonių
Mass. valstijoj.’’

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

\nt musu populiaria laivu

keleivis

203

Robert M. Leach, Treas. 
Glenu ood Range Co. Taunton

Massachusetts

Glenwood Rauges
MAK? COOKING EASY ,

JT Gal prisiųsti Jums Kopiją 
Glenwood Pečių Kataliogo J

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose klesose.

iš New York į 
Kauna ir atgal 
(Pridėjus S. V. 
jeigu faksus.) 
Trečia klesa

Pinigus persiunėiam greitai ir 
žemomis ratomis

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
131 Šute Street Boston

LEIT. ADOMAS DZEVEČ- 
KA NUTEISTAS 3 ME

TAMS KALĖJIMO.
Kariumenės teismas, išna

grinėjęs Įeit. Adomo Dzeveč- 
kos, kaltinamo prakortavimu 
5000 litų bylą, priteisė jam 
3 metus sunkiųjų darbų kalė

jimo su visomis pasėkomis. 
įLeit. Dzevečkai atimtas lais- 
nis ir jis išmetamas iš kariu- 

■ menės.

ŽAIBAS UŽMUŠĖ 25 
ŽMONES.

Vilniaus kiašte siautė ne- 
įnuprastai didelė audra, kuri 
padarė labai daug nuostolių. 

■ Visa eilė telefono ir telegra- 
’fo linijų sugadinta. Ruožas 
Molodečno-Vileika vandens 
sugriautas. 45 žmonės už
mušti žaibo.

PIKTADARIO ME
DŽIOKLE.

šiomis dienomis Troškūnų 
valsčiuje pastebėtas Įtaria
mas asmuo. apie tai patyrusi 
policija pradėjo jo jieškoti, 

Įtariamajam 
pavyko pabėgti i valdišką 
mišką ir ten tankumynuose 
oasislėpti.

Tą pat dieną buvo sužino
ta, kad panašus i sakrtaji as
muo apsinakvojo pas pil. P. 
Povilonį gyv. Nevėžiu vien
kiemy, Troškūnų valsč.

Troškūnų policija su vie-' 
tos šauliais nuvyko jo suimti. 
Povilonio namai buvo apsta
tyti sargybiniais, bet pikta
darys pajutęs pavojų, užlipo 
ant to namo aukšto ir praplė
tęs stogą apie 1 vai. nakties 
padegė namus.

Smarkiai namams įsidegus 
ir kilus triukšmui piktadai is 
tuo pasinaudodamas, pro 
sargybinius pabėgo i netoli
mą mišką.

Buvo spėjama, kad jis gali 
bėgti Lenkijon pęr demarka
cijos liniją. Liepos mėn. 21 d.; 
įtariamasis sulaikytas pasie-, 
nio policijos 4 rajone prie 
pat damarkacijos, bėgant 
lenkų pusėn.

Nustatyta, kad tai žinomas 
ir senai pajieškomas plėši
kas Domas Traupis. Jis yra 
padaręs daug žmogžudysčių 
ir ginkluotų plėšimų. Pas ji 
rastas revolveris 
dokumentai.

“Aukso Medalis. 
Glenwoo<i dėl 

Anglių ir Geso.KRUVINA MEŠKUČIŲ 
KAIMO ŪKININKŲ 

DRAMA.
Mariampolė. Liepos 28 d. 

vakare, netoli Mariampolės, 
Meškučių kaime buvo robak- 
sas, kuriame, kaip paprastai, 
buvo susirinkę daug prašma- 
tynių vyriukų. Pasitaikė tuo 
laiku per tą kaimą važiuoti 
Tarpučių kaimo gyventojui 
Stasiui Aleksandravičiui (či
gonu vadinamam). Dėl iki 
šiol dar neišaiškintos prie
žasties St. Aleksandravičių 
užpuolė robaksininkai — 7 
vyrai, smarkiai sumušė ir su
šaudė. Nužudę atvežė į Ma
riampolės miesto ligoninę ir 
nužudytojo namiškiams pra
nešė, kad St. Aleksandravi
čius esąs ligoninėje negyvas. 
Tuoj buvo suimti keli vyrai 

______  'įtarti žudyme: Antanas Čės- 
dais buvo paėmęs. Jau gas-Į na, Išmetu, 7-nių klasių 
trelėse paėmęs scenoj varto-j gimnazistas — šaulys, šar- 
jamą, kaipo butaforiją, tuš-'navos klebono brolio sūnūs, 
čią p. Bičiūno brauningą. Nužudymo ženklų daug: 
Matyti iš-.kaž kur pasirūpino‘kaktos kaulas įlenktas, kai- 
porą šovinių ir naktį iš tre-| rysis antakis perskeltas, de- 
čiadienio į ketvirtadienį sa-'šinioji ranka iš peties išsuk-
I ------ ~ ~

nusišovė. Ant stalo paliko ■ 
raštelį, kuriame rašo, kad vinys per vieną šoną įėjęs, 
nieko dėl jo mirties nekaltin- per kitą išėjęs, matyt, iš arti ir pažino; vienas jų esąs Ta- nenustatyta, 
tų. Priežasčių neaiškinsiąs J ’ 
nes vistiek niekas jų nenore-: 
siąs suprasti ir nesuprasiąs.

