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Rugsėjo 12 Rengiama 
Karo Dievui šventė.

X

JĄ SUGALVOJO AMERI
KOS MILITARISTAI.

Rengdami “Mobilizacijos 
Dieną,” jie nori užmurzinti 

taikos judėjimą.
Amerikos militaristai su

galvojo “Mobilizacijos Die
ną,’’ kitaip vadinamą da ir 
“Apsigynimo Diena.” Lai
kas tai dienai nustatyta 12 
rugsėjo. Sulyg išdirbto ar
mijos štabo plano, tą dieną 
kiekviena valstija turi mobi
lizuoti visas savo ginkluotas 
spėkas ir rengti militarines 
demonstracijas, kad paro
džius, kaip greitai jos galė
tų stoti karan, jei butų rei
kalas.

Bet ne visi šitam planui 
pritaria. Visų pirma jam 
pasipriešino Maine’o valsti
jos gubernatorius. Jisai 
griežtai pasakė, kad jis jo
kių Įsakymų iš Washingtono 
militaristų nepriima ir jokių 
demonstracijų savo valstijoj 
tą dieną nerengs.

Dabar ir kitas gubernato
rius pasisakė prieš tokią 
mobilizacija, būtent, Brya- 
nas, kurį demokratų partija 
yra nominavus savo kandi
datu į Amerikos vice-prezi- 
dentus. Priimdamas nomi
naciją, gubernatorius Brya- 
nas pasakė:

“Karinė propoganda, ci
vilių ir industrinių šalies 
spėkų mobilizacija yra ne
tik didelis ekonomijos eik
vojimas, bet ir klaidina ki
tų šalių žmones apie Ame
rikos tikslus...”

Maine’o valstijos guber
natorius irgi tą patį sako: 
jei mes pradėsime rengti to
kias demonstracijas, tai ki
tų kraštų žmonės manys, 
kads mes jau rengiamės prie 
naujo karo.

Japonai, matoma, taip ir 
suprato* šitą “Apsigynimo 
Dieną,” nes apie ją išgirdę, 
jie tuojaus pradėjo agituoti, 
kad Japonijoj turi būt su
rengta “Muštro Diena.”

Kodėl gi Washingtono 
militaristai užsimanė rengti 
tokią “šventę” Amerikoj? 
Koks jos tikslas?

“The New Jersey Leader” 
aiškina šitą paslaptį taip:

Amerikoje pstaruoju lai
ku prasidėjo judėjimas už 
taiką. Metodistų, presbyte- 
rijonų ir baptistų suvažiavi
mai nusistatė aiškiai prieš 
visokį karą. National Coun- 
cil for Prevention of War 
su visokiomis apšvietos or
ganizacijomis taipgi veda 
plačią agitaciją už taiką. 
Taigi militaristai ir sugalvo
jo užmurzinti šitą judėjimą. 
Jie nutarė surengti ginklų 
šventę ir išvesti minias į mi- 
Jitarinę demonstraoiįą. kad

iš šalies žiūrint išrodytų, 
jog visa Amerika garbina 
karo dievą ir remia milita- 
rizmą. Tuo budu militaristai 
išrodys geri ir reikalingi 
žmonės.

Bet pažangių Amerikos 
žmonių šitas militaristų pla
nas neapgaus, sako “New 
Jersey Leader.” Pažangus 
žmonės laikysis Progresy- 
vo veikimo Konferencijos 
Clevelande priimtos plat
formos, kuri atmeta visokį 
militarizmą.

PERSIJA UŽMOKĖS 
$60,000 UŽ AMERIKOS 
KONSULIO GYVASTĮ-
Amerikos valstybės sek

retorius Hughes paskelbė, 
kad Persijos valdžia 
užmokėti buvusio Amerikos 
konsulio Imbrie našlei $60,- 
000 kaipo atlyginimą jai už 
jos vyrą, kurį gauja tikybi
nių fanatikų andai nužudė 

Į Persijos sostinėj. Tai ve, ką 
reiškia valstybei turėti ku
nigų sufanatizuotus žmones. 
Netik sarmatą nuo viso pa
saulio, bet ir nuostolių rei
kia panešti.

ISPANAI VĖL GAVO I 
KAILI NUO AFRIKOS 

MAURŲ.
Krikščioniškajai Ispani

jai labai nesiseka kariauti 
su laukiniais Afrikos mau
rais. Keliatas dienų atgal Is
panijos valdžia pasigyrė pa
sauliui, kad jos armija pra- 

• dėjusi generalį ofensyvą 
I prieš maurų pozicijas palei 
Lau upę ir, Dievui padedant, 
laukiniai busią sumušti. Bet 
tas Dievas, matoma, krikš
čionims nepadeda, nes da
bar atėjo žinių, kad visuoti
nas ispanų ofensyvas pavir
to į visuotiną jų bėgimą. Af
rikiečiai taip sumušė ispa
nus, kad šie turėjo bėgti pa
likę visus savo ginklus ir ve
žimus. (Ir gerai jiems, nes 
ko lenda į svetimus namus.)

DE VALERA REIKALAU
JA KALINIAMS AM

NESTIJOS.
Airių revoliucionierių va

das De Valera. kuris buvo 
nekurį laiką uždarytas ka- 
lėjiman ir tik šiomis dieno
mis paleistas, dabar reika
lauja, kad ir kiti politiniai 
kaliniai, kurie 
arba Anglijos 
butų taip pat 
Kaipo vadas,
už jų nusidėjimą jisai ima 
ant savęs. “Juk tai butų 
sarmata,” jis sako, “kad Ai
rių respublikos kareiviai, 
kurie pildė mano įsakymus,

sėdi Airijos 
kalėjimuose, 
paliuosuoti. 
atsakomybę

į

BRAZILIJOS MAIŠTININ
KAI ATIDAVĖ PASKUTI

NĘ TVIRTOVĘ.
Iš Buenos AJres praneša-' 

ma, kad gautomis tenai ži
niomis, Brazilijos maištinin
kai, kurie ikišiol vis da lai
kėsi Abidos tvirtovėj prie 
Amazonos upės, pereitą są
vaitę jau pasidavė valdžios 
armijai. Tai esanti jau pas
kutinė žymesnių sukilėlių 
drutviečių.

i

Darbai Eis 

gerai.

PLIENO KARALIUS PRA
NAŠAUJA GERUS 

LAIKUS.

Ir vėl Kraujas Pasipylė 
Heroino Apielinkėj

SESI

RUSŲ LAIVAS PLAUKIA 
UŽIMTI VRANGELIO 

SALĄ.
Sovietų valdžios laivas 

“Raudonas Spalis” išplaukė 
.iš Kamčatkos uosto Petro- 
,pavlovsko į Vrangelio salą, 
kad iškėlus tenai sovietų

United Stątes Steel Kor-1 valdžios vėliavą ir apskel- 
poracijos galva Gary prana- ■ bus, jog toji sala yra Rusi- 
našauja Am 
gerbūvį. Kalbėdamas apie parnešė Amerikon anglų 
dabartinį pramonės judėji- lakūnas Broome, kuris 
mą, jisai pasakė: “Geležies skrenda aplink žemės ka-

Uya .
įęrikai netolimą jos teritorija. Šitokių žinių 
ajbėdamas apie parnešė Amerikon anglų

KINŲ FAŠISTAI PAKĖLĖ ir plieno fabrikantai Ameri- muolį. Vrangelio sala guli į 
koje turi pakankamai pama- rytus nuo šiaurės Sibiro ir

I •

NAMINI KARĄ.
“Dangaus ir saulės kara- to būti patenkintais dabar- amerikonai ją taip pat savi- _ _ _ . X* _ _  — — • ' •lijoj,” kaip kiniečiai papras- tinę pramonės situacija. Biz- 

tai vadina savo tamsų kraš-. nio atmosfera, nors ir ne- 
tą, atsirado fašistų. Londo- ■ taip stipri kaip tūli norėtų, 
ne gautomis žniomis, Kan-, vis dėlto ji yra sveika ir ra- 
tono apielinkėj tie kiniečių ' mi. Paskutinis raportas apie 
fašistai apsiginklavo ir jau 
pradėjo naminį karą su 
Sufi Yat Šen valdža. Buvo 
jau kruvinų susirėmimų ir 
išrodo, kad fašistai turi už- 
ėmę patį Kantono miestą. 
Sun Yat Sėn grąsinęs mies
tą bombarduoti, bet kol kas 
savo grąsmimo da nepildęs, 
—turbut dėlto, kad Kanto
no mieste gyvena daug eu
ropiečių. Visi svetimšaliai 
gavo savo konsulių patari-, 
mą niekur nebėgti ir būti 
prie savo turto, j 
jaus uostą atvykę jau Ang
lijos ir Amerikos karo lai
vai.

MUŠIS SU DEGTINES 
ŠMUGELNINKAIS ANT 

JŪRIŲ.
Pereitą pėtnyčią ties New 

Yorku ant jūrių įvyko karš
tas susirėmimas tarp val
džios agentų ir degtinės 
šmugelninkų.
agentų užkluptas ir šaudo
mas šmugelninkų botas 
pradėjo bėgti ir tuo pačiu 
laiku šmugelninkai ėmė 
mėtyt skrynes su degtine iš 
savo boto į jūres. Besisku
bindami du šmugelninkai 
persivertė per laivo bortą 
ir nuskendo jūrėse, o tre
čias, galų-gale, sustojo ir 
valžios agentai jį paėmė. 
Pažeistas šmugelninkų ka
pitonas dabar guli ligoninėj. 
Jis turbut mirs.

•

naši.

ŽMONĖS NUŠAUTI, 
KELI SUŽEISTI.

Kova eina tarpe Ku Klux 
Klano ir jo priešininkų. 

Pašaukta kariuomenė.
Pereitoj subatoj Herrino 

miestelyje vėl prasidėjo 
J j šaudymas ir vėl pasipylė 

žmonių kraujas, šeši tapo

cija. Eina paskalai, kad 
kliuksai organizuojasi ki
tam paviete ir žada užpulti 
Herriną didelėmis spėko
mis. Šio utarninko naktį 
prie City Hali atvažiavo 30 
automobilių su ginklais, bet 
keno tie ginklai, negalima 
buvo išklausti.

I ________________________

PAĖMĖ 200 KEISŲ 
DEGTINĖS.

Netoli Providence’o pro- 
hibicijos agentai užtiko pa- 

farmerius užderėjo labai ge-' juryje tuščiam vasarnamy 
rai. Javų kainoms pakilus, sukrauta 200 keisų škotiš- 
farmerių perkamoji gale žy- kos degtinės ir viską paėmė, 
miai padidėjo.

u,

derlių rodo, kad javai pas

I keisą eina 12 kvortų. Pa- 
Šitas pagerėjimas žemės imta degtinė apskaitoma į 

ūkio srityje tiesia pamatą $12,000.
viso musų biznio pagerėji
mui. Priėmimas Daweso 
plano Europoje taipgi daug 
prisidės prie biznio pakėli
mo.

