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DARBO DEPARTAMENTE SĖDI ta 16 žmonių, j
ŽIAURUS INKVIZITORIAI. Netoli Valatie miestelio, Vyt Minykus.

DEPORTUOJA ATEIVIUS 
| BUDELIŲ RANKAS.

Wicker»hamo komisija rei
kalauja pavesti ateivių 

reikalus atskiram
* teismui.

Wickershamo komisija 
patiekė Hooveriui dešimtą 
savo raportą, kuriame iške
liami baisus Darbo Departa
mento darbeliai. Kaip tas 
raportas parodo, tai tas Dar
bo Departamentas arba Mi
nisterija prie pono Hooverio 
kabineto yra niekas dau
giau, kaip žiauriausia vidur
amžių inkvizicija, kuri per
sekioja ir kankina nelaimin
gus ateivius darbninikus.

Raportas taip ir sako, kad 
per metus laiko Darbo De
partamentas išegzaminuoja 
apie 100,000 ateivių, ir kad 
tiems egzaminavimams yra 
vartojamos “viduramžių in
kvizicijos priemonės”.

Deportuodami svetimša
lius darbininkus Darbo De
partamento ponai labai daž
nai laužo šalies konstituciją 
ir elgiasi kaip tikri tironai ir 
prispaudėjai.

Deportuojant per metus 
apie 15,000 svetimšalių prie
monės buvo vartojamos taip 
žiaurios, kad jos perėjo “vi
sas nežmoniškumo ribas.”

Buvo atsitikimų, kur A- 
merikos Darbo Departamen
tas parodė didžiausio užsis
pyrimo deportuoti ateivius 
tiesiai į budelių rankas- Taip 
buvo su italu darbininku 
Guido Šerio, kuris prašė ne
deportuoti jį Italijon, nes 
dėl politinių jo įsitikinimų 
fašistai laukė jį tenai nužu
dyt Sovietų Rusija buvo pa
reiškus, kad ji priims tą 
vargšą pas save, bet Darbo 
Departamento viršininkai 
lyg tyčia išgabeno jį Itali
jon.

Persekiodamas svetimša
lius darbininkus, Darbo De
partamentas eina trejas pa
reigas, sako Wickershamo 
komisija. Jis yra kartu šni
pas, kartu kaltintojas ir kar
tu teisėjas. Jis areštuoja nu
žiūrėtus ateivius be jokio va- 
ranto, kas yra aiškus konsti
tucijos laužymas. 0 suim
tuosius kvosdamas jis varto
ja inkvizitoriškas priemo
nes.

Yra pamato tikėti, kad 
daug pareiškimų, kuriuos 
neva padarė suimti ateiviai, 
buvo išgauta iš jų žiauriais 
kankinimais ir grąsinimais.

Taip kalba Wickershamo 
komisijos raportas preziden
tui Hooveriui. Kad išvengus 
tu nežmoniškumų ateity, ko
misija pataria atimti ateivių 
reikalus iš Darbo Departa
mento, & pavesti tam tikram 
teismui.

Bet ar teismas bus geres
nis, jeigu jame sėdės tokie 
pat inkvizitoriai, kaip dabar 
sėdi Darbo Departamente?

Amerikos Kapitaliz
mo Šunybės Meksi

koje.

kad C. W- & F. Fuel Co. 
kasyklose No. 1 ir 2 streikas 
iau užbaigtas. United Mine 
Workers unija išsiuntinėjo 

j streikuojantiems angliaka
siams šitokio turinio laišką: 
! “Visi, kurie nori būti United 
iMine Workers unijos na- 
iriais, privalo grįžti į darbą 
|5 rugpiučio rytą. To reika- 

isidarė nebesuvaldo- cjjos komisija dabar nutarė liauja bendrai mainerių ir 
atsimušė į telegrafo t įrašyti konstitucijon parag- kompanijos pasirašyta su- 
ir ansivertė. Bagažas ___ e »»

ir žmonės buvo išbarstyti į uždaryti Ispanijoj visi vie- Rugpiučio 5 vakare buvo 
visas puses. Pakilo didžiau- nuolynai, išvyti visi vienuo- mainerių mitingas ir buvo

iš Montrealo į New Yorką. 
Norėdamas išvengti susiku- 
limo su kita mašina, kuri va
žiavo iš priešakio ir nesisu-Į 
ko į savo šoną, buso vežikas

kunigų TUR™BUSIA Mg„°j KONFISKUOTI.
Bažnyčia bu* atskirta nuo 
valstybės ir negaus jokios 

paramos.
Ispanija niošiasi ne juo- 

Meksikos susisiekimo mi- smarkiai pasuko busą į dėsi- kais pažaboti klerikalzimą, 
nisteris Almazan įteikė pre- : ..............................................
zidentui Rubio skundą, kad 
Amerikos kapitalas įkūrė 
Meksikoj keliatą kompanijų 
neva vaisių auginimui, tikre
nybėj gi norėdamas Meksi
kos vaisius sunaikinti, kad

Streikas Užbaigtas. Fašistų-Komunistų Frontui 
— —-1"- ~ 1 Užduotas Skaudus Smūgisi

nę ir vienos pusės ratai už- kuris taip ilgai čiulpė jos 
ėjo ant minkštos žemės. Bu- prakaitą ir kraują. Konstitu- 
sas pasidarė nebesuvaldo- ei jos komisija dabar nutarė 
mas, r*~*—— j 2____ L, _
stulpą ir apsivertė. Bagažas rafą, kuriuo reikalaujama tartis.”

tuo budu prašalinus konku- sis. moterų klykimas ir su- jjų ordenai ir konfiskuoti vi- daug triukšmo dėl streiko 
renciją. Vienos kompanijos žeistų vaitojimas. Sužeista sj bažnytiniai turtai valsty- laimėjimo, bet teko pasiten-
agentai buvę sugauti skiepi- iš viso 16 asmenų, kai kurie 
jant į Meksikos bananų me- labai sunkiai- 
džius taip vadinamus “Pa-' 
narnos kenkėjus”. Užkrėstas 
tais kenkėjais medžias ! 
nyksta ir paskui užkrečia ki-' 
tus medžius. Šitomis Ameri-' 
kos kapitalizmo šunybėmis airys O’Sullivan, kuris išra- 
meksikiečiai baisiai pasipik- do ir dirbo gumines kurkas 
tinę. batams. Iš to biznio jis susi-

. ------".■■ . _ , krovė apie $6,000,000 ver-
PRIE HOOVERIO TVEN- tės turto, ir dabar mirda- 

K1NIO SUSTREIKAVO mas viską užrašė kardinolui 
DARBININKAI. ■ O’Connellui. Velionio gimi- 

Ant Colorados upės Ne- nės pakėlė prieš tai triukš- 
vados valstijoj yra statomas mą. Jie sako, kad velionis 
taip vadinamas Hooverio ne savo valia tuos turtus 
Tvenkinys. Darbas neapsa- kardinolui užrašęs, bet mirš

tant buvęs prie to prikalbė
tas. Taigi apie 20 visokių O’- 
Sullivanų dabar traukia teis
man kardinolą ir nori palik
tą jam testamentą sulaužyt 
Mirusio žmogaus pinigai 
priklauso jo giminėms, jie 
sako, o ne kardinolui. Bus 
įdomi byla.

KATALIKAI NORI AT- 
su-I IMT IŠ KARDINOLO 
1 - 1 $6,000,000.

Šią vasarą Bostone mirė

komai sunkus, karštis pauk- 
snėj siekia 119 laipsnių, 
taip kad nuo liepos mėnesio 
saulės spinduliai užmušė 
prie darbo jau 13 darbinin
kų. Už tą pragarišką darbą 
darbininkams buvo mokama 
po $5 į dieną, bet dabar po 
$1.00 numušta, todėl darbi
ninkai sustreikavo. Pono 
Hooverio darbų vedėjai pą- j IŠGUITAS ISPANUOS
reiškė, kad streikierių vieton 
jie samdysią skebus.

AMERIKA AREŠTUOJA 
KUBOS REVOLIUCIO

NIERIUS.
Kubos diktatorius Macha- 

do yra Amerikos kapitalo 
bernas, todėl Amerikos val
džia jį palaiko ir gina nuo 
liaudies, kuri nori jį nuvers
ti. Pereitą sąvaitę į Atlan- 
tic City, N. J., atvyko 38 ( __________
Kubos revoliucionieriai, ku- “VYNO PLYTOS” 
rie buvo ištrukę iš kruvinų 
Machado nagų. Amerikos 
pakraščių sargai tuojaus 
areštavo. Buvo atėjęs ir ki
tas laivas su pabėgusiais re
voliucionieriais, bet pamatę, 
kad “laisva” Amerika juos 
areštuoja, jie apsisuko ir pa
bėgo iš čia. Spėjama, kad 
jie nuplaukė Meksikon.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
DETROITE.

Detroito “welfare” biure, bot prohibicininkai negali 
kuris neva rūpinasi bedar
bių reikalais, pereitą sąvaitę 
bedarbiai išėję iš kantrybės 
pakėlė riaušes. Moteris var
du Mamie Naboschik rėžė 
policmanui geležine paipa 
per galvą. Kitam policmanui 
buvo akmeniu numušta ke
purė. Policija areštavo 5 be
darbius ir kaltina juos “be
tvarkės kėlimu”.

RUSAI NORI ŽINIŲ APIE 
LENKŲ ARMIJĄ.

Rusijos užsienio reikalų 
komisaras Litvinovas pada
vė Lenkijos ambasadoriui 
Maskvoje notą patardamas, 
kad Lenkija suteiktų Rusijai 
žinių apie savo ginkluotas 

I jėgas, o Rusija suteiksianti

KARDINOLAS NORI 
GRjŽT ATGAL.

Buvusis Ispanijos kardi
nolas Segura, kurį valdžia 

i išvijo kaipo respublikos 
priešą ir žmonių kurstytoją, 
dabar reikalauja, kad leistų 
jam grįžti atgal. Jeigu jam 
bus leista sugrįžti, tai tada 
jis “dovanosiąs visiems sa
vo priešams”. Ot, klerikalo 
drąsa!

SUKĖ
LĖ DAUG LERMO.

Į Paskutinėmis dienomis A- 
merikoje pasirodė ant rin
kos taip vadinamos “vyno 
plytos”, kurios prohibicijos 
šalininkuose sukėlė daug 
lermo. Šitos “plytos” yra pa
dalytos iš vynuogių ir prie 
jų reikia tik pridėti vandens, 
kad pasidarytų vynas. Visi 
žino, kokiam tikslui jos yra 

1 daromos ir parduodamos.
V _ A _ T _ • * __ •I 
prie dirbėjų prisikabinti,5ies 
plytose nėra alkoholio. Al
koholis atsiranda tik vėliau, 
kai žmogus nusipirkęs jį už- 
raugina.

Per metus laiko Amerikos 
hoteliai turi daugiau biliono 
dolerių pajamų. Paskelbtos 
buvusio cenzo skaitlinės pa
rodo, kad 1919 metais Jung
tinėse Valstijose buvo 15,- 
577 viešbučiai, kurie per 
tuos metus turėjo $1,039,- Lenkijai informacijų apie 
363,000 pajamų. savo raudoną armiją.

bes naudai. Be to, oficialė ti- kinti tik tuo, kad Internatio- 
kyba Ispanijoj visai panai- nal Boardo atstovas Gasa- 
kinama, reiškia, respublika way prižadėjo į 30 dienų pa- 
jokios bažnyčios nepripažįs- gerinti x maineriams darbo 
ta ir jokioms religinėms į- sąlygas. Ir 6 rugpiučio visi 
staigoms paramos neduoda.; nuėjo dirbti. Kurie nuėjo 

Dabartiniu laiku Ispani-' darban diena vėliau, tų jau 
joj yra 50 įvairių katalikų nebepriėmė. Ar priims ir to- 
ordenų, kuriems priklauso liaus, nežinia. 
45,000 minykų ir davatkų. 
Sulyg naujos konstitucijos, 
visa šita dykaduonių armija

BAISUS POTV1NIS 
MEKSIKOJ.

turi būt išvyta iš Ispanijos: Tampico apielinkėj, Mek-
laukan. ’sikoj, baisiai patvino Panu-

Parapijų klebonai dabar co ir Tamesi upės. Dalis 
Ispanijoj turi 5,000 dvarų, Tampico miesto taip patvi- 
kurių vertė apskaitoma į no, kad vietomis vanduo pa- 
$6^)00,000.00. Be to da ku- siekė antrų aukštų langus, 
nigai turi daugybę kilnoja- Kai kurie kaimai visiškai 
mo turto, kurio. vertė taipgi prapuolė po vandeniu. Di- 

daug milionų dolerių, džiausi laukai tapo užlieti 
Visi šitie lobiai buvo surink- j vandeniu ir išrodo kaip ju- 
ti iš biednų Ispanijos žmo- rėš. Vandens paviršium 
nių, todėl jie priklauso vals-' plaukia suardytos žmonių 
tybei ir bus konfiskuoti. į triobos, negyvi gyvuliai ir 

Be to da konstitucijos ko- žmonių lavonai.
misija yra pasiryžus įrašyti -----------------
konstitucijon, kad Ispanija BUSAS NUKRITO UPĖN! 
yra “demokratinė respubli-l 19 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ, 
ka”. Kai kurie komisijosriai reikalavo, kad butų pa-* Georgetown, S. C.—- Pe- 
sakyta: “demokratinė darbo ^vait^ būrys juodvei- 
resnubiika”, bet tas reikalą- * >1+ k?,aL
vimas nepraėjo- kad nuvežtų juos ant byčių. 

__________ Grįžtant atgal buvo jau tam- 
PRAŠALINO KLERIKALI- su’ o važiuot reikėjo per til- 

SKĄ GUBERNATORIŲ. į 
Federalinis Meksikos Kon

gresas prašalino Durango 
valstijos gubernatorių Val- 
des’ą, kuris rodė klerikalam 
užuojautos ir leido kuni
gams laužyt respublikos į- 
statymus- Pavyzdžiui, įstaty- 
mai sako, kad Durango val
stijoj negali būt daugiau, 
kaip 25 kunigai, o dabar jų 
buvo arti 200, ir ponas Val
dės leido jiems išnaudoti 
liaudį.

tą. Tiltas tuo tarpu buvo ati
darytas, kad praleist laivą. 
Buso vežikas šito nepaste
bėjo ir kaip važiavo, taip ir 
nuvažiavo nuo tilto tiesiai į 
upę. Vandens toj vietoj yra 
apie 40 pėdų gilumo, ir bu- 
sas tuojaus pasinėrė su vi- 

žmonėmis. Žuvo 17 
juodveidžių ir2 baltveidžiai, 
iš viso 19 žmonių. Išsigelbė
jo tiktai vienas juodveidis, 
kuris išmušė lango stiklą ir 
išlindęs iš buso išplaukė vir
šun.

Graži Kubos Darbi
ninkų Vienybė.

Kubos darbininkai paro
dė daugiau klasinio susipra
timo, negu Amerikos unijis- 
tai. Amerikoje vieni strei
kuoja, o kiti streiką laužo- 
Kitaip elgiasi kubiečiai. Šio
mis dienomis tenai Havanos 
mieste > buvo nukapotos 
tramvajų darbininkams al
gos. Jie metė darbą. Val
džia tuojaus uždraudė da
ryt susirinkimus ir areštavo 
streikierių vadus. Kubos 
Darbo Konfederacija tuo
met apskelbė generalį 24 
valandų streiką, kad paro
džius tramvajų darbininkam 
savo užuojautą, o reakcinei 
valdžiai protestą. Ir tuojaus 
visi organizuoti Kubos dar
bininkai metė darbą. Vie
nam tik Havanos mieste su
streikavo apie 70,000 žmo
nių. Tai buvo geras antausis 
valdžiai. Gatvėkariai mė
ginta operuoti streiklaužių 
pagalba, bet žmonės juos 
tuojaus daužė ir net dinami
tu ardė.

ISPANIJOS SOSTINĖJ 
PAŠAUTI 4 STREIKIE- 

RIAI.
Ispanijos sostinėj Madri

de streikuoja telefonistai. 
Anądien jie turėjo slaptą su
sirinkimą. Policija apie tai 
sužinojo ir norėjo įneiti pa
žiūrėt, kas tenai daroma. 
Darbininkai nenorėjo poli
cijos įsileisti. Įvyko susirė
mimas ir policija pradėjo 
šaudyt. Keturi streikieriai 
buvo pašauti, šeši streikie
riai buvo areštuoti. Kai su
imtuosius vežė nuovadon, 
kiti darbininkai svaidė poli
ciją akmenimis.

DETROITE NUSIŠOVĖ 
TEISĖJAS.

Pereitą sąvaitę Detroite 
nusišovė teisėjas Murfy. Sa
koma, kad jisai prašvilpė 
$200,000 ne savo pinigų. Pi
nigai prigulėjo kompanijai, 
kurios jis buvo pirmininku. 
Neturėdamas iš ko atiduoti 
ir bijodamas patekti užtai 
kalėjiman, jisai nusišovė iš 
revolverio, kuris kelios die
nos atgal buvo atimtas iš 
vieno plėšiko.

JIE NORĖJO NUVERSTI 
PRŪSŲ VALDŽIĄ.

•
Bet visuotinu balsavimu pe
reitą nedėldienį gyventojai 

pasisakė už dabartinę 
vyriausybę.

1 Pereitą nedėldienį Prū
suose buvo daromi istorinės 
svarbos bandymai. Komuni- ' 
štai susivieniję su fašistais ir * 
nacionalistais mėgino nu
versti dabartinį Prūsų seimą 
ir paskelbti naujus rinkimus. 
Dabartinis seimas yra išrin
ktas keturiems metams ir at
einantį pavasari jo laikas 
jau baigiasi, taip kad už še
šių mėnesių jis vistiek išsi
skirstys; bet komunistai su 
fašistais manė, kad renkant 
naują seimą dabar, kuomet 
valstybėj toks sunkus krizis, 
jiems yra geresnė proga lai
mėti rinkimus. Paėmus Pru
sus, jie tikėjosi paimti ir vi
są Vokietijos valstybę. Bet 
jų planai nepavyko.

Pirmutiniai šitą pervers
mą sumanė Hitlerio vado
vaujami fašistai. Jie parei
kalavo, kad valdžia pavestų 
šitą klausimą plebiscitui, tai 
yra, patiems gyventojams 
nubalsuoti. Bet norint statyt 
kokį nors klausimą plebisci
tui, reikia surinkti tam tikrą 
skaičių piliečių parašų. Čia 
fašistams į talką ir atėjo ko
munistai su nacionalistais. 
Partijos, kurios iki šiol ves
davo tarp savęs mirtiną ko
vą, dabar susivienijo į vie
ną frontą ir bendromis jėgo
mis leidosi rinkti plebiscitui 
Darašų. Ir šita raudonų-ru- 
du-juodų brolija dirbo taip 
uoliai, kad reikalingas para
šų skaičius tuojaus buvo su
rinktas ir vyriausybė turėjo 
laryti plebiscitą.

Klausimas balsavimui bu
vo pastatytas “Taip” ar 
“Ne”, tai yra, paleist seimą, 
ar nepaleist.

Seimui paleisti reikėjo ne
mažiau 13,449,550 balsų, tai 
Ta daugiau kaip pusės visų 

Prūsijos rinkikų- Bet plebis- 
?itas davė tik 9,793,000 bal
sų. Vadinasi, gyventojų di
džiuma fašistų-komunistų 
planams nepritarė ir jų fron
tui buvo užduotas skaudus 
moralis smūgis.

Komunistai daugiausia 
rėmė fašistus dėl to, kad nu
vertus Prūsų vyriausybę, ku
rios pirmininku dabar yra 
socialdemokrat. Otto Braun.

Taigi pereito nedėldienio 
plebiscitas Prūsuose turėjo 
didelės istorinės svarbos. Ji
sai parodė pasauliui du da
lyku: vieną, kad nežiūrint 
sunkiausio krizio, vokiečių 
visuomenė stoja už demok
ratinę valdžios formą, o ant- 
~a, kad komunistai moka su- 
sibroliuot su aršiausiais dar
bininkų priešais, bjauriau
siais juodašimčiais. Šito fak
to dabar jau negalės užgin- 
?yt nei patys Maskvos komi
sarai.

VAKARUOSE SIAUČIA
200 MIŠKŲ GAISRAI.
Šiaurės vakaruose siaučia 

dideli miškų gaisrai. Iš viso 
priskaityta tenai 200 atski
rų vietų, kur ugnis naikina 
gražiausias girias. Daugiau- nęs pelkėse apie 50,000,000 
šia gaisrų esą Washingtono metų atgal. Savo pavidale 
ir Montanos valstijose, šitas sutvėrimas yra panašus 
Priešt River klony išdegę 
jau 40,000 akrų miško. Su 
gaisrais kovoja 2,500 žmo
nių, bet sulaikyt ugnies ne
gali.

t

RADO 50,000.000 METŲ 
GYVŪNĄ

Michigano universiteto 
mokslinė ekspedicija iškasė 
Texas valstijoj milžiniško 
driežo liekanas, kuris gyve-

40 ŽMONIŲ UŽSINUODI
JO VALGIAIS ANT

PIKNIKO.
Reading, Pa.—šiomis die

nomis čia buvo Carsonijos 
Parke piknikas, kur 40 žmo-; 
nių užsinuodijo sugedusiais 
valgiais. Jie valgė daugiau-1 
šia taip vadinamą “potato 
salad”. Po vakarienės prasi- „ ._r___________ I.
dėjo baisus žmonių vaitoji- riek apskundė į Supreme 
mas.Juos surėmė tokie skau- Courtą visus subankrutavu- 
smai, kad parkritę ant že- šio United Statės Banko di- 
mės raitėsi ir šaukė ne sa
vais balsais. Buvo pasaukti 
keli ambulansai, kurie nuve
žė ligonius ligoninėn.

į krokodilį, bet apdengtas 
visas kietais šarvais ir turi 
apie 25 pėdas ilgio. Moksli
ninkai vadina ji “phytosau- 
ro” vardu.

BARCELONOJ SUŽEISTA 
12 STREIKIERIŲ.

x Barcelonos mieste, Ispa
nijoj, streikuojantys telefo
no darbininkai užpuolė 
streiklaužius einančius iš 
darbo namo. Tuojaus įsi
maišė policija ir prasidėjo 
batalija. Dvylika streikierių 
buvo sužeista ir 8 areštuoti.

BANKO DIREKTORIAI 
SKUNDŽIAMI ANT 

$60,000,000.
New Yorko valstijos ban

kų superitendentas Brode-

rektorius, reikalaudamas iš 
jų $60,000,000 atlyginimo 
už padarytus žmonėms nuo
stolius.

BIRŽELIO MĖNESI PA
SIUVO 28,123,003 PORAS 

ČEVERYKŲ.
Komercijos departamen

tas praneša, kad per birželio 
mėnesį Amerikoje buvo pa
siūta 28,123,803 poros čeve- 
rykų. Tai yra beveik 18 nuo
šimčių daugiau, negu pernai 
tuo pačiu laiku buvo pasiū
ta. Reiškia, čeverykų dirb
tuvės šįmet dirba geriau.