Nustatyta, kad kulka pa-. Kašuba padarė skrodimą, 
taikė širdin. Matyli, i..................

t

jau kelis šimtus visokiais bu-.

vo kambary sėdėdamas lovoj ta, tik ant gyslų kabo, prie
šakiniai dantys išmušti; šo-

TEISMĄ APVOGĖ.
Jurbarkas. Liepos mėn. 5 

dieną iš nakties rasta išvog
tos iš Jurbarko nuovados tai- 

ir padirbti kOs teisėjo kameros visos by
los, kurios liepos 6 dieną tu- 

— rėjo būt sprendžiamos. Tarp
TIES PIRMUOJU FORTU išvogtų bylų buvo ir gana 

PAPIOVĖ ŽMOGŲ. svarbių, kaip: tvirtinimas
Kaunas, žagariškių kaimo ginčytino testamento, ginčy- 

link ėjo plentu jaunas turtin- tinų vekselių tvirtinimas ir p. 
go Garliavos valsčiaus ūki- Todėl dėl išvogimo įtarimas 
ninko Sliviko sūnūs. krito ant kai kurių bylomis

Ties pirmuoju fortu (už suinteresuotų asmenų ir ant 
Linksmadvario) netikėtai jį kai kurtų teismo tarnautojų, 
užpuolė trys vyrai. Vienas Buvo suimtas teismo sargas, 
smogė galvon lazda, o kiti du bet paleistas. Dabar suimti ir 
šoko su peiliais ir pradėjo laikomi 3 Jurbarko miesto 
Sliviką badyti. gyventojai žydai: Minceriai

Netrukus Slivikas parkri- ir prie teismo gyvenąs ir ūž
to. Pasirodo, kad vienas smu- siimąs teikimu piliečiams ju- 
gis pataikė stačiai širdin. ridinės pagalbos privačiai 

žmogžudžiai tuoj leidosi Meškauskas. Tardymas eina 
bėgti,- bet žmonės juos matė bet dar kol kas tikrai kaltas,

šauta, nes rūbai ir oda apsvi- ■ moliunas, kitas Miknevičius, 
lę. Mariampolės apskričio o trečio į 
gydytojas Bagdonas su feldš. žmogžudžiai slapstosi.

: Matyti, iškils didelis proce-1

sas. kaltininką Sasnavos kle-!

QLENW00D PEČIAI 
jau per tris grent- 

-.artes žinomi kaipo ge- 
aasi kepimui ir p3- 
unkiausi gaminimui 

valgių. Jų reputacija 
pagelbėjo išbudavoti 
'• iena iš didžiausių ir 
' - kmingiausių biznių 
■'•lai., valstijoj.

Jie jau yra gaunami 
kiekvienam mieste šios 
valstijos, kokio styliaus 

aidumo norit, ar tai 
oel didžiausių namų ar 
mažiausio apartmento.

! APVOGĖ KLEBONĄ.
Pagramantis. Čia nesenai: 

nežinomi piktadariai išvogė: 
iš vietinio klebono mišių vy- į 
no 9 bulelius. Vynas buvo; 
padėtas skiepe. Piktadariai 
nesurasti.

Iš ir i

I 

i
I

I 
I
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RADO PUODĄ PINIGŲ.
Garšviniai. Liepos 13 d.

. ūkininkai keliui taisyti kasė 
'mėli iš Garšvinų šilelio. Ta- 

: me šilelyje yra du kalneliai.' 
Bekasant Starkų kaimo ūki
ninko Sabo tarnaitei, iš kran-

• .o išsirito sutrukęs molinis 
puodas su pinigais. Pinigų 

. diametras 16—17 milimetrų, 

. variniai. Ant kai kurių maty- 
i .i 1666 metai. Vienoje pinigo
pusėje matyt vytis ir pakraš
čiuose raidės D V G L ir I. ir 
:arp Vyties arklio kojų K ir 
P. Kitoj pinigo pusėj mote- 

į riška (o gal ir vyriška, aiš
kiai nematyti) ilgais plau-

• kais galva ir neaiškios rai
dės. Ant kai kurių įskaitoma
Soli M A.” Kiti su viengal- 

viais areliais ir sunkiai įskai
tomų parašu "Polo.’-Pinigai, 
rodos, variniai ir labai nusi
dėvėję. Pinigus išsidalino 
ten dirbusieji.

LIETUVĄ
PER BREMENA 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba aitais sios Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesti—Tiktai 

Steitrumia: 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St., Boston, Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO | LIETUVĄ
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDA
------ : ANT :------ -

B ALT1C AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivu per Klaipėdą prie da
bartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINUOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš porto j portų
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai salima susikalbėti su laivo aptarnautojai*
4) (.eras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestro*. įvairų* žaislai, šokiai ir tt.

' KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia Kl. $107. 
Į abi pusi $181. 
Turistine 3 klesa
(arba bu* usia II kl.) 

$122.00
Į abi pusi 203.50

KAINOS 
IŠ KAUNO:
Trečia Klesa

SI 25

pavardė nežinoma, IŠEIKVOTA 20,000 LITŲ 
| Birželio mėn. pabaigoj 
' Jurbarko valstybinėj plaučit 
ligoninėj, valstybės kontro- 

______ i revizija, 
reviziją buvo pa

DAR APIE AUDRĄ.
---------------— - w Buvome jau rašę apie ne- ’ jbuvo daroma

LINARTAS GAVO 8 MĖN. bonas už 10,000 lt. užstatą iš paprastos jėgos audrą Joniš-: Bedarant " MUVV pa. 
■' ~ .......... kalėjimo iki teismo įsemęs.. »kio apylinkėj. Dabar gavome'stebėta kažin koRs neaišku

Nušovimo priežastis aiški-.zmių. kad panaši audra tą!mas ar trukumas 100 litu 
narna tuo esą Aleksandravi-1 pat dieną vakare perėjo iriTos iigoninės ūkvedys p. R. 
cius vogdavęs sieną. Ir tą netoli Kėdainių. Gutenbendej ]ausdamasis kaku ’t kV 
naktį jis vogęs sieną ir i ų sugnauta nauja medinė dar-ikaž kur di žini Kita
buvęs paleistas suvis įskans- Z1nė. Zabieliskių dvare su- dieną< dara^t nuodugnia rei 
ko šautuvo, kad pagąsdintų, griautas muro tvartas, Šilai-Į viziia. rasta anip 20.000‘liti

UŽ SUKLASTUOTĄ 
PARODYMĄ.