“Su darbininkais jokių di-
___ dėlių ginčų nėra (suprask, ___ ,______________

Į Šangcha- j nėra didelių streikų). Pini- šovė tūlas Kijutaro Veda, 
gų pasiskolinimui yra į va- f” 

; lias ir jie labai pigus. Visa ! ciausvaa n norėjęs genero- 
tai sudaro pagrindą gerbu- lui atkeršyti už nužudymą 
viui, kuris greitu laiku Ame-'' 
rikoj pražydės.”

i

ŠOVĖ JAPONIJOS 
GENEROLĄ.

Šj panedėlį Tokios mies
te buvo padarytas pasikėsi
nimas nušauti Japonijos ge
nerolą Masataro Fukudą. J j

Žinios sako, kad jis esąs so
cialistas ir norėjęs genero-

BEDARBIS NUSIŽUDĖ.
Haverhill, Mass.—Perei

tą sąvaitę čia nusižudė Ja- 
mes E. Hawkes, 48 metų 
amžiaus darbininkas, kuris 

Valdžios 'jau ilgą laiką buvo be dar-

ANT KALNO SUSPROG
DINO SAVE DINAMITU.

Užlipęs ant Glennon kal
no viršūnės Colorados vals
tijoj pereitą sąvaitę suspro
gdino save dinamitu Z. M. 
Pike, kurio giminaitis yra 
atradęs žinomąjį Kike’s 
Peak, aukščiausio kalno vir
šūnę Colorados valstijoj.

APIPLĖŠĖ BRANGMENŲ 
SANDELI.

į

socialistų vado Osugi, ku
ris buvo militaristų sušaudy
tas tuojaus po žemės drebė
jimo Japonijoj.

7 ŽMONES UŽMUŠTI 
ANT KRYŽKELĖS.

Važiuojant skersai gele
žinkelį Ohio valstijoj per
eitą sąvaitę tapo traukinio 
sudaužytas automobilius ir 
užmušti 7 žmonės.

bo ir negalėjo jokio užsiė
mimo gauti. Neturėdamas 
iš ko gyventi, jisai užsidarė i „. _ 
savo namų toilete ir atsuko ’ FARMERYS NUSIŠOVĖ, 
gazą. Namiškiai rado jį už- Putnam, Conn.—Šį pane- 
troškusį. Ką pasakyti apie dėlį netoli nuo čia nusišovė 
tokį surėdymą, kur dyka- Curt Siefert, 48 metų am- 
duoniai kunigai ir kapitalis- žiaus farmerys, užtai kad 
tai nežino savo turtams ga- užsidarė Putnamo bankas, 
lo, o darbininkai turi žudy- kur b«vo Padėti jo pinigai, 
tis iš bado?

; SUĖMĖ 6 APGAVIKUS.
i New Yorke tapo areštuo
ti 6 apgavikai, kurie pasida
rę netikrų čekių išgavo iš 
kelių bankų $31,000. Juos 
suėmė ant rytojaus, kada 
jie atsinešė į vieną banką 
daugiau tokių čekių.

30 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
GELŽKEL1O NELAIMĖJ.

Savannah, N. Y.—Apie 
porą mylių nuo čia pereitos 
pėtnyčios naktį greitasis 
Detroito traukinys užbėgo 
iš užpakalio ir trenkė kitą 
traukinį. Pasekmėje to .bu
vo sužeista 30 žmonių. Ne
laimės priežastis buvo tirs- , ... T- ...
ta<. I Haverh111 Mass.-Kalbe-

damas su savo darbininku, 
pereitą sąvaitę čia krito ant 
vietos negyvas kun. Charles

KUNIGAS KRITO NE
GYVAS.

JAU $10,000,000 SUDĖTA 
I POLITINES LAIŽYBAS.

Wall Streetas visuomet su jo dusia, kad ir paskuti-
New Yorke pereitą sąvai- mėgsta spekuliuoti. Dabar- nio patepimo nespėjo gaut), 

tę trįs banditai apiplėšė tiniu laiku tenai eina dide- 
Feldenheimero ir Jacoby lės laižybos dėl busimo 
brangmenų sandelį po No. Amerikos prezidento. Wall 
170 Broadway, ant devintų Streetas stato $4 už Coolid- 
lubų. Jie pagrobė už $100.- ge’ą prieš $1 už bent kokį ki- žinių, kad siautusi tenai au-

80 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
AUDROS.

Nuo Virginijos salų atėjo

sėdėtų šiandien kalėjimo, <>00 deimantu ir auksinių tų kandidatą. Į tas laižybas dra 28 rugpiučio užmušė S0 jos. Tvarka palaikyti todėl 
Ir i, rn z, f oo zvo-» ■ *' I __l_r__ O t f\ SIAA AAA —___ • _ .-- ~ ’ I.,.._ _______*1'

'užmušti, keli sužeisti, ir kas LOEBO-LEOPOLDO BY- 
valanda laukiama vis dau- ^A PASIBAIGĖ,
giau triukšmo.

Karas kilo tarpe kliuksų 
ir jų priešininkų. Santykiai 
tarpe šitų kariaujančių 
frakcijų buvo įtempti jau 
nuo senai, ir pereitos suba- 
tos šaudymas buvo atbalsis 
pereitos žiemos skandalų, 
kada buvo nužudytas kliuk- 
sininkas konstebelis Cagle. 
Dėl jo užmušimo tuomet bu
vo suimti du broliai Shelto- 
nai. Pereitą sąvaitę turėjo 
būt nagrinėjama juodviejų 
byla. Bet valstybės gynėjas 
Delos Duty tą bylą panaiki
no ir kaltinamuosius paliuo- 
■savo.

Šita žinia taip sujudino 
Ku Klux Klano abazą, kad, 
rodos, perkūnas butų į juos 
trenkęs. Mieste pasidarė la
bai neramu ir tuojaus pasi
girdo šūviai. Kas pirmutinis 
pradėjo šaudyt, kol kas ne
žinia. Šerifas Galligan, di
delis kliuksų priešininkas, 
pasakoja, kad jis nuėjęs su 
keliais depučiais į garažą 
pasiimt automobilių. Garaže 
sėdėjęs žinomas kliuksma- 
nas Newbolt, keturis revol
verius prie savo šono prisi
juosęs, ir kaip tik juos pa
matęs, tuojaus pradėjęs šau
dyt. Jie šovę atgal, ir New- 
boltas tuojaus nusiritęs nuo 
kėdės. Paskui da trįs buvo 
nušauti, būtent, Dunning, 
Reid ir Willard—visi keturi 
kliuksai. Penktas buvo nu
šautas iš anti-kliuksų pusės, 
ir šeštas visai pašalinis žmo
gus, kuris važiavo su savo 
žmona pro šalį. Iš viso buvo 
paleista apie 60 šūvių.

Anti-kliuksai areštavo 
dėl šito atsitikimo 9 kliuk- 
sus ir vežiuoja juos iš vieno 
kalėjimo į kitą, bijodamiesi, 
kad kliuksai susiorganizavę 
nepaliuosuotų jų.

Kliuksai gi iš savo pusės 
išėmė apie 30 varantų savo 
priešininkams areštuoti, tų 
tarpe ir šerifui Galliganui. 
Jie sako, kad šerifas Galli- 
ganas pirmutinis pradėjęs 
šaudyti ir jis esąs didžiausis 
kaltininkas.

Miesto valdžia pasidali
nusi beveik pusiau, pusė 
kliuksų, kita pusė antikliuk- 
sų. Yra net d riejos polici-

LA PASIBAIGĖ.
Loebo ir Leopoldo byla 

dėl užmušimo Frankso Chi- 
cagoje jau pasibaigė. Ji lė- 
šavo išviso $250,000. Vien 
tik alienistai, kurie tyrinėjo 
tų jaunų žmogžudžių protą, 
paėmė $14,000. Kadangi 
abudu žydukai prie žmog
žudystės prisipažino, tai 
apie jų kaltę nebuvo nei 
klausimo. Klausimas buvo » 
keliamas tik dėl jų proto. 
Gynimo advokatai tikrino, 
kad jiedu nepilno proto ir 
todėl negali būt atsakomingi 
už savo pasielgimus. Proku
roras gi reikalavo abiems 
kartuvių. Argumentų buvo 
tiek, kad pasidarė apie 2,- 
000 puslapių rašto. Teisė
jas Caverly dabar šitą me
džiagą peržiūri ir 10 rugsė
jo paskelbs savo nuospren
dį, kuris turės būti vienas iš 
dviejų: arba kartuvės, arba 
kalėjimas iki gyvos galvos.

MACDONALDO SŪNŪS 
ATVAŽIUOJA.

Šiomis dienomis Ameri
kon atvažiuoja socialistas 
Malcolm MacDonald, Ang
lijos socialisto premjero sū
nūs. Jis yra garsaus Oxfor- 
do universiteto studentas ir 
kartu su keliais kitais to 
universiteto studentais at
važiuoja čionais debatuoti 
su Amerikos ir Kanados uni
versitetų studentais. Jis ža
la turėti čia apie 20 debatų. 
Debatams pasibaigus, jis 
ieisis namo per Naująją Ze- 
’andiją ir Australiją, taip 
kad vienu žygiu apvažiuos 
įplink visą žemės kamuolį.

PERKŪNAS PRITRENKĖ 
M. PETRAUSKĄ.

Šiomis dienomis iš Lietu
vos atėjo žinių, kad perkū
nas pritrenkė tik ką parva
žiavusį iš Amerikos Miką 
Petrauską. Daugiausia žal
ias užgavęs jam kojas.

•HILADELPHIJOJ KALA 
LENKIJAI PINIGUS.
Amerikos valdžios pinigų 

iirbtuvė Philadelphijoj da- 
>ar dirba Lenkijai pinigus. 
Medžiagą pinigams pristatė 
>ati Lenkija. Iš tos medžia
gos išeisią apie $5,000,000 
/eilės lenkiškų pinigų. Nau
ji lenku pinigai vadinasi 
“zlotais’ (auksinais).kuomet aš esu liuesas. j daiktu, ir pabėgo sudėta jau $10.000,000 žmonių. tapo pa-aukta valstijos mili-
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FRANCIJA PAGERBĖ 
SOCIALISTŲ VADĄ.
Liepos mėnesyje šįmet 

sukako 10 metų, kaip Pary
žiuje buvo nušautas karo iš
vakarėse Jean Jaures, vie
nas žymiausių Francijos so
cialistų, puikiausių kalbėto
jų ir didžiausių karo priešų. 
Francija tuomet rengėsi Į 
didžiausią pasaulyje skerdy- 
nę, o drg. Jaures buvo tik 
ką sugrįžęs iš tarptautinės 
socialistų konferencijos, kur 
buvo nutarta priešintis ka
rui visomis jiegomis. Užtai 
patriotai jį ir nušovė. Ir už
mušę jį šmeižė, vedi™ e:r.i 
“tėvynės išdaviku,” “vals
tybės priešu” ir t.t.

Praslinko nuo to laiko 10 
metų, ir Francijos parla
mentas, minėdamas šitas 
liūdnas sukaktuves, dabar 
nutarė pagerbti užmuštąjį 
socialistų vadą ir perkelti jo 
kūną į Pantheoną, kur ilsisi 
tiktai daugiausia užsitarna
vę ir daugiausia pasižymėję 
Francijos vyrai.

Kokia didelė permaina 10 
metų laikotarpiu!