100,000 SVETIMŠALIŲ Į- 
ŠMUGELIUOTA PADIRB

TAIS PERMITAIS.
Darbo Departamento sek

retorius Doak praneša, kad 
New Yorke esanti susekta 
šmugelninkų organizacija, 
kuri padirbtais permitais į- 
šmugeliavusi Amerikon 
100,000 svetimšalių. De
šimts tos organizacijos narių 
pereitą sąvaitę jau areš
tuoti- Už tokį įvežimą šmu- 
gelninkai imdavę po $1,850 
nuo žmogaus.

LIETUS PATVINDĖ 
LONDONO TUNELIUS.
Pereitą sąvaitę Londone 

buvo toks smarkus lietus, 
kad daugely vietą prisisėmę 
oožemio kelių tuneliai. Ne
maža ir skiepų patvino.
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Išklausius kaltinamuosius ir 
visus liudininkus. Pildomos Ta
rybos suvažiavimas išneš galu
tiną nuosprendį.“

Taip sako Pildomosios •

SOVIETŲ LAIKRAŠTIS į 
APIE LIETUVOS TAUTI-

NINKŲ-KLERIKALŲ 
KOVĄ.

Ar žinot, ko Lietuvos tau
tininkai pešasi su klerika- Tarybos extra suvažiavimo ’ 
lais? Pasiklausykit, ką apie protokolas, kuris tilpo pa- 

HP AvrTTM TIU“ !
mery ant pirmo puslapio.

Į Vadinasi, dėl šitų mušty- 
... ... .. ... . „ niu Pildomoji Tarvba viena ■partijų eina tokia atkakli kova, - v. . <j i i r ‘suvaziavima jau turėjo, ir 1 / >dėl ko yra galimas dmlomati-. ... J ,Z . .. . ‘rugpiučio turės da antra.;

• • . Organizacijai bus padaryta•
rei_! keli šimtai dolerių nereika-į 

. ‘ lingu išlaidų, ir tai vis dėlto, j 
’.kad kokia ten Zosė negali 

J suvaldyti savo furijos.

tai rašo Rusijos komunistų skutiniame “Tėvynės’ 
“Krasnaja Zvezda”: ------’-------------—

“Dėl ko tad tarp tų dviejų •

Lietuvos ir Vatikano?
“Tų faktų išaiškinimo 

kia ieškoti užsienių politikoj ; 
abiejų grupių užsienių politi-Į 
kos orientacijų skirtume.

“Dabartinė Lietuvos vyriau
sybė karininkų palaikoma, tu
rėdama galvoj valstiečių ir 
buržuazijos dalies nusistatymą 
prieš lenkų dvarininkus, kurie 
laiko savo rankose pusę Lie
tuvos teritorijos, laikosi pozici-j 
jos, kad su lenkais negalima 
susitaikinti, kol Vilniaus kraš
tas nebus grąžintas Lietuvai. 
Tas nusistatymas lemia visą 
Lietuvos valdžios užsienių poli
tiką. taigi ir draugingus santy
kius su Vokietija ir Sovietų Są
junga.

“Lietuvos pozicija yra di
džiai nepatogi prancūzų impe
rialistams ir jų vasalams len
kams karštai besiruošiantiems 
intervencijai prieš SSSR. Tarp
tautinė padėtis kol kas nelei
džia daryti tiesaus spaudimo į 
Lietuvą, o lenkų kariuomenė 
dar negali žygiuoti į Kauną. 
Todėl dabar mes matome, kaip 
jėgos, kurios visais galimais 
budais ruošia intervenciją, 
stengias priversti Lietuvą pa
keisti savo užsienių politikos 
orientaciją. Interventai naudo
jasi tam tikslui Vatikanu, kurs 
turi Lietuvoj daug įtakos ir 
kuris turi agentūrą kunigų ir 
krikščionių demokratų asme
ny. Krikščionių demokratų ko
va prieš tautininkų valdžią, tai 
—kova už Lietuvos užsieninės 
politikos orientacijos pakeiti
mą, už atsisakymą nuo Vil
niaus krašto ir už kapituliaci
ją prieš Lenkiją, dėl Lietuvos 
prisidėjimo prie antisovietiško 
bloko”.

Vadinasi, popiežiaus spi
riami, Lietuvos kunigai nori 
sujungti Lietuvą su kataliki
ška ja Lenkija. Tuomet butų 
ir katalikų bažnyčiai geriau, 
ir susidarytų vieningesnė jė
ga Sovietų Rusijai užpulti. 
Bet Lietuvos tautininkams 
išrodo, kad Rusija yra ge
resnė apsauga Lietuvai, ne
gu Lenkija, dėl to jie ir prie
šinasi klerikalų politikai.

Šitą “Raudonos žvaigž
dės” straipsnį mes paėmė iš 
“Lietuvos Žinių”.

1 
I

DABAR BOLŠEVIKAMS 
BUTU PROGA UŽVAL

DYTI SLA.
“Naujienos” pastebi, kad Į 

bolševikai pasiskubino iš 
SLA. pabėgti. Jeigu bimbi- 
ninkų “vaiskas” nebūtų iš 
mūšio lauko pabėgęs, tai da-' 
bar jiems paimti SLA. butų 
visai lengva.

Chicagos dienraštis rašo 
taip:

“Progą užkariauti Susivieni
jimą bolševikai praleido pačia
me Chicagos seime. Jeigu jie 
butų turėję kantrybės palauk
ti, iki seimas ims svarstyti De- 
venio paskolos reikalą (o bol
ševikai jau buvo ir kai kurių 
dokumentų atsigabenę iš Wa- 
terburio). tai SLA. valdybos 
padėtis butų buvusi be vilties. 
Bent keturių viršininkų vietas 
bolševikai butų galėję laimėti. 
O keturi Pildomoje Taryboje 
sudaro daugumą.

“Bet jie pasikarščiavo ir at
sidūrė Meldažio salėje. O pas
kui jie visai išsikraustė iš Su- 
sivieni.jmo. Kuomet SLA. ko
misijos darė tyrinėjimą ir cen
tro viršininkus kaltino, bolševi
kai jau buvo už tvoros. Ką jie 
dabar turi iš to. kad jie parodo 
liežuvį ‘gegužiniams’?

“Naujas skandalas SLA. 
centre tik dar kartą bolševi
kams primena, kad jiems rei
kėjo gerai pagalvoti, pirma ne
gu bėgti. Mes jų džiaugsmu to
dėl netikime. Jie turi progos 
dauginus krimstis, negu 
džiaugtis.”

Tą džiaugsmą komunistų 
spauda reiškia dėl įvykusio 
SLA. Centre muštynių.

!

“TĖVYNĖS” REDAKTO
RIUS DA NESUSPEN

DUOTAS.
Dėl įvykusių SLA. Centre 

muštynių, kurias tenai sukė
lė “Tėvynės” redaktoriaus 
p. Vitaičio žmona, Kontro
lės Komisija nutarė p. Vi- 
taitienę tuojaus iš SLA. iš
mesti, o patį “Tėvynės” re
daktorių p. Vitaitį suspen
duoti iki SLA. Seimo.

Šitam nutarimui patvir
tinti buvo sušauktas Pildo
mosios Tarybos extra suva
žiavimas. Bet čia p. Vitaitis 
ėmė prašyti, kad jam butų 
duota daugiau laiko pasiaiš
kinti. Ir Pildomoji Taryba 
nutarė:

“...duoti p. Vitaičiui progą 
pasiteisinti ir parodyti, dėl ko 
jis neturėtų būti prašalintas iš 
‘Tėvynės’ redaktoriaus vietos. 
Toks tardymas turi įvykti arti
miausioje ateityje, t. y. už 
dviejų sąvaičių laiko, rugpiučio 
17 dieną. 1931 m.

“J minėtą tardymą turi būti 
pakviesti visi liudininkai, kurie 
matė viršminėtą incidentą 
(muštynes) po pietų ir vakare.

1r
v * • vi
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KELEIVIS

Paveikslėlis parodo tik ką užbaigtą naują tvenkinį prie Florence miesto, Alabamos valsti
joj. Jis bus žinomas \Vilsono vardu—Wilson Dam.

Ateiviai, Kurie Vadovavo 
Imerikos Revofiucijai

Ateinančiais 1932 metais Į laivynas Chesapeake įlankoj

Kaip Galima Sugrįžti I Savo
Kraštą Valdžios Lėšomis.

Apie grąžinimą ateivių iš 
Amerikos.

Amerikos valstybės de
partamentas yra padaręs pa- 

i tvarkymą “ateiviams grą- 
i žinti į jų šalį.” Tai yra ne 
j tas pats, ką paprastas depor
tavimas. Deportavimas reiš
kia kad valdžia paima žmo
gų ir išsiunčia jį iš šios ša
lies varu, nežiūrint ar jis 
to nori, ar ne. Deportuoja 
paprastai tokius, kurie yra 
nelegaliai čionai įvažiavę, ir 
tuos, kurie pavojingi kapita
listinei tvarkai, komunistus, 
revoliucionierius ir t. p.

Gražinimas ateiviu turi i 2 •-
. visai kitokį pobūdį. Grąžina 
■tik tokius, kurie neturi čia

I

yra gimę Amerikoj, tai val
džia jiems kelionės neduos, 
nes jie skaitosi šios šalies 
piliečiai. - FLIS.

Ilgaausio Raportas
Gerbiamieji ‘•Keleivio” Skaitytojai 1

Jau ilgas laikas, kaip Ilga
ausis nedavė jums jokio ra
porto iš Pittsburgho apielin- 
kės. Tai vis dėlto, kad oras 
buvo toks karštas. Per savo 
“ščvrą” prakaitą jis negalė
jo matyti juodo ant balto. 
Bet dabar orui atvėsus jis 
kojas ištiesęs raportuoja 
štai ką:

♦ * ♦

Bedarbė Pittsburgho apie-
iš ko gyventi, ir kurie patys linkėj tokia pat, kaip ir ki- 
prašo, kad juos grąžintų, ir 
kurie da nėra čia išgyvenę 
trijų metu. Kas

f

Amerikoje bus švenčiamos j sulaikė siunčiamą anglų ka- 
i200 metų sukaktuvės nuol 
įWashingtono gimimo. Tam 
(darbui vest Kongresas nese- 
nai įsteigė tam tikrą komisi- 

' ją. Ta komisija dabar pra-
• dėjo knistis po revoliucijos 
! užrašus, ir pati nustebo pa-
• mačius, kad Amerikos revo- 
iliuciją prieš Anglijos kara
lių vedė ne vienas Washing- 
tonas, bet visa eilė ateivių. 
Tie ateiviai atnešė neorga
nizuotai ir neišlavintai ame- 

; rikiečių miniai savo talentą, į 
1 suorganizavo ir sudarė stip- 
įrią revoliucionierių armiją, 
i kuri sumušė anglų kariume-
nę ir apskelbė Jungtinių 
Valstijų respubliką.
Daugiausia padėjo vokiečiai

Kas mokinosi Amerikos 
istorijos, tas gerai žino ba- 

tatorius Raškęs kviesti Lie- jjUVO vokietys karvedys, 
1_ Is organizavo ir lavino
amerikiečius kovai su ang- 
  Jį pakvietė Amerikon 
Benjaminas Franklinas, ku- 
ris tuomet atstovavo Ameri- 
kos kolonijas Paryžiuje. At- 

,v. . .. .. - vykęs Amerikon von Steu-dzių, kūne kankina gyvulius bįn pamatė kad pulkai A. 
n žmones. Bet žeme gera,' merjkos savanorių yra nie- 
daug mi&kų ir žavingų upių. kag daugjau kajp palaida 
Sodybose kur-ne-kur įsikūrę minia> i^rios jokiu budu ne- 
rusai, o šiaip Bir-Bidzane gabma leisti i kova su gerai 

" ■ Ta 
minia neturėjo nei ginklų, 

t nei jokio karinio patyrimo.
„ iVon'Steuben tuojaus stojo

’ , ‘Z’. aPęyyencknL zy; tuos savanorius organizuoti
Į Bir-Bidzaną žydai mokjnti. Darbas jam ge- 

koncentruojami >r is Kitų rai sekėsi ir šian(lien A’e. 
Sovietų valstybes sričių; be rjka tą jo patarnavimą auk.

j štai vertina.
i Paskui Vokietija prisiun
tė antrą gabų karvedį Ame- 

i rikos pulkams vadovauti, 
j Tai buvo baronas Johan de 
i Kalb. Jo vardu šiandien yra 
ir miestas Illinojaus valsti-

dy Respublika
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Kaunan atvykęs iš
y-v • • '*'11 • , • lk’VVl X K4O i— d C41 ZjUIVRusuos žydų komunistų agi-irono von Steubeno varda. 
r Irę.. I
tuvos žydus važiuoti i Bir- b.trL 
t-i« 1 v Llx Ak?Bidzaną.

Bir-Bidžanas yra tolimuo- 
se rytuose, už Baikalo ežero, 
prie Amūro upės. Kraštas a- 
pie tris sykius didesnis r± 
Lietuvą. Yra baisių .vabz-;

gyvena puslaukiniai fungu- išlavinta britu armija. 
sai ir kiniečiai. Taigi tame 
Bir-Bidžane komunistai su
manė įkurti “raudonąją Pa
lestiną 
dus.

riumenei pagalbą.
Kitas žymus francuzas, 

markyzas d e Lafayette,buvo 
vos ‘tik 19 metų amžiaus, 
kuomet prisirašė prie ame- 

! rikiečių armijos. Neužilgo 
i jis jau vadovavo visą pulką, 
i Jis gynė Virginiją ir sulošė 
labai žymią rolę mūšiuose 
ties Yorktownu.

Lafayette buvo tikras re
voliucionierius ir nekentė 
visų karalių. Sugryžęs Fran- 

į cuzijon jisai pasinėrė i fran
cuzų revoliucijos bangas, ir 
kai Paryžiaus darbininkai 
sugriovė Bastiliją, tai jos 
raktą Lafayette prisiuntė 
Washingtonui kaipo atmin- 
t-L

Ir airiai mušėsi.
Pirmutinis airys Ameri

kon atvyko 1621 metais. Ji
sai apsigyveno Massachu
setts valstijoj. Kuomet kilo 
revoliucija, airių buvo jau 
visoj Naujoj Anglijoj ir ki
tose kolonijose. Airiai iš 
UIsterio pirmutiniai stojo į 
revoliucionierių pulkus, nes 
jie taip pat labai nekentė 
Anglijos karaliaus. Ties Sa- 
vannah 1779 metais airių 
pulkai ėjo į ugnį savo vado 
Dillono vedami. Beveik ket- 
virtdalis kontinentalės ar
mijos karininkų buvo airiai 
arba airių kilmės. Montgo- 
mery ir Sullivan buvo du 
pirmieji Washingtono pa
skirti generolai, ir abudu jie 
buvo airiai.

Kitų tautų ateiviai 
revoliucijoj.

Amerikos revoliucijoj da
lyvavo įvairių tautų žmonės. 
Buvo net vienas pulkas žydų 
kurie dalyvavo kovose ties 
Charlestownu. South Caroli- 
nos valstijoj.

Žymią vietą užima taipgi 
lenkų vardas. Jų generolas 
Pulaskis, garsaus lenkų gra- 
po Juozo Pulaskio sūnūs, 
tėvui mirus atvyko Ameri
kon su pulkininku Katkaus- 
kiu ir tuojaus čia suorgani
zavo savo vardo Iegijoną, 
kuriam padėjo $50.000 savų 
pinigų. Pulaskio vadovauja
mas tas legijonas 1779 "me
tais atakavo britų pulkus 
ties Savannah, kur Pulaskis 
buvo mirtinai sužeistas ir- 
mirė. Jo vardas šiandien y- 
ra žinomas visoj Amerikoj.

Tadas Kosciuška taipgi 
buvo žymus Amerikos revo
liucijoj asmuo. Tiesa, jo 
tautybė neaiški. Lenkai jį 
laiko savo žmogumi ir taip 
į jį žiuri oficialė Amerika. 
Bet lietuviški patriotai skai
to jį savo tautiečiu. Mes čia 
į tai nesigilinsim; mums 
svarbu tik tas faktas, kad ir 
Kosciuška buvo ateivis. Ka
ro mokslus ėjęs Lenkijoj ir 
Francuzijoj, jisai atvažiavo 
Amerikon kaipo karo inži
nierius, prityręs apsaugos 
darbuose. Jisai išdirbo pla
ną Saratogos apsaugai. Ap
saugotas jo West Point su
laikė anglų puolimą nuo 
Hudsono. Vėliaus Kosciuš
ka tarnavo kaip vyriausis 
inžinierius pietų armijoj iki 
karo pabaigos.

Už tuos nuopelnus Kos
ciuškai buvo duota dideli 
plotai žemės ir kitokie tur
tai, bet išvažiuodamas iš A- 
merikos jisai paliko Jeffer- 
sonui testamentą, kad visus 
jo turtus išparduotų, o pini
gus paskirtų vergų liuosavi- 
mui. ‘ FLIS.

NUŠOVĖ~BUTLEGERi.
Albion, N. Y.

subatos rytą čia buvo rastas 
italų apgyventame kvartale 
nušautas butelegeris Jerry 
di alvo. Policija spėja, kad 
jį bus nušovę jo konkuren
tai.

tur, jeigu dar ne aršesnė. 
Angliakasiai vieni dirba, 

išgyveno kiti streikuoja; bet kaip 
daugiau kaip 3 metus, tų ne- vieni taip ir kiti kenčia dide

lį vargą, nes vieni dirba už 
pusdykį, o kiti išmėtyti iš 
namų gyvena šėtrose. Kas 

pinigų ir neturi iš ko gyven-; ar nema-
ti, o nori grįžti atgal į savo’?*; btrelko gal° rtar nema 
šalį, turi paduoti valdžiai’v’ 
tam tikrą aplikaciją ir pa-! 
prašyti, kad jį sugrąžintų. 

(Valdžia sugrąžins tokį savo 
lėšomis.

Blankų tokioms aplikaci
jom galima gauti imigraci
jos ofisuose ir beveik visose 
įstaigose, kurios teikia be
darbiams pašalpą.

Jeigu toks ateivis 
žmoną ir vaikų, ir nori juos 

i pasiimti su savim, tai kiek- 
j vienam asmeniui reikia iš- 
’ pildyt atskirą blanką.

Ant blankos yra surašyti 
klausimai apie imigranto į- 
važiavimą, apie jo dabarti
nę padėtį ir daugybė kito
kių dalykų.

Išpildytą aplikaciją arba 
aplikacijas reikia nusiųsti 
šiuo adesu: Commissioner 
General o f Immigration, 
Washington, D. C.

Kai komisionierius patik
rins aplikanto padėtį ir at
ras viską tvarkoje, tuojaus 
bus parūpintas grąžinimas.

Bet reikia žinoti, kad su
grąžintas ateivis jau nebe
galės daugiau Amerikon at
važiuoti. -Jeigu žmogus va
žiuoja Lietuvon į svečius, tai 
jis gali išsiimti leidimą grįž
ti atgal Amerikon. Bet kuo
met Amerikos valdžia grą
žina jį Lietuvon savo lėšo
mis, tai jau tokio leidimo jis 
negali gauti.

Jis gal galėtų kada nors 
grįžti kaipo paprastas atei
vis, jeigu jis patektų į kvotą. 
Bet kvotos dabar yra taip 
mažos, kad patekti į jas be
veik nėra vilties. Be to, A- 
merikos konsulas vargiai 
duotų ir vizą tokiam, kuris 
sykį buvo jau Amerikos val
džios lėšomis sugrąžintas.

Jeigu tokio ateivio vaikai

grąžina.

Beturtis ateivis, kuris ne-
turi darbo, neturi susitaupęs _ninioni ii Va buS> kž»P ^IS Salta Z1

PROF. IVANAUSKAS VA
ŽIUOJA PIETŲ AMERI

KOS TYRINĖT.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Kauno universite
to profesorius Ivanauskas iš
važiavo pietų Amerikon 
gamtos tyrinėti. Su juo vyk
sta da 4 gamtininkai. Eks
pediciją finansuojąs “Musų 
Rytojus.”

Visų pirma ekspedicija 
sustos Brazilijos mieste Rio 
de Janeiro. Tenai pasiims su 
savim vieną brazilietį gam
tininką, kuris gerai pažįsta 
to krašto gyvūnus, ir kartu 
su juo vyks į San Francis- 
cos paupį Minas Geraes es- 
tadoje. Ekspedicija žada 
praleisti čia apie tris mėne
sius rinkdama visokius aug
menis ir gyvūnus.

Surinktos augmenų ir gy
vūnų kolekcijos bus perduo
tos Lietuvos universitetui 
gamtos studijoms.

LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATAI IŠVAŽIAVO 

INTERNACIONALO 
KONGRESAN.

Liepos 24 dieną Austrijos 
sostinėj Vienoj atsidarė So
cialistų Internacionalo Kon
gresas. kurin nuo Lietuvos 
Sociadlemokratų Partijos iš
važiavo šie atstovai:

Inž. St. Kairys su žmona, 
prof. Purenąs su žmona, 
adv. Venclauskas, d-ras Ep- 

Įšteinas ir mokytojas J. Šiug
žda.

t?

turi

I

♦ ♦ ♦

Liepos mėnesį Pittsburghe 
sudegė Romos agentų ir 
senmergių užlaikoma prieg
lauda-senukams. Sudegė a- 
pie 40 žmonių ir daugiau 
kaip 100 skaudžiai apdegė. 
Žinoma, iš kunigų ir davat
kų niekas nenukentėjo, nes 
jie gyvena kitoj pusėj gat
vės ir kai senukai liepsnose 
kepė, tai jie kitoj pusėj gat
vės “ezgzortas” skaitė. Vieti- 
niai laikraščiai sako, kad kai 
skiepe kilo ugnis, tai niekas 
negalėjo surasti raktų Į skie
pą; o raktus tuo tarpu turė
jo prie ilgo savo sijono prisi
kabinus “sesuo” (davatka) 
Agota. Tiktai ugnagesiai 
pribuvę išmušė skiepo du
ris. bet buvo jau pervėlu. 
Tai yra kriminališkas kuni
ginių Įstaigų apsileidimas, 
leigu ugnis butų kilus val
džios prieglaudoj, tai be a- 
bejonės butų išgelbėti visi 
žmonės. O kunigai su davat
komis gaisrui kilus ne senu
kus gelbėjo, bet “egzortas” 
skaitė.

♦ -* *

Visi musų laikraščiai, iš
skyrus tik vieną “Tėvynę”, 
praneša, kad SLA. Centro 
sekretorė, p-lė Jurgeliutė. 
išdirbus tiek metų SLA. 
Centre, vietoj dovanų, gavo 
lupti nuo Vitaičio Zosės. 
Jeigu Ilgaausis butų singe- 
lis, tai parašytų užuojautos 
rezoliuciją Petrei. Bet da
bar ir jis turi saugot savo 
kailį. Nors jo leidė ir ne Zo
sė, ale vistiek lupą gali per- 
skelt

Sakoma, kad nuo Zosės 
gavęs taipgi apšventint Vi
taitis ir da vienas vyras. 
Well, tai bus pamoka, kad 
nereikia kišti nagų tenai, 
kur pešasi dvi ilgaplaukės.