Savo laiku mes esame ra
šę. kad sprendžiant pirmąją 
p. Linarto bylą, kurioje jis 
buvo kaltinamas išeikvojęs 
didelę sumą valstybės pini
gų, iškilo antra prieš ji byla.

Pasirodė, kad jis norėjo 
pasinaudoti vieno rasų emi
granto Solncevo nelaime ir, 
vieton savęs, padalyti jį kal
tu ir įkišti kalėjiman. Solnce
vas nepaprastai skurdžiai gy
veno ir Linarto prikalbamas 
sutiko visą kaltę prisiimti ant 
savęs. Taip jis ir teisme sa- 
i._. 
tas, bet jis, Solncevas, išeik- ’ninkas miega, ištraukė iš

Nušovimo priežastis aiški-[žinių, kad panaši audra tąi mas ar trukumas 100 litų

j

. . ai" viziją, rasta apie 20,000 liti
teciau suvis buvęs mirtinas. jmuose visai sugriautas vie-trukumų padarvtų įvairiai

Bylą nagrinės ir įsaiskms «««♦......... ........ H .....n ...
teismas.

? nas triobesys ir keletas gero- sufalsifikuotomis saskaito- 
kai apaidyta. Ibkntę ledai mjs> Ūkvedys R. pasirodo 
ka> kur įsmuse javų: Zebie- kad buvo pabėgęs j Kraipė. 
liskių ka ime. Si lameliuose, dos krašta< bet mat į jaus(ia. 

įnoai i« v? \ aikaciuose, masis. kad vistiek gali sugau
bi, nuvažiavo pats į Kauną ir 
pasidavė.

I ---------------------------------

TAPĘS VAGIS, TUO IR 
PASILIEKA.

Žinomas vagis Vladas 
Dutkus gegužės 15 d. einant 

Daug ką vagia, bet šiomis ^ kalėjimo

gus sumišimas davė suprasti, kimiškio dvare įvykusioji va- Ppe Jono Traškino.

ELGETA VAGIS.
Atvykęs Kaunan iš provin- Liugailišky,

[cijos Mickelis Kremeris, už-j Daukanuose I ir II, Bubliuo- 
ėjo pas Ambrazą Ukmergės se ir kitur, ledai balandžio 
plente neva prašyti pavalgy- kiaušinio didumo išdaužė 
t i ar šia i p ko nors kaipo elge- langus ir išmušė naminių 

kė:'ešą 17,000 litu ne Linar-'tai, bet pamatęs, kad šeimi- paukščių, 
tas, bet jis, Solncevas, išeik- 'ninkas miega, ištraukė iš ---------------
vojęs, o Linartas esąs nekal- švarko kišenės auksini laik- 
tas. Už tokį parodymą Linar- 
tas jam pažadėjo, kad jis, 
kaipo tautininkų šulas ir įta
kingas asmuo lengvai išpra
šysiąs Solncevui prezidento 
pasigailėjimą, bausmė jam 
busianti dovanota ir jis galė
siąs išvažiuoti Brazilijon. _
Kelionės išlaidas apmokėsiąs kuri jam užvedė bylą.
Linartas ir dar duosiąs jam 
7,000 litų. Kaipo garantiją. 
Linartas jam išdavė 10,000

4EL NETURTO KAIMIE
TĖ ATIDAVĖ ČIGONEI 

KŪDIKĮ.
Turžėnų vai.. Sabaliauskų 

<aimo gy ventoja Basinskie- 
įė susilaukė kūdikio. Ji labai 
neturtinga ir vargingai gyve- 
įa. Vyras serga ir dabar guli 
igoninėj.

Turėdama nuolatos dirbti 
r neturėdama galimumo nei 
»ridaboti nei maitinti kudi- 
;io, atidavė jį (kai kas sako 
—pardavusi) vienai čigonei.

Tuč tuojau apie tai sužino- 
o kaimo moterys ir. baisiai 
riukšmaudamos ir piktinda- 
nosios, kūdiki iš čigonės al
ūne ir grąžino motinai Ba- 
inskienei.

Valdžios Tax
Ekstra

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO: 
“ESTONIA”........................ Rugsėjo (Sept.) 1
“POLONIA” ...... Rugsėjo (Sept.) 8

Su įvairioms Žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę 

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET. - NEW YORK. N. Y.
I nion Trut Bldg.. \ Pittsburgh. Pa.
315 So. llearborn StrFet. Chicago. Illinoi*.

-*■

IŠ NAKTIES NERADO 
NAMO.rodį, 700 vertės, ir jau ruošė-'

si išeiti. Tuo tarpu pabudo . - ----- .
šeimininkas. -Kremerio štai-'dienomis, Pakuonio vai., Jo- PaJe]stas- Gavęs laisvę prisi-
į, ...w. niiiibjr\i(7 ncii c; »v nu.'ivji va- . - - —--------

kad čia kas nors negerai. P. gystė bene bus viena iš keis- dirbo Pagramžių dur-
Ambrazas pastebėjo, kad nė- čiausių.
ra laikrodžio. Laikrodį atė- čia ‘Kauno pil. Feliksas 
mė, o vagį atidavė policijai, Zeicas statė medini namą.

Namas jau buvo baigiamas 
Įstatyti (kainavo virš 3,000 li- 
’tų), bet netikėtai, nelauktai 

litų sumai vekselį susavoninkasAleksandrasIJžaitis. žinios."Jokiųardymo,veži- 
žmonos ir inžinieriaus S. ži- Jo santikiai r x v — “
ro. blogi, jis Įtarė žmoną veid-

Solncevas, kaip sutarta, mainiavime ir todėl gyveno:susekė, kad namą pavogė te 
teisme pasisakė esąs Linarto sunkiai ir vargingai. Kartais pat valsčiaus, ,T ' -- "
giminaitis ir visą kaltę ant apleisdavo namus ir grįžda- kaimo, gyventojas Antana?