Tai yra labai svarbus fak
tas, nes jis parodo, ligi ko
kio laipnio nusmuko reakci
ninkų intaka Francijos val
džioje, ir ligi kokio laipsnio 
pakilo socialistų prestižas.

Drg. Jaures žymiausis as
muo socialistų tarpe netik 
Francijoj, bet ir visoj Euro
poj, ir dėlto prieš jį buvo 
pakilusi didžiausia patrioti
nių džingų neapykanta.

t Jis matė karą ateinant, ir ' 
bandė sulaikyti jį. Jis žino
jo karo rengėjų planus labai 
gerai. Jisai smerkė Franci
jos sąjungą su Rusijos caru 
ir sakė, kad toji sąjunga ne
išvengiamu keliu veda prie 
katastrofos. Ir toj tarptauti
nėj socialistų konferencijoj, 
kuri buvo sušaukta Bruse-

I
i
I

i

medžiaginį mus žmonių bu- 
|vį. .. ..
j Sunkia skaudančia sirdi- 
j mi ėjo mus vyrai iš namų, i 
j skaudžia širdimi metė sei- Į 
i mynas. sunkaus jausmo Iv- į 

vienas iu tada klausė vats I v C *
savęs: už ką?

Pasipylė po sodžius, mies-

Į jo ir į didžiausias bandas su- 
varinėjo mus galvijus, ark
lius, ėmė pašarą, grudus, 
net vežimus, žmonėms už 
tai visai nieko arba beveik 
nieko neatlygindami. Per 
pirmutines karo dienas ūkis 
jau beveik visiškai suiro: 
dingo, niekais nuėjo dauge
lio metų žmonių rūpesčiai, 
vargai, sutaupymai.

Gi kur pati karo vėsula 
pasisukdavo, ten sodžiai, 
miesteliai, miestai ir viensė
džiai durnais į dangų kilo, 
ten apkasai, vielų pinklės 
mus laukus, pievas, miškus 
vagojo, darkė, ten siaubas 
savo kruvinus nagus išskės- 
davo.

Ir šimtus tūkstančių mus 
žmonių išvarė dar didesnį, 
negu karo baisenybės, vargą 
vargti; išvarė į tolimus, ne
žinomus Rusijos kraštus, 
kur niekas mūsiškių nelau
kė. Daugelis mus ir savo 
kaulus ten bevargdami, be
sikankindami sudėjo.

Ir vokietys okupantas at
nešė su savim suvaržymą, 
rekvizicijas, priespaudą, 

nekaltų žmonių 
uždėjo

Į mus žmonėms jungą.

šiitų valdžia labai nusigan- ■ dimi ėjo kentėti, mirti. Ir ne
do. Žmonės dabar fašistų 
kitaip ir nevadina, kaip tik 
žmogžudžiais. 0 Matteotti

Europa vėl ginkluojasi.
Lietuvos Žinios” kalba 

‘apie kruvinas 10 metų su- 
1 kaktuves maždaug taip:

Nelaimės, bėdos, vargai 
i dažnai žmogų pataiso, pa
daro jį doresnių, ypač jei 
jis prieš tai buvo šiokioj to
kioj prabangoj pasinėręs. 
Taip galima buvo laukti ir 
iš Europos tautų ir valsty
bių. Bet gyvenimas ką kitą 
rodo.

Prieš didijį karą francu- 
zai, anglai, rusai sakė: mes 
turime laikyti dideles a*mi- 
jas ir didelius karo laivy
nus, nes vokiečiai su anst-

Lii''

I mus užpulti. . Tegul jie su
mažina apsiginklavimą, su

kalbėta vienoj

Skulptorius Terzo Gene ir jo padirbtas paminklas Steinmetzui.

Tokiu budu lietuviai galė
tų dar susikoncentruoti Į 
stiprų kūną ir pakelti gre- 
siamus iš Europos nenusi- 
stovėjimo karus ir sekamas 
nelaimes.

Susiskaldę gi dėl tikybi
nių vidujinių ginčų, pasi
duodami jėzuitų direkty
voms, vargu mes galėsime, 
naujam karui ištikus, savo 
nepriklausomybę palaikyti.

vardą žmonės mini su di- gelius rekvizicijos: suiminė- 
džiausią pagarba. Jis pasi
darė kaip ir koks šventas.

Įdomų dalyką praneša iš 
Romos vienas Londono ko
respondentas. Suįvg papro
čio, jis sako, paskutiniame 
Italijos parlamento posėdy
je pirmininkas skaitė visų 
parlamento narių vardus ir 
pavardes. Priėjęs prie rai
dės M, jisai susilaikė, paskui 
pusbalsiai, lyg ir ko bijoda
mas, ištarė vardą “Matteot
ti.” -

Salėj pasidarė tokia tyla, 
kad ir širdžių plakimas gali
ma buvo girdėti. Ir šitokioj 
tvloj suskambėjo skardus 
balsas: “ŠIČIA!”

Visi nustebę sužiuro į tą 
pusę, iš kurios tas balsas pa
sigirdo. Visi žino, kad Mat
teotti nužudytas, o čia kaž- 
keno balsas praneša, kad 
jis “šičia!” Fašistų galva 
Mussolini pabalo kaip dro
bė. Parlamento pirmininkas 
susimaišė ir nežinodamas; plėšimus, 7
ka bedarąs, suskambino; šaudymus» uždėjo naują 
skambučiu ir dairosi po salę.! T! °*

_ . . . 5. . r , mis beveik pačią dvarų bau-
. Tuomet visi socialistai ir-^iavą grąžindami.

kiti opozicijos nariai sušuko ! Per .karą žymiai nusmuko ■
vienu balsu: [mus žmonių susipratimas, į

: pilietiška savijauta, beveik ; 
■ visiškai suiro mus kultūra;' 
• išnyko net laikraščiai, mo
kyklos, apsistojo dirbusios 
mums musų spaustuvių ma
šinos...

Tačiau tas pats Didysis 
FORDAS MOKINASI |kara?£. kun.s. ™ums

p»NOŠOKIŲ į ikino n t<is milzimskas, 
Automobilių

J

mušę jį šmeiže, vadindami į

"ŠIČIA! ŠIČIA!”
Fašistai tylėjo, nes jų nu- 

žudytasai Matteotti ištikru- 
jų yra šičia—šičia savo dva
sia.

Per.karą žymiai nusmuko 
mus žmonių susipi admas.

i

I

j rais-vengrais ir italai'' gali
jj --

į mažinsime tuojau jį ir mes. 
baisias jiegas, kurios mus rankų išplėšti, jos prie mus j Taip buvo 
spaudė, naikino: subyrėjo, neprileisti. Tečiaus per sun- į prieš karą Haagos konferen- 
susmuko ir rusų ir vokiečių kią, kruviną kovą, per griež-; cijoj, bet vokiečiai nesutiko 
galybės—ėmė kristi nuo tą pasiryžimą, pasišventimą,; 
Lietuvos vergijos pančiai, per susipratimą mes nuo sa- 
Atėjo diena, kurios tiek me- vo priešų, nuo žiauraus li
tų, tokiu ilgesiu laukė gėrės- kimo tą palaimą apgynėme, ginkluotos, 
nieji Lietuvos x aikai. ! Ir dar kartą, milioninis ------

Ne musų, ne nuskaustujų kartas išsipildė žodžiai, jog 
vardan ir reikalais tas Didy- niekas niekam nieko geruo- 
sis karas suliepsnojo. Ir tik 
visai netyčiomib, ačiū iškilu
sioms suirutėms tas karas 
atnešė silpniesiems palai
mos.

Tačiau toji palaima ne 
i savaime ir ne visiems atėjo. 
Ji teko tik tiems, kurie prie 
tos palaimos buvo priaugę, 
kurie tą palaimą sugebėjo 
bei ištesėjo kuo ne plikomis 
rankomis paimti.

Musų kaimynai gudai 
(baltgudžiai), ukrainiečiai 
ir daug, daug-kitų tos palai
mos nesugebėjo, neištesėj'o pradėjo šaudyt, 
savo laiku paimti. Ji praėjo vaikui jis išdegino akis, o 
jiems pro šalį. - kitam pataikė krūtinėn ir

Mums, lietuviams, tos pa- anį vietos užmušė. Policija 
llaimos niekas nedavė, nepa- farmeri arešUv0 h. dabal. 
i kišo. Atpenc: visi—ir rusai, ... *, . .. , .
;ir lenkai, ir vokiečiai sten- ,aiko^ kaucijos kaipo
‘gėsi tą palaimą mums iš žmogžudį.

v*

ju neduoda: reik pačiam 
paimti.

FARMERYS NUŠOVĖ 
VAIKĄ RENKANT 

OBUOLIUS.
Prie Condono farmos, ne

toli Bostono, sustojo aną
dien automobilius ir vaikai* 
nubėgo parinkti obuolių. 
Berenkant jiems obuolius, 
atbėgo su dideliu revolveriu 
Įniršęs senas farmerys ir 

Vienam

Klerikalų begėdyste 
Lietivoji.

lyje prieš karą, drg. Jaures Henry Fordas pasikvietė i 
pats pirmutinis įnešė suma- savo namus porą mokėtojų, 
nymą, kad karo sulaikymui kafĮ išmokytu jį ir jo šeimy- 
butų apskelbtas generalis \ ną šokti kadrilių, kaprisą, 
darbininkų streikas. | mazurką ir kitus senovės šo-

Sugrižęs iš Bruselio namo. į kius, kuriuose esą daug dau- 
Jaures sėdėjo su savo drau-; gjau gracijos ir dailės, negu 
gaiš viename Paryžiaus res- šių dienu šokiuose, 
loranų ir tarėsi apie surengi-| ‘ ‘________
mą didelės protesto demon-' VAIKAS UŽMUŠĖ MIES- 
stracijos prieš karą. Tuoj TO MAJORĄ 
tarpu lango uždangos pra-| Ant Kubos 
siskyre, pasrode ranka su^muštas A tc miesto 
revolyenu ir pasigirdo pu j jj nušQvė
silpai. Jaures sukniubo ant i ^^ininko broli 15 metu 

tuojaus mirė. Di-|vaik gydamas užtai,
įdziausis darbininkų vadas, kaltin0 lici.
tir mokytojas tapo užmuštas. virį„inka apiplėšimu 
■Nusiminimas proletariato ei- mjest0 j^do 
:lėse buvo neapsakomas.! • Y 
į žmogžudys tapo suimtas, j * ~ #
Tai buvo tūlas Raoul Wil- Dešimčiai me- 
lian, džingų pasamdytas 
įrankis. Nors dėl svieto akių 
pasodino jį kalėjiman, bet 
ir vėl paleido.

<

•J , ' .

pat mokyklos ir amžiaus, 
kaip ir Anglijos darbininkų kas^Kaiyje 
vadas Ramsey MacDonald. — ‘ '
Ir jei jis nebūtų buvęs nu- ir daugeliui kitų kraštų, at
šautas, tai šiandien jis vei
kiausia butų buvęs Franci
jos premjeru, taip kaip Mac- 
donald yra Anglijos premje
ru. Jiedu dalyvavo toj pa
čioj Bruselio konferencijoj 
ir pažinojo vienas kitą la
bai gerai.

nymą, kad karo sulaikymui

tų sukakus.