Ilgaausis.

to, verbuojami ir iš užsie
nio. Šiomis dienomis ir Lat
vijos kelių šimtų partija žy
dų jau išvažiavo į Bir-Bi
džaną.

Lietuvoje irgi jau yra su
sirašę apie 400 žvdų tautv- , _ i - v • ii AiiiiivF vaioirbes Piliečių, kurie važiuos j, joj Jo karjškj patvriraai tu. 
Bir-Biazaną. i -• neapsakomos vertės

Jau siek tiek ten žydų yra, wJasbingt0'n0 armijai, 
kurie kerta miskus, sodina • Ir šjaf Amerik(į revoliu. 
ryžius, gaudo žuvis, etc. i cjngj kariumenėj buvo labai

Bir-Bidžane žydų cent- daug vokiečių. Keli bataijo- 
ras —Tichonkos miestelis, ■ nai buvo sudaryti iš vienų 
pro kurį eina transsibirinis tik vokiečių ir vokiečių ka- 
geležinkelis. irininku vadovaujami.

Iš Lietuvos į Bir-Bidžaną | Vokiškas elementas tais 
važiuoja daugiausia žydai, laikais kolonijose buvo taip 
darbininkai, kurie neturi stiprus, kad Kongrese buvo 

--•'inet svarstoma klausimas, 
i kuri oficialė kalba turi būt 
Į Jungtinėse Valsti jose—ang
lų, ar vokiečių? Trečia 
Pennsylvanijos gyventojų 
dalis tuomjet buvo vokiečiai. 

Kaip vokiečiai rėmė Ame
rikos revoliuciją, tai pavyz
džiu gali būt kad ir tas jų 
pastoris Peter Muhlenberg, 
kuris 1776 metų vieną sau
sio mėnesio nedėldieni ne
dideliame Woodstocko mie-

I

darbininkai, 1 
Lietuvoje darbo, arba šiaip 
visokie smulkus amatninkai, 
vežikai, juodadarbiai. Pir
mas sunkumas važiuojan
tiems Į Bir-Bidžaną buvo 
tas, Lietuvos vyriausybė su
tiko juos išleisti tik tuo at
veju, jei jie atsisakys Lie
tuvos pilietybės. Ši kliūtis 
jau nugalėta: šiomis dieno
mis Sovietų atstovas Lietu
voje pranešė Kauno vyriau
sybei, kad Rusija sutinka 
tuojau tiems žydams suteik-' ?tely, Virginijoj, baigdamas 
ti pilietybę, kurie važiuos į sakyt namokslą sušuko: “Y- 
Bir-Bidžaną. Tačiau kelionė ra laikas pamokslams, yra 
labai tolima (geležinkeliu laikas poteriams, bet šian- 
reikia važiuoti apie 1 mėn. Jdien laikas revoliucijai!” Ir 
laiko), tai neturtingi žmo- pasakęs tuos žodžius jis nu
neš negalėtų taip toli nuva- metė klerikališkus rubus ir 
žiuoti. Užtai važiuojančius tuojaus atsistojo prieš savo 
žydus į Bir-Bidžaną Rusija parapijiečius pulkininko u- 
--- niformoj. JL __ L
Žydai Bir-Bidžane suda- vyrų kuopa ir išėjo 

rysią federalinės Sovietų anglu.
valstybės dalį, turėsią žy- Kuomet reikėjo __ o_.
dus valdininkus ir visą ad- Jurgio Washingtono gyvy- 
ministracijos aparatą. ____________ '

Ką į tai sako žydų visuo- pyta iš ateivių vokiečių.

veža nemokamai.

ministracijos aparatą.

niformoj. Jis sudarė 400 
» mušti

Kuomet reikėjo saugot

bę, tai sargyba buvo suda-

menė ir spauda?
Kai Raškęs atvažiavo Lie

tuvon ir ėmė žydus kalbinti 1 Francuzi ja teikė taip pat 
važiuoti i Bir-Bidžaną, tai; daug paramos Amerikos ko- 
Kauno “Idišė štime” parašė j lonijoms, kurios nutarė nu- 
porą straipsnių kad tai ne- sikratyti Anglijos karaliaus 
verta esą važiuoti, niekis J globos. Francuzija siuntė a- 
Bet žydų liaudininkai tuo- imerikiečiams ir kareivių, ir 
jau atšovė: kuo, sako, ver- ginklų, nes jai rūpėjo nu- 
tesnė Palestina, jei jus, šio- silpnini Angliją. Yorktow- 
nistai agituojate važiuot vi- ne revoliucinė armija turėjo 
gus žydus?! Taip pasiginčiję 9,000 amerikiečių kareivių 
žydų laikraščiai nutilo ir ir 7,800 francuzų. Jai vado- 
dabar nevaro agitacijos nei vavo francuzų grovas de 
už Bir-Bidžaną, nei prieš jį.'Rochambeau. Gi francuzų

Francuzų pagalba.

Pereitos
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Trys Geriausios Nerikės. nusisamdę tūlą žydelį, kad pamatan dorovę. Dabar Y. 

apgintų juos nuo to zecerio, M. C. A. skyrių yra netik vi- 
kuris reikalauja $1,300. suose Amerikos miestuose, 

bet ir kitose šalyse, ir turiKaip greit bus teismas, bet ir 'i yse». ,n tuii 
žinios dar nėra. Nesvarbu, ga 1
kaip teismas pripažins 
vilktą algą, bet ponų garbė 
ir sąžinė stovi lygiai viena
me kurse su bolševikų, čer
voncu. A. ir Z.

COPPER CLIFF, 
ONTAR1O.

Paleido 1000 žmonią iš 
darbo.

Darbai šiame Kanados 
miestely eina prastai. Čia 
yra International Niekei 
kompanijos kasyklos. Tai 
turbut didžiausia kompanija 
visoj Kanadoj. Ji turi dide
les nikelio, vario ir sidabro 
kasyklas, turi savo tirpyklas, 
kur tirpina rudą ir gamina 
gryną metalą. Ji turbut tiki
si geresnio biznio netolimoj 
ateity, nes dabar čia pasista
tė naują tirpyklą. Bet kol 

užsakymų negauna. Iki
šiol ji turėjo čia pasisam- 

3.000 darbininkų, bet 
nuo 1 rugpiučio trečia dalį 
jų paleido. Bedarbių čia bu
vo ir pirma, o dabar padėtis 
pasidarė da blogesnė. Atlei
sti žmonės vaikščioja nusi
minę, nes nežino, kas bus at
einančią žiemą. Tarp atleis
tų yra keliatas ir lietuvių. 
Lietuvių čia nedaug, išviso 
tik apie 15; visi jie čia gyve
na sutikime, nes nėra kas 
juos supiudytų.

Viską Žinantis

užsibūti visokių tikybų ir rasių 
! žmonės.

Šiame tarptautiniame Y. 
M. C. A. suvažiavime vienas 
atstovas buvo ir lietuvis, tai 
B. F. Kubilius iš South Bo
stono. B. F. Kubilius.

csaasssa iw i ■ f ri
Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

šitos trys undinės yra geriausios nerikės visoj Amerikoj. 
Jos šoka Į vandenį nuo tokios aukštumos, nuo kurios niekas 
kitas šokt nedrįsta. Iš kairės į dešinę jos vadinasi: Mary Ha- 
gan. Frances Meany ir Georgia Coleman.

dalykas. Bet ar vieni tik 
sklokininkai turi šeimyniš
kų nesutikimų? Juk pasitai
ko, kad ir tautininkai, ir ka
talikai su savo moterimis by
linėjasi. Tai yra privati
niai šeimynų reikalai, ir jų 
negalima maišyti su visuo
meninėmis oganizacijomis. 
Ant galo, kas gali užtikrinti, 
kad ir pačiam “Keleivio” 
Skaitytojui nereikės bylinė
tis tokiais reikalais?

Draugai, ar nebūtų laikas 
atgaivinti LSS. 40-tą kuo
pą? Dabar bedarbės laikas, 
reikia organizuotis. Gana 
jau miegot. Lietuvis.

SCRANTON, PA. 
Tautinė* parapijos piknikas 

davė $1,000 pelno.
Lietuvių Tautinės Parapi

jos “Klembeikas” Gedemi- 
no parke 26 d. liepos pavy
ko gerai. Publikos buvo pri
sirinkę iš visų aplinkinių 
miestelių. Buvo geras skait
lius ir kun. Kuro parapijo- 
nų. Tautinės parapi jos ko
mitetas ačiuoja visiems su
sirinkusiems ir dalyvavu
siems tame piknike už gra
žų apsiėjimą ir parėmimą 
tautinės parapijos. Parapi
jai atliko nuo šito pikniko 
$1,000 su viršum. Tai pirmą 
sykį toks pasisekimas. Da
bar vėl yra nutarta Lietuvių 
Tautinės Parapijos išleisti

WORCESTER, MASS.
Ir taisytojas klysta.

“Keleivio” 31-mame nu
mery pastebėjau, kad aš jau 
gavau “elperį”, kuris pasi
siūlė mano klaidas taisyti. 
Labai ačiū, broli, už pasisiu- 
lmą, bet mano klaidų gali 
netaisyti geriau žiūrėk, kad 
pats klaidų nedarytum.

“Keleivio” Skaitytojas, 
kuris nori taisyt mano klai
das, sako, kad aš išgyręs 
sklokininkus. Na, o tamsta. 
‘.‘Keleivio” Skaitytojau.bim- 
binius ar peiki?

Aš esu pasiryžęs rašyti į 
“Keleivi” tiktai gryną tiesą, 
nes nenoriu klaidinti nei jo 
redakcijos, nei skaitytojų. 
Savo korespondencijoj aš 
pažymėjau, kad sklokinin
kai "yra rimtesni už bimbi- 
nius, bet nesakiau, kad jie 
butų tokie jau rimti, kaip 

tamsta nori iš mano rašto 
suprasti.

Užpuolimas ant SLA. or
ganizatoriaus yra visiems 
čia žinomas incidentas. Jis 
buvo padarytas politiniais 
sumetimais vitaitinių žmo
nių (? Red.). Ir teismą už
vedė ne sklokininkai, bet 
Vitaičio pasekėjai.

O kad sklokininkai dirba save į spaustuvę dirbt lino-, jauniems ir seniems; be to 
draugijose daugiau, negu typistą J. Gudaitį. Šis gi da jie duoda visokius kur- 
bimbiniai, tai nesunku ma- dirba ir džiaugiasi, kad lie-'^us, per kuriuos jie lavina 
tyti. Pavyzdžiui paimkime tuviškoji ponija tokia man- ir tobulina žmogaus protą. 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų dagi. i Pagaliaus Y.M.C.A. nariai
Draugiją. Ji tori arti 700 na- F 
riu ir j

CLEVELAND, OHIO. 
Pasaulinė Y. M. C. A. 

Konferencija.
Rugpiučio 4-9 dienomis 

čia buvo viso pasaulio 
Young Men’s Christian As- 
sociation’o konferencija.De- 
legatų suvažiavo iš 57 pa
saulio kraštų — Europos, A- 
zijos, Afrikos, Australijos, 
ir Pietinės Amerikos. Visas 
Clevelando miestas buvo 
pilnas delegatų pasipuošu
sių Įvairiais kostiumais ir 
spalvomis. Lenkija irgi turė
jo savo atstovus, tik Lietuva 
nebuvo reprezentuojama.

Gal ne visiems yra žino
ma, kas toji Y.M.C.A.ir ką ji 
veikia. Y. M.C. A. laiko ^a- 
vo tikslą lavinti jaunuome
nės kūną, protą ir sielą. 
Tai yra pamatas visko, ką 
žmogus turi. Y.M.C.A. na
riai tiki, kad žmogus, jei jis 
turės lavintą kūną, jis bus 
sveikas ir galės visokį dar
bą atlikti. Tokiu budu jie J • • “1 • 1 •

CHICAGO, ILL.
Bėdos ir bėdos vis tiems 

ponams.
Man teko sužinoti iš tikrų 

šaltinių, kad musų ponai ir 
vėl turi taip sakant “tautiš
kų” nesmagumų.

Šiuo sykiu tie nesmagu
mai nemalonus visai Chica
gos ponijai. Nors jie save ir 
ramina Pono Mato gabu
mais, bet kaip tas pasibaigs, 
nėra žinios.

Kaip tik į Chicagą persi
kėlė lietuviškos ponijos or-į—z —---— --— — 
ganas, jie parsikvietė pas j turi įvedę visokių sportų

v*

mėnesinį laikraštį. Jau pir
mas numeris išėjo. Vadina
si “" ‘ ‘ ‘ “
26 i

Lietuvių Tautos Balsas”,. 
pusi., knygos formoje. *

Bačių Juozas.

DETROIT, MICH.
Ateinančią žiemą gali kilti 

badas.
Detroito miesteKiek

dabartiniu laiku yra bedar
bių, sunku pasakyt, bet jų y- 
ra tūkstančiai. Jų pirma jau 
buvo tūkstančiai, o da šio
mis dienomis Fordas palei
do 75,000 žmonių neribo
tam laikui.

Detroito taip vadinamos; 
Public Welfare komisijos 
vice-pirmininkas Andrevvs 
reikaluaja, kad valstijos le- 
gislatura paskirtu dali ga- 
žolino ir automobilių taksų 
Detroito bedarbių 
mo fondan, nes kitaip 
nančią žiemą žmonės 
šią badauti.

‘ Pereitą žiema mes 
jom šelpti 47,000 šeimynų, t 
ako Andrews. “šia žiemą' 

mes turėsime šelpti daugiau 
negu 74,000 šeimynų, o iš
teklių turim vos tiktai kokiai 
16.000 šeimynų.” G. A.

maitini-t 
atei-į 
turė-

Į 
ture-1

M

Tėvas Prirakino Tvarte ir Supudė 
Savo Dukters.

V

. Ištekėjo Už Pinigu Maišo.

šita daili koncertų dainininkė, Anna Case, šiomis dienomis 
ištekėjo už šito seno turtuolio, kuris vadinasi Clarence Mackay. 
Tik turėk pinigų, o galėsi gauti gražiausią moterį.

KANADOS 
LIETUVIAI.

WINNIPEG, CANADA.
Susidarė bedarbiams šelpti 

komitetas.
i Jau rašiau

(.... iš kambario per kiemą Į
tvartą. | jau raš>au “Keleivyje”,

Jau iš anksto turėjo pasi- kad W. L. D. Pašelpinė D-ja

Šiaulių valsčiuje, M. kai
me ūkininkas L-čius prieš 
keletą dienu vedė antra 
žmoną. Moceka neapkentė ruo^s lenciūgus, prikal- išrinko tris narius, kurie at- 
pirmosios motinos dukterų. tus gyVUiįų tvarte prie šie- sikreiptų Į kitas Winnipego 
pnkalbejo vyrą nuo jų atsi- nos Nuvedęs savo dukterį lietuvių draugijas dėl suda- 
kiatyt. Tėvas paklausė zmo- p}įrakino prie tų lenciūgų, rymo bendro lietuviams be- 
nos ir tikras savo dukteris be y ;enu prjrj^0 ran|:a ^jįu darbiams šelpti komiteto. 

ls!^e^ laukan koją. Mergaitė turėjo gulėti Tas darbas jau atliktas. Iga- 
. 4. mėšiu, kur šlapia, dvo- liuotieji trys W.L.D.P. D-jos

, kur pavojingos srutos, 
šlykštus kirminai rausėsi,

H* i - - -

tus gyvulių tvarte prie šie- sikreiptų i kitas Winnipego

Vienu.Pririšo ranką, kitu
—“eikit kur norit, man ne- . " 
reikalingos, neduosiu valgio, įįa 
maisto, pastogės.”

Mergaitės verkdamos išė- kur nebuvo šviesos nei gry- 
jo. Stojo pas ūkininką tar- no oro- 
nauti. Po kiek laiko vyriau
sioji duktė M. susipažino su 
vyrais, pradėjo draugauti ir 
po kiek laiko pasijuto apsi
krėtusi venerine liga. Kiek 
laiko tos ligos ji nesuprato, 
bet kai kūne ėmė darytis kaž 
kas negera, mergaitė kuo iš
manydama ėmė gydytis bet 
ligą slėpė. Per tam tikrą lai
ką liga tiek išsiplėtė, kad ir 
svetimieji suprato ir prane
šė policijai. M. L-tė buvo su
imta ir gydoma valdiškomis 
lėšomis. Apgydytą mergaitę 
pristatė tėvui. Bet tėvas bu
vo tiek žiaurus, kad atgabe
nus dukterį su gydytojo liu
dijimu atsisakė priimti.

Tačiau ji, kaip duktė, vis
gi buvo palikta. L-čiui Įsa
kyta ją globoti ir gydyti. L- 
čius pasiėmė sergančią duk
terį globoti, bet globojo ši-į 
taip: kelias dienas laikė at- 

jskirai, kol viskas nurimo.

nariai atsikreipė Į A.L.D.L. 
D. 217 kp. ir i “Kultūros” 
draugiją. Šios dvi išrinko 
savo igaliuotinius. Visų tri
jų draugijų igaliuoti nariai 
suėjo vienon vieton ir nuta
rė sušaukti visuomenini su
sirinkimą. Į tą susirinkimą 
atvvko daugiausia lietuvių 
bedarbių ir keliatas draugi
jų narių. Senesnių Kanados 
lietuvių susirinkime nebuvo, 

yra vos 5% 
Vadinasi iš

Buvo visiems paskelbta, 
kad duktė gydosi ligoninėj. 
Ir žmonės pradėjo užmiršti, 
kalbos nutilo. Tuo tarpu pri
rakintoji prie retežių mer
gaite gulėjo šlapiuose mėš
luose, drabužiai ant kūno 
supuvo ir krito gabalais. O 
jos kūnas taip pat puvo ir Iš susirinkusių 
leidosi gabaliukais. To viso dirbančių, 
nepernešdama ir tėvo kan- šimto lietuvių tik kokie pen- 
kinama, duktė pamišo. Bet ki tedirba, o 95 neturi dar-

- - - jr fia})ar pats vidurva-
pats darbo laikas! 

Ka tie žmonės žiemai atėjus 
valgys? Nekurie jau dau
giau kaip metus yra išbuvę 
be darbo. Kai kurie lietuviai 
gauna valdžios pašelpą, bet 
kiek tokių yra? Ir ta pašelpa 

kad žmogui

. o # i aij avi huuhiv.

_____  Sako, kada tik spaustuvė-, lavina žmogaus sielą. Žino- Kaimynams gi kalbėjo, kad 
. ir ją kontroliuoja skloki- je pasisuka kas nors iš ponų, ma, jie daro tai krikščionis- išvežiąs ją tolimon ligoni- 
ninkai. Argi jie galėtų tokią kaip tai daktaras, dentistas ku budu, dedami gyvenimo nėn. Ir viena nakti “išvežė”- v

draugiją kontroliuoti, jeigu duonkepis, barzdaskutis, ar 
koks nors kitas ponas, tai 
tuojaus ateina prie jo ir at- • 
kiša savo poniškas rankas.1 
Ir, sako, tas viskas tęsėsi tol, 
kolei linotypistas pradėjęs 
reikalaut, kad ponai mokėtų 
pilnai sulygta algą. Tada 
ponai ji ramindavę, kad vi
skas yra “all right” ir pra- 

, veikia šydavę palaukti iki ateinan- 
daug daugau. negu bimbi- čios subatos. o subatoj jie 
niai. Prie bimbinių dabar visai nepasirodvdavę. Ir 
laikosi tik 4 kūmutės ir vie-taip tęsėsi ilgiau kaip per 
nas Millburystryčio girtuok- metus laiko. Galų gale lino- 
lėlis. Tai visas bimbinių šta- typistas neteko kantrybės ir 
bas Worcestery. metė darbą, o ponams sako

Pinigų pavogimas nėra Įteikęs reikalavimą užsiliku- 
faktais Įrodytas, o Į kolektas sios algos, kurios susidėję 
aš visai nesikišu. Jeigu kas virš 1.300 dolerių.
kolektuoja. ir yra žioplių, ką Ponai gi visai nekreipę į
duoda, tai jau nieko nepada- tai domės ir pradėję iš bu- 
rvti. Juk kunigai su tauti- vusio linotypisto juokus
ninkais irgi kolektuoja savo krėst. Linotypistui išsisėmė 
reikalams. : kantrybė, ir jis patraukė į

“Keleivio” Skaitytojas teismą ponų gazietą ir visą 
smerkia sklokininkus, kad j 100 brenčių. reikalaudamas 
šie bylinėjasi su savo mote-. užvilktos algos. »
rimis. Žinoma, tai negražus j Dabar musų ponai, sako,

jie nedirbtų joje?
SLA. 57-tą kuopą, kuri 

prieš skilimą turėjo, apie 600 
narių, irgi kontroliavo tie 
patys žmonės, ką dabar va
dinasi sklokininkais.

Ar man tie sklokininkai 
patinka, ar ne, vistiek aš tu
riu pripažinti tiesą, kad jie 
draugijose veikia, /f ’/f

Bedarbiai Savos Rūšies.

Bedarbių yra netik žmonių, bet ir laivų. Štai, ties Edinburghu stovi l>e darbo visa eilė Ang
lijos prekybos laivų. Jiems nėra kas veikti, nes dėl visasvietiniokrizio prekyba labai sumažėjo.

11 1 > vz, -v--v - - -

tėvas ir tada nepasigailėjo ir bo. 
dukterį laikė pn-vu lavonu ir saris — 
slėpė nuo žmonių. Tačiau po 
kiek laiko kaimynai visgi su- 

■ žinojo. Atėję su seniūnu pa
reikalavo L-čių toliau duk
ters nekankinti. Šiaip busią 
pranešta valdžiai. Tėvas pa
būgo ir pasižadėjo toliau tokia menka, 

!dukters nebekankinti. Išėjus net graudu darosi ją valgant 
kaimynams, tėvas dukteriai —nes tik ruo bado gali apsi- 

|paskelbė savo “amnestiją”: ginti. Bet gaunantieji vis- 
’ apipuvusią, pamišusią mer- tiek yra šiek tiek ramesni, 
gaitę iš tvarto perkėlė dar- negu tie, kurie nieko negau- 
žinėn ant šiaudų. Čia taip na. O negaunančių yra dide- 
pat prirakino, tik jau vienu lė didžiuma!
retežiu. I Šiuos dalykus susirinkime

'apkalbėjus, prasidėjo svars
tymas apie sudarymą bend- 

’ ro komiteto. Buvo pasiūlyta, 
i kad bedarbiai patys toki ko- 
jmitetą susidarytų. Bet ko- 
mitetan Įėjo ir draugijų at
stovai.