TRAGINGA MIRTIS.
Kybartuose gyveno darbi- iš vienos nakties “dingo be 
_i.__ * i-i---- ->— r - jo|ęjų ardymo, veži-

su žmona buvo m o ir tt. žymių nerasta.
Tik po kelių dienų policija

teisme pasisakė esąs Linarto sunkiai ir vargingai. Kartais pat valsčiaus, Jokimiškių 
giminaitis ir visą kaltę ant apleisdavo namus irgrįžda- kaimo, 
savęs paėmė. Tečiaus teismui vo po kelių dienų namon. Pyragas.
perdaug jau buvo aiškus vy- Paskutinį kart sugrįžo narnoj Nežinia, p. ZeicasarPyra- 
nausiojo Kauno notaro Li- liepos 17 d. anksti rytą ir ne- gas turės nau jų bėdų — na- 
narto darbeliai, kad teismas prisibeldęs i savo butą, kiek mą teks antrą kart statyt.

perdaug jau buvo aiškus vy- Paskutinį kart sugrįžo namo
. • • ** T f 1 1 . • . •

pių gamykloje su kitais Uk
mergės kalėjimo kaliniais, ii 
prikalbėjo tą pabėgti. Taip 
padarė ir slapstėsi Ukmergėj- 
apylinkės miškuose ir plėši
kavo. Kai jau daug apiplėši
mų buvo padarę ir numatė, 
kad pardavus daiktus gaus 
daug pinigų, nutarė pereiti 
demarkacijos liniją, bet čia 
pakliuvo pasienio policijai ii 
tapo padėti kalėjiman. Pa> 
juos rasta daug brangių dai
ktų. Nukentėję juos gali atsi
imti Ukmergės kriminalė' 
policijos raštinėj.

<

LIETUVA PASAULINĖJ 
PARODOJ.

1933 m. Chicagos miestas 
minės šimto metų savo įsikū
rimo sukaktuves. Ta proga 
nori suruošti tokią pasaulinę 
parodą, kokios dar iki šiol 
nebuvo. «

Minimoj pasaulinėj paro
doj dalyvaus ir Lietuva at
skiru pavilijonu. Tam ruošia
mi Amerikos lietuviai, kurie 

inakvies su eksponatais ir 
Lietuvos ekonomines, kultu- 'i— 
rines organizacijas ir vai- įl 
džios Įstaigas. Reikėtų jau 
dabar tuo klausimu pradėti 
tartis, nes čia reikia gerai pa
siruošti.

f

*
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CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okearą pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinu ekspresinių laivu
BERENGARIA AQUITAN1A MAURETANIA

Iš BOSTONO: S( YTHIA Russėjo 13. I.ACONIA Rugsėjo:*’. 
SCYTHIA Spalio II.

New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valais, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pa*,

33 Statė Street,
Boston. Mass.

o paskui sausžemių j Ką 
Pamatykite Londoną pake 
Taipgi tiesiai į Londoną k; 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo 
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LINE

nepatikėjo Solncevui ir nu- padirbęs darže išėjo. Jo buvo 
baudė Linartą.

Solncevo rolė teismui tuo pat d ieną, buvo rastas pasiko- 
tarpu palikusi neaiški. P

nueita į Bajoru kaimą. Tą NUŠOVĖ.
Lygumų miestely Kazys 

iš-tarpu palikusi neaiški. Bet ręs. Velionis paliko keletą Mickeliunas dei iki šiol nei 
netrukus jis panorėjo vekselį vaikučių; buvo labai dievo-aiškintų priežasčių, nušovė 
realizuoti ir kreipėsi į žirantą baimingas ir pamaldus žmo-ito miestelio gyventoją Karolį 
inž. S., kuris, supratęs koks gelis. 1 Adomaitį.

įVAGIA.
Tūbinės (Šilalės vali. Čia 

kasmet įvyksta kelios vagys
tės: mat. yra vagių lizdas. 

Į Šįmet birželio 28 d. iš pil. Vi-
‘ . šinskio pavogė lašinius, iš

PERKŪNAS PRITRENKĖ |Tubinės klebono išvogė ko- 
i 4 ŽMONES.

Daugailių valsčiuje, 
dūkių kaime, perkūnas užde 
gė Simanėlio gyvenama ' p -
4 žmones.
bą ir pritrenktoje buvusius

■pustus. Birželio 29 d. iš pil.
Ka- Mažutienės išnešta 26 mas

tus čerkaso. Liepos 3 d. api
plėšta žydo 
vė. ” „ 
tus.

> A ūselio krautu-
Vagys Įlindo per pama-

I

ANTRAS tomas įdomios knygos

PASAULIO ISTORIJA
Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą tingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” .

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

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
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Vietinės Žinios
NORI ATGAIVINT INKVI-Į Fulleris, Harvardo preziden- 

ZICIJĄ. ’tas Lovvellis ir teisėjas Tha-
  yeris taipgi vra anarchistai— 

Davė varantą areštuoti prof. ne filosofiški anarchistai 
Kalleną, kuris palygino Kri- kriminališki anarchistai 

stų su Sacco ir Vanzetti. Ines jįe “nužudė du kanki- 
•. •,----- si ’ _ • 99niu.

Už šituos žodžius policija 
prie prof. Kalleno nesikabi- 
na,bet ji kimba už paminėji
mą Kristaus vardo. Kristų? 
čia esąs sulygintas su nužu 
dytais anarchistais. Tai esą. 
piktžodžiavimas musų Išga 
nytojui. Yra mat įstatymas 
kuris draudžia Dievo vard: 
žeminai. Jis buvo išleista? 
apie 300 metų atgal. kuome‘ 
šią šalį valdė tikybiniai fa
natikai. Iš pradžių šitas ink
vizicijos Įstatymas baudi 
žmones mirtimi už “Įžeidi
mą” Dievo, bet vėliaus buvę 
sušvelnintas iki vienų metų 
kalėjimo arba $300 pabau
dos. Reakcininkai dabar no
rėtų jį atgaivinti.