Rugpiučio 1 d. sukako 
Jaures buvo maž daug tos 10 metų nuo Didžiojo Karo 

pradžios. Minėdamas sitas 
sukaktuves, maj. P. Rusec- 

_ s” rašo:
Didysis karas mums, kaip

MATTEOTTI—“ŠIČIA.”
Matteotti buvo Italijos so- 

’cialistų vadas parlamente. 
Kada jisai ėjo Į parlamentą 
su dokumentais išrodyti fa
šistų valdžios šunybes, fašis
tai jį ant kelio pasigavo ir 
'nužudė.
? Dėl šito atsitikimo Itali- 
jpj kilo baisį audra. Visa ša
lis sukilo už Matteotti ir fa- 
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nešė dideliausių vargų, kan
čių, skriaudų, neteisybės, 
bet atnešė mums taipogi ir 
dideli bei netikėtą laimėji
mą, būtent atnešė mums 
šimtametės vergijos nuver
timą, davė mums nepriklau
somybę. Todėl šiandien, de
šimčiai metų sukankant nuo 
karo paskelbimo dienos, pa
minėkime tą didelę, taip 
skaudžią ir pagalios... taip 
laimingą mums dieną.

Ir ateiminkire:
Kai Didysis karas suužė, 

karas dėl visai svetimų 
mums reikalų, iškilo didelis 
visoj Lietuvoj verksnias, 
pasipylė ištisi asariį upeiial: 
tai ėmė karan, i vargti, 
žaizdų ir mirties laukus mus 
tėvus, brolius, plėšė vyrus 
nuo moterų, 
laimę, ardė

ardė šeimynų 
ukius ar šiaip < b

Gegužės 1 d. Tauragėj 
Įvyko socialdemokratų mi
tingas. Diena buvo graži, 
orkestras griežė, žmonių 
tūkstančiai, vėliavos plevė
suoja, triukšmas didžiausias 
pritraukia žmonių ir sudaro 
ūpą. Ir moksleiviai, kai ku
rie palikę medžių sodinimą, 
nuėjo pasižiūrėti triukšmo. 
Direktorius supyko, praside
da dabar mokykloj revoliu
cija. Pasišaukęs mokinius,

tada.
Dabar Vokietija, Austri

ja, Vengrija, Bulgarija nu- 
vieno žinunų 

skaitliavimu Europoj šiais 
metais yra po ginklu keliais 
šimtais tūkstančių kareivių 
daugiau, negu prieš didijį 
karą. Valstybių apginklavi
mas, įvairių ginklų kalimas buvusius mitinge, grąso iš
eina vis spartyn ir tolyn, mokyklos išginsiąs ir t.t. 
Mussolini stiprina laivyną, Direktoriui pagalbon ateina 
grasindamas, kad Vidurže
mio jura tik Italams turi 
priklausyti. Anglija ginda
ma kelią i lndostaną, į Aus- 

. traliją ir i Mossulą, italams 
I neapsileidžia. Prancūzai vi- 
: si ginklais apsikarstę.
i Mažoji Antantė kiek įma- 
: nydama perkasi ginklų. Ru- 
I sija irgi stiprina kariuomenę 
i didina oro laivyną. Lenkija 
' vos velka nepakeliamą ar
mijos užlaikymo naštą? Eu- 

■ ropoj stovi po ginklu apie 
' du ir pusė miliono kareivių.

Tiesa, Tautų Sąjunga kal
basi apie nusiginklavimą, 

: bet įsiskaitykite, ką žada 
! Tautų Sąjunga nuginkluot. 
Jei manote, kad Franci ją, 
Italiją, Jugoslaviją, Lenki
ją, Angliją, tai klystate. 
Tautų Sąjunga yra susirū
pinusi, ką padarius, kad ma
žosios valstybės negalėtų be 
didžiųjų kontrolės įsigyti 
ginklų. O apie didžiųjų val
stybių apsiginklavimą Tau
tų Sąjunga nedrįsta užsi
minti.

Prisieina dabar po 10 me
tų nuo didžiojo karo pra
džios, prisipažinti, kad vals
tybių rubežiai atrodo netvir
ti, kad politinės lygsvaros 
nematyt, kad reikia laukti 
naujųjų karų, naujų permai
nų. Ruhro šalis, Besarabija, 
Makedonija, Albanija, Fiu- 
me, Korfu, Tunis, Maroko, 

j Vilnius, Mosulas, Sirija— 
i vis tai klausimai, dėl kurių 
gali ištikti nemažesnis ka
ras, negu nesenai pakeltas.

Praeitas dešimtmetis Lie
tuvos istorijoj turi didelės 
teigiamos- reikšmės, Ž bet 
bendra Europos padėtis pa
silieka dkr nenusistovėjusi, 
lygsvara dar nėra pasiekta, 
žemlapis gali mainytis. *

Turint visa tai omeny, 
Lietuvos liaudies užduotis 
turėtų būti vienytis ir stip
rintis, kad kilus naujai aud
rai butų galima lengviau 
prieš ją atsilaikyti.

Kadangi tikyba šią gady
nę yra labai nustojusi savo 
senoviškos galybės traukti 
krūvon ir vienyti žmones, 
tad nėr ko naudotis ja kai
po valstybiniu cementu,-nes 
dabar tikyba yra labiau ar
dantis, negu tveriantis gai
valas-—tai lietuvių tautai 
stovi prieš akis užduotis pa
sistengti greičiau atskirti ti
kybą nuo valstybės, palie
kant ją privačioms organi
zacijoms.

I

kapelionas ir notaras, kape
lionas apkaltina mokinį P. 
Navicki už nemokėjimą po
terių ir griežtai pasako Pe
dagogų Taryboj; “Jei Na- 
vickis eina mokyklon, tai aš 
neinu, jei jis neina— aš ei
nu!...’ Pedagogų Taryba 
turėjo Navickį prašalinti. 
Direktorius padrąsintas 
“nusisekusiu žygiu,” kitą 
kartą siūlo prašalinti IV kl. 
mokini St. Maciejauską už 
buvimą mitinge ir kaipo 
varpininkų kuopeles pirmi
ninką. Pedagogų Taryba 
negalėjo Maciejausko pra
šalinti. nes nebuvo prasikal
timo. Bet direktorius nenu
leido rankų. Jis apkaltina 
mokytojus “bolševikais”— 
šaukia tėvų susirinkimą, 
kad prašalintų kai kuriuos 
mokytojus. Tėvų Komiteto 
pirmininkas p. J. Urbutis 
teisingai paaiškino dalykų 
stovį, ir tėvų susirinkimas 
išnešė rezoliuciją, prašyda
mi šv. Ministerį pakeisti di
rektorių. Taip baigėsi moks
lo metai. Direktoriaus užsi
spyrimas tebesitęsia. Norė
damas kokiu nors budu, 
“ant savo” pastatyt, neduo
da Maciejauskui pažymėji
mo. Pedagogų Taryba nesu
tiko su tokiu direktoriaus 
nusistatymu ir todėl pažy
mėjimų dar niekas negavo. 
Kas bus kitais metais—pa
matysime.

Maldutis.
r » s.-*'!
~--------------

Skaitytoj, Pastate.
% A* ■<""* * ■ ■■ »♦

Louisianos valstijoj pra
vestas bilius ir gubernato
riaus pasirašytas, kad kiek
vienas .vyrąs, norėdamas ap
sivesti, turi pirma nueiti pas 
daktarą ir gauti paliudymą 
apie savo tinkamumą. Nę- 
pristačius daktaro liudyino, 
valdžia neduos leidimo ves
ti.

t 1

Ristikas Požėla taip su
judino Chicagą, kad net 
šiurpulys s— " ' * ’ ’ - 
Adv; Gų_ 
vertė adv. Jurgėlionį, Dr. 

ralių ir Lt.* Turbut sudna 
Hiena nebetoli.

> ima. Pamislykit: 
ūgis _ imtynėse par- 

Davidonis parvertė Dr. Ka
ralių ir Lt. Turbut sudna

Reikia manyti, kad lietu
viai atletai greitai užvaja- 
vos amerikonus. Požėla ža
da ateinančią žiemą paristi 
visus galiūnus. Jack Demp- 
sio pirmas ministeris (lietu
vis) gal tuojaus išmuš viso 
pasaulio kumštininkus. Bos
tone pastaraisiais metais la
bai pagarsėjo kojinės bolės 
kapitonas Kazlauskas. . P.
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To niekas nepeikia

BROOKLYN, N. Y. 
“Dorieji” Lygos komunistai 

kriaučiuose.
Kas-gi yra toji komunistų i 

Fosterio pagimdyta unijose 
Lyga? į šitą klausimą ma
nau nereikalinga plačiai nei 
atsakyti, nes kiekvienas pla
čiau apsiskaitęs žmogus ži
no, jog toji komunistų L) 7a 
yra suorganizuota tikslu, 
idant įsibriovus į unijos ap
mokamas viršininkų vielas, 
panaudoti unijos iždus ko
munistų partijos tikslams ir 
uždėti komunistišką dikta
tūrą ant unijos narių.

šitie Lygos tikslai yra ne- 
ginčyjamu faktu, taip kad 
net komunistų vadai asme
niškai patįs tai prisipažįsta. 
Gi visi “organizatyviai dar
bai,” “amalgamacijos,” 
“dirbtuvių sistemos,” “ben
dri frontai” ir t.t., yra tik 
blofas, su kurio pagalba ko
munistai mulkina mažiau 
protaujančius darbininkus.

Tiek to apie pačią fašis
tišką komunistų Lygą. Bet 
paskutiniu laiku “Laisvės” 
“skymininkai” nuolatos per 
tą šlamštą giriasi, kad jų 
Lyga Brooklyno kriaučiuo
se elgiasi labai “teisingai,” 
statydama “dorus,” “teisin
gus” ir “darbininkų klesai 
pasišventusius” komunistus 
} unijos viršininkų vietas.

Na, ar ištikrujų komunis
tai taip elgiasi, kaip jie gi
riasi? Tą bandysime nors 
trumpai peržvelgti.

Visų pirma, visi jau žino
me “garsųjį” Bekampį, ku
ris “atsižymėjo” pas mumis 

. paskutiniais metais delega- 
taudamas. Kaip visi kriau
čiai, taip ir komunistai ge
rai ' žinojo Bekampio gir
tuokliavimą su kontrakto- 
riais (ir net su kai-kurių bo
sų pačiomis). Taip-pat ko
munistai labai gerai žinojo 
ir tuos bosų overkotus, ku
riais “laisviečiai” buvo ap
dovanoti. O vienok konju- 
nistai visomis pastangomis 
rėmė Bekampį. Ir netik rė- j 
mė, bet ir padėjo Bekampiui 
daryti atlyginimus bosams 
už visokias dovanas. Pavyz
džiui, 1921 m. komunistai, 
Bekampio ir bosų užmany
mu, visu frontu stojo ir ne
legaliai numušinėjo lietuviš
kose dirbtuvėse darbinin
kams algas. Gi kontfakto- 
riaus Beržiečio “reikalu” 
komunistai, unijos ir darbi
ninkų žvilgsniu, dar biau- 
riau pasielgė: komunistams 
administratoriaujant unijoj, 
jie prieš unijos narių norą 
daleido Beržiečiui išmesti 
iš savo dirbtuvės senuosius 
darbininkus ir išsirinkti, ko
kie jam patinka.