Prieš renkant komitetą 
buvo pasiklausta publikos, 
ar ji sutiktu pasiklausyti 

į trumpos prakalbos, kurią 
'specialiai noris bedarbiams 
pasakyti vietos komunistų 
partijos kalbėtojas? Kai ku
rie priešines. sakydami, kad 
“mes jau esame pergyvenę 

i ir užmiršę, ką tas komunisto 
į kalbėtojas gali pasakyti.” 
i Bet didžiuma norėjo išgirsti, 
į ką gi jis gero pasakys. Pra
siėjo sakyti. Pakalbėjus jam 
i kelias minutes, atbėgo iš 
(skiepo vienas svetimtautis 
komunistas prie kalbėtojo ir 
prašo greitai baigti, nes jie 
jo laukią skiepe. Kalbėtojas 
pažadėjo pagreitinti savo 

įkalbą ir vėl iš naujo pradėjo 
i ta pačią meliodiją. Matyda-

mas, kad “oratorius” jau ne
beturi ką kalbėti, tas svetim
tautis ir vėl ji “skubina”. O 
kalbėtojas tik pasitampo ke
lines ir vėl žada “skoro kon- 
čyti”. Ir taip bent kelius sy
kius komunistai savo “ora
torių” ragino baigti, kad tik 
įrodžius lietuviams, jog jis 
vra “labai svarbus” asmuo. 
Ir taip tą savo “trumpą pra
kalbą” veik valandą užtęsė.

Susirinkimas nutarė, kad 
komitetas rinkto aukas ir 
duotų tik tokiems, kurie iš 
niekur jokios paramos ne
gauna. Komiteto pareiga 
bus surašyti bedarbius ir 
kreiptis Į valdžią, kad pasta
roji duotų paramos. Komu
nistams agituojant, didžiu
ma nutarė, kad tas komite
tas galės ir turės teises 
“svarbesniuose” reikaluose 
(vadinas tokiuose, apie ku
riuos lietuviai “nieko nenu
simano”) atsikreipti i ko
munistini “Tarptautini Dar
bininkų Apsigynimą”, kad 
tas padėtų prieiti prie augš- 
tesnių valdininkų.

Kadangi toks lietuvius 
pažeminantis Įnešimas pri
imtas, tai net pats pirmasis 
toki komitetą sudalyti su
manytojas atsisakė iš komi
teto. Dabar kai kurie lietu
viai stačiai pasipiktinę, kam 
susirinkimas nutarė “reika
lui esant” komunistų atsi
klausti, kur ir kaip reik prie 
valdžios atstovų eiti. 0 la
biausiai piktinas tokie, kurie 
susirinkime nebuvo. Mat, 
susirinkimas buvo komunis
tų bažnytinėje salėje, o i tą 
komunistinę salę kai kurie 
lietuviai net bijo eiti, nes 
anglų laikraščiuose rašoma, 
kad valdžia visus komunis
tus deportuos. Tai dėl to kai 
kurie ir bijosi Į komunistų 
buveines lankytis, kad ne
likto deportuoti.

Didelė dalis bedarbių ir
gi bijo Į komunistų sales lan
kytis. Iš valdžios pašelpos 
reikalauti irgi dauguma bi
josi, nes sakoma, kad val
džia duodama pašalpos pa
duodanti kortelę ir liepianti 
pasirašyti, o pasirašius val
džia pasakanti, kad esi pa
sirašęs. jog sutinki, kad bū
tum deportuotas ten, iš kur 
esi atvykęs.

Aš to savo akimis nema
čiau, bet jeigu taip, tai aiš
ku, kad valdžia tik nori nuo 
bedarbių nusikratyti. Nes 
vieną deportuoti valdžiai 
kaštuoja anie $60. taigi pi
giau kain šelpti jį kokius 
metus ar daugiau.

Darbininkai ateiviai tuo 
turėtų susirūpinti, — turėtų 
likti šalies piliečiais, tai ir 
bedarbės kriziui užėjus 
daug didesnes teises turėtų 

Kazys Beniušis
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iš-

su-

Kas turi labai silpnus anta
kius, tai patartina juos tankiai 
patrint valgomąja alyva (olive 
oil). Tai paskatins antakių augi
mą.

svetimša- 
akis krinta 
Valdomos 

nejaučiama.

sausainiai (krekės)
ir pasidaro minkštos.

e. tegul
tavo teisvbė: bot iš-

tesni. jeigu ant kvorta vandens 
' Įdėsite šaukštuką kremotartaro 

(cream of tartar) ir per. naktį 
tame vandenį juos pamirkysit.

ramybė čia
Svetimam 

Įeiti 
Net e-

Tai ne vaikinas, bet 14 metu 
amžiaus mergaitė. Katerina 
Rawls iš Floridos, nepaprastai 
greita plaukikė. Buvusiose New 
Yorko moterų plaukimo lenkty
nėse ji pralenkė visas geriausias 
plaukies. Į 4 minutes ji per-

V1SUS plaukė ?>00 jardų.

Paveikslėly parodytas karo veteranas tVhite, kuriam Fran- 
cuzijoįbuvo uždegintos akys. Dabar jis turi prisipratinęs šunį, 
kuris ji vadžioja po San Franciscos miestą. Bet anądien tenai 
buvo tokie dideli karščiai, kad nuo įkaitintų šaligatvių šuniui 
iššoko pūslės ant kojų, todėl jo savininkas apavė ji čeverykais.

balą, tai jo seilių 
pradėjo nepaprastai 
kiai gaminti seiles, 
seilių liaukos, bet ir skilvy 
ir aplamai visas virškinimo bama apie tuokimąsi

kuri
Tai 

reiški-

AR 1ŠT1KRO NEREIKĖS VALGYTI? i Pridėti ir reikalinga nejrvva

mis buvo sutiktas vieno vo
kiečių mokslininkų pareiški
mas. kad iš anglies galima 
padaryti baltymų. Šituo sa
vo radimu tas mokslininkas 
Įdėjo dar vieną indėli Į mai
tinimosi suprastinimo tyri
nėjimų lobyną.

Ką gi žmonijai duotų ieš- 
kojamas maitinimosi supras- 

! tinimas?
Visų pirma pastebėsim, 

kad pirmiausia musų mais
tas susideda iš trejopų pa
grindinių medžiagų: balty
mai. riebalai ir angliavan
deniai (cukraus medžiagos 
ir krakmolas). Gyvulys ir 
žmogus negali sau tų reika
lingiausių medžiagų pasiga- 

j minti iš negyvos medžia
gos. Aukštesnieji gyvuliai ir 
žmogus jokiu budu negali 
be jų, ypač be baltymų ap
sieiti arba juos pakeisti ki
tomis medžiagos. Tų trijų 

■ medžiagų sudėtis mums yra 
beveik visiškai aiški, tik dar 

—Koman arčiau. palieka galutinai išaiškinti
Pasikarlbėsiva apie s vyną, kada { baltymo medžiagos sudėtį,
kus reikalus. ' veselninkai neturėjo kuo pa-; p0 to. jei dar dirbtinai tų

__O nuo kada tu. tėve. į ^linksmint- Jes, Maike. iš-j medžiagų pagaminti ir ne- 
tautininku virtai? |gerti lašas nieko neiškadija. j bus galima, bet jau chemi-

. jo kaip man senam, tai tikra įkas turės aiškų kelią tam
—As, Maike, uz savo tau- patįeka. ; pagaminimui atlikti. Ir pa

tą visada stoju, tik as nega-j —Nesakyk, tėve, “patie-į gaminimas iš negyvos mė
liu supiasti, kodėl Lietuvos į nes ^aj r e lietuviškas džiagos to labai sudėtingo 

l baltymo tuomet, bent teore- 
itiškai. bus galimas.

Pranešimai, kurie pasirodė 
spaudoj apie vokiečių mok
slininko radimą, pasirodo y- 
ra gerokai perdėti. Iš tikro 
prof. Kludas Dortmunde 
skaitė paskaitą anglies tech- 

į nikos draugijoj, bet jis ne- 
į padarė taip toli siekiančių 
išvadų. Jis kalbėjo apie tar- 

! pines medžiagas, vadinamas 
Aminozaurus, iš kurių, rei- 

jkia manyt, vėliau nesunku 
; bus pagaminti ir baltymus. 
Kaip pagrindinę medžiagą 

: j aminozaurams gaminti Klu- 
jdas pritaikė anglį, kuri juk 

laimėjimais. | jau senai chemikams žino- 
negalima. i ma. kaip pagrindas Įvai- 

jrioms cheminėms medžia- 
! Toms gaminti. Naujų prane
šimų apie naujus šios rų- 

{šies patyrimus dar nėra, 
j Tenka laukti naujų Kludo 
! pranešimų apie tai, kiek gi 
Į jo metodai mus priartina 
! prie dirbtinio baltymų ga- 
i minimo. Kad tas tikslas bus 
pasiektas netolimoj ateityj, 

i 'ai labai abejoti netenka, 
i Chemikai jau užtiko balty
mų pėdsakus ir dabar belie
ka tik. kad tos mokslo pas
tangos sėkmingai apsivaini
kuotų.

Abi antrosios pagrindinių

prezidentas Smetona da ne- ’ žodis 
prisiuntė man Vytauto me-Į 
dalie. Bet ne apie tai aš no- i 
rėjau kalbėt. Maike. Aš no-1 
rėjau tave paklausti. kaip 
ta bobų vaina pasibaigė 
"Tėvynės" redakcijoj. Aš 
girdėjau, kad "Tėvynės" re
daktoriui lupa buvo perskel
ta. Tu. vaike, skaitai gazie- 
tas. tai gal daugiau apie tai 
žinai.'

—Aš. tėve, svetimais gin
čais nesirūpinu.

—O man, vaike, 
daiktai labai rupi. Aš norė
čiau žinoti.' kaip "Tėvynės" 
redaktorius dabar su savo 
Zose pasibučiuoja, jeigu jo 
lupa taip sukoliečyta.

—O ką gi aš galiu apie tai 
žinoti, tėve? Jeigu tau taip 
Įdomu, tai parašyk jam laiš
ką ir paprašyk, kad jis tau 
paaiškintų, kaip jis bučiavo-

Sei. Maike. ar žinai, ką 
islinu?
O ką?

—Mes turėtume sudaryt 
bobų bataljoną ir pasiųsti 
ant paliokų, kad Vilnių at
imtų. Juk ir Kerenskis buvo 
toki bataljoną sudaręs, kada 
vyrų vaiskus negalėjo prieš 
vokietį atdlaikvt. Boba yra 

piežnas sutvėrimas. Mai- 
šventas raštas sako, kad 
>cs ir velnias biivsi. Ji 

tuojaus griebia už akių ir 
kanda dantimis. Ot. Maike, 
svietas turėtų fonių. jeigu 
musu tautietės suluptų Pil
sudskio vaiską!

— Kaip aš kiuriu, tai tu, 
tėve, šiandien truputi išsigė- 
ęs.

— O ar tai griekas?
—Apie “griekus” aš nie

ko nežinau, tėve. Bet aš ži
nau. kad tas atsiliepia i tavo 
protą nelabai gerai. Tu kalbi 
m sąmones.

—Nekritikuok, Maike. se
no žmogaus, ba ir pats busi 
senas. Teisvbė, aš šiandien 
truputi paėmiau ant danties. 
Buvau, matai, pas Ciprijoną 
KikylĮ ant krikštynų. Jis 
mano senas pažįstamas, a- 
budu prigulint prie pilnų 
blaivininkų susaidės, tai jau 
kai geriam, tai geriam po 
pilną. Ale musų dvasiškas 
vadas kun. Milukas sako, 
kad išsigerti blaivininkui ne 
griekas. Juk pasilinksminti 
žmogui reikia. Šventas raš-

— Tai Kaip sakyt ?
—Sakyk: džiaugsmas.
—Nausa. Maike. tu čia tu- 
misteiką. Džiaugsmas rei- 

akysim, 
kad

ri 
škia ką kitą. Ve. 
mane ima džiaugsmas, 
katalikų tikėjimas auga.

—Tai netiesa, tėve.
—Kaip tai netiesa! Ar tu 

neskaitei "Darbininko?” 
Tenai juodu ant balto paro
dyta. kaip per vaina Pran
cūzijoj Įsigalėjo katalikai. 
Pirm atenai bedieviai buvo 
užponavoję. o dabar net ir 
generolai poterius kalba.

—Tokiais 
tėve, džiaugtis 
nes jie labai menki. Tuo tar
pu gi bažnyčios nuostoliai y- 
ra milžiniški. Meksikoje ti
kėjimas. galima sakyt, jau 
palaidotas. Tas pats dabar 
darosi ir Ispanijoj- Nedaug 
geriau ir Italijoj, kur žmo
nės jau pradėjo degint po
piežiaus pavekislus. 
prie to pridėsime da Lietu
vą. kuri nesenai išvijo popie
žiau atstovą, tai turėsime 

!jau keturias katalikiškas 
valstybes sukilusias prieš 
bažnyčia. Rusijoj bažnyčios 
iau baigia nykti. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie Kiniją.' ___________  _ _____
Nors Kinija ne krikščioniu j medžiagų grupės, bent teo- 
salis, bet vistiek revoliucija | retiskai, sudaro mažiau sun- 
nustatė žmones prieš religi- • • - - -- -
ją. Nusikratę savo tikybos, 
kiniečiai svetimų dievų jau 
neįsileis. Vadinasi, daugiau 

•kaip pusė pasaulio jau atsi- 
nalaidoio nuo bažnyčios. 
Taigi džiaugtis čia tau nėra 
ko. tėve.

—Na. gerai. Maik
iau bu 
virožyk tu man. kas pakrik
štys v 
laidos 
nebus 
nigų?

—Daug žmonių, tėve, ir 
šiandien jau vaikų nekrikš- 
tvja. Su laiku krikštas visai 
išeis iš mados. O numirėlių 
kunigai nei dabar nelaidoja. 
Tą darbą atlieka graboriai.

—Ale kunigas, vaike, 
duoda paskutinį patepimą.

—Numirusiam žmogui, 
tėve, nereikia jokių patepi
mų-

—Maike. aš tokios šnek
ėtos nelaikinu. Gudbai!

—Iki pasimatymo, tėve!
V.

pridėti ir reikalingą negyvą 
balastą (krovinį). Galėtų 
net dirbtiniu budu apetitui 
sužadinti duoti ir skoniui ir 
kvapui sukelti medžiagų ir 
t.t. Bet tuomet kyla klausi
mas, ar negeriau vietoj taip 
sunkiai pagaminamų dirbti
nių maisto medžiagų imti 
tai, ką mums pigiau ir tiks
lingiau patiekia pati gam
ta? Taigi atrodo, kad šitoji 
problema gali būti taip iš
spręsta : dirbtinis maitini
masis vieną gražią dieną bus 
visiškai galimas, bet ar jis 
bus tikslus ir racionalus, tai 
labai reikia abejoti.

“D. N.”

Šuo Vedžioja Aklą
Mokslininkai seniai tiria neaiškumus, kuine dar liečia 

žmogaus valgomų dalykų vitaminus.
sudėti, kurią tikrai nusta- Taigi matom, kad dabar 
čius, butų bandoma daryti dar negalėsim dirbtiniu bu- 
maistas iš dabar nevalgomų du pagaminti visas maisto 
medžiagų. I medžiagas, bet reikia many-

Todėl su labai dideliu su-’|b kad Jau netoli tas laikas, 
sidomėjimu šiomis dieno- kada šioj sritvj bus nugalė

tos visos kliūtys. Taigi arti
miausias šios problemos už
davinys bus išspręstas ir 
mokslas pasakys: dirbtinis 
maitinimasis jau yra.

Bet ar ateities žmogus pa
norės dabartinius visokius 
skanėsius pakeisti kažko
kiais be jokio skonio žirne
liais, tai kitas klausimas. Ta
čiau mokslininkai yra nepa
prastai susidomėję paga
minti tokias chemines me
džiagas kurių vienų žmogui 
užtektų kaip maisto čielai 
dienai arba net savaitei. 
Šunės, kurie buvo vien tik 
tomis medžiagomis maitina
mi, gana greit atsisakė nuo 
maisto ir kad jie ėstų buvo 
reikalinga pridėti mėsos ek
strakto arba kitokių skoniui 
ir kvapui sukelti dalykų. Pa
sirodo. kad nenoras atsisa
kyt nuo maisto turinčio sko- ros mergaitės gali būt už- 
nį ir formą, nėra paprastas gautos. Yra lietuvaičių, ku- 
Įpratimas. kuris galėtų ii- rios nemyli tų pigių “good 
gai dirbtiniu budu maitinan-'time,” bet jos myli sueiti su 
lis išnykti. Tatai ryškiai iro- vaikinais, kurie gali apie 
dė žymus rusų moksliniu- mokslą ir kultūrą pakalbėti, 
kas Pavlovas. Kai jis savo Kodėl jus su tokiomis nesu- 
šuniui pakišo po nosia gar- sipažinot?
džiai kvepianti mėsos ga-j Aš taip pat nesutinku su 

liaukos "Jaunuolio” tvirtinimu, kad 
smar- artimų tėvų vaikai būna silp- 

Ne tik ui ir negabus. Juk niekas ne- 
ys' siveda su giminėmis, tik kal- 

* * . i savo 
kanalas, labai jautriai pasi- tautos žmonių. Tai kodėl ne
rengė priimti maistą, 
jie tik iš kvapo pajuto, 
labai charakteringi 
niai. kurie Įvyko nežiūrint i 
tai, kad šuo jau gana ilgai 
buvo maitinamas dirbtiniu 
budu.

Taigi, jei maistui būtinai, 
reikalinga baltymai, rieba
lai. angliavandeniai, druska.! 
vanduo, pagaliau skonio ir' 
kvapsnio medžiagos, tai i 
matom, kad maitinimasis' 
dirbtiniais žirneliais yra tik 
svajonė.

Tą minti dar patvirtina ir 
tai. kad maitinantis žmo
gaus organizmui būtinai rei
kalingas “negyvas" neišnau
doto maisto balastas, nes e- 
sant menkam kiekiui mais
to^ skilvys ir žarnos negauna 
pakankamo suerzinimo virš
kinimui, o nuo to galėtų būti 
labai rimtos ir skaudžios pa
sėkos.

Bet čia dar nebėda.

Atsakymas Jaunuo
lio Straipsniui:

“Kodėl Lietuviai Vaikinai 
Nesusieina su Lietuvaitėms

Ar tas “Jaunuolis” nors 
kartą pagalvojo, kad ne vi
sos lietuvaitės yra “gold dig- 
gers?” Jos yra nežinomos 
vien tik dėl to, kad jos užsi
ima kultūringais darbais. 
Negražu yra taip vadinti vi
sas lietuvaites, nes visai do-

gali būti tokių vaikai stiprus 
ir gabus? Labai mažai vai
kinai apie tai galvoja, todėl 
tas visai neišaiškina klausi
me. kodėl “Lietuviai Vaiki
nai Nesusieina su Lietuvai- 

į tems.’’ Jaunuolė.

į Naudingi Dalykai 
Moterims Žinot.

Geležies rudį galima iš balti
niu išimti sekamu budu: patrin
ti suteršta vieta lemonu, pabars- r . .tyti druska ir pakabinti prieš 
karštą saulę. Paskui gerai iš
plaut.

i -----------------------
i Ar valgėt kada nors “senvi- 
čių"‘iš bananos? JĮ daro taip: 
supiausto bananą, sudeda ją ant 
duonos, užleidžia lemono sun
kos. uždeda kelias razinkas ir 

į valgo.

Da i ---------------bart™ mokslo pažanga prie1 Balti skalbiniai bus dau« h“1’

i
i
i

sus vaikus ir kas pa-;, 
visus numirėlius, kaip 
nei bažnyčių, nei ku-

kenybių. Jau galima sakyti, 
kad cukrų ir riebalus pavy
ko pagamint dirbtiniu budu. 
Bet iki šiol praktiškai tie 
mokslo pasisekimai jokios 
raudos nedavė, nes dirbti
niai produktai, palyginti su 
natūraliais produktais, yra 
labai brangus.

Tarp kitų medžiagų musų 
maistas reikalauja vandens 
ir druskos. Bet tų medžiagų 
mums negyvoji gamta lais
vai patiekia kiek tik mums 
reikia. Visai be nieko, be jo
kios gamtos patiektos me
džiagos, ir ateities žmogus 
negalės gyventi.

Pagaliau dar visai nese
niai mokslas išaiškino, kad 
musų maisto sudėtin dar Įei
na medžiagos vitaminais va
dinamos, be kurių žmogaus 
organizmas jokiu budu ne
gali apseiti. Pastaruoju lai
ku pavyko ir tų medžiagų 
prigimti išaiškinti, ir dabar 
visų šalių mokslininkai deda 
visas jėgas pašalinti

PLAUKIKĖGREITA

Niekad nestatyk it karštų val
gių į “aisbaksi”. Pirma reikia 
palaukti pakol jie atvės, nes ki
taip jie prišildys jūsų šaldytuvą 
ir visi valgiai nuo jų sušils.

%

Klijonkę geriausia numazgot 
apšilčiu vandeniu su muilu, o 
paskui pavilgyt vilnoni skudurą 
į pieną ir gerai juo klijonkę 
trinti.

Jeigu 
drėksta 
sudekit jas į skauradą ir įkiškit 
i karštą pečių kelioms minu
tėms. Jos pasidarys vėl tokios, 
kaip buvo šviežios.

Tinkamas aukštis dirbamam 
stalui virtuvėj nustatoma taip: 
vienas asmuo atsistoja stačias ir 
priglaudžia ranką prie vieno šo
no; paskui per alkūnę ją sulen
kia. Kitas asmuo tada pamieruo- 
ja aukšti nuo žemės iki alkūnės 
ir du coliu nuo te nuima. Toks 
aukštis bus parankiausis darbo 
stalui. *

Kaip Gyvena Pietų Afrikoj
Pietų Afrika yra Anglijosi šeštadieniais taip pat pu- 

dominionas, t. y. su Anglija siau šventės.
surišta, bet iš tikrųjų visai j Penktadieniai Pietų Afri- 
nepriklausoma valstybė, koj ne taip sau penktadie- 
Anglijos gubernatorius visai niai, o iškilmingi. Tą dieną 
nesikiša nė Į parlamento darbininkai baigia darbą 5 
darbus ir tenkinasi tuo, kad vai., o krautuvės būna atida- 
labai dažnai ruošia visokių rytos iki 9 vai., kad galėtų 
iškilmių. Pagaliau, juokda- apsipirkti darbininkai, nes 
riai sako, kad jis ir norėda- šiokiomis dienomis jie apsi- 
mas vyriausybės ir parla- pirkti nesuspėja — krautu- 
mento nesuvaikytų, nes jie vės uždaromos pusiau šeštą, 
nesėdi viename mieste, o Taigi penktadienių vakarais 
kilnojasi iš vieno miesto i miestuose būna tikras jo- 
kitą. Pav., kai parlamentas markas. Ketvirtadienis — 
posėdžiauja Keplamo mies- kariško apmokymo diena, 
te. tai vyriausybė sėdi Pre- Karinės prievolės P. Afri- 
torijoj, nedideliame mieste- koj nėra, bet atitinkamo am- 
ly7- ’ -
cialinės 
burgo.