Žinoma, kiekvienas su
pranta. kad reikalas čia eina 
ne apie Kristų, o apie Sacco 
ir Vanzetti. Reakcininkams 
tulžis verda iš piktumo, kad 
tokie žymus žmonės, tokie 
dideli protai, kaip prof. Kal
len, garbina nužudytų anar
chistų atmintį. Už tai ir nori
ma jam keršyt. Bet tai dide
lė kvailystė. Juo daugiau jie 
Sacco ir Vanzetti šalininkus 
persekios, tuo daugiau jie 
turės opozicijos.

le kelio. Masina atrodė su-, Biu uždarytos 125 smuklės, 
lankstyta ir iškraipyta j vi-1 w k„misio.
saspuses o vežamieji datk- A. VVilson

veikiausia įvyko iš priežas- Uždary
mui, ir greitu laiku visos jos

ties slidumo. nes sekmadienį .SĘlk*i.Z-b,

ir pereitą subatą lietus pylė 
kaip iš viedro. Šoferis.

Mirus drg. J. NeviackuiJ 
netekome rimto ir labai rei-l 
kalingo veikėjo. Ateina ru
duo, tuoj ateis ir žiema. Bus 
parengimai, bus prakalbos, 
bus vaikučių mokyklėlės —ir

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 — 1373.
uiui, ii L t lU kimu . . - . - ..
busiančios uždaryk South ™ui• pa^me musy my;!..
Bostone ant Broad way kelia- mo draugo veikėjo. Gausiai 

(plaukiančios aukos jo pa-

Pereitą sąvaitę sukako me
tai laiko kaip reakcinė val
džia Bostone nužudė Sacco 
ir Vanzetti. Paminėti šitą ne
žmonišką įvykį pereitą są
vaitę Bostone buvo surengtos 
prakalbos, kur kalbėįo daug 
žymių profesorių, rašytojų ir 
net vienas žymus kunigas.

Beveik visi kalbėtojai tvir
tino. kad Sacco ir Vanzetti 
buvo nužudyti nekaltai. O 
jeigu jie ir buvo kalti, tai val
džia tos kaltės jiems nepriro- 
dė. Visa jų byla buvo pagrįs
ta ne teisingumu, bet neapy
kanta. Kad valdžia su savo 
teismais nenorėjo teisybės 
jieškoti. tai parodo faktas, 
kad ji griežčiausiu užsispyri
mu priešinosi naujam bylos 
peržiūrėjimui, kuomet nau
jos bylos reikalavo visas ci
vilizuotas pasaulis.

Šitokia buvo vadovauja
ma mintis tose prakalbose. 
Be to buvo pranešta, kad 
Sacco ir Vanzetti atminčiai 
Bostone yra statomas jų var
du didelis namas, kur prie 
ineinamų didžiųjų durų bus 
įmūryti juodviejų atvaizdai 
iš marmuro. Visa tai bus ant 
Beacon streeto, tiesiai prie
šais Statė House. kur guber
natorius Fulleris uždėjo savo 
antspaudą ant Sacco ir Van
zetti mirties nuosprendžio.

Šitokie dalykai, žinoma, 
negali patikti tiems ponams, 
kurie nužudė tuodu anar
chistu. Ir todėl tie ponai da
bar pradeda keršyt tieins 
žmonėms, kurie dalvvavo 
pereitos sąvaitės prakalbose. 
Pasirodo, kad policija turėjo 
tose prakalbose savo šnipų ir 
stenografistų. kurie surašė 
visas kalbėtojų kalbas. Ne
galėdama kitokiu budu kal
bėtojų apkaltinti, policija iš
kasė nuo 300 metų užsilikusį 
inkvizicijos įstatymą ir juo 
pasiremdama kabinasi prie 
prof. Kalleno už “piktžo
džiavimą” prieš Kristų. Mat, 
savo kalboj prof. Kallen pa
sakė, kad jeigu Sacco ir Van
zetti buvo anarchistai, tai 
toks anarchistas buvo ir Kri
stus. Už šitą išsireiškimą po
licija išėmė jau varantą pro
fesoriui Kallenui areštuoti, 
tik negali jo surasti, nes jis 
jau išvažiavo į New Yorką. 
Bet jo draugai sako, kad su
žinojęs apie varantą. jis at
važiuosiąs atgal į Bostoną ir 
pradėsiąs kovą su reakcinin
kais. Tą kovą remsiančios vi
sos inteligentiškos spėkos, 
kad nusukus reakcijos sma
kui sprandą.

Prof. Kallen yra buvęs il
gus metus filosofijos profe
sorium Harvardo Universite
te. paskui Clarko, kolegijoj 
Worcestery per keliatą metų 
dėstė logiką. Nuo 1911 iki 
1918 metų jis buvo filosofi
jos instruktorium Wisconsi- 
no Universitete, o dabar dės
to filosofi ją prie New School Ne sykį teko girdėti, kaip 
for Sočiai Research New.
Yorke. Jis yra baigęs net ke-1 kurie važinėjo iš Bostono į į 
turis universitetus, būtent: jWorcesterį. kad labai blogas' 
Harvardo, Princetono, Ox-’ kelias tarpe šių miestų. Tar- 
fordo (Anglijoj) 
žiaus (Francuzijoj).

Jis yra parašęs labai daug 
knygų ir yra žinomas kaipo 
geras oratorius. Savo kalboje 
Bostone pereitą sąvaitę jis 
pasakė, kad Sacco ir Vanzet
ti buvo filosofiški anarchis
tai. laisvaminčiai, žmonės 
gimę daug metų prieš savo 
gadynę, bet tai nereiškia, 
kad jie buvo piktadariai. Jei
gu jiedu buvo anarchistai 
šiandien, tai tokie pafanar
chistai savo laiku buvo ."So
kratas, Kristus. Thomas Jef- 
fersonas ir Lincolnas. Ir kai- ti ir nelaimių. Vienas trokas 
bėtojas da pridūrė, joggaH- arti Mariboro buvo atsimu- 
ma sakyti, kad gubernatorius šęs pryšakiu į didelį medį ša-

„ . • --- ---------- 7 J J .. j tas tokių vietų jau stovi už-1 Plaukančios auicos jo pa-
Vaizbos Butą. ture, dideli !d Naujas prohibicijos mmklm Parodo. ka<l Pazan-

ptknik*. Įstatymas atkreiptas yra gtoji pratarme Visuomene
l.abor Pav šventėj. 3 rug. lygiai prieš namų savininką, J.1 ®.s^8lt moka . !Yel.’