Na ir ve Lygos koniunis- j 
tai visgi drįsta dabar kriau- j 
čiams pasakoti, kad jų šito-: 
kia taktika ir darbai yra 
“pasišventimu darbininku 
klesai.”

Pagalios kyla klausimas, 
kodėl komunistai tokiuose 
aiškiai pardavikiškuose ir 
šlykščiuose ^darbuose rėmė 
Bekampį,'nors visi kriaučiai 
tuomet jo žulikystes aiškiai 
suprato? Atsakymas—jie 
rėmė ji todėl, kad “Laisvė” 
rėmė, o “Laisvė” rėmė ir 
gynė Bekampį todėl, kad 
jos redaktoriai nuo jo over
kotus gaudavo. Tai ve, kaip 
susidaro Lygos komunistiš
ka kombinacija kriaučių 
unijoje. Ir šitą faktą kriau
čiai turi gerai įsidėmėti.

Dabar dar vieną “doros” 
.pilną ir “teisingą” komu
nistą Lyga visuomet peršą 
kriaučiams, tai yra A. Jan
kauską. Bet šitą niekšą, gir
tuoklį, ištvirkėlį ir melagį 
Brooklyno kriaučiai per
daug gerai pažįsta, kad 
duot jam kokį nors pasitikė
jimą,ir Lyga,negalėdama tą 
demagogą Brooklyno kriau
čiams įpiršti, pasistengė 
jį išsiųsti į Baltimorę, many
dama, jog ten kriaučiai yra

I mažiau išsilavinę ir tokį 
i Jankauską greitai nepąžins.
Brooklvne apie Jankausko 
darbus nėra ką kalbėti, nes 
visi jį gerai žino. Bet reikia 
pažymėti, kad komunistai

(Jankauską visur statydavo 
ir jį remdavo, nežiūrint, 
kad asmeniškai patįs komu
nistai ji bepročiu vadinda
vo. Bet, mat, Lygos discipli- 

i na. %
Pagalios, kaip Lyga elgė- 

’ si Keršuliui pirmininkau
jant musų unijos skyriui?

Reikia pažymėti, kad 
• Keršulis, būdamas unijos 
(pirmininku, tuom pačiu lai
ku buvo kontraktorium. 

, Vienok Lygos komunistai jį 
uoliai rėmė. Dalykas štai 

į kaip buvo: Keršulis, įstojęs 
j į kriaučių biznį, norėjo re
zignuoti nuo unijos pirmi
ninko vietos, bet Lyga jam 

; įsakė dar būti unijoj pirmi- 
■ ninku, iki Lyga išrinks kitą. 
Tad Keršulis,. būdamas' 

i stambiu Lygos nariu, klausė 
jos įsakymo, išbūdamas apie 

j du mėnesiu unijos pirminin
ku ir kartu kontraktorium.

Tai ve, koki Lygos komu
nistų “teisingi” darbai uni
joje. Ir butų galima šimtus 
daugiau komunistų “fėke- 
rysčių” prirodyti musų or
ganizacijoje, bet manau už
teks, nes musų kriaučiai ir 

; taip juos gerai žino. Vienok 
į akyvaizdoje šitų jų niek- 
šysčių, komunistų pakalikai 
drįsta girtis per “Laisvę,” 
kad ^ie esą “padorus” ir 

i “teisingi.” Aš jums, broliai, 
pasakysiu, kad veltui jūsų 
girimasis, nes musų kriau
čiai perdaug jūsų veidmai
nystes pažįsta, kad jūsų pa- 
sigirimams tikėti.

Beje, musų kriaučiams 
dar teks viena aiški komu
nistų Lygos veidmainystė 
matyti, tai šita: Visi žinom, 
kaip komunistai prieš A- 
malgameitų paskutinę kon
venciją norėdami prieš 
“Darbo” redaktorių V. Poš- 

i ką išnešt rezoliuciją, pasa- 
I ko jo, kad esą Poška nege
ras redaktorius yra todėl, 
kad jis nieko nerašo prieš 
Hillmano-Shlossbergio “bja
urią mašineriją” unijoj. Da
bar, kaip žinome, jau V. 
Poškos vietą užims munšai- 
no ir franeuziško romatizmo 
uėstas L. Pkuseika. Na ir 

požiurėsime, ar tas komunis
tas ves “Darbe” agitaciją 
prieš Hillmaną ir Shlossber- 
gį. Aš iš savo pusės užtikri
nu, kad Pruseika nei gu-gu 
prieš unijos viršininkus 
‘“Darbe” nesakys. Tik šitą 
patartina kriaučiams gerai 
tėmyti, o tuomi pamatysite 
dar vieną, gana šlykščią, ko
munistų Lygos veidmainys
tę.

Vienaip ar kitaip, bet pa
tartina, kaip Brooklyno, 
taip ir kitų miestų unijis- 
tams drąsiau ir griežčiau ko
voti prieš tą niekšų ir veid
mainių Lygą, nes tai yra ša
šas &nt organizuotų darbi
ninkų kūno.

Pasvirkalnietis.

I

I

I

nės į pikniką nesirinko, tai 
generolai pradėjo tarp sa
vęs diskusuoti, kodėl publi
ka i jų parengimus nesilan
ko. Vienas sako, kad, girdi, 
piknikai jau išėjo iš mados. 
Bet kitas jam pastebi, kad 
netik į piknikus, bet ir į jų 
balius ir prakalbas publika 
nesilanko. Bediskusuodami 
jie priėjo prie to išvedimo, 
kad geriausia daryti mitin
gus “kičinuose,” kur susirin
kę žmonės gauna išsimest 
vieną-kitą burniukę ir būna 
duosnųs, tuomet, esą, gali
ma ir “Laisvei” aukų pa
rinkti.

Tai šitokia dabar yra mu
sų darbiečių taktika—nugir
dyt žmogų ir paskui išviliot 
iš jo paskutinius centus sa
vo reikalams.

Vakarop atvažiavo minė- 
tan piknikan pilnas automo
bilius munšainerių, tarp ku
rių buvo ir vyriausis E. St. 
Louis bravarninkas. Prasi
dėjo munšainerių su darbie
čių generolais puota. Taip ir 
užbaigė jie tą savo pikniką. 
Išviso-žmonių buvo apie po
ra tuzinų. i

Tai ve prie ko priėjo ko
munistai demoralizuodami 
darbininkus ir skaldydami 
jų jiegas. Seniaus, kol socia
listų jiegos buvo nesuskal
dytos ir visi išvien darbavo
mės po socialistų vėliava, 
tai nereikėdavo piknikus 
rengti susidėjus keliems 
miestams, kad sutraukus mi
nias publikos. Žmonės vi
suose musų parengimuose 
skaitlingai dalyvaudavo ir 
musų darbui atjausdavo. 
Dabar publika sudemorali- 
zuota ir atgrasinta. Už tai 
ačiū komunistams —“Lais
vės” ir ‘“Vilnies” fanati
kams. ♦ ♦ ♦

Musų darbiečių generolas 
yra didžiausiame nubudime, 
nes jo trįs kūdikiai randasi 
ant mirties patalo. Jau per
nai vienas tų kūdikių buvo 
numiręs, bet Pruseika ste
buklingu budu buvo jį pri
kėlęs iš numirusių. To kūdi
kio vardas A. L. D. L. D. 
Bet, rodo, kad šįmet J. Dau- 
įotėlis turės giedoti amžiną 
atilsį už visus savo kūdikė
lius, būtent A. D. P. L. S., A. 
L. D. L. D. ir dukrelę L. M. 
P. S. Trįs pagrabai, rodosi, 
bus vienu sykiu ir vienoj 
stuboj.

• “Keleivio” Skaitytojas

tik latviška skoba- galvojo. Jos. nutarė duoti
I .................. ....... - -

nto, bet jis esąs.biznie- eina tik latviška skoba- galvojo. Jos. nutarė duoti 
ir smulkiosios buržuazi- putrė, o ne prakalba. ‘našlei tik 25 dol., o liku-:

ĮV“****rikis. Į gjug pasHaiky. i

zidento, bet jis ei 
rius ir si 
jos tarnas ir neginsiąs dar
bininku reikalų taip gerai, 
kaip Fosteris.

Jeigu tik senatorius La 
Follettas butų apsiėmęs kan
didatu ant Darbininkų Par
tijos tikieto, tai minėtas kal
bėtojas butų sulyginęs jį su 
Leninu ir Trockiu, o dabar 
kaip La Follettas atstūmė 
komunistus, tai komunist- 
tams neliko nieko daugiau 
daryli kaip tik plūsti La 
Follettą. Man labai yra keis
ta, kad komunistai, turėda
mi savo tarpe tokį didelį ir 
garsų savo žmogų kaip Wil- 
liam Fosteris, prašė kad ap
siimtų į kandidatus toks 
buržujus La Follettas. Pasi
rodo, kad Fosteris nebuvo 
tinkamas ant prezidento. 
Bet kaip atsisakė La Follet
tas ir McDonald, tai jau ge
ras ir Fosteris. Reiškia Tos
teris yra trečias rūšies kan
didatas, o trečios rūšies pa
prastai viskas yra prasčiau
sia.

Minėtas kalbėtojas tiek 
pripasakojo nesąmonių, 1/ad 
vienas jaunas rusas sakė tu
ris net 16 klausimų, žinoma, 
kalbėtojas, rodos, į porą 
klausimų atsakė, bet rusas 
nebuvo patenkintas jo aiški
nimais. Ir ištikrujų, iš niinė-

binghamton, n. y. 
Profreaiatėma nepavyko, 

pasinaudoti.
Vietos progresistės su

manė panaudoti vienos 
nelaimingos moters vardą 
pasipelnymo tikslams. Jos 
surengė pikniką ant 13 lie
pos ir visur iškabino ap
skelbimus, kad visas pikni
ko pelnas eisiąs suvargu
siai ir sergančiai našlei Ra- 
muliunienei. Padarę šito
kius apskelbimus progre
sistės pasileido vaikščioti 
po biznierius, prašydamos 
paremti minėtą pikniką, o 
kartu pagelbėti ir nelai
mingai našlei. Supranta
ma, biznieriai neatsisakė ir 
davė piknikui įvairių daik
tų. J. M. Kaminskas ir vie
tą piknikui davė uždyką. 
įplaukų ant pikniko buvo 
apie 10.0 dol. Kadangi iš
laidų buvo mažai, tai pel
no atliko apie 72 dol.

Visi manė, kad visas tas 
nuo pikniko pelnas bus ati
duotas minėtai našlei. Bet 

to kalbėtojaus prakalbos iš- musV progresistės ką kitą

Columbia ®

Nueik pats ir pania- y 
tyk puikius ir stebėti
nus Naujus Columbijos Pho- 
nografus (New Columbia 
Phonographs). Tas .Modelis 
yra 520, kaina $125.00.

! 1—!—
: l i

. ■ 11 
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b-”
ir y

ir lietuvių yra be darbo. 
Drataunės taipgi silpnai 
dirba. Geriausia dirba ge
ležies gaminimo dirbtuvė.