Iš viso vadinama
Afrikos valstybė 
Įdomių ypatybių.

Atkeliavusiam 
liui visų pirma Į 
asmens laisve, 
rankos visai 
Pasas reikalingas tik per sie
ną Įvažiuoti, o paskui nie
kur registruotis, užsirašinėti 
nereikia. Taip pat visur vy-’ 
rauja tikra lygybė.

Miestuose policija iki 8 
vai. vakaro tvarko automo
bilių judėjimą, o paskui pa
dėka savo saugybos vietas ir 
poromis vaikščioja gatvė
mis, eidami naktinių sargų 
pareigas.

Miestuose namus stato ne 
po vieną, o urmu ištisais 
kvartalais. Namai statomi 
nedideli— vienai šeimai gy
venti su visais patogumais. 
Kiekvieni namai aplinkui 
apsodinti palmėmis ir gėlė
mis.

Statybos darbas dirbama 
savotiškai. Juodieji darbi- 
ainkai negrai yra pusėtini 
inginiai ir puikiai moka 

vengt darbo. Todėl jie ver
čiami dirbti pagal komandą. 
Sukomandavus visi kartu, 
pav., smeigia i žemę kastu
vą, sukomandavus pakelia 
paimtą žemę ir meta kur 
reikia, sukomandavus deda 
kartu kraunamai sienai po 
plytą ir t.t.

Žmogaus 
šventas dalykas, 
žmogui i kitų namus 
stačiai neįmanoma. ____
lektros, vandens ir kit. skai- j 
tytuvai Įtaisyti prie vartų, j 
kad kontrolieriams nerei
kėtų eiti Į namus.

Šventadieniais miestų gy
venimas visai apmiršta. Ry
tą žmonės bažnyčiose, o die
ną sėdi namuose arba iš
vyksta į užmiesti. Be sek
madienių Pietų Afrikoj dar 
švenčiama trečiadieniai. Tai 
vadinamos pus-šventės. Tą 
dieną darbas Įstaigose ir 
krautuvėse baigiamas 1 vai.

•8 mylios atstu nuo ofi- žiaus jaunuoliai per pusan- 
sostinės Johanes- tių metų kas ketvirtadieni 

po piet turi eiti mokytis kari- 
Pietų škos rikiuotės, mokytis gin-* 
gana klą vartoti ir t.t.

I žmonių gerbūvis yra pa
siekęs aukšto laipsnio. Tat 
puikiai charakterizuoja tas 
faktas, kad kiekviena anglų 
šeima, kaip būtiną namų a- 
pyvokos dalyką turi auto
mobili, o kiekvienas negras 
dvirati.

Stambios pramonės P- 
Afrikoj nėra. Ko reikia, Įsi
vežama iš Europos ir Ame
rikos. Išvežiama daug taba
ko, javų ir kitokių žemės u- 
kio produktų.

Mokesčius P. Afrikoj moka 
tik tie, kurie per metus už
dirba daugiau kaip 400 sva
ru sterlingų (apie $2,000).

Iki šių metų pavasario Į- 
važiuoti į P. Afriką galėjo 
kas norėjo. Dabar Įvažiavi
mas suvaržytas.

Nors vietiniai gyventojai 
gyvena gerai, bet ateiviui 
gyventi nepavydėtina. Afri
koj sunkius darbus dirba 
juodukai. Baltųjų sunkių 
darbų dirbti neleidžia, nes 
jie, blogiau už juodukus 

{dirbdami, gali juoduku 
kvso norminti K-.’lJ a- 
kyse pažeminti baltųjų 

žmonių garbę. Be to, visur 
reikalinga kalbos mokėti ir 
būti vienokio ar kitokio dar
bo specialistu. Ateiviai ir 
patys pasunkina savo padė
ti, nenorėdami vykti Į pro
vinciją, o spirdamiesi būti
nai mieste gyventi.

Ateivių P. Afrikoj yra vi
sokių tautų ir rasių—tikras 
žmonių mišinys. Naujiems 
ateiviams darbo gali atsira
sti, tik reikia, kaip aukščiau 
minėta, mokėti kalbos ir tu
rėti kokią nors darbo spe
cialybę.

JERUZALĖJ GENERALIS 
ARABU STREIKAS

Ši panedėlį Jeruzalėj ara
bai apskelbė generalį strei
ką protestuodami prieš ang
lų vyriausybę, kuri rišdama 
neišrišamą tautinį žydų-ara- 
bų ginčą palaikė žydų pusę.
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Argentinoj areštuota $I^nandoah’rio 
Sovietų Agentūra.

Suimta išviso 160 komunistų
Buenos Aires mieste, Ar- nandoah’rio miestą Penn- 

gentinoj, policija padarė So- sylvanijos kasyklose atsi- 
vietų prekybos agentūroj beldė anądien federaliniai 
“Amtorge” kratą, areštavo agentai ir pradėjo krėsti sa- 

tar- liunus. Jie rado fenai gero 
alaus ir susikrovę į vežimus 
jau vežėsi jį. Bet vietos po
licija, kuri saugoja savo pi
liečių biznį, pastojo prohibi- 
cininkams kelią ir sako, pa
rodykit, ponaičiai, varan- 
tus.

Prohibicijos agentai va- 
rantų neturėjo. Tuomet poli
cija pareiškė, kad ji juos a- 
reštuojanti už neteisėtą kra
tą ir pasisavinimą žmonių 
turto. Ir visus federalųs su
kišo į cypę. Kada vėliaus 
prohibicininkai iš džėlos iš- 

viršininkus nelaisvėn, polici- ėjo, alaus jau nebuvo.
— - • ' ’ gitas įvykis tarp žmonių

sukėlė daug juoko ir pagyri
mo vietos policijai, bet pro
hibicijos agentai baisiai tuo 
įsižeidė ir nuvažiavę Phila- 
delphijon pareikalavo fede
ralinės valdžios varantų 
Shenandoah’rio policiją a- 
reštuoti. Jie sako, kad poli- 

sa- 
liunus ir neleidusi federali
nės valdžios agentams savo 

pasiėmė keliatą mechanikų pareigų atlikti. Varantai po- 
................ ’ •’ • iicjjos areštavimui buvo iš

leisti.

visą jos štabą ir visus 
nautojus. Suimta iš viso 160 
komunistų. Suimtuosius po
licija vežė trokais. Tarp su
imtųjų buvo 15 moterų ir 
merginų. Visi buvo uždaryti 
už grotų. Sakoma, kad poli
cija buvo gavusi žinių, jog 
šitoj neva prekybos agentū
roj ištikrųjų buvęs politinis 
komunistų biuras ir buvusi 
rengiama revoliucija prieš 
dabartinę Argentinos val
džią.

Išvežus visus “Južamtor- 
go” agentūros tarnautojus ir

LICIJA AREŠTAVO PRO- 
HIBIC1NINKUS.

Į lietuvių valdomą She-

ja pasiėmė visus raštus, ku
riuos rado aikštėj, o į seifą 
negalėjo įneiti, tai užant- 
spausdavo ją ir užrakinus a- 
genturą pristatė stiprią sar- 
gybą- „ .

Pas suimtuosius bolševi
kus paskui policija teiravo
si, kuris jų žino seifo spynos ....... 
paslaptį, bet neatsirado nei cija aiškiai palaikanti 
vienas, kuris žinotų. Visi ■
“nežinojo”. Tuomet policija

I• (2) 
ei ja

ii(1) Miss Betty Bond, Oregono universiteto studentė, pasižymiausi kaipo geriausia jojikė. 
Amerikos valdžios naujausi laivai butlegeriams gaudyt ant jūrių. (3) Filipinų salų delega- 
Amerikoj; ji atstovauja 6 tautas, kurios gyvena tose salose. Skaintat iš kairės Į dešinę: 

filipinietė, portugalė, japonas, havajietė, kinietė ir amerikietė.

'•i 

( 1 
Rumunijos sosto įpėdinis - , « • • 1 • •

kasykla, kuri dega teisėjas, kuris užta-| |x Vj-_ Pasaulio iait An mctii o r- vnmi įnikti ic • •«* " lOV 1 <*o<*llllvFJAU 40 METŲ-
Netoli Shamokino, Penn- 

sylvanijos valstijoj, yra ži
noma Bear Valley anglių 
kasykla, kuri dega jau 40

Malėtų valse. ščiuriškiųi Pajieškau pusbrolį Kazimierą Mik- , - T» , i T
šėną, paeinu iš Panemunėlio parapi- km. p3S pil. Kazlauską Joną 
jos, Maškėnų kaimo. Jeigu praneši!Į surasta įrankiai Sldabri- 
tikrai kur jis randasi c 
Prašau jį pat) atsišaukti. ___

PETER GRA2IS
t 31 Sutton pi. So. New York, N. Y.
i__________________________________i
j Pajieškau Juozapo Mackevičiaus
(Adomo sunaus), paeina Padenu- 
bio sodos, Nocies parapijos, Vilniaus 
gub., Varėnos valsčiaus. Pirm 20 me
tų jis gyveno Providence. R. I.. pas
kui persikėlė į Pennsylvania. Girdė
jau buk jis mirė. Kurie žinote kas su 
juo tikrai atsitiko, malonėkite ' pra
nešti, busiu dideliai dėkingas. (34) 

JOZEF NIEDZVVIECKl
Wies Pravvda, Gmina Orany, Poczta 
Konavva. Ziemia Wiienska via Poland.

RĖ KOMUNISTUS.
Jersey City mieste 

nistas vardu Albeit 
man nuėjo anądien 
jon prašyti leidimo 

metų ir iki šiol jokiu budu mitingą ant gatvės, 
negalima buvo ją užgesinti, komunistų kandidatas 
Dabar Reading Coal and valstijos legislaturą ir noris: Quebec’o provincijos val- 
Iron kompanijos inžinieriai paaiškinti žmonėms savoįdžia Kanadoj yra raginama 
sumanė užlieti tą kasyklą programą. Vietoj duoti jam i pradėt nacionaliniam parke 
vandeniu. Bet ar ji nuo to leidimą, policija tuojaus jį į pagrąžinimo darbus, prie 
užges, nežinia. Ugnis nuėjus areštavo ir atvilko prieš tei-Į kurių apie 8,000 bedarbių 
anglies gyslomis labai giliai Į gėją Bigellow. Išklausęs visą j galėtų gaut užsiėmimo, 
.ir labai plačiai išsišakojus, istnriia tpispias naRakp nnli.!_________
Į Tai tikras pragaras po že
me. Kita tos pačios kompa
nijos kasykla dega netoli 
Ashlando. Ji irgi bus užlie-

Šiomis dienomis Liublino įy.

negalima buvo ją užgesinti.

I __________
komu- 1 - ■ » . .
Hoff- Mykolas mokinsis orlaiviu 

polici- ’ ’ ' m '' ” ’ ""
laikyt

Jis yra
i;

skraidyt. Tas jam gali būti 
labai naudinga, kada reikės 
bėgti iš Rumunijos.

įrankiai sidabri- gaus $3o.OO. I •• v Li* __i. (33) imams pinigams dirbti, me- 
j džiaga, 2 monetos po 5 litus 
j ir 3 monetos po 2 litu.

•i i 
i 
i

Pajieškau mano vyro PRANO GAI
GALO, kuris prasišalino nuo manęs

Oficialinėmis žiniomis 
Lietuvos miškuose (Žaliojo
je) yra 30 briedžių. Kituose 
miškuose dar esą 5 brie
džiai. t

I 
I

2

metai atgal su kita moteria, o manę 
paliko su sergančiu vaiku Šiuo laiku 
vaikas yra miesto ligoninėje. -Jei tu
ri širdį paimk nors vaiką iš ligoni
nės, jis yra sveikesnis. Gaigalas apie 
6 pėdų augščio, mėlynų akių, šviesus, 
iš pečių palinkęs. Kurie praneš kur 
jis randasi skyrių *10 atlyginimo.

(35)
MRS. PAULINA GAIGALAS

406 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PRAŠYMAS.
Gerbiami West Hanoweriečiai, ge

ros širdies žmonės! Gal kurie esate 
<nątę kas nuo mano loto vaginėjo: 
žviras išsemtas, kuris man kainavo 
$30; rožės išravinėtos, budelės atlu
pi nėtos; 220 galionų tanka dingo, ir 
daug kitokių daiktų prapuolė. Girnos 
suvarytos šulinin. Geros širdies žmo
nės, kurie tikrai nurodysit 
padarė, skiriu $25 dovanų, 
pranešti šiuo adresu:

A. GULBEN
731 Chandler St., Worcester, Mass.

kas t# 
Prašau 

(»)

PARSIDUODA RESTORANAS
Geroj vietoj, tarp daugelio fabrikų. 

Biznis eina gerai. Priežastį pardavi
mo sužinosit pas savininką, 
norite įsigyt gerą pelningą, 
kreipkitės sekančiu adresu:

ALĖS DAPšIS31 Hudson ave„ Brookyln.

Kurie 
biznį, 
(33)

N. Y.

K FENE. N. H.
' PARSIDUODA STORAS.
Priežastis pardavimo — turiu kitą 

-•lselio biznį. Kredito neduodama, biz
nis tuojaus užmokant. Lietuvių, nė 
Rusų kito storo nėra, (Jera proga bile 
vienam. Yra 70 lietuvių ir kelios ru
sų šeimynos. Parsiduoda už 11450. 
Norint informacijų rašykite angliš
kai (34)

NEW YORK CASH MARKET
92 Church St., Keene, N. H.

ir liepė jiems bolševikų sei
fą ugnimi atidalyti. Mecha
nikai dirbo 5 valandas, pa
kol ištirpino plieno spintos ( NEPAPRASTA AUDRA 
duris. Seife buvo rasta apie LENKIJOJ.
2,000,000 auksinių Sovietų 
rublių, rasta kiek Argenti- apylinkėse siautęs viesulas ( 
I—— — j----* * j X I
bių. Rasta taipgi Įvairių do- mo Lenkijos istorijoj. Sto- 
kumentų, kurių turinio poli- gai, pašiūrės, telegrafų stul- 
cija da nepaskelbė. ' j pai, traukinių vagonai, auto-1

Po visu šitų kratų ir suė- busai, automobiliai buvo 
mimų Buenos! Airespolicija’viesulo nešte išnešioti ar iš-- R 50 R R 
išleido pranešimą, kad Juz-, vartyti. Vienas automobilis 
amtorgas” (Južno-Ameri-.buvo kelte pakeltas į orą ir f , ksmuni4 partijos ly- 
kanskaja Targovlia) buvo paskui taip drėbtas i žemę,'. - L . Kiniioi vra ke- 
ne prekybos Įstaiga, kaip )i; kad vietoj buvo užmuštas tu^’ Už rfmušte btŽ Tšml 
oficialiai vadinosi, bet_poli-į šoferis ir keli automobiliu!!!!!: L! .*

į važiavę keleiviai sunkiai 
’ sužeisti. Stoty buvo užmušti 
\ keli lenktyniniai arkliai, kū
ne turėjo būti nugabenti į 
Varšuvą. Kiek nuostolių pa
daryta, dar pilnai nepaaiš-

| kėjo, kadangi nutrauktas vi- 
■ sas telefoninis ir telegrafinis 
susisiekimas.

Anglų radio pranešimu, 
Liublino miestas atrodo lyg 
butų iš sunkiosios artileri
jos apšaudytas. Apie 1,000 
namų stovi be stogų. Gatvės 
užkimštos griuvėsiais. Aud
ros metu vienas vežimu va
žiavęs žmogus buvo viesulo 
nuo vežimo sėdynės pagau
tas ir užsviestas ant fabriko 
stogo, kur buvo vietoj už
muštas.

istoriją, teisėjas pasakė poli-!--------------
ei jai šitokį pamokslą :“Žmo-i Daktarų suvažiavime Ra
gus turi tokią pat teisę būti i vyžiuje amerikiečiai medi- 
komunistu, kaip ir demokra- kai stengėsi išgauti pripaži

ntu, ir komunistas turi turėt nimą Amerikoje išvysty- 
! tiek pat laisvės, kaip ir de- tam bučiui gydyt vėžio ligą 

. x .: , _ i mokratas. nežiūrint kad jo X-spinduliais. Bet Europos
nos pinigų ir kitokių yertj- buto pirmas tokio smalku- PASKYRĖ $50,000 UŽ KO- pažiūros gali būt ir klaidin- daktarai nepripažino ameri-

PETRAS TAMULEVIČIUS jieškau 
mano tėvo Dominiko Tamulevičiaus, 
Marcinkonių kaimo ir parapijos, Vil
niaus apskričio. Pirmiau gyveno 
Brooklyne, N. Y. Kas žinote malonė
kite pranešti. (35)

PETER TAMULEVICH
35 Walnut St., Welleslev Hills, Mass.

LENKIJOJ. APSIV ĖDIMAI

PARSIDUODA FARMA.
76 akerių. beveik visa dirbama iš

skiriant mišką. 20 karvių, 2 arkliai, 2 
paršai, apie 40 vištų; stuba 8 ruimų, 
perą barnė, vanduo barnė, saila, pie
nui pašiūrė, ledaunė ir visi įrankiai, 
kurie reikalingi ant farmos. Sodnas 
geras. Visokių smulkmenų negarsinu 
Parduosiu pigiai. Kurie interesuoti, 
rašykit laišką, paaiškinsiu smulkme
niškai L. J. KASPER (34)

R. F. D. 1. Marcy. N. Y.

MUNISTO GALVĄ.
Londoųo “Times” kores

pondentas iš Šanchajaus 
! praneša, kad čankaišekas

tinė Sovietų agentūra. Todėl 
toliaus jai veikti tenai už
drausta. Kai kurie jos nariai 
bus paliuosuoti ir po polici
jos priežiūra jiems bus leista 
išpildyt tas sutartis, kokių 
jie turėjo padarę iki kratos; 
bet naujo biznio daryt jau 
nevalia.

BUSIĄS AMBASADORIUS.

’ George Horace Lorimer yra 
“Saturday Evening Post’’ žur
nalo redaktorius, bet VVashing- 
tone kalbama, kad jis busiąs pa
skirtas Amerikos ambasadorium 
Anglijoj, jeigu gen. Dawes bus 
iš tenai atšauktas republikonų 
kampanijai vesti ateinančiais 
prezidento rinkimais.

MASSACHUSETTS TEIS
MAI PANAIKINO 3,746 

ŠLIUBUS.
Per pereitus metus Massa

chusetts valstijos teismuose 
buvo duetą 3,746 divorsai. 
Reiškia, tiek buvo panaikin
ta šliubų. Tai buvo 172 per- 
siskirimai daugiau, negu 
metai prieš tai.

IŠPLĖŠĖ $40,000.
Cantono mieste, Ohio val

stijoj, trys ginkluoti bandi
tai užpuolė banką ir pagro
bę $40,000 pabėgo. Jie turė
jo su savim kulkasvaidį.

ikėta 20 tukst. dol.
Nankino vyriausybės ka

riuomenė, kuri kovoja su ko- 
jmunistais, dabar yra devy
nių mylių atstume nuo Nan- 
gtu. Nangtu yra vienas žy
miausių komunistų centrų.

Oficialiniais pranešimais, 
komunistų kariuomenėj yra 
300 tukst. kareivių. 120,000 
kareivių ginkluoti šautuvais.

Komunistų kariuomenė 
dalinasi į 16 pėstininkų divi
zijų, 2 divizijas, raudonosios 
gvardijos ir viena nepriklau
soma divizija. Kariuomenei 
vadovauja raudonosios ka
riuomenės taryba.

KARALIUI PADĖTA 
BOMBA SPROGO 

PERANKSTI.
Genujos mieste, Italijoje, ' 

pereitą subatą buvo nuleidi
mas naujo laivo ant van- ■ 
dens. Šitokiose ceremonijo
se paprastai išgeriama daug 
šampano. Taigi čia buvo pa
kviestas ir Italijos karalius 
su žmona. Viskas buvo su
ruošta ir laukta karaliaus 
atvažiuojant. Staiga jo be
laukiant pasigirdo baisus I 
sprogimas ir iš visų langų 
pradėjo byrėt langų stiklai. 
Tarp susirinkusių valdinin
kų kilo panika. Buvo mano
ma, kad karalius jau atva-l 
žiavo ir jam buvo mesta 
bomba. Bet pasirodė, kad 
karaliaus da nebuvo. Jis at
vyko vėliau. Pragaro masina 
sprogo peranksti. Kas ją te
nai padėjo, nežinia.

SSSR. LAUKIAMA AM
NESTIJOS?

Rusų spauda praneša, kad 
švenčiant 14-kos metų su
kaktuves nuo revoliucijos 
pradžios bus suteikta amne
stija ne tik nuteistiems spe- 
cams, bet ir politiniams emi
grantams.

LIETUS PRIGIRDĖ 5 
ŽMONES.

Kentucky valstijoj aną
dien buvo toks smarkus lie
tus, kad Covingtono apielin- 
kėj prigėrė 5 žmonės, bū
tent dvi moterys ir trys vai
kai. 9

i

gos. Jei komunistams butų 
leidžiama laikyt tiek mitin
gų, kiek jie nori, tai jų gal 
niekas ir neklausytų: bet 
kuomet žiopla policija juos 
areštuoja ir neduoda jiems 
kalbėt, tai jų pasiklausyti 
nori šimtai. Komunistas turi 
pilną teise kalbinti žmones, 
kad už ji balsuotų, jeigu tik 
jis daro tai ramiu budu.” Ir 
teisėjas liepė suimtą komu
nistą paleisti. Policija tuo 
budu gavo per nosį.

kiečiams jokio kredito.

Chicago gyventojas, Julius 
■Rosenvvald, paaukavo Ber
lyno miestui SI,000,000, kad 
Į miestas už tuos pinigus į- 
steigtų dantų kliniką vai
kams.

PARSIDUODA FARMA.
nur, .„-va, roja . GeFa._ žemė, VISA apsodinta visokiom

trinančiu gėrimu ir turi kanitalo $3,- <^arzoYem, netoh miesto, 3 mailes, ant 
— .... stevto kebo; gegas gyvenamas na-

CU laišku nrMŠau mas 9 kambarių, barnė didelė, visti- ..u laišku prašau nin,_as; j arkJyg . karv_s ir
’ ; 2 didelės kiaulės, 70 vištų ir visi far- 

! mos įrankiai. Gražus s'das prieš far- 
• Kaina $4.500; reikia įnešt $2,-
006. Kurie r.otite g-alite apžiūrėt ar
ta klauskite. Turiu greitai parduot.

(37) 
AI.EX PALUBINSKAS 

Grosvanordalle Road. Bnx M, 
DUDLEY, MASS.

Pajieškau merginos ar našlės be 
vaikų gyvenimui, kuri nevartoja svai-

000, arba biznį, ar farma. Aš esu 
41 metu amžiaus, 
prisiųsti paveiksią.