ėjo. South Bostono Lietuvių-kaip ir prieš nuomininką. lntl veikėjų getus dar- 
y. . — - J , .r f__ • hiiQ KPt tun narni <vkinėjo. South Bostono Lietuvių kaip i 

Vaizbos Butas turės didelį (Jeigu valdžios 
likniką Vose’s Pavillione,! 
VI ay nardė. Tai yra ta pati 
. ieta. kur ir pernai Vaizbos 
3uto piknikas buvo.

Vaizbiečių piknikai visuo- 
net buvo dideli ir įdomus, 
iet šiais metais žada būti da 
lidesnis ir įdomesnis. Šo- i 
<iams yra paimta puiki or
kestrą. o už pasižymėjimą 
vairiose lenktynėse bus duo- 
lamos sidabrinės taurės ir , 
kitokios brangios dovanos. 
Lenktynių bus visokių: bėgi- j 
mo. plaukimo, šokimo ir ki- i 
okių. Bus taipgi gražuolių i 

kontestas. per kurį pripažin- i 
a gražiausia mergina gaus 

puikią taurę ir paskui jos i 
garbei bus dar balius sureng
iąs.

bus. Bet tuo pačiu sykiu mes 
turime stengtis, kad ištikusagentm pa

gaus darant ar pardavinė- ... .
jam degtinę toj pačioj vietoji Panaslal tf-

-- • j, | pe nepasiliktų plyšiai, kritus
‘ j vienam vadui, kiti turime bu- 

• ti prisiruošę stoti jo vieton ir 
eiti pirmyn. Daugelis musų 
tarpe, esant norui ir pasiry
žimui, gali būti kalbėtojai, 
mokytojai ir gali rašytojauti. 
Todėl visiems reikia lavintis.

Jonas Žvilga.

antru ar trečiu kartu, tai ir 
namų savininkas yra kaltina
mas.

Cambridge’uje. taip vadi
namam “Brick-bottom” dist- 
rikte, valdžia uždėjo tikrą 
blokadą. Tenai beveik kož 
nam name buvo smuklė. Da
bar visos tos vietos tapo už
darytos ir pastatyta valstijos 
policija nieko tenai neįlei
džia ir neišleidžia neiškrė- 
tus. Krečiami beveik visi au
tomobiliai ir vežimai, kurie 
tik važiuoja per tą distriktą. 
Biznieriai pradėjo jau pro
testuoti, kad tas kenkia jų 
bizniui.

i

Walthame pasirodė vaikų 
paralyžiaus epidemija. Ke
liolika žmonių leido dakta
rams nutraukti sau po ke
liolika uncijų kraujo kovai 
su ta liga.

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO So. Bostone. 
Trijų šeimynų medinis namas. 
3-4-4 kambariai geroj vietoj. Kai
na $3.700.

Trijų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, puikioj vietoj ant E 
Seventh streeto. Kaina $12,000.

Nepaprastai geras pirkinys.
Vienos šeimynos namas, puikiau
sioj vietoj. 15 kambarių su geriau
siais įtaisymais, tinkamas Dakta
rui, Advokatui arba aukštos kle- 
sos Bordingauzei. Lengvos išly
gos. Kaina $8,000.

Hard »are Krautuvė. South Bosto
ne ant Broadway. Geras b'znis iš
dirbtas per daugelį metų parsi
duoda pigiai

Barbernė ir Poolruimis. Vienintelė 
tokia įstaiga, didžios Lietuviais 
apgyvento j vietoj. Bostono prie
miestyje. Kreipkitės tuojaus, par
siduoda pigiai.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10.500.
Triių šeimynų namas. 6-5-5 kam
bariai su įtaisymais. Kaina 
$10,000.

RANDOl.ril
Septynių kambarių stuba su visu 
forničiumi ir šeši akeriai žemes. 
Prekė $4,000.

PR1E1NAMIAUSIA PROGA 
KIEKVIENAM 1NSURANCE 

Inšiurinu ir ant iš mokesčio (Tik 
Mass. valstijoj) Automobilius, 
forničius, r.amus, stiklus, sveika
tą, gyvastį ir tt.

PARŪPINI PINIGUS dėlei mor- 
gičių ant namų ir farmų, Bostone 
ir jo apieiinkėse.

JEIGU TURITE pinigų, kuriuos 
norėtumėt paskolinti, gaudami 
gerų nuošimtį, ant pirmų arba 
antru morgkių, praneškite man.

l /LAIKAU TAIPt.l IR LAIVA
KORČIŲ PARDAVIMO IR PINI- 
G U SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduodu Anglis ir Malkas. ANG
LIS ŠIUO.M TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

Turiu daugybę NAMį'. FARMŲ 
IR BIZNU atit pardavimo ir mai
nymo, kurių eta negalime sumi
nėti.

Ji bučiavosi su kunigu.
Mrs. Ethel J. Couan ap

skundė savo vyrą teisman ir 
reikalauja “divorso,” saky
dama, kad ji negalinti su juo 
gyventi, nes jis perdaug 
žiaurus. Bet jos vyras tuo pa
čiu laiku apskundė kunigą 
Robinsoną, reikalaudamas 
$25,000 atlyginimo už paver
žimą nuo jo pačios. Ir teisme 
Mrs. Cowan prisipažino, kad 
ji turinti su dvasišku tėveliu 
labai artimų santikių. Se
niau ji buvo pas jį už gaspa- 
dinę, bet ir už vyro ištekėjus 
jo neužmiršo. Ji prisipažino 
tankiai sėdėjusi ant kunigo 
kelių ir bueiavusis su juo. 
Pasirodo, kad kunigėliai ne
tik liežuviais skelbia "artimo 
meilę.” bet moka ją ir prak
tikuoti.