“Keleivio” No. 30 tilpo 
' iš musų kolonijos kores- 
j pondencija, po kuria pasi- 

---- --------,, pašo K. J. A. Toj korespon- 
atiduoti, tai našlė pagrąsi- dencijoj jis neteisingai pa- 
no joms teismu. Žmonės, | davė S. L. A. kuopos nu- 
kurie minėtam piknikui šį men\ čia gyvuoja S. L A. 
bei tą aukavo, irgi pradėjo' 278 kuopa, o ne 27. Kas- 
progresistėms išmetinėti,! link kuopos pirmininko, 
kad jos nori biedną našlę ■ kad jis daro kuopai gėdą, 
nuskriausti. Matydamos,: tai parašyta tiesa. Jis buvo 
kad kitokio išėjimo nėra, į “dėdelių” sugautas ir nu- 
progresistės atidavė minė-' baustas pinigiškai. Taipgi 
tai našlei visą nuo pikniko t^aslink šeimynos, gyve

nančios ant Hillyord gat
vės irgi buvo parašyta tei
sybė. Jeigu kokis lietuvis 
atsilanko čia iš kitos kolo
nijos, tai tokį pasigauna 
koks senas bernelis ir veda 
į tą “stebuklingą” vietą 
prie srutų bačkutės.

Dabai- aš norėčiau žino- 
! ti, kodėl minėtas korespon
dentas pasirašė po savo 
korespondencija raidėmis 
K. J. A.? Visi žino, kad ki
tos tokios ypatos, kurios 
vardas ir pavardė prasidė
tų raidėmis K. J. A., Ham
iltone nėra, kaip tik mano. 
Visas skirtumas tik tame, 
kad man<> pavardės pirmu
tinę raidę jis nukėlė į prie-, 
šakį. Užgauti toj korespon
dencijoj žmonės tuojaus 
puolėsi ant manęs su bai
siausiu įnirtimu. Aš nesu
prantu, ką toks korespon
dentas mano vartodamas 
svetimų pavardžių inicia
lus? Butų gerai, kad "Ke
leivio” redakcija tokio ko
respondento tikrąjį vardą 
paskelbtų viešai, nes deliai 
jo bereikalingai nukenčia 
nekalti žmonės.

0 tiems, kurie minėta 
"korespondencija užsigavo, 
patarčiau švariau gyventi, 
tai niekas apie jumis į laik
raščius nerašinės.

Jonas A. Krakauskas.

| ti, ant “agitacijos.” Vienok 
našlė tų 25 dolerių nepri
ėmė ir pareikalavo viso pel
no. 0 kad progresistės pur
tėsi ii- viso pelno nenorėjo

pelną. Vadinasi, progresis- 
tėms pasinaudoti nepavy
ko.

Gudelieti*.

NORWOOD, MASS. 
Visko po buk j.

Tūlas laikas atgal čia 
darbai ėjo gerai, tai ir 
sportams buvo laimė, d 
ypač tiems, kurie turi au
tomobilius. Būdavo jie 
kalba: kad nors vikeišiną 
gaučiau, tai bent pasitran
kyčiau—tuojaus atsidur

čiau Ohio valstijoj. Dabar 
darbai susilpnėjo, sporte- 
lhai gavo vikeišinus, bet va
žinėtis jie nenori. Mato
ma, už gasoliną neturi kuo 
užsimokėti..

♦ * *

Norvvoodo policija ruo
šia “ablavą” ant kazirnin- 
kų, kurie kai kurapkos su
lenda i žolę ir kazyruoja. 
Prie Washington gatvėm 
yra publiška mokykla, ap
link kurią auga puiki žolė, 
tai ten musų “draugučiai” 
kazirninkai sulindę ir gemb- 
lina.

♦ $ $
Nors Norwoode šią va

sarą lietaus mažai buvo, 
bet Norwoodas vistiek šla
pias. Badas deliai sausme- 
čicf negręsia. Nors daržovės 
ir javai neužderėjo, bet už
tai vištų daug prisiauginom, 
nereikės važinėti po farmas 
vogti. Vištas pardavę galė
sim nusipirkti duonos ir ko
pūstų.

Tai yra stebėtinas Naujas 
Columbijos Phonogiafas. 
(New Cohimbia Phonograph ) 
Modelis 420. kaina $100.00. 
Tegul Columbijos pardavėjas 
parodo jums jį.

Jųa su džiaugsmu priimsite tuos naujus 
Columbijos Rekordus.

Rugsėjo—September mėnesio vakarai bus linksmesni jei turėsite 
naujus Columbijos Rekordus pasiūlytus čia kurie stebėtinai Jus 
linksmins.

Šiuose Rekorduose yra gražiausių dainų, šokių, instrumentaiių 
muzikos veikalų, populiariškiausios dainos ir grojai, kuriuos Jus 
mėgstate ir mėgsite ir norėsite klausyti. Visi šie rekordai yra gar
siausių lietuvių artistų kalto iš Lietuvos taip ir iš Amerikos.

Nusipirk tuos gražiausius naujuosius rekordus dabar, tai tuo
jaus galėsite linksmintis gražia muzika ir dainomis savo namuose. 
Pasiimk šį rekordų surašą šiandien ir nueik pas Columbija parda
vėjų ir paprašyk, kad jis Jums pagrotų Nauju Columbijos Phonog- 
ratu (New Columbia Phonograph). Phonografo gražus tonas ir 
graži išvaizda, privers Tamstų jį nusipirkti Kaina nuo $50.00 ir 
aukščiau.

Redakcija Atsikyaii.
A. Navickui .—Dėl sprog

stančios medžiagos kreipki
tės į agrikultūrcis departa
mentą savo valstijoj ir pa
aiškinkit, kokiam tikslui ji 
jums reikalinga ir kiek jos 
norite. Rašyt reikia angliš
kai. Jei patįs negalit, tai pa
prašykit kito. Adreso mes 
tikrai nežinom, bet mano
me, kad laiškas nueis kur 
reikia, jei užadresuosite ši
taip: Statė Department of 
Agriculture, Harrisburg, 
Pa. •’

WATERBURY, CONN. 
Daibiečių piknikas su 

prakalbomis.
Rugpiučio 10 d. buvo su

rengtas Amerikos Darbinin
kų Partijos miesto centro 
komiteto piknikas. Kaįbėto- 
jum buvo William Sirnons, 
distrikto organinzatorfus. 
Kalbėjo apie Rusiją, išgir- 
damas jos nuveiktus dar
bus;'keikė socialdemokrati
ją ir socialistus. Toliaus jis 
pradėjo kalbėti apie atei
nančius prezidento rinki
mus ir kandidatų tinkamu
mą. Dabartinis prezidentas 
republikonas Coolidge esąs 
netinkamas, nes sulaužęs, 
policmanų streiką Bostone 
ir jis yra kapitalistų parti
jos šulas. Demokratų John 
Davis taipgi kapitalistų par
tijos atstovas ir Morgano 
advokatas,-kuris ir gins tur
čių reikalus. Darbininkų 
jartija, girdi, vra nomina
vus ant prezidento “drg.” 
William Foster. Čia tasai 
kalbėtojas pradėjo piešti 
Fosterio nuveiktus “dide- 
ius” darbus, kaip jis gelž- 
celiečių streiką vedęs, kaip 
jis darbininkams esąs “pasi
aukavęs” ir t.t. Liepė vi
siems “susipratusiems”: 
proletarams balsuoti tik už 
Darbininkų Partijos kandi
datą William Foster. Taipgi 
prisiminė ir apie senatorių . 
Rolpert La Follettą, kad tas

I

EAST ST. LOUIS, ILL. 
Trijų “komunistiškų para

pijų” piknikas. Komunistų 
“kūdikiai” miršta.

Rugpiučio 17 d. darbie- 
eiai surengė trijų “komunis
tiškų parapijų” pikniką, 
Muller Grove Washington 
Parke. Piknike dalyvavo 
Collinsville, III. “parapija 
7,” E. St. Louis, III. “parapi
ja 71” ir St Louis, Mo. “pa
rapija 45.”

Kadangi buvo garsinta, 
kad tai bus didelis ir puikus 
piknikas, tai nuvažiavau ir 
aš pasižiūrėti. Nuvažiavau į 
pikniko vietą 4'val. po pie
tų, bet žmonių dar kaip ir 
nebuvo, tik keli darbiečių 
generolai vaikštinėjo nosis 
nuleidę, kai kurie jau buvo 
prisitraukę komunistiško 
“muliuko.” Kadangi žmo- irgi esąs išstatytas ant pre-

I

10 colių 75c.
1 Madralka polka. 

16003F j Paskarka polka
Į Stanyslav Bagdzynski, 
į Armonika Solo.

švintant aušrelei.
16001F LJoni* Ramanausku*.

Tenoras.
' K c’ionė
Iš Virhaliaus i Kannf.
K. Vosylius ir P. Luš
nakojis.
Juokinsi Duetui (Couiie 
.Dueto).

Sibiro nelaisvėje. 
Lekcija iš biblijos. 

: J. Plieniunas ir P.
lušnakojis. Komiškas 
Dialogas.

K? močiutė padarei.
E7603 ha,P<’ r***"*-

Salomija Staniuliutė ir 
O. Rudauskaitė Biezis

E7868

E7616

* * *

senberniams ir 
tik ir nesiseka.

1Ann?ul maršas.lbOOZr Klerneto Polka
I Columbia Liet. Orkest. 

fI beržyną eina Ona. 
16000F; Atvažiavo Sveteliai.

Kastas Sabonis,
į Baritoną*.

Lakūnai, 
šokikai.
J. Plieniunas ir P. 
Lušnakojis. Komiška* 
Dialigas.

Musų 
našliams 
Žiūrėk, jie suka, suka apie 
merginas bei našles, o tuo 
'.arpu atvažiuoja iš So. 
3ostono koks kerėpla ir 
kąsni iš po pat nosies nu- 
veria.

komas ’
Piktumas neapsa-

E7869

E7602
Plauk a sau laivelis. 
Ai jsivilkčiau čigono 
roog.
Salomija Staaiuliatė ir 
O. Rudauskaitė Biezis

f Vos tik mėnuli*. 
E7478 J G*«"*in*i Brooklyno Misras 

t Kvartetas.

L

. COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, Ine., NEW YORK

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
‘ MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA IŠDIRBYSTfcS 
| GKAMAFONU8 IK REKORDUS.

Lietuviški Rekordui pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 
i muzikų ir monologi»to>.

Musg Krautuvėje galite gaut netik tuo- Rekordus, kurie yra 
| garsinami, bet visus kokie tik lietuvių Kalboje yra išdirbti, ’š 
' visos apylinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
į gausit gera patarnavimų. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių delei 
' player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau- 
. šio* dainos ir šokiai.
I Reikalaudami Mažinu ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri-

siųskit už 2c. štampe.
• GEO. MASILIONIS
l 233 BROADVAY. - —f SO. BOSTON, MASS.
' Tel. So. Boston 1454? J.

♦ ♦ ♦

komunistai prade-Musų
da eiti prie komunijos, y- 
pač kuomet prisieina apsi
vesti. Tas jiems ir tinka. 
Iš fanatizmo į fanatizmą.