V TONY
151 W. 20th St., New York, N. Y ,1 mą

Kuri mergina mano susirasti jauną, 
linksmą ir dorą vaikiną, malonės at
sišaukti žemiau padėtu adresu. Rašy
dama malonės bent kiek platėliau 
paaiškinti savo asmenybę, ir sykiu 
savo paveikslą prisiųsti. Apie save 
smulkmeniškiau paaiškinsiu laišku. 
Laiškus galite rašyti angliškai arba 
lietuviškai. B. K (Box 31)

Brooklyn, N. Y.
Šanchajaus mieste aną

dien buvo šautas Kinijos fi- 81 Grand street, 
i nansu ministeris T. V. i r .. - 
dimg. ŠŪVIS nuėjo pro sali ir 20 iki 25 metų; pageidaujama protin- 
pataikė jo padėjėjui, kuris 
buvo mirtinai sužeistas.

1932 METAIS REIKĖSIĄ 
KALBĖT APIE DUONĄ.
Amerikos politikieriai jau 

pradeda svarstyt, apie ką 
reikės ateinančiais metais 
kalbėt per prezidento rinki
mų kampaniją, kad patrau
kus prie savęs balsuotojus. 
Dauguma ių mano, kad rei
kėtų kalbėti apie prohibici- 
ją. Bet buvusis karo depar- 
:amento sekretorius Baker 
yra kitokios nuomonės. Jis 
<ako, kad 1932 metais rei
kės kalbėti, kaip gauti žmo
nėms duonos, o ne gėrimų. 
Jo manymu, ateinančiais 
metais bus tokie sunkus lai
kai, kokių Amerikoj da nie
kad nebuvo.

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

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

MAJORAI'J A 10 METŲ

*

Harry VVooding jau 40 metų 
be pertraukos yra Danvillės 
miesto (Virginijoj) majoras. 
Laike Amerikos naminio karo 
jisai tarnavo pietinių valstijų 
konfederacijos armijoj. Dabar 
jis yra 87 metų amžiaus, bet 
išrodo kaip 40 metu.

Pajieškau merginos ar našlės nuo 

ga ir gražaus suc'ėiimo,' šviesios iš
vaizdos. kad ir neturtinga, bet turi 

j mylėt švarų šeimynišką gyvenimą, 
j Malonės susipažint per laišką ir pri- 

, . . siųst savo paveikslą. Atsakymą duo-Bernard Shaw sako, kad siu kiekvienai.
garsusis “monkey glandų” iAC5’ Ensr>n?er n
specialistas d-ras Vorono-, cieveland, ohio.
vas siūlęs jam įskiepyti bez-'---- ------------------------------
džionės liaukas. Shaw Šito Pajieškau draugės apsivedimui. 

. , .. | merginos ar nasles, ne senesnes 40paSlUlymO nepriemęs. j metų. Turi mokėt gerai anglų kalbą
______________ i ir rašyt. Kuri mylėtu dorą gyvenimą 

........____________ ... ir būti pilnai aprūpinta, malonės su-Kasinejant rlesseno pi“ sipažinti per laišką. Su pirmu laišku 
Vokietijoj rasta kaž-koks in- prašau prisiųst savo paveikslą. (34) 
das su nežinomu skystimu. 23 e. i?th st., Brooklyn. n. y 
Tyrinėjimas parodė, kad tai 
2000 metų alus.Jis išrodė la
bai gražiai ir smarkiai pu
tojo, bet niekas nedrįso jį 
gerti. ___

Amerikos iždo sekreto
rius Mellon taip pamėgo 
Prancūziją, kad išbuvo jau 
daugiau mėnesio ir tik da
bar sakos pradedąs tikrą va- 
kaciją. .

Kinijoj buvo dideli potvy
niai. Sakoma, kad vienoj tik 
Čanša apielinkėj prigėrę 5,- 
000 ūkininkų. Be javų ir 
duonos pasiliko apie 200,- 
000 žmonių.

Vienintele Vidurių 
Gyduolė Dėl Jos

“VVinnipegosis, Man., Canada—Tri- 
nerio Kartus Vynas davė didelę pa- 
gelbą mano žmonai. Ji visados sako: 
Man nėra kitos viduriams gyduolės! 
Jūsų, S. Czarnowas.”

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 

yra preparatas iš daržovių. Jis taip 
pat veikia kaip ir augalai iš .kurių 
jis yra padarytas. Naturalis, patai
santis veikimas, lengvai liuosuojantis 
ir tikrai sudrutinantis Jis pagelbsti 
žmogų būt sveiku ir pasiliuosuot nuo 
nevirškinimo, blogo apetito, galvos 
skaudėjimo, nepoilsingo miego ir ki
tų panašių blogumų. Daktarai reko
menduoja jį. Pas visus aptiekinin- 
kus. Jeigu nėra jūsų apielinkėj, ra
šykit į Jos. Triner Co., 1333 So. Ash- 
land Avė., Chicago, III. Dabar ma- 
ėom r r dadelėm bonknm.

DYKAI
PAAIŠKINU KODĖL PLAUKAI 

SLENKA.
Kodėl randasi pleiskanų ir galvos 

odą niežti. Kaip sulaikyti plaukų slin
kimą, išnaikinti pleiskanas, galvos o- 
dos niežėjimą ir kaip užaugint greitu 
laiku Naujus, Storus, Tankius ir 
Gražius Plaukus. Norint informacijų 
prisiųsk markę. - (35)

L. J. GECHUS,
201 North VVells St. Room 600 

Chicago, III.

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (37)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irring Avė., Desk. K., 

CHICAGO. ILL.

I iI



KELEIVIS

Humoristika
Dalykai, Kurie Atgyveno Savo Amžių.
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NELAIMINGA MOTERIS.

..i-t i

Šitas paveikslėlis par<xlo tris senovės liekanas, kuries vis da nenori trauktis iš gyvenimo a- 
renos. Iš eilės seka: (1) Austrijos kunigaikštis Antanas ir Rumunijos kunigaikštytė Ileana, 
kuriedu šiomis dienomis apsivedė. (2) Anglijos karo laivai, kūne šiomis dienomis aplankė Vo
kietijos uostą Kiel. (3) Buvusis Amerikos prezidentas C olidge. kuris labai mėgsta savo paveik
slus laikraščiuose matyti. Čia jis nusiėmęs ant fermerio grėbiamos mašinos, kad žmonės ma
nytų. jog ir jis “farmeriauja”. Tik jis užmiršo nusiimti prasytus marškinius ir buržuazines 
savo drapanas. 

Kaip Užsiaugini Gerų Daržovių. I 
t

No. 33, Rugp 12 d., 1931

SI'

i 
pustams, o mažiausia reikia 
žirniams, pupelėms (šebal- 
bonams), pupoms ir cibu
liams su česnakais.

Jeigu salietros nėra, tai 
daržovės galima laistyti 
raugintu mėšlu.

Kaip pasidaryti skystų trąšų 
iš mėšlo.

Geriausia tam tikslui tin
ka kaivių ir paukščių, ypa
tingai vištų mėšlas. Ima sta
tinę, prideda arti pusės kar
vių ir paukščių arba vien 
tiktai karvių mėšlo ir užpila 
vandeniu. Vandens pripila 

i statinę arti pilnio. Lazda 
mėšlą su vandeniu gerai su
maišo ir palieka rųgti. Pas- ; 

i kui kasdien po kelis kartus 
maišo, po kelių dienų mėš
las surūgsta, kyla burbuliu
kai. Tada jau galima laisty
ti. Tą skystimą semia, pras- 

Ikiedžia 2—3 kartus grynu 
• vandeniu ir laisto. Prieš lai- 
■ stymą trąšomis, 
; palaisto grynu

Kaip Tėvas Vedė 
Savo Dukterį.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

“Jasnystės Karštis.” Vienaveiksmė Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
komedija-farsas. Paraše K. S. Kar- Rankios reikalingiausiu žol/>ų it 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su- pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta *>p
i tarties. N. V. Koneekio dialogas, vertė lengvai ir suprantamai, kad kiek, i ; 

T -m-*—*; .-^1:31—. ~yj greitai išmokt kalbėt angii: r .ai.
i Joje telpa netik atskiri žodžiai, bu cie- 
I ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo, jieė-
• ‘'Ant, važiuojant kur nors, nuėjus 
Į krautuvė n, pas daktarų, pus bar'.du- 
I skirtį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiška 
i ištarimu ir gramatika. Antra paūidin- 
; ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
i Miebeisonaa. Pusi. 95........................ 35c.

•
1 tame ir Risogns. Labu i jdonu f r ps.n»o- 

kmanti knyga. Iš jos sužinosi, lsiu 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip 
sL Daugelis paveikslų įvairiu r«°;ų 
žmonių, vyrų ir moterų. PaguJ Ū. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Bomam.. 
Mase., 1912 m^ pusi. 63...................26c.
Paparėis Tilto ir keturios kitoe 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) žydinti Giria; <3) Klaida; .'41 Ko- 

; rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
: paikai tiki į visokius pretaru*, 
i burtus ir tt....................................

Lisuvių Aeimyn* Istorija Jnėkevičlatui 
Daiuese. Jei nori žinoti, k.Aip seno

vėj lietuvi<ū gyveno, tai perskaityt ši
tų knygų, m jos dasižmosi, kad vyrsi 

! turėjo daug pačių, o žmonos po keitę 
į vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
; knyga. Su paveikslais, Parašė Z.
■ Alekna ...........................................
Drūtuose audeklo apdaruose .... J5c.
Kodėl Aš Netiki n j Dievų? — Arba

Tikėjimo Krimka. Kiekvienas gera,
■ katalikas ir laisvamanis privalo
i jų perskaityti. 64 pusi.................... 20c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Art* 
tyrinėjimas, kur buvo pirtnutiu* 

žmonių lopšinė. Knyga iabai pa
mokinanti. Parakė Z. Aleksa .<• 2**

SUbmeldište Lietais iš Artimoe Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda ik 

sekančių dalių: (1) Giria .r -rų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų m vy
riškių šventėe; (3) Lietuviai Leką vel
niais; (4) F atkutimai lietuvių cievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Eotttcn, 
1912 m., pusi. 32.............................. 10c-

BiMija Satyroje. — Labai ml ia 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvaiz-us nvo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Jįg-jęs *ių 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina............................... ti.de

Kaip Senovės Žmonės Persistatydave
Saa Žemę. — Labai įdo.nųs senove 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių par,;-> 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “It- 
rirlcščias Mokslas arba Kaip Atsira 
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.

į 40 pusi.............................................. 1 Ne
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėr ! Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgvt? 
uick vaiiuciia, tkcbtA v _ • —-Dclto, KžKi norisi. fttSSKys X »i

I tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kai} _ nemokša. Bet delko gi norisi? Dely 
•• -- • --  --------—_i—žmogus silpsta? Ir dnlkc

’ vienas maistas duoda daugiau spėk ų. 
kitas mažiau? _
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? 
tuos klausimus suprasi liktai is 
knygutes. Parašė D-ras G-mur 
Kaina ............................................
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsie iu- 

goti. Parašė D-ras F. Na- .laitia. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lal-

• .ie Kft ‘Tlft a.
i Tabakas, kaip jis žmončmš kenkia. 
I Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63.............................. 25c.
Lietuvoe Respublikos Istorija ir Žem- 

| lapis. — Šitas veikalas parodo, kai* 
i nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios u 
kaip ji buvo apskelbta respnb'ika.

i Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis
• parodo dabartinės Lietuvos rubežius
ir kaip šalis yra padalyta į spskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kur’ 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu 
vas, kuris apšviečia visa Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ____$l.vt
Drūtais audeklo apdarais.......... $1 ti
Ben-Har. — Istoriška apysaka U 

Kristaus laikų. Parašė Law
Wallace. 472 puaL....................... $2.6*
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dariny. Jos tin
ka deklamacijoms ir daina-imui. kai* 
namie, taip ir susirinkimuose 
Pusi. 32............................................ 15c
Eiles ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eiiės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai iiiua- 
truota. 95 pual.................................. Me

“Jaųaystėa Karštis.'
o. ,________ ___________ _______ ________, _

povičiua, ir Susižiedsvimas Pagal Su- pasikalbėjimų, ši knyga sutaikyta »»p

špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.!

“O. S. S.” arba šHubinė Iškilmė. - ’
Vieno akto farsas, labai juokingai | 

ir geras perstatymui Kaina .... 15c

Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo)
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja Z1 
moters ir o vyrai

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

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

NihiHataL Tragedija trijuose aktuose:
Veikalas perstata nužudymą caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatus.
So. Boston, 1913, pusL 61............... 25c. ■
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikic 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 mote-.-ų, lo
šimas užima apie 2 valandas.........2Be.

žiagnnfo Prie Avienos. Vieno akto vaiz-| 
• dėtis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, .Mass , 
1914 m., pusi. 23.................................lOe.
“Ssloaitja.** arba kaip buvo nukirsti

Šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų ražti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. .........................................

Sodžiuj sako, tartum rojuj— 
kožnas pusbernis herojus. 
O žmogų inteligentą 
sodžiuj laiko užu šventą.

v
Tik kaimiečiai neišmano, 
kaipgi miestietis tas gyvena ? 
Kafc jie veža, aria, sėja— 
miesto žmonės dykinėja.
Per šienpiutę, rugiapiutę. 
kaimas dirba, kaip pasiutęs.
0 miestietis darbą metęs 
vartos nuogas be sarmatos.
Darbo tiek, nors persiplėšk i— 
kožnas darbininko jieško.
0 miestietis šituo laiku 
grajija sau balalaika.
Be to visiškai normalu, 
jei miestietis mėgsta balą. 
Jei ne visas, tai bent kojas 
šiaip taip sudrėkint storojas.

Džian Bamboo SpyčiaL — Ir kitą 
I fonės Daugiau juokų, negu Amen 
koj munšaino. Šioje knygoje te:pa ne 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
sikalbėjimai, humoristiški straipsnio 
kai ir juokai. Antra pagerinta 

123 pusL ••••••••••••••••
HnanlTg-4 ir Deklamacijos. šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškoa ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso 
giems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai-

So. Boston, 11914 m., •••••••• 25c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga 

rą. Parašė Robert G. Ingersol), gar 
siaustas pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu

Ar Buvę Visuotinas Tvanai? — Ka»|
Nojus galėjo surinkti į kelias d.e 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyvo 
na išsimėtę pu visą žemės kamuolį!

Riestanosis. — musų
butlegerio pati skundžiasi, kad 
jis neduoda jai pinigų ant dre- 
sių.

Benosis.—Tas tiesa. Aš ją 
mačiau vakar Į balių važiuojant,! 
tai ji buvo ligi pusės visai 
ga.

1903 metais iš Rusijos pa
bėgo į Austriją kaž-koks 
Baruchovas Įtariamas šnipi
nėjimu Austrijos naudai. 
Austrijos vyriausybė išdavė 
Baruchovui pasą važiuot į 
Ameriką.

Norėdamas kelionei užsi
dirbti pinigų, jis ėmė Bro
niuose jieškoti darbo. Be
klaidžiodamas po miestą, 
Baruchovas susipažino su 
jauna našle, pas kurią ir ap
sigyveno. Drauge begyven
dami jie viens kitą pamilo.

Kuriam laikui praslinkus 
. Baruchovas, norėdamas iš- 
. vengti meilės paseku nema
lonumų, turėjo bėgti Į Ame
riką. Amerikoj būdamas jis 
aosivedė. Žmonai mirus, Ba- x z

ruchovas grįžo i Rusiją.
Tuo tarpu Eroduose pa

liktoji Baruchovo apvilta 
našlė 1918 metais pasimirė 
palikdama našlaitę savo 
dukterį, nieko nežinančią 
apie savo tėvą.

1920 m. Baruchovas vėl 
atvažiavo į Erodus, kaipo 

; Sovietų Rusijos komersan- 
jtas. Jam buvo reikalinga vi
rėja. Pripuolamai jam teko 
pasisamdyti už virėją minė
tos našlės dukterį.

Netrukus po to Barucho
vas grįžo į Sovietus ir kartu 
parsivežė Eroduose pasi
samdytą virėją. Atvažiavęs Į 
Sovietus jis vedė virėją. Da
bar jų sūnūs turi jau 10 me
tų.

Baruchovo žmona labai 
norėjo aplankyti savo moti
nos kapą. Nesenai Barucho
vas su žmona atvažiavo į 
Erodus ir nuėjo į kapines. 
Perskaitęs parašą ant pa
minklo savo žmonos moti
nos, Baruchovas suprato, 
kad jis yra vedęs tikrą savo 
dukterį. Tai taip paveikė 
Baruchovą, kad jis neteko 
proto. “L. ž.”

i

Svarbu žinoti farmeriams, o 
taipgi ir miesčionims, ką tu
ri darželių prie savo namų.

Norėdami išauginti geres
nių daržovių, dažniausiai 
vartoja tiktai vieną būdą, tai 
laistymą vandeniu. Dirvos 
sušlapinimas turi labai dide
lės svarbos, bet jeigu tiktai 
jį vieną vartoti, tai pasidaro 
ir blogumų. Nuo laistymo, 
ant dirvos paviršiaus pasi
daro pluta, dirvoje būna oro 
stoka ir augalai negali gerai 
augti. Jeigu ant dirvos pa
viršiaus palieka pluta, tai 
drėgmė iš dirvos labai greit 
išgaruoja, dirva sudžiūsta, 
supuola ir visas laistymo 
darbas nueina niekais.

Todėl laistyti reikia
taip. Laistyt reikia tiktai pa
vakare nuo 6—7 vai. vaka
ro. Palieti reikia gerai, kad 
žemė butų drėgna. Kitą die
ną ryte, kaip tiktai dirva pa-; 
viršiumi apdžius, reikia su-; , - . . .. .. i • stvma trasomis, daržovespurinti. Tada i din a įeis pa-' "i - . j •i i ’ • : • i palaisto grvnu vandeniu,kankamai oro ir apsaugos;1. . . ? t.. , . ,...... • T • JT Ant lapu ir šita trasa negali-nuo išdžiūvimo. Jeigu tunte i &
daug daržovių laistyti, tai į 
paliekat tiek, kiek suspėjate 
gerai palieti, o kitą dieną 
paliesite kitas. Po lietaus, 
kuris dažniausia dirvos pa
viršių suplaka, irgi reikia 
dirva supurinti.

Bet vieno laistymo dažnai 
būna permažai. Labai būna 
naudinga dar patręšti.

Kaip tręšti daržoves papras
ta salietra.

Amerikoje galima gauti 
visokių trąšų gatavai sutai
sytų. Jos visos geros, bet 
brangiai kaštuoja. Todėl kas 
neturi mėšlo, tam patartina 
nusipirkti salietros, kuri an
gliškai vadinasi “saltpeter”.

Salietros galima pabars- 
tyt po augalais sausos, o pa
skui gerai palaistyt, kad su 
vandeniu įsigertų į žemę.

Jeigu barstoma sausai, tai 
pabarsto ant žemės ir pas
kui kauptukais sumaišo su 
žeme. Daug salietros negali
ma duoti, nes gali augalams 
pakenkti, ypatingai reikia 
saugotis užpilti ant lapų. Vi
sados geriau bus 2-3 kartus 
pabarstyti po truputį, negu 
išsyk visą duoti. Barstymą 
vieną po kito daro per 1—3 
savaites.

Bet dar geriau yra saliet
ra palaistyti. Laistymui sa
lietros ima irgi nedaug. Į ki
birą (viedrą) deda ne dau
giau arbatinio šaukštuko. 
Pirma daržoves palaisto 
grynu vandeniu, o paskui 
palieja su salietra. Antru 
kartu palaistyti salietra ga
lima ne anksčiau 7—10 die
nų, nes dažniau laistant ga
lima pakenkti.

Salietra laistyti visoms 
daržovėms labai naudinga,1 
bet naudingiausia būna ko-

• :ma laistyti, nes labai pasida
iro nešvarus ir negali gerai 
augti. Laistyti reikia pava
kare. Kitą dieną dirva reikia 
supurinti.

Kada skystimas išsemia-j 
mas, tai galima dar užpilti; 
vandens pilną statinę, gerai 
sumaišyti ir vėl praskiedus! 
vandeniu galima laistyti.

Paskui mėšlo likučius iš
meta lauk, o prideda naujo! 
mėšlo, ir vėl užraugia, ir šita 
trąša reikia laistyti ne daž
niau, kaip kas 7 dienos.

ŽADA DEPORTUOTI 20,- 
000 SVETIMŠALIU.
Darbo Departamento sek

retorius Deak sako, kad 
šiais metais busią deportuo
ta dar 20,000 svetimšalių, 
kurie yra nelegaliai čionai į- 
važiavę arba kuo nors pra
sižengę šios šalies valdžiai.

SKONIS 
kaip tik 

REIKIA

nuo-
i

Gaspadoriui čysta bėda: 
darbas darbui galvą ėda, 
ir nė kaip jis nesuvokia, 
kad yra žmonių kitokių.

Kaimo bernui arba mergai 
vasarą didžiausias vargas. 
Bėga prakaitas per kinkas.
Dirbk, nors tau ir nepatinka.

žiūrint į miestieti žmogų, 
tuoj kaimiečiui daros bloga. 
Nors ir labai nemalonu, 
bet prisimena jam ponas.

Ir kaimietis šitam ponui 
kirstų galvon su uzbonu, 
jei žmogaus inteligento 
nelaikytų jis už šventą.

P. Pakštiranka.

PRAKTIŠKAS PATARIMAS.

UŽMUŠĖ DU PROHIBICI
JOS AGENTU.

Indianos valstijoj buvo 
užmušti du valdžios agentai, 
kurie nakties laiku norėjo 
sulaikyt ant kelio nužiūrėtą 
butlegeri. Jis abudu juos 
nušovė ir pabėgo.

KONSTANTINOPOLY 
SUDEGĖ 100 NAMŲ- 

Buvusioj turkų sostinėj 
Konstantinopoly pereitą su
batą ugnis sunaikino 100 na
mų. Degančius namus reikė
jo ardyt dinamitu, kad gais
ras nesiplėtotų.

PRIVALGĘ ŠUNGRYBIŲ 
IR MIRĖ.

Bangoro mieste, Maine 
valstijoj, nuo šungrybių mi
rė highschoolės mokytoja 
Miss Melvina Parker.

SUMANUS VAIKAS.