Daktarai pakėlė mokestį.
Maldeno daktarų draugija 

nutarė pakelti mokestį nuo 1 
rugsėjo: už dienines vizitas 
ims p<> >4 vietoj iki šiol buvu
sių -S3; už vakarines vizitas 
mokestis pakeliama nuo $4 
iki $5. o už naktines — nuo 
$5 iki $10. Už prižiūrėjimą 
si mimo lups po S40, vietoj 
lig šiol buvusių $25. Papras
tam darbininkui, kuris uždir
ba tik $15 į sąvaitę. jau sun
ku bus prie daktaro prieiti.

__________
Užmuštas belenkiant kito 

automobilių.
Tūlas .Jacob Symes iš Rox- 

bury važiuodamas automobi
liu ant Blue H iii avė. bandė 
lenkti kitą automobilį, ku
riuo važiavo Francis Per- 
reault. ir pasekmėje to jo au
tomobilius apvirto, pavojin
gai sužeisdamas Symesui 
galvą. Po trijų valandų su
žeistasis mirė. Niekad neap
simoka lenkti kitus.

Socialistų piknikas neįvyko.
Lietinga diena pereitą ne

dėldienį sugadino socialistų 
pikniką North Eastone. Ka
dangi žemė buvo iš naktie? 
labai prilyta ir išlyto ore ka
bojo sunkus debesiai ir bik 
minutą galima buvo tikėti? 
lietaus, tai rengėjai pikniką 
atšaukė. Publika šito nežino
jo ir apie 2 valandą priva-; 
žiavo apie 60 automobilių. 
Žmonės tarp savęs truputį 
pažaidę, apie 3 valandą pra
dėjo skirstytis. Tuojaus ir 
lietus pasipylė. Rengėjai la
bai apgailestauja, kad nega
lėjo savo užbriežto plano iš
pildyt.

Ekspreso kompanijos ofise 
Cambridge’uje įvyko smarki 
ekspliozija, kuri apdegino 
vieną žmogų ir išnešė visus 
langus. Sprogimo priežastis 
nenustatyta.

i
PARSIDUODA ROSIJNDALE 3 

šeimynų 15 kambarių namas su visais 
įtaisymais. J pi..ūkų mėnesy $131.
6 Primrose st, Roslondalc, .Mass. 

Tel. Parkway 3511-R (35>

Vaikas nukrito 35 pėdas ir 
neužsimušė.

East Bostorie vaikutis 5 
metų amžiaus nukrito 35 pė
das žemyn nuo piazos ir ma
žai susižeidė. Bekrintant jis 
užkliuvo porą sykių už rams
čių, kas sulaikė jo kritimo 
smarkumą. Nelaimė Įvyko, 
kuomet besibovydamas su 
kitais vaikučiais, jis užlipo 
ant gonkų užtvaros ir strim- 
galvis nupuolė žemyn, ši ži
nelė tėvams turėtų būti kaip 

| perspėjimas, kad nereikia 
įleisti vaikams žaisti aukštai 
'ant piazų. nes nevisuomet 
pasitaiko taip “laimingai’’ 
nukristi.

Naujas tiltas ant Charles 
upės.

Pereitą panedėlį tapo ati
darytas naujas tiltas ant 
Charles River tarpe Cam- 
bridge’aus ir Bostono, vardu 
Cottage Farm Bridge. Atida
rytas be jokių ceremonijų, 
kokias paprastai daroma pa
našiuose atvejuose. Tai yra 
pirmutinis tiltas žemesnėje 
Charles upės dalyje, per ku
rį neina gatvekario relės, 
vien lygus, gražus kelias au
tomobiliams ir busams.

Roxbuiyje, savo namuose 
maudynėj rasta pasikorusi 
Sara Lukatsky, 35 metų am
žiaus žydelka.

• - — - - - — - - ---

39-TAS METINIS
BALIUS

žengia Susiv. Lietuvių šv. Kazimiero 
Draugija. Pirmadieny.

3 RUGSEJO-SEPT, 1928,
(LABOR DAY)

LIETUVIŲ SALĖJ
Kertė E ir Silver Sts.. So. Bostone, 
’rtsidės 4-tą vai. po pietų ir trauksis 

iki vėlumos.
Nuoširdžiai kviečiame visą Bostone 

ir apylinkės lietuvių visuomenę atri- 
ankyti ant pirmojo šiame sezone ba
liaus. Grajis geriausias Naujoje Ang
inoje orkestras įvairius, angliškus it 
ietuviškus, šokius

Ypač gi raginame ir prašome visus 
nusų draugijos narius atsilankyti su 
avo šeimynomis ir draugus bei drau

ges atsivesti.
Visi atsilankiusieji bus patenkinti, 

o ir minėt nereikia. Kaip ir kas me- 
ai bus įvairių skanių valgių ir gar- 
Ižių gėrimų. Visi malonioj draugijoj 
gražiai laiką praleis.

Kviečia BALIAUS RENGĖJAI.

PARSIDUODA
3 šeimynų. 4-5-5 kambarių namas 

vra gesas, toiletai. set-tubs, užpaka
liniai piazai. Jeigos $75.00 į mėnesį 
$1,000 įnešti. Likusieji ant morgi- 
ėiaus. Kreipkitės,

199 W. Seic-and st, So. Boston. Mass

PARDAVIMUI Kampinis Muro Na
mas su set-tub-. toiletais. karšto van
denio boileriu dėl storo ir kambarių. 
Kaina $5.000, įnešti $1,000.
292 C Street. S*». Boston. Mass.