♦ ♦ e

Nesenai mačiau “Kelei
vy” pranešta, kad Norwoo- 
de kalbėtojų priviso kai 
grybų po lietaus. Tai tikra 
tiesa. Priviso jų kai. gry
bų, bet ir susmuko jie visi. 
kai lepšės saulei užkaitinus.

Pipiru.

Extra Baltimoriečiami!
Turiu ant rando* 5 ruimus, jeigu 

norėtų galėčiau duoti ir burda Bai- 
timonečiai, kuriems reikalingi kam
bariai atsikreipkite; proga geresnė 
negu kitur. (40)

MRS. A WAITRUS
10.3 Sa. Poppleton St. Baltimore, Md.

HAM1LTON, ONT., 
CANADA.

Apie darbus ir lietuvių 
gyvenimą.

Čionai darbai pastaruo
ju laiku žymiai sumažėjo.' 
Daug lietuvių dirba ūkiškų 1 
įrankių dirbtuvėj, bet ta ‘ 
dirbtuvė sustojo, sakoma, 
ant trijų mėnesių, tai dabar

Tu Negali Išvengti! 
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmu ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus peršalimo, 
šokančių, traukančiu. i padūkimą 
varančiu skausmų. kuomet skunda 
dantį. diegi* ar skan.ia galva, jei

ma* laiko juotni pa»l- 
naudoji. Jiaai uit.ikia 
malonu Ir n*it, )>a- 
kn<rtnini«.

Nei vien* lOįrri 
leimyna nrzali l»ut> he 
bonkon Ihi r'.iuoĮfu. 
X*ra tikra-i*. i»l nrtn- 
ri INKARO v.iebitn. 
klio.

F.AD llCHTFk aco. N 
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Ginčas dėl kaltės Didžiojo 
karo sukėlimo.

džia tuojau po revoliucijos j 
pavedė socialistui Kauts- i 
kiui surinkti ir išleisti visus 
užsienioareikalų ministerijos 
dokumentus, kurie paliečia 
karo pradžią. Kautsky išlei
do keturiuose tomuose tuos 
dokumentus ir, jais remda
masis, parašė aukščiau mi
nėtą veikalą.

Po to pradėta leisti visi 
dokumentai, nušviečiantieji 
Europos politiką nuo 1871 
iki 1914. Ikišiolei išleista 13 
tomų, kurie nušviečia laiką

Versalės traktato 231 str. 
sako :“Susijungusios ir prisi
dėjusios valstybės pareiškia 
ir Vokietija pripažįsta, kad 
Vokietija ir jos sąjunginin
kai yra atsakomingi už vi
sus nuostolius ir žalas, ku
rias gavo patirti susijungu
sios ir prisidėjusios valdžios 
bei jų piliečiai iš priežasties 
karo, prie kurio jos buvo 
priverstos Vokietijos ir jos 
sąjungininkų puolimu.”

Šis straipsnis buvo vienas 
tų, prieš kurį Vokiečiai la
biausia protestavo ir neno- nuo 1871 iki 1900 (“Die 
rėjo priimti, nes pasirašy- C— v—?...
darni šį straipsnį, jie prisipa- schen Kabinette”). 
žino esą vieninteliai kar%

„ kaltininkai. Šis straipsnis 
turi didžiausios ne tik mo
ralės, bet ir materialės reikš
mės, nes juomi pamatuoja
mi visi reperacijų bei kitų 

• nuostolių atlyginimo reika
lavimai. Vadinasi, išeinant 
iš Versalės traktato, nėra ką 
klausti, kas kaltas dėl karo 
sukėlimo. Jei vokiečiai pa
tįs prisipažino, tai jie ir 
kalti.

Tačiau taip paprastai da
lykas nestovi. Versalės trak
tatą pasirašant, Vokietija 
buvo visiškai nuginkluota ir 
turėjo daryti taip, kaip jai 
liepė.

Sąjungininkų armijos, 
pilnai pasiruošusios, stovė
jo užėmusios visą Pareinį. 
Trumpas įsakyrųas—ir jos 
galėjo per dvi dienas užimti 
-Berliną ir Miuncheną. Vo
kiečiai buvo bejiegiai ir, 
jeigu jie nebūtų pasirašę 
Versalėje, tai butų turėję 
pasirašyti Berline sąjungi
ninkų armijų verčiami.

Taigi Versalės traktate 
pareikštam pripažinimui 
sunku pripažinti objektin- 
gos vertės.

Jau pasirašant Versalės 
traktatą vokiečiai pareiškė, 
ka jie tai darą ne laisvu no
rų, bet pajiegos verčiami. 
Po to jie visur ir visuomet 
ginčyjo 231 straipsny pa
reikštą prisipažinimą, va
dindami jį “Schuldluege” 
(melas apie kaltę). Vokie
čių mokslininkai ir rašyto
jai yra prirašę apie šį klau
simą daug raštų. Visi vokie
čių rašytojai sutinka viena
me: nieku budu negalima 
vienai Vokietijai suversti 
atsakomybę už karo sukėli
mą. /

Toliau nuomonės skiriasi: 
vieni sako, kad Vokietija vi- 

'siškai karo nenorėjusi, bu
vo puolama kitų ir tiktai gv- 
nusis.Kiti sako,kad Vokieti
jos visiškai išteisinti esą ne
galima. Ji esanti kalta, bet 
kalti ir kiti. Vokietija nesan
ti kaltesnė už Rusiją arba 
Franciją. Pirmosios rūšies 
raštai yra Tirpitz’o 
Helfferich’o, Bethmann- 
Hollweg’o, Ludendorfo, 
Jagow’o, Rohrbach’o, Davi- 
d’o ir kitų, čia rasime įvai
rių žmonių ir partijų pažiū
rų, tačiau dauguma tų žmo
nių bus arba ano kurio lai
ko politikos vadai arba šiaip 
tautininkai.

Antrosios rūšies—Licho- 
wsky, Foerster (žinomasai 
pedagogas). Hohenlohe, 
Luckwaldt, Guidde, Balder, 
Femau, Delbrueck ir daug 
kitų. Buvo ir tokių vokiečių, 
kurie, kaip Grelling, kaltino 
už visą karą tik vokiečius. 
Bet tai yra retos išimtys.

Vokiečių socialistai, Ka- 
utskio vedami, buvo užėmę 
tokią poziciją: kaltas už 
viską kaizeris ir jo kamari- 
la, ypač kariškiai. Vokieti
ja sukėlusi karą, tik ne tau
ta, bet kaizeris su savo pa
tarėjais. Šitą mintį ypač 

' aiškiai praveda Kautsky sa
vo pagarsėjusiame veikale : 
“Wie der Weltkrieg ents- 
tand” (Kaip iškilo pasaulio 
karas).

KELEIVIS

r
čia matote žm< mškai apsirengusį "dvasišką tėvelį” Walter 

Culp ir jo meilužę p-lę Esther Hughs. Jiedu pabėgo iš savo para
pijos Spr i r;,' \ aliey. Ohio ir buvo merginos tėvu pagauti Port 
Huron, Mich. Mergina tarnavo pas kun. Culp kaipo vargonininkė.

La Folletto Platforma
Priimta Progreayvio Veikimo Konferencijoj Clevelande.

Grosse Politik der Europai- • —— • • yy \
Vokiečiai tikisi, kad pil

nas aiškus dalykų nušvieti
mas išrodysiąs, kad ne jie 
kalti dėl karo sukėlimo.

Reikia pabrėžti, kad San
tarvės valstybės nerodo no
ro atidengti savo archyvus. 
Kol kas, jie išleido tik parin
ktus dokumentus apie pačią 
karo pradžią, vadinamas 
spalvuotąsias knygas (“gel
tonoji knyga” Francuzų, 
“mėlynoji”—Anglų, “mėly
noji”—Serbų, “oranžinė”— 
Rusų ir “palšoji”—Belgų). 
Tik rusų komunistai išleido 
įvairiomis progomis ir įvai
riose vietose nemaža doku
mentų iš slaptų rusiškų ar
chyvų. Taipogi francuzas 
komunistas Rene Marchand 
surinko rusų archyvuose ir 
išleido buvusiojo rusų atsto
vo Paryžiuje Izvolskio ko
respondenciją su rusų užsie
nių reikalų ministetrija, po 
titulu: “Livre noir.” Šiaip 
jau raštų apie karo pradžią 
yra parašę Santarvės politi
kai, bet vis tik daug mažiau 
kaip vokiečiai.

Karo kaltės sukėlimo 
klausimas randa didelio in
tereso ir neitraluose. 1921 
m. buvo įsteigta specialė 
draugija vardu: “Centrai 
Commission for neutral In- 
vestigation of the World 
War” (centro komisija gvil
denti pasaulio karo priežas
tims). Šion draugijon įėjo 
švedų, norvegų, olandų ir 
šveicarų politikai bei moks
lininkai.

Neitralai taipogi yra daug 
šiuo klausimu parašę, čia 
užtenka nurodyti šiuos var
dus: Kjellen, (šved.): Aall 
(norveg.); Japikse (olan
das) ; Kūno Hofer, Razaz, 
Sauerkeck (šveicarai).

Taigi ginčas dėl didžiojo 
karo sukėlimo kaltės eina 
visu frontu.

Santarvė savo galinga 
propaganda sugebėjo karo 
metu įtikinti pasaulį, kad už 
karo sukėlimą esą kalti vie
ni tik vokiečiai, kurie, norė
dami užmesti pasauliui sa
vo politinę ir ekonominę he
gemoniją, užpuolė netikėtai 
nieko blogo nemanančius ir 
nelaukiančius savo kaimy
nus. Versalės traktatu šita 
nunomonė buvo užfiksuota 
pačių vokiečių parašais. Po 
karo vokiečiai tuojau grie
bėsi darbo, kad šitą baisią 
moralę juos slegiančią naš
tą nuvertus. Yra leidžia
mas net specialis šiam reika
lui mėnesinis raštas “Die 
Schuldfrage.”

Kol kas vokiečiams pavy
ko gal ne tiek save išteisin- 
i, kiek įrodyti, kad ir San

tarvės valstybės, pirmon 
galvon Rusija ir Franci ja, 
nėra laisvos nuo kaltės. į 
Šiandien ginčo padėtis yra j 
iau tokia, kad niekas—L_
bent kiek susipažino su do
kumentais ir raštais—neiš
drįs kaltinti vien tik vokie
čius.

“Die Weltgeschichte ist 
ias Weltgericht” (Pasaulio 1 
istorija yra pasaulio teis- ' 
mas) pasakė šilleris. Taigi 
ris pasaulio teismas dar nė- 
a pareiškęs savo verdikto, 1

kas

čiate. Turime bent gerų 
naujienų pasiskaityti.

“Pas mus, Lietuvoje, nė
ra tos dienos, kad nelytų. 
Rugiai užderėjo labai gra
žiai, ale ir šiandien da ant 
lauko rykėse stovi ir lietus 
neleidžia į kluonus suvežti. 
Vasarojus taipgi puikiai at
rodė, "tik ant nelaimes lietus 
su ledais da neplautą ant 
lauko iškūlė. Tik tiek da yra 
laimės, kad vaisiai sode 
džiugina; mat, obuoliai su 
grušiom lietaus tiek nebijo 

i kiek javai.
_. ------ - ------- . “Liepos 28 d. Prienų

ioj gavo nu savo giminių iš mieste Nemunas labai apvo-

dvidešimt penkių milionų 
suluošinimą ir dvieju šimtu 
su viršum miliardų dolerių 
turto sunaikinimą.