.M* ------- t--------  ‘ , • TV UUDL •••«••• «•••*.
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus presto.
savo arkoj sutalpinti? !s kur čir.ss !____ ______ _
tiek vandens, kad visą žemę apsem j —Delta, kad norisi.Papa. leisk mane ši vakarą 

nueit ant šio...
Negalima, negalima, vaike. tvano juooveidžiai, raudonveidžiai 

Pinigų nėra.
—Pinigų man nereikia. Aš

ineisiu atbulas, tai jie manys, aiškiai išdėstyti šitam veikale.^Knygs 
kad išeinu.

iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti į be valgio žmogus silpsta ?

ir kitų veislių žmones ? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų. į kuriuos negali atsa 
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai u

Ibe galo įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas: kas sakinys — tai naujas kunigų

, argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo preužior iki galo.

| Kaina ................................................ *•»
1 Amerikos Macochss. — Arba kaip Ka

talikų kunigas Hans Schmith papio-
Į vė merginą Or.ą Aumuiler. Su 

ne paveikslais. 16 pusi. ...................... -
______ ____________ ' ' į

• bepatystės istorija, pasekmės ir jų 

nn ” * perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
' ... . . ' jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote-
Patlknnus pasirodė, kad jam rįs, dukterįs ir mylimosios nepapuitų l 

. .. v - •' > v_ - a._____t__ — ._lriin i iPDlaikraštis regnlianai siunčia
mas.

“Betgi aš dabar gyvenu visai 
kitam mieste!...” aiškina žmoge
lis.

mums nepranešei 
redakcijoje.
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REDAKTORIAI TURI
VISKĄ ŽINOTI.

Į vieno laikraščio redakciją
užeina žmogelis ir sako:

“Gerbiamieji, kodėl man re .
siuntinėjat laikraščio? Jau ke- 
lintas mėnuo, kaip aš jo negau- doriškas nupuolimas, šfą knygą turėta

Jaunas vyrukas, vos tik pa- 
baigęs mokyklą, susitiko seną, 
prityrusi žmogų ir prašo patari
mo, kaip geriau pradėt gyveni- nešti? Jeigu jus žinot kas deda
mą. Sako:

—Duok man tamsta praktiš
ką patarimą kas man reikėtų vi
sų pirma padaryt, kad gyveni
mas butų tinkamai pradėtas?

—Visų pirma tamsta parduok 
tą auksini laikrodėli, ką nešioji 
ant rankos, o jo vieton nusi
pirk gerą budinką — atsakė 
prityręs vyras.

f

Deiko žmogui reikta

Ai- 
žios

• Se

jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote- 

tokią kunigų globą. Paraše kun. Geo.
j Tovmsend r o*, D. D., sulietuvino 

Ferdinand de Samogitia.................. 25c.

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, j

1 astronomijos, aritmetikos, medicinos Į
— . . . . ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinysTai kode! tamsta apie tai visokių patarimų apie sveikatą, buous 

i” — sako jam gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
i amatninkams, ūkininkams, darzinm- 
j kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įyai- 

Ar tai jums reikia dar pra- nų šaltinių surinko J. Laukis. Chica- 
Igo, III. 1911 m , puslapių 392.
; Apdaryta.......................................... $3.00
' Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris

_ ___ _ F 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kode! tarės būt pakeistas kapi- 
talizmas. Kaina________________25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knygą lietuviu 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429. 1915 m ..........................$2.00

' si Italijoj, Anglijoj ir visam i Teori=a> tei veikalas, kaTi8
sviete, tai kodėl jus nežinot kur trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kas išsimufina?” — atsakė žmo- Į 
gelis. J. P.;

JIS DĖKINGAS.
Garderobos prižiūrėtojas sa

lėj.—štai, skrybėlė ir apsiaus
tas. Ar tai tamstos?

Svečias.—Ne, ačiū.

Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

KNYGA, su aprašymais visokių ligų, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe receptų. Tą’ knygą parašė i)R. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS.”

Masą sveikatos litemtaroje, tai vra vienintelė tokia knyga. Ji tūks
tančiams suteiks sveikatą. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbą, nes “Namų Daktaras“ ne tik aprašo ligos gydymo būdą, bet 
paduoda vaistų receptą. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorj” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namą Daktaras” laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knygą, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji kibai naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję daktarišką 
knygą “Namų Daktarus. ”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna tą knygą už 
ptaę teinąs. Kas užsirašo 8 mėnesiams “Margutį,” tai “Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Doleris.

Užsirašykite “Margutį" 8 mėn. už $1.00, tuomet gausite “Namų 
Daktarą“ ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 24.37 W. 69-th Street, CHICAGO. ILL
Atskirai perkant, “Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

$200 Be apdarų $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu. Vyrų ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis ir paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja $1.50. Be "Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra vienintelis dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam

v

Pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

■ ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kama $1.50.

KELEIVIS
25.1 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

ti.de


No. 33, Rugp. 12 <L, 1931 KELEIVIS 7

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Į (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

MOTINOS IŠGUITA BE- APYGARDOS TEISMAS 
PROTE ATSIGULĖ PO

TRAUKINIU.
Jonišky šiomis dienomis 

buvo toks atsitikimas. Išei-Į 
nant traukiniui iš gelžkelio rašyta, pernai rugpiučio 18 
stoties, mašinistas pastebė- dieną Nemuno gatvėje buvo 
jo, kad skersai kelio guli rastas pil. Aranavičiaus la- 
moteris, atsigulusi taip, kad vonas. Nužudę Aranavičių

IŠTEISINO, O VYR. TRI- 
VĖL| BUNOLAS ĮSAKE 

SUIMTI.
Kaip jau spaudoje buvo

traukinio ratai nuplautų jai 
galvą.

Traukinys buvo sustabdy
tas ir šita moteris atiduota 
policijai. Pasirodė, kad ji 
vadinasi Anatolija Gertuly- 
tė, 38 metų amžiaus mergi
na, atvykusi iš Rudiškių Į išteisino, 
kaimo, Meškuičių valsčiaus. Valstybės gynėjas prie 
Policijos klausinėjama, ko-j Kauno apygardos teismo ne- 
dėl ji norėjo nusižudyt, ji patenkintas apygardos teis- 
papasakoja tokią istoriją: mo sprendimu, padavė ape-

“žudžiaus, nes nebuvo iš- liacijos skundą vyr. tribuno- 
eities... Sergu proto liga ir lui. Vyr. tribunolo, prokura- 
dažnai mane ji prikankina, turos parėdymu dabar Kro- 
Žinoma, kentė ir tie žmonės, mytė su Kontaravičium vėl 
pas kuriuos aš gyvenau. Bet suimti ir padėti Kauno sun- 
jie visai be širdies, net mano kiujų darbų kalėjiman. 
motina. Turi 13 ha ukĮ Ru- --------------
diškių k. ir galėčiau dar prie VOLDEMARUI IŠTRĖMI- 
jos gyventi. Bet esu bejėgė, MAS BUS PRATĘSTAS, 
dirbti negalėjau. Varė prie “Segodnia” praneša, kad 
darbo, o darbo jokio as ne- nežiūrint to, kad liepos 24 
galiu dirbti. Taip gyvenau j baigiasi Voldemaro iš- 
ir kentėjau vis. Bet išsisėmė trėmimo laikas, Voldemarui 
kantrybė ir sveikata ir vis- Į nebusią leista grįžti Kau
kas. Ne begalėjau pakęsti to nan ištrėmimo laikas busiąs 
mušimo, nebegalėjau įslai- Į pratęstas.
kvti. Pabėgau iš namų. Ir’" 
tik tuomet pamačiau, kad 
aš vistiek neturiu kur dėtis. 
Atėjau i Joniškį. Matau, ei
na traukinys ir pamačiau, 
kad nieko kito nebelieka, 
kaip gulti... Atsiguliau ant 
bėgių...”

buvo Įtarta gatvės mergina 
Kromytė su savo meilužiu 
Kcntaravičium. Kromytė su 
Kontaravičium ligi teismo iš
sėdėjo kalėjime, bet š. m. 
gegužės 17 d. Kauno apy
gardos teismas abu juodu

Kur Gyvena Amerikos Judžių Artistai.

OE3O
Prie šita dirbtinio ežero, Čalifornijoj, randasi garsusis Amerikos judžių artistų miestas 

Hollywood. Pastaruoju laiku jo gyventojai pradėjo bijotis, kad kurią nors dieną pakilusi van- 
dens banga nenuplautų jų mieto.

KUNIGAIKŠČIUI OGINS
KIUI VYRIAUSYBĖ SU

GRĄŽINO 255 HA 
MIŠKO.

Kunigaikščio Oginskio Į- 
pėdiniams, kurie turi dva
rus apie Salantus ir Plungę, 
ministerių kabinetas nutarė 
grąžinti 255 ha miško, kaip 
atlyginimą už kunigaikščio i 
Oginskio nusavintus miškus!

DUOBĖJE PRIGĖRĖ 
VAIKAS.

Liepos 13 d. Antnemunio 
vai. Panemunykų kaimo gy
ventojo Sukadelskio Juozo 
pustrečių metų vaikas Įpuo
lęs Į pievoje esančią duobę 
prigėrė. Liepos 14 d. Švėkš
nos valse. Jurkaičių km. per 
neatsargumą prade nusken
do pil. Giačio Kazio 2 metų 
amžiaus vaikas.

AMERIKIEČIAI APIE SA
VO TAUTIEČIUS.

Rokiškis. Šiemet čia daug 
amerikiečių atvažiavo ap
lankyti savo tėviškę ir apsi- 
gvvendinti. Bet manę apsi
gyventi vėl rengiasi grįžti I Joniškio valse. Utenos 
atgal, nes esą atpratę nuo j ap, savame bute rastas pei- 
savo tautiečių “kultūros . | Įj0 smūgiais nužudytas Šum- 
Štai ką amerikietis man pa- 5kjs jonas 53 metų amž. 
pasakojo: “Giminių gimi- Kriminalinė policija nu
neš, net penkiasdešimtoji statė, kad šią žmogžudystę 
eilė sekioja paskui jriane ir papildė nužudytojo sūnūs 
laukia doleriu. As jiems esu Rejmundas š. 24 m. amž. 
ne svečias, ne giminaitis, bet I Kaip patirta, sūnūs su tėvu 
dolerių maišas iš kurio lau- gyveno labai bloguose šan
kia tik iškrentančio žalio po- tykiuose, 
pierėlio. Kaimynai ir ne kai- “ '

pi jos lankosi pas manę dėl 
paskolų žadėdami net dide
lius procentus. Jei kuriam 
nesuteiksi “malonumo”, tai 
brolyti išgirsi: “atvažiavo 
kimpynė, bedievis, latras” ir 
t.t. Nueik pas kleboną, ir tas 
gieda: “Gal išgadysi bažny
tėlei, vėlevėlei ir ant kitokių 
nogiu”. Jau reikėtų susipra
sti ir liautis elgetauti.

• v
SŪNŪS NUŽUDĖ TĖVĄ.

Joniškio valse.

DEGTUKŲ MONOPOLIS 
LIETUVAI DUOS NUOS

TOLIŲ.
Atidavus švedų degtukų 

sindikatui degtukų gamybos 
monopoli Lietuvoje, pati 
degtukų gamyba žymiai su
mažėjo ir degtukų kokybė 
ya daug blogesnė. Dėl deg
tukų blogumų atskiri gyven
tojai turi daug nuostolių. Be 
to, degtukų eksportas taip ir dvarus. Kaip žinoma, iki 
pat žymiai sumažėjo.

1929 metais, kol dar ne
buvo monopolio, degtukų 
eksportuota 197.6 tonų už 
319,700 litų, o Įvedus mo
nopolį 1930 metais ekspor
tuota tik 79 tonai už 152,400 
litų. Gauta paskola iš 
švedų degtukų sindikato, at
pigus kreditui, yra per daug 
dideliais nuošimčiais ir dėl 
to Lietuvą ji labai apsunki
na. Taip kad degtukų mono
polis Lietuvai duos didelių 
nuostolių.

1927 m., už nusavintus dva
rus ir miškus dvarininkams 
nebuvo mokama, bet dabar- 
inė vyriausybė Įstatymą pa

keitė ir už seniau paimtus 
dvarus dabar dvarininkams 
atlygina.

I žmogžudys sūnūs sulaiky- 
mynai beverk iš visos para-|sas jr perduotas Utenos / 

nuovados Teismo Tardyto
jui.

BIRŽUOSE SUDEGĖ LI
NŲ APDIRBIMO FABRI

KAS.
Liepos mėn. 13 dieną Bir

žuose kilo didelis gaisras 
“Lietuvio” linų apdirbimo 
fabrike. Patalpa dėl nuolati
nio linų džiovinimo buvo 
perdžiūvusi. Pirmiausia gai
sras kilo antrame aukšte. 
Tuojau buvo pranešta gais
rininkams. bet kol jie atvyko 
ugnis jau buvo apėmusi visą 
patalpą. Didelis karštis nė iš 
tolo neleido prieiti ko nors 
[gelbėti. Gaisro metu žuvo 
apie 40 tonų pakulų ir sude- 
igė visos mašinos. Gaisras 

šiurkis Vincas. Po 10 minu- padarė nuostolių virš pusan- 
čių šūviai pasikartojo. Ta- tro šimto tūkstančių litų, 
da šūvių vieton nuvyko Sur- Fabrikas buvo apdraustas, 
getu sargvbos viršininkas su --------------
dviem policininkais. Lenkų <IEK DVARININKAI AT- 
pusėje jie išgirdo lietuvių GAVO MIŠKŲ, 
policininko Češiukio riks-1 Pakeitus žemės reformos 
mą. Lenkai jĮ pagrobė ir iki Įstatymą, dvarininkai pra- 
šiol negrąžino. | deda atgauti miškus. Pagal

statistikos davinius, 1928 m. 
savininkams sugrąžinta 3.- 
134 ha miškų, 1929 m. —2.- 

2.598

LENKAI PASIGAVO LIE
TUVOS POLICININKĄ.
Liepos iš 19 Į 20 d., nak

ties metu prie administraci
jos linijos Utenos baro sar
gybos buvo paleista keletas 
revolverių šūvių. Į šūvių vie
tą pirmasis nubėgo Lietuvos 
pasienio policininkas Če-

KĄ LAIMĖS LIETUVA IŠ 
HOOVERIO PLANO.

“Mem. Dampf.” rašo, kad 
iš Hooverio plano Įgyvendi
nimo daug laimėtų ir Lie
tuva. Mat, ir Lietuva turi 
skolų užsieniui, kurios suri
štos su karo mokesčiais.

Lietuva skolinga Jungt. 
Amerikos Valstybėms 6 mil. j 
197 tukst. 628 dol., Angli
jai 30 tukst. svarų sterl.,1 
Francuzijai (už išlaidas, kai 
ji valdė Klaipėdos kraštą) 
1135 svarus ir 9 šil.

Jungt. Am. Valstybėms 
skola turi būti sumokėta iki 
1986 metų, o Anglijai — iki 
1932 metų vasario mėn. 1 d.

KALINIUS ŠVIEČIA “MU
SŲ RYTOJUM”.

Kalinių globos draugija 
buvo sumanius Kaune pa
statyti dėžes, Į kurias geri 
piliečiai butų primetę per
skaitytų laikraščių, o paskui 
tuos laikraščius kalinių glo
bos draugija iš dėžės butų 
išėmus ir nešus kaliniams Į 
kalėjimą skaityti. Kalinių 
globos draugija buvo pra
šius teisingumo ministeriją, 
kad ministerija leistų jai tą 
sumanymą vykdyti. Tačau 
teisingumo ministerija kali
nių globos dr-jai atsakė, kad 

i ji laikraščių iš dėžių kalėji
man Įnešti neleisianti, o ver
čiau ministerija savo pini
gais Kauno kalėjimui užsa
kysianti 500 egz. “Musų Ry
tojaus”, kad kaliniai galėtų 
šviestis.

I

NERAMI MOTERIS KAU
NO KALĖJIME.

Jau trečia naktis kai kaž
kokia isterikė moteris kly- 
kia ne savo balsu ir kalėji
mo kvartale gyvenantiems 
žmonėms neduoda užmigti. 
Labiausia ji šaukia nuo 10 
vai. vak. iki 4 vai. ryto. Pa
siteiravus oficialinėse Įstai
gose, pareiškė, kad ta nera
mi moteris nesanti nei simu
liante,, nei beprotė, o tik la
bai nervinga: mušanti drau
ges, draskantis ir kalėjimas 
neturįs kur ją dėti.

KATASTROFA.
Karo ligoninės viršila A. 

Maseckas ir puskarininkas 
J. Baltrušaitis važiavo iš 
Mariampolės Į Kauną. Ne
toli Skriaudžių užvažiavo 
ant kumeliuko, kuris bėgo 
šalia vežimo. Įvyko kata
strofa. Viršila Maseckas 
sunkiai, o Baltrušaitis leng
viau susižeidė.

APSUNKINS KALINIŲ 
GYVENIMĄ.

“Lietuvos Žinios” rašo:
Mums teko sužinoti, kad 

dar ateinantį mėnesi visuo
se Lietuvos kalėjimuose nu
matoma pakeisti režimą. 
Kitoks busiąs maisto davi
nys, neleidžiama busią iš 

į laisvės Įnešti kaliniams Į ka- 
| Įėjimą maisto produktų (tik 
: išimtiniais atsitikimais ir 
j mažai baustiems busią lei
džiama), ir bendrai po tos 
reformos visas kalėjimo vi
daus gyvenimas pakitėsiąs.

Politiniai kaliniai busią 
lygiai traktuojami su krimi
naliniais kaliniais.

Režimą norima pakeisti 
ne Įstatymu, bet instrukci
jomis.

Keičiant režimą dominuo
jančią vietą užima noras su
ardyti politinių kalinių ko
lektyvus, su kuriais kalėji
mo administracija turinti 
daug sunkumų. Savo laiku 
teisingumo ministerijoj bu
vo sudaryta tam tikra komi
sija kalėjimams reformuoti, 
bet ta komisija jau seniai 
neveikia.

Tuo tarpu teisingumo mi
nisterija negalinti kalėji
muose Vakarų pavyzdžiu Į- 
vesti progresyvinę sistemą, 
apie kurią anksčiau tiek 
daug buvo kalbėta, mat, pir
miau esą reikalinga pastaty
ti tinkamas kalėjimams pa- 

j talpas, o patalpoms reikia 7 
—8 mil. litų, kuriuos ne taip 
lengva esą surasti.

Beje, pakeičiant režimą, 
valdžios Įstaigos visuomenę 
painformuosiančios. per 
spaudą.

PASĖLIAI LIETUVOJE 
1931 M. BIRŽELIO MĖN. 

PABAIGAI.
Birželio mėnuo, išskiriant 

pradžioje kelias šiltas ir sau
lėtas dienas, perdėm buvo 
šaltas. Pirmoje mėnesio pu
sėje vyravo stiprus šalti vė- 
ai, o naktimis net buvo pa- 

sirdožiusios šalnos, kurios 
jakenkė daržovėms. Drėg
mės buvo užtektinai. Antroj j 
mėnesio pusėj tapo kiek šil-: 
čiau, tačiau, bendrai imant, 
augalų vegetacijai meteoro- 
oginės sąlygos buvo nepa- 
ankios.

Lauko darbams birželio 
mėnuo buvo gan palankus, 
tik pačioj pradžioj perdaž- 
nai lydavo ir darbai būdavo 
sutrukdomi.

Daugely ūkių vasarojus 
jaigta sėti pirmoje birželio 
mėn. pusėje, o linų sėja ir 
nuo audringo lietaus nuken
tėjusiose vietose vasarojaus 
sėja užsitęsė iki birželio 
mėn. 20 d.; maž daug tuo 
pačiu metu buvo baigta ir 
šakniavaisiai sodinti.

Rugiai pradėjo žydėti pir
moje birželio mėn. pusėje, 
bet žydėjimo sąlygos buvo 
nepalankios, nes visą laiką 
buvo šaltas ir lietingas oras.

GRYBŲ FABRIKAS 
ALYTUJE.

Daugų lentpiuvės savinin
kas ats. pulk. Petruitis šio
mis dienomis padavė finan
sų ministerijai prašymą, kad sta, įlysti manydamas, buk 
leistų jam Alytuje atidaryti 
dideli, modernišką grybų 
apdirbimo fabriką. Tokio 
fabriko ligšiol Lietuvoj ne
buvo. Grybai šiame fabrike 
bus konservuojami ir paruo
šiami vidaus rinkai ir eks
portui.

Žaliavos Alytaus apylin
kėje šiam fabrikui busią už
tektinai.

KUN. JOCIUS VALDI- 
NINKAUJA.

Kun. Jocius, kuris paša
lintas iš vikaro pareigų ba
zilikos bažnyčioje, pastojo 
valdiškon tarnybon susisie
kimo ministerijoje. Numato
ma, kad jis bus paskirtas su
sisiekimo ministerijos ligo
nių kasų viršininku.

LAUKUOSE RADO 
LAVONĄ.

Liepos 13 d. Skuodo vals.
M. Rašupių kaimo laukuose 
buvo rastas negyvas Skuodo 
miesto gyventojas, Mi n esąs j turėtų būt apmokėtas. Ne- 
Mejeris, 68 metų amžiaus. ----- : —
Jisai mirė širdies liga.

PABRANGO DUONA
Ūkininkai javų labai ma

žai turi parduoti. Į rinką be
veik neatveža. Todėl javai 
pabrango. Pabrango 10 cen
tų ir duona.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

“Keleivio” skaitytojui K. 
B.— Negalime sunaudot.
A. Biliui.— Viso žmogaus 
gyvenimo kasdieninių užra
šų negalime spausdinti, nes 
sąvaitrašty neturime tiek 
vietos. Ir mes nemanome, 
kad tokie užrašai turėtų pla
čiai visuomenei kokios svar
bos.

B. Jarmolinskui.— Musų 
buvo paduotas šaltinis, iš 
kurio mes tas bedarbių 
skaitlines sėmėm. Reiškia, 
tai ne musų pačių surinktos 
žinios ir už jų teisingumą 
mes nenešam jokios atsako
mybės. Kai dėl Vokietijos, 
tai tamsta klysti manyda
mas, kad ją “valdo socialde
mokratai.” Turbut tas “in
formacijas” tamsta semi iš 
komunistų spaudos. Faktas 
yra toks, kad Vokietiją šian
dien valdo ne socialdemo
kratai, bet buržuazinių par
tijų koalicija. Socialdemo
kratai Vokietijoj negalėjo 
sudaryti savo valdžios, nes 
jie neturi Rechstage absoliu- 
tės didžiumos. Toliaus tam-

I
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Vokietijos socialdemokratai 
kalti dėl dabartinio krizio 
toj šaly. Kodėl tamsta ne
kaltini užtai komunistų? Ti
krumoje dalykas yra toks, 
kad ant Vokietijos yra už
krauta baisi karo skolų naš
ta, šalis turi daugiau užmo
kėti, negu ji uždirba, ir dėl 
to ji skursta.

Edmonto lietuviui.
verta su tais žmonėmis gin
čytis. Juk vistiek jų neįtikin
si, kad jie klysta. Tai yra 
savos rųšies fanatikai. Ne- 
spausdinsim.

D. Balaisiui.— Ačiū už 
prisiųstą iškarpą, bet“Kelei- 
vin” jos nedėsime, nes tai ne 
rimtas straipsnis, o laikraš
čio korespondento prasima
nyta juokinga pasaka žmo
nių prietarams pajuokti.