PARSIDUODA ICE-CHEST (Le- 
launė), tinkama dėl Meat Market. Vi
sai geras. Kaina tik $35.00. (36)

J. VJNCIUNAS
233 Portland st, Cambridge, Mass.

SKOLINU PINIGUS ant 1-mų ir 
2-rų morgičių. •(->

.M. STANAHHITE
8 Greenwood Park. Dorchester. .Mass.

I KANADĄ
Atitraukciu Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyru?, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALENANDER S. LEWIS 
Tourist Agent

745 Windsor St„ .Montreal.
P. Q., Csnada.

(-)

|

I

J

Geras kelias j Worcesteri.

skundžiasi automobilistai.
I

I
••^9 I—; '  1  C----------------- ------------------ ;

ir Farv- pe Waylando ir Mariboro 
j kelias buvo išgriautas ir tai
somas. kas sudarydavo ne
mažai keblumo. Dabar šis 
kelias jau užbaigtas taisyti, 
ir rašančiam šiuos žodžius 
teko važiuoti juo pereitą sek
madienį. Kelias dabar labai 
geras, sulaikymų nebuvo. Iš 
Bostono važiuojantiems pa
tartina imti Commomvealth 
avė. ir važiuoti per Norum- 
bega, Wayland, Mariboro iki 
Worcesteriui, tai jokių ne- 
smagi/mų neturėsite.

Pakelyje visgi teko mąty-

MEDUOKI)
Dviejų šeimynų kampinis namas, 
su naujausios mados įtaisymais, 
5-5-2 kambariai Kaina $7.800.

Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

KETVIRTAS MATINIS

IŠVAŽIAVIMAS
Visą dieną iki vakaro vėlumos. 

RENGIA LIETUVIŲ VAIZBOS BUTASf

3 d. Rugsejo-Sept., 1928
LABOR DAY,

MAYNARD, HASS.VOSE’S PAV1LLI0N,
ŠOKIAI TĘSIS NUO 3:30 IKI VĖLUMOS.

Bus muzika (Gillettes Orchestra), atletiški lošimai, 
plaukimo lenktynės, rinkimas Gražuolės Lietuvaitės ir 
daug kitu įvairybių. Smulkmeniškas programas randas; 
Vaizbos Buto žiniose. Visur yra dalinamos veltui. Daugybė 
brangių prizu dėl išlaimėjifno. Bus tonikas, aiskrymas ir 
užkandžiai.
Pastaba Atletams: būtinai turite užsiregistruoti vietoje 

no vėliaus k«ip 1 vai. po pietų, nes lošimas prasidės lygiai 
kaip 1:30.

Notinti važiuoti Bosu iš So. Bostono turite užsisakyti 
vietą pas p. Šidlauską Aptiekoje tuojaus.

Kelrodis: Iš Waltham imkite 117 kelią ir važiuokite iki 
Parker St.. Maynard. iš Concord, Mass. imkite Maynard Rd. 
iki Maynardo. is ten imkite Parker St. Visur ant kryžkelių 
tėmykite musų uždėtus ženklus.

i

Telefonas I1U4

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Vtiandot: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare
167 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

R. J. VASIL
409 BROADW!\Y. ROOM 

SO. BOSTON, MASS.
4.

«
Parduoda: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. FORNIHI S. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia evraMtį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
409 Broadway. So. Boston. Mass

Lietam OjtometnstM

Dr. D. W. Rosen
LA MASKVOS

Specialistas slaptų moterų ir vyrų 
ligų, taipgi kraujo ir odos ligų

Valandos: nuo 9 iki 10 ryte; 2 iki 3 
po pietų; 7 iki 8 v. vak.

Tel. -Riehmond 1410
321 HANOVER STREET 

BOSTON. MASS.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Riehmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONUKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORL

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUARE

BOSTON.
OLYMP1A THEATRE BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 Iki 
1 dieną.

i
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Tel. South Boston M20 
Residence University 1463-J. 

S. N. rufciutė-Shallni
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
MM Broadvay, So. Boaton. Maaa.

Room 2.

——---------------- ■ -

PLUNKSNAS. Pokn«. Paduška*. 
Patalas, KaMraa ir visokias lovą 
įrėdmes, parduodam pigiausiai.
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis aandė-

I
I

Tel. So. Boaton 504-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 
NEDĖLIOMIS:

1 v. po pietą 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio’* name.

251 Broadway, tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefoaaa Kili

Dr. 1. Gotmu-GuauKlus
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieni
Nuo 2—5 po pietį 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis pagal susitarimą
705 N. Main St. kaaip. Broad St

MONTELLO. MASS.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgu

Valandos: 10—2; B—t
Sekmadieniais: 1#—S

3421 So. Hahted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8481

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškaa Ligas*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

i
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lia. Gvarantuojam 
OŽaiganėdinimą 
Paa mus gausite 

tas 
pu-

^7 tHtrai europišk 
Z plunksnas ir pi

♦

PJ.Akunevičnu
Lietuvis Grahoriui

Suteikia geriansj paskatini 
patarnavimu Už pilną pagribą 
galima apsieiti su $«0 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiaus. Pigiai ir pa- 
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresu:

820 E. «-tb Street,
SOUTH BOSTON. MASS. 

TeL: Se. Boston 4484.

1

DR. LAND2IUS-SEYM0UR 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. KAKARO. 
373 BROADWAT, KAMPAS E IR BR0ADWAY.

Viršuj Šidlausko Aptiekos. SOUTH BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 2445.

Išegzaminuoju akia, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu svietą tinkamu 
laiku.

J. L. PAiAKARNIS, O. D.
447 Broadway, Sa. Poeto*, Maaa

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų akaululių 
BEAR BRAND SALVE (Groblcwskio)

Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas!* 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 35r.

GROBLEMSKI & CO, Plymouth. Pa. 
•‘GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai"

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarkrt 3390

1 ALLEN STREET. Cor. Chambers St„ BOSTON. MASS.
J---------------- =