J. Jarui.— Pranešimas a- 
pie pikniką yra grynas biz
nio skelbimas ir kaipo toks

Ne-

mokamai tokių dalykų ne
spausti inam.

NUPIGINTOS
Trečios Klasės

Žmones, Kurie Yra 
Susilpnėję

Vyrai ir motery3, kurie yra seni ir 
suniesralėję ir tie jaunesniu metą, ku
rie jaučiasi susilpnėję, bus maloniai 
nustebinti kaip greitai Nuga-Tone su
teks jiems naują jėgą ir gyvumą. Jis 
stimuliuoja ir sustiprina visus orga
nus ir jų funkcijas, suteikia jums 
stiprius, vienodus nervus ir daug pa
jėgesnius raumenis Nuga-Tone išvalo 
kurą nuo ligų perų, nugali konstipaci- 
ją ir suteikia jums geresnę sveikatą. 
Aptiekininkai pardavinėja Nuga- 

1 Tone. Jeigu aptiekininkas neturi jo, 
j paprašykite jį užsakyti dėl jus iš savo 
’ urmininko.

I
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NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

Trečia Klase I
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

Viršminėta kaina dabar galėję ant 
visu musu laivu.

Dėl informacijų kreipkitės Į lokalinius musų agentus.

Nammm-Amemcmi Kine
BOYLSTON ST.. BOSTON

NUSIŠOVĖ PABĖGĘS 
KALINYS.

Liepos 22 d. šauliai ir vie-|633 ha ir 1930 met. 
tos gyventojai, ant plento ha.
12 kilometr. nuo Marijam- --------------
nolės užklupo nabėtrasĮ iš | PERKŪNAS SUDEGINO 
Pagelažiu durpyno Ukmcr- KLUONĄ.

t gės kalėjimo kalini Strungi Liepos 19 d. Prienų 
Juozą ir reikalavo jį pasi- valse., Apušoto km., Ma- 
duoti. Bet Strungys atkak- riampolės apskrity, perku- 
lus tipas; vieton kad pasi- nas įdegino J. Leiverno 
duoti, ištraukęs iš kišeniaus kluoną. Nuostolių padaryta 
revolveri nusišovė pataikin- 1940 lt. Triobėsiai neap- 
damas sau Į burną. drausti buvo.

DURPIŲ FABRIKAS 
ŠIAULIUOSE.

Dabar esančios durpių 
perdirbimo Įmonės (kasyk
los) nebepajėgia durpių pa
reikalavimo patenkinti, nes 
durpes pradėjo vartoti kurui 
ir kaikurias pramonės Įmo
nės. Ties Šiauliais busią sta
tomas didelis durpių fabri
kas.

Triobėsiai neap
drausti buvo.

Informacijos ir Laivakortės 
gaunamos pas savo agentą arba 
SWEDISH AMERICAN LINE 
10 Statė Street, Boston, Mana.

/

Laivakortės Į EUROPĄ 
ir atgal

Nupiginimai įeina galion visiems
RUGSĖJO mėn. išplaukimams 

SPECIALIAI 
VADOVAUJAMOS GRUPĖS 

Būtinai paprašyk saro agento, kad 
jis neatidėliojant atsakytų tamstai 
vietą vienoj United Statės Lines 

specialių ekskursijų

LAIVAKORTES | TEN IR ATGAL 
Naw York iki Lietuvai (Klaipėda) 

$150.00 
Išplaukimai kas savaite

Smulkeanių informacijų kreipkite* pas 
vietinius agentus arba

UNITED STATĖS 
LINES

_____ BOSTO5 OFFICE 
Wllllaat A. Vfclaaae, Gen. A«t. 

T5 Statė Street

. amaAL office*
* Bma<way

Xew York City

MORTH
LLOYD

I

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

Mažiaa Negu 5 Dienas Ant
V andens

per Cherbourg—6 d. per Bremen
Tik 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Speciali* trakia iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu laivu 
COLUMBUSI
Sumažintos trečios klesos kai- 1 
nos j abi pusi dabar galėję.
Informacijų klauskit j
pas bile vietini Se
agentą arba
252 BOYLSTON ST. 

BOSTON
NORTI M A NLLOYD

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

šiame torne 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 
atsiradimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų 
kinų-mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip 
užkariavimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mon
golai ir čigonai.”

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

Kaina ............ 92.25

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Maus,

-A
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Pardavinėja vyną “plyto
mis”, ir valdžia negali 

uždrausti.
Viena kompanija pasiva

dinusi Vino Sana Products 
Ine., išrado būdą pardavinė
ti stiprų vyną neprasižen
giant prieš prohibicijos Įsta
tymą. Kompanija turtinga, 
ji atidarė savo ofisus Bos
tone, Providence ir New 
Yorke, viešai pardavinėda
ma “vyno plytas”, padary
tas iš vynuogių sunkos. Vie
nos tokios “plytos” pakan
ka pagaminimui galiono tik
rojo vyno. Kainuoja tik $2.- 
00; o pardavinėtojai, agen
tai, gauna 70c komišino iš 
$2.00. Kadangi kaina žema 
ir komišinas didelis, tai par
davėjai tuojaus pradėjo da
ryti dideli bizni. Iš sykio Bo
stonan. sako, buvo atgaben
ta 40,000 tokių plytų ir da
bar jau pritruko to tavoro.

New Yorke valdžia su
stabdė ši biznį, o Bostone 
vis dar imami užsakymai ir 
pinigai, nors daugelis ištroš
kusių kostumierių. nesulauk
dami tavoro, jau pradeda 
šturmuoti agentus ir reika
lauja savo pinigų atgal. 
Reiškia, greitu laiku čionai 
buvo išparduota 40,000 ga
lionams vyno.

Pirkdami tas “vyno ply
tas” kostumieriai gauna ir 
nurodymų, kaip jas pavers
ti Į vyną. Bet -šitie nurody
mai parašyti taip gudriai, 
kad valdžia negali prie jų 
kabintis. Tenai nesakoma, 
kas reikia daryti, kad vynas 
pasidaiytų. bet aiškinama su 
visomis smulkmenomis, ko 
nereikia daryti, kad “plvta" 
nepavirstų i vyną. Reiškia, 
jeigu darysi ko “nevalia” 
daryti, tai turėsi gerą vyną.

Apsivedė Rafolas Veranis • 
su Lučinskaite.

šiomis dienomis apsivedė 
Woolworth Mfg. Co. Master 
Electrician R. Veranis su p- 
le Lučinskaite, iš Haverhil- 
lio. Lučinskai yra seni Ha- 
verhillio gyventojai ir žino
mi kaipo svetingi ir pažan
gus žmonės. Veranis paeina 
nuo Merkinės, iš Savilionių; 
jis dalyvavo pasauliniame 
kare, Suv. Valst. armijoje, o 
vėliau baigė Electro Inžinie
riaus mokslą ir užima atsa- 
komingą vietą. Linkime jau
navedžiams daug laimės.

Rep.

?
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Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADWAY, 

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712.

Vidurių Ligų ištyrimui naudoja 
X-Ray; Odos ir Plaučių ligoari, 
Ultra-violetinius spindulius.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

KELEIVIS

PERKRAUSTOME f ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.
326 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 4618-W. 

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

METINIS PIKNIKAS!
Rengia Lietuvių Moterų Paš alpinė Apšvietos Dr-ja 

SEKMADIENY

Rugpiučio-August 16 d., 1931 m.
WILLETT POND

Prie Wil»on Street, Norwood, Mum.
’ Kviečiame dalyvauti visus Šou: h Bostoniečius ir apylinkės lietu

kus ir lietuvaites Vieta graži ir galėsite puikiai pasilinksminti. Yra 
didelis ežeras pasimaudvti ir laiveliais pasivažinėti. Bus skanių val
gių ir gėrimų Re to bus gera niunka ir visi linksmai laiką pralei
site. Vieta ta pati, kuri seniau vadinos Aliuko farma.

Bus lenktynės su dovanomis jaunuolėms ir suaugusioms.
Bušai išvažiuos nuo Lietuvių Svetainės, E ir Silver St.. So. Bos

ton, Mass., 11 vai. ryte. Kviečia RENGĖJOS.
KELRODIS: Važiuokite nėr N .r privažiuosite vietą.

iki Wilsor. st ir pasukus Wilson st woodą, Providence Route 1 keliu

Užmušė banditą.
Pereitą nedėldienį buvo 

nušautas airišis Mahoney, 
21 metų amžiaus automobi
lių vagis iš Dorchesterio. 
Ablava ant jo prasidėjo su
katos naktį- Valstijos polici
jos leitenantas Šimkus (lie
tuvis) pastebėjo tą banditą 
išeinant iš Leicesterio vieš
bučio ir pradėjo vytis. Vagis 
oeršoko per tvorą ir pasislė- į 
oė. Tuomet pribuvo daugiau i 
Dolicijos ir ta vieta buvo ap
supta. Plėšikas ėmė į polici
ją šaudyt ir rėkt, kad gyvoj 
io nepaimsią. Vienas polic- 
manas buvo sužeistas ir 
plėšikas pabėgo. Vėliaus 
Sudbury miestely Mahoney! 
buvo pastebėtas vogtame. 
lutomobiliuie su merga. Po-; 
’icija pradėjo jį vytis ir šau- J 
dyt. Vijosi apie 50 mylių. Į 
Galų gale plėšiko automobi
lius atsimušė į akmeninę sie
na ir sudužo. Mahonev iššo-‘ 
ko iš apsivertusios mašinos j ■ 
ir leidosi miškan: bet hpant; Dcrcheste kur jfe biuiuJ-----  ------------- -----
jam per tvorą policija jį nu-, dienomis persikėl< p.venti. ir liepos 19 d.. 1931:

T., o «”tOmObl- ' rp - - r. . _ . -
sunkiai Tynau?y

I

No. 33, Rugp 12 d., 1931

. ... ... . Nuo karščio žuvo 12 žmonių
Kunigo duktė nuodijo... , pereių pėtnyčią ,lėI ne. 
Pereitą nedėldienį miesto paprasto karščio Bostono a- 

ligoninėn buvo atvežta nuo- pielinkėj žuvo 12 žmonių. 
—- Astuoni prigėrė, vieną už- 

Pa^uj Pa,sj" mušė perkūnas, o trys mirė 
™ ‘ ' 7 • * Bet tą

pačią dieną po pietų užėjo 
audra su ledais ir perkūnijo
mis, ir oras tuojaus atvėso.

Padėka nuo našlaičių.
Šiuomi ačiuojam visiems, 

kurie prigelbėjo mumis su
šelpt ir parėmė tuos pikni
kus, kurie buvo rengiami 

šiomis musų naudai birželio 14 d.

dų atsigėrusi 26 metų am
žiaus moteris- P * ____ ______
rodė, kad ji yra Philadelphi- tiesiog nuo karščio, 
jos protestonų kunigo duk
tė.

Dr. Vyšniauskas naujoj 
rezidencijoj.

Teko apsilankyti pas Dr. 
•A. J. West (Vyšniauską), jo 
nuosavoj naujoj rezidenci-

šovė. Jo merga automobi-; 
liaus .nelaimėj buvo t 
sužeista ir dabar guli ligo
ninėj po areštu. Ji vadinas’’ 
Helena Galonik ir priguli 
prie lenkų šv. .Jadvygos pa
rapijos.

Suskaldė vaikui galvą.

Ant E. Second st., South 
Bostone. 13 metų 
Williamui Gavinui, 
perskelta galva, kuomet 
trekas nutrenkė žemėn, 
buvo vienas iš tų. kurie ka
binėjasi ant važiuojančiu 
trokų.

vaikui 
tapc 

r 
Jis

, moderniškas na
mas. patogiai sutvarky- 
as. Jame daktaras West 
gyvena ir turi savo ofisą.

Rep.

Lietuviai automobilių 
nelaimėj.

Frank Savilionis, 19 metų 
amžiaus vaikinas, ir Walter 
Podeicki, 20 m., abudu iš 
Cambridge’aus, tapo skau
džiai sužeisti automobilių 
nelaimėj pereitą nedėldienį. 
Nelaimė įvyko ant Tremont 
ir Rutland gatvių kampo, 
kuomet jų automobilis susi
mušė su kitu automobiliu.

\Jei Nori Nupentyt j 
*Ar Pataisyt Namą •
I KLAUSKITE KAINOS 1

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mre užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žo<ių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius) 
1M DORCHESTER STREET.

Kampas Broadvay, 
SO BOSTON, MASS.

Tri. So. Bastau 2628, 2173 ir 37M

LITHUANIAN 
FURNITURECO.

= 5 » *
* e

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

J. L. PAŠAKARMS, O. D. . 
447 Broadway, So. Boston, Mase, j

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopierinojo. {

Gausite gerą darbą ir pigiai. !
; JUOZAS TAMOŠAITIS (-)!
• 11 Ticknor SU So. Boston, Maso, t 
! Tel. So Boston 1396-M. {

LIETUVIŠKA 
BUCERNE 

Užlaikome goriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mi
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diezų—Chop Suey. 

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą. ,

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

831 BROADWAY, SO. BOSTON.
Telefonas: Sa. Boston «WL

• Barisienė — 6 duonas, 20 
tuzinu bulkučių;

J. Petraitis — 4 stiklus 
muštardo; J. Masilionis — 
šilkinius marškinius ir kak
laraištį; Mr. Moller — mar
škinius ; K. Plevokas — 6 
svarus pyrago; Klondike 
Market — 10 svarų dešim
kių: Perkins Spuare Market 
— 10 svarų dešrukių: Ved- 
luga ir Monstis — 10 sv. deš
rukių; J. Medzis — 5 sv. 
dešrukių: “Darbininkas" — 
garsino laikrašty ir plakatus 
atspauzdino dovanai: “Ke
leivis” — garsino dykai: L. 
Končis — bonką medaus: 
Strand’s Market— 2 sv. tau
kų: K. Plevokas — 4 duo
nas ir 20 tuzinų bulkučiu: J. 
Romanas — baksą saldai
niu : Centrai Spa — 2 baksv 
saldainių: Adv. F. J. Bago- 
čius $1.00; B. Skerstonas — 
$1.00; P. Pagojus — 2 stiklu 
prieskonių.

1 Trijų Draugijų Veikiantis 
■ Komitetas Našlaičių naudai, 
šiuomi praneša, kad da vie-

Tel. University 9466

Dr. Susąli 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

Daro visus legalius dokumentu
317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonai: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

L
Bostono metropolija turi 2,- 

307.890 gyventojų.
Amerikos cenzo biuras, 

kuris 1930 metų pavasarį 
larė šalies gyventojų sura
giną, priskyrė prie Bostono 
metropolijos 80 aplinkiniu 
miesteliu, kurie užima 6 
kauntes ir turi iš viso su pa
nų Bostonu 2,307,890 gy
ventojų. Tuo budu Bostonas 
gyventojų skaičium užima 
.arp Amerikos didmiesčių 
ketvirtą vietą: pirma vieta 
enka Xew Yorkui, antra 

Chicagai, o trečia Philadel- 
phijai-

Pačiam Bostone, neskai
tant jo priemiesčių, 
781.188 gyventojai.

I

DR. J. MARCUS
• Iš MASKVOS IR KAUNO
! Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
i moterų ir vyrų, kraujo ir odos.
i Elektriką ir 606 gydoma
• jei reikalas.

1
261 Hanover St.. Boston, Mass.

Tel.: Richmond 0668. Gar. 5437. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedaliomis: iki 4 vai. po pietų. ‘

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and F1LLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė, 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 6777.

Woburne sudegė 7 metu 
amžiaus Bane’ų mergaitė, 

su degtukais 
uždegė krūvą šiukšlių ir nuc 
to užsidegė jos drapanaitės.

Žmonėms kaip tik to ir rei- kuri žaisdama 
kia.

Ištroškę bostoniečiai, se
nai laukę tokios progos, pa
siskubino ja pasinaudoti, o 
prohibicijos viršininkai su
ka galvas, nežinodami, ką 
daryti, kadangi nėra įstaty
mo, kuris draustų tokioj for
moj vyną pardavinėti. Sau
sasis Suv. Valst. prokuro
ras Frederick H. Tarr krei
pėsi Washingtonan. kad 
jam praneštų, kokiu budu 
galima šį vyno tvaną sustab
dyti, o tuo tarpu minėta 
kompanija daro didelį biz
nį.

i

Nori gaut injunetioną prieš 
Lynno streiką.

Lynno Barr & Bloomfield 
čeverykų kompanija krei
pėsi i superior teismą pra
šydama injunetiono, drau
džiančio National Shoe 
Cutters’ unijai trukdyt dar
bą. Ta unija yra apskelbusi 
streiką.

šimtas uosto darbininkų 
kurie pereitą sąvaitę buvc 
apskelbę streiką, jau sugry- 
žo darban.

■

EDISONAS GYVENSIĄS 
DA 10 METŲ-

Garsusis Amerikos išra
dėjas Thomas Edisonas pa
reiškė. kad jis gyvensiąs da 
10 metų. Jisai laikosi tos te
orijos. kad jeigu žmogus pa
siekė 72 metu amžiaus ir ne
mirė. tai jis galis gyvent dar 
10 metų daugiau: o jeigu jis 
persirita ir per 82 metu, tai 
tada da kitą dešimti metų 
gyvens. Dabar Edisonas turi 
84 metus, taigi, sulyg tos te
orijos. jis turis susilaukti ko
kių 94 metų, nes jaučiasi la
bai sveikas.

Nuogos merginos ir vaikinai 
sykiu maudėsi.

South Braintree rezervua-j 
re buvo pradėję maudytis 
merginos ir vaikinai, dau-j 
giausia highschoolės stu-į 
dentai. visiškai nuogi. Jie 
ten išdarinėdavo visokius 
šposus iki aplinkiniai gyven
tojai pranešė policijai apie 
tai. Vieną vakarą policma- 
nams pavyko suimti dvi 
nuogas merginas ir todėl te
nai dabar tapo uždrausta 
maudytis.

Bostone pasirodė vaikų 
paralyžius.

Prasidėjusi New Yorke, 
vaikų paralyžaius liga pasie
kė jau ir Bostoną. Pereitą 
sąvaitę musų mieste buvo 
jau suparalyžiuoti 4 kūdi
kiai ir keliatas apsirgo ki
tuose Massachusetts 
tuose. Kol kas da medicina 
kitokio gydymo nuo tos Ii-

■.....................................................................................

I

gos nežino, kaip 
sveiko žmogaus 
sirgusiam vaikui

f .<1

yra I
I

mies- Į 
t

įleidimą; 
kraujo

I
-------- l,..

Ona Kubilienė sveikina 
south bostoniečius.

Nesenai išvykusi Europon nas piknikas yra rengiamas 
p. Ona Kubilienė, žinoma ’ _
South Bostono lietuvių dai- Munchbock Parke, Roslin- 
nininkė. prisiuntė “Kelei
vio" redakcijai šitokį laiš
ką :

“Brangus southbostonie- raspma plunksna, 
čiai! Man malonu jus pa- malonės atsilankyti, 
sveikinti ir kaitų pranešti.1 Našlaičių Komitetas,
kad musu ekskursija jau- ~ . .
Klaipėdoj. Kelionė buvo la-' Policija aiesta\ o du jau- 
bai smagi ir visi ekskursan- nu yY™, ir Stewartą,
tai jaučiasi labai ja paten- Pa>oxe
kinti. Šioj ekskursijoj važia- " ” 
vo apie 90 lietuvių.

“Širdingų linkėjimų vi
siems. Ona Kubilienė.”

i
i PAUL’S MENS

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tri. Hay market 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki L

šiais metais. Rugsėjo 6 d..

dale. Minėtame piknike bus 
leidžiamas išlaimėjimui 
auksinis laikrodėlis ir auksi- 

’ ' . Visi

ANT RENDOS IŠSIDUODA
3 Ruimu gyvenimas, Elektra ir ge

zas. $10.00. 112 Goki St. So. Boston.
I

Brukuojamo* Mašinėlės SHOP
z'

z<a.
a.
I
i v 
€
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KALENDORIUS ir spaudos dar
bas padarom gražiai ir greitai. 
Drukuojam laiškus j Lietuvą ir 
kitus rašymo patarnavimus atlie
kam įvairiom kalbom.

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St- prie Broadvay, 

SO. BOSTON, MASS.

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di-j 
delis pasirinkimas visokių gtailų. ; 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BROADWAY Į 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio’’ name.

251 BR0ADWAY, tarp C ir D et 
SO. BOSTON, MASS.

PILNAS PALAIDOJIMAS S125.00 
IR DAUGIAU.

I ši patarnavimą Įeina Grabas. Baksas. Iškasimas Duobės. 
Kūno Globojimas. lavonui Vežimas ir vienas automobilius. 
Tas patarnavimas tik Brocktone ir apielinkiniuese 

miesteliuose.
G. McGlinchey,

Telefonas 1308-R
446 Main Street, Brockton, Mass.

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI

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

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

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

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

KELEIVIS
253 Broaduray, So. Bouton, Mui,

Išsiduoda 2 forničiuoti kambariai 
Vienam ar dviem žmonėm Naujai, 
gražiai ištaisyta. Klauskit “Keleivio” 
ofise. (34)

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

vos ir visados šviežia* Dieiee 
galima gaut pas 

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patentai 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Teief. Richmond 1684 

Aptieka atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vakaro.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolai
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,

LAWRENCE, MASS.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Visokios rnšies Delikatesą. Impor
tuotų Šorių, Kumpio, Dešrą, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykio ir Reoto- 
rantas su geriausiu Namie (šaria
tu maistu.

GERA VIETA PIKNIKAM
Draugystėms duodu Piknikams vie

tą dykai. Graži vieta, prie ežero. Yra 
ir svetainė, bet jeigu norėtų vartot 
svetainę, tai skaitau $10.00. Pama
tykite. FRANK KAZĖNAS (35) 

188 No. Main st.. Raynham. Mass. 
Tel. Taunton Exchange 853 Ring !4.

LAIKRODININKAS
P. VALUKONIS

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

389 BROADWAY.
SOUTH BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas i/ Jos Kapotunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine. 

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADVAY

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 

223 puriap. didžio, apie 150 įvairių eilių, thdnaų 
dekkuauot ant viekų susirinkimų.

PALINKSMINS JISŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje trijų rožių riJ4e: 
TAUTIŠKOS, SEIMINIHOS IR DARBIN1NKIM0S.

Tai grąžinėta ir tartiagiaosto rilio knyga i 
Kiekvieasa terštą papaaiti sava kaygyM

KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

Kiekviena aaripirkąc tą kaygą fliilsaf ,
aia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. marką. f

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

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—IX 

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

499 BROADWAY, ROOM 4, 
SO. BOSTON, MASS.

Parduoda: NAMUS, FARMA8, 
KRAUTUVES.

IMiarina: A UTOMOBILIU8,
NAMUS, FORNIŠIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir sveikata. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lto> 
tavoje, greitai ir ataakanžiaL 
Norint pro patarnavimo, 
kitas, R. J. VAS1L
488 Bmadiray. So.