Istorijos teismas eina la
bai pamažu. Kai kuriais 
klausimais jis savo galutinį 
sprendimą išnešė tik am
žiams praėjus.

(“Lietuva”)

Diskai iš Lietuvos.

Tik iš “Keleivio” sužinojo 
apie kun. Prancuzevičiaus 

vagystes.
P. Bartkevičius Montel-1

Užvenčio laišką, kur tarp 
kita ko rašoma:

“Gavome nuo jūsų, bran
gus Petrai, laikraštį ‘Kelei
vį,’ už ką sakome širdingą 
ačiū. Labai malonu buvo 
skaityti. Radome 'įdomių 
naujienų, o labiausia apie 
Lietuvos kunigą Prancuze- 
vičių, kuris apvogęs savo 
parapijomis pabėgo, čia nešė šniokščiančiomis savo 
mes tokių naujienų visai ne
buvome girdėję. Da kartą 
sakome jums, Petrai, ačiū 
už tokį gerą laikraštį ir pra
šytume daugiau prisiųsti, 
kaip pats perskaitot ir jums 
jau nebereikalingas.”

Žmonės iš tolimų apielinkių 
atsilanko pasiskaityti 

raštų iš Amerikos.
“Keleivio” skaitytojas A. 

J. Banišauskas, kuris gyve
na. Minersvillėj, gavo nuo 
savo giminaičio K. Kakle- 
riaus iš Pagaršvio kaimo ši
tokį laišką:

“Gerbiamas mano Dėde! 
Labai širdingai ačiū už 
laišką ir laikraščius, ką 
iš Amerikos mums prisiun-

gė puodžiadarį P. Saba
liauską. Mat, jo triobos sto- 

I vi ant Nemuno kranto, gi 
nuo tankaus lietaus kran- 

■ tas pradėjo slinkti su tvar
iais į Nemuną. Sabaliaus
kas tik spėjo išgelbėti gyvu
lius, o jo puodus ir bliudus, 
kurių turėjo pridžiovinęs už 

i daug vertės, Nemunas nusi- ’ _ y— x_• i* J •
1 

vilnimis į Karaliaučių.
“Baigdamas da kartą ta

riu dėdei ačiū už žemlapį, 
knygas ir kalendorius. Nors 
per jūsų prisiųstus raštus tu
rime progos susipažinti su 
pasaulio prezidentais ir ka
raliais, kurie jau nugriuvo 
nuo aukštų savo sostų kaip 
grybai rudenį. Šita dovana 
mums yra labai įdomi, žmo
nės atsilanko net iš tolimų 
apielinkių pasiskaityti šitų 
raštų ir susipažinti su tais 
garbės vyrais.”

i

Brooklyno . tautininkai 
tirpstai, kaip pavasario 
sniegas. Vienas-kitas jau 
nudumė“Laisvės” pastogėn, 
o likusieji irgi tovarščizmo 
apimti vaikščioja. P.

•• 

Amerikos oriaivininkai pasekmingai apkeliavusieji’ orlaiviu ap-iras). kas kaltas už dešimties mi- Amerikos
Vokiečių revoliucinė vai-1 lionų vyrų baisų nužudymą, link pasaulį.

Į Išbudinti pavojaus, kuris 
gręsia jų laisvei ir gerbū
viui, Amerikos žmonės vis 
dar turi teisės ir drąsos pa
vartoti ant savo valdžios sa
vo suverenę kontrolę. Kad 
sunaikinus ekonominę ir 
politinę monopolijos galią, 
kuri yra atsistojus tarpe 
žmonių ir jų valdžios, mes 
stojame už sekamus princi
pus ir politiką:

Apsivalymas (house- 
cleaning).

1. Mes stojam už pilną iš
valymą Justicijos Departa
mento, Vidaus Reikalų De
partamento ir kitų valdžios 
departamentų. Mes reika
laujam, kad Federalės Val
džios galia butų naudojama 
naikinimui privatinių mono
polijų, o ne auginimui jų.

Gamtos turtų šaltiniai.
2. Mes reikalaujame atė

mimo laivyno aliejaus re
zervų ir kitų visuomenės 
turto dalių, kurios buvo 
klastingai ar nelegaliai iš- 
nomuotos ar kitokiais bu
dais neteisingai privati-
niems interesais paves

tos ; energingo persekiojimo 
visuomenės valdininkų, pri
vatinių piliečių ir korpora
cijų, kurios šitokiose tran
sakcijose dalyvavo; pilnos 
revizijos vandens jiegos įs
tatymo, abelno nuomos įs
tatymo, ir visų kitų įstaty
mų, kurie liečia visuomenės 
turtą. Mes stojame už kraš
to vandens jiegų visuome
nės nusavybę, kūrimą ir 
plėtojimą valstybinės super- 
vandens-jiegos sistemos, 
imant kartu Musele Shoąls, 
kad už pagaminimo kainą 
butų galima teikti liaudžiai 
pajiegą ir šviesą, o farme
riams trąšas. Visi gamtos 
turtų šaltiniai, kaip štai ang
lis, geležis, žibalas, girios ir 
kiti, turi būt griežtoj visuo
menės kontrolėj ir naudoja
mi žmonių reikalams.

Gelžkeliai.
3. Mes stojam užtai, kad 

Esch-Cummins gelžkelių įs
tatymas butų panaikintas. 
Gelžkelių kainų nustatymas 
turi remtis tuo, kiek aktu- 
tualiai yra įdėta į gelžkelius 
kapitalo ir kiek atsieina jų 
aptarnavimas. Mes pasiža- 
dam paskubinti įvykinimą 
Howell-Barkly biliaus išriši
mui nesusipratimų tarp gęlž- 
kelių ir jų tarnautojų, kuris 
pereitame Kongrese buvo 
sulaikytas bendromis reak- 
cininų republikonų ir demo
kratų pastangomis. Mes sto
jame už pavedimą gelžkelių 
visuomenės nuosavybei, su 
aiškiom apsaugom prieš 
biurokratinę kontrolę, nes 
tiktai tuo budu galima išriš
ti transportacijos klausimą.

Mokesčių sumažinimas.
4. Mes stojame už suma

žinimą mokesčių nuo as
mens pajamų ir teisėto biz
nio, apribuojant mokesčių 
ėmimą sulyg valdžios reika
lų, kurie turi būt tvarkomi 
su dideliu taupinimu; ypač 
turi būt sumažinti tie aš- 
tuoni šimtai milionų dolerių, 
kurie dabar kas metai išlei
džiami armijai ir laivynui 
besirengiant ateities ka
rams; taipgi turi būt atimti 
ką buvo pavogti iš valstybės 
iždo apgavingais karo kon
traktais ir neteisingai išno- 
muotais visuomenės resur
sais: taip jau nieko nelau
kiant turi būt1 sukolektuotas 
susikrovęs palukis ant vie
nuolikos bilionų dolerių, ku
riuos mums skolingos sveti-! ffiant kiek kas gali mokėti, 
mos valstybės.

Mes pasmerkiame Melo- 
no mokesčių planą, nes tai 
yra priemonė, kuri kitų žmo
nių lėšomis duoda paleng
vinimo milionieriams. Mes 
reikalaujame ant vidutinių 
pajamų mokesčius tuojaus 
numažinti, o didelius pelnus

apkrauti dideliais mokės- po daugelio metų, kaip nu- 
čiais, kaipo bausmę už gro- j statyta nesenai išleistu įsta- 
bimą pelnų (profiteering); tymu, yra tinkamas valsty- 
ant paveldėtų turtų tai) ~ 
mokesčius pakelti, ir moka 
mus mokesčius viešai skelb
ti.

5. Mes S“ame'užUi. kad »?♦. v“?de"t}ie!jlori"uX,°i: 
žmonėms butų pavesta nu- / Z1 Ežerų g j Jh 4 
spręsti toks konstitucijos i valdžia turėtų susitarti su 
amendmentas, sulyg kurio' Kanada ir tuojaus imtis 
Kongresas galėtų leisti įsta- žingsnių, kad davus siaurės 
tymus viršum teismo veto, j vakarų valstybėms išėjimą

pgi bes atsilyginimas buvusiojo 
ka- karo kareiviams.

i f

Teismai
Didieji Ežerai ligi jurtų.

10. Mes stojam už suruo-

jį atviras jūres ir tuo budu 
sulyginus pirmaeiles rinkas 
ant Didžiųjų Ežerų su New 
Yorko rinkomis.

Liaudies valia.
11. Augščiau ir virš visų 

konstitucijų ir įstatymų yra 
didžiausia ir vyriausia už 
viską liaudies valia, ir todėl 
nuo liaudies turėtų priklau
syti išsprendimas visų svar
bių šios šalies klausimų. 
Mes todėl reiklaujame, kad 

v „ , . (federalė konstitucija butų
hacija žemdirbystes produk-j pataisyta, kad prezi- 
tais butų uždrausta ir kad Įdento nominacija ir rinki- 
butų atstatyta Federalė Re- mas butų atliekama tiesio- 
zerva ir Feder. Paskolų Far- giniu žmonių balsavimu, 
moms Sistema, taip kad kad federalėn valdžion bu- 
farmeriai, namų statytojai Į tų įvesta iniciatyva ir refe- 
ir šiaip biznio žmonės ga- rendurnas, ir kad karo klau- 
lėtų pasiskolinti pinigų savo simas visuomet butų leidžia- 
reikalams prieinamomis iš- mas patiems žmonėms nu
lytomis, o visokių išnaudo- " 
iojų, spekuliantų ir tarptau
tinių finansininkų kontrolė 
butų panaikinta. Mes reika
laujam sušaukti specialę 
Kongreso sesiją išleidimui 
įstatymų Amerikos žemdir
bystei palengvinti. Toliaus 
mes stojame už tokius įsta
tymus, kokie gali būt reika
lingi ar naudingi koperaty- 
vėms įmonėms kurti. Mes 
reikalaujame, kad Intersta- 
te Commerce Commission 
tuojaus numuštų gelžkelių 
kainas ant žemės ūkio pro
duktų iki tokio laipsnio, 
kaip jos maž-daug buvo pir
ma karo. Kainos turi būt nu
mažintos netik ant farmų 
produktų, bet ir ant tų da- 
lykų/kurie reikalingi Ame
rikos farmeriams žemdir
bystės tikslams.

Darbininkai.
7. Mes stojam už panaiki

nimą injunctionų darbinin
kų ginčuose su darbdaviais 
ir pasisakom už pilną ap
saugojimą farmų ir pramo
nės darbininkų teisės orga
nizuotis, vesti kolektyviai 
derybas per savo išrinktuo
sius atstovus ir kurti be jo
kio trukdymo koperatyves 
įmones.

Mes stojam už tuojautinę 
Vaikų Darbo amendmento 
ratifikaciją ię išleidimą fe- 
deralio įstatymo, kuris ap
saugotų pramonėj vaikus.

Pašto tarnyba.
8. Mes tikime, kad sparti 

ir pasitikėtina pašto tarnyba 
yra būtinai reikalinga socia
liam ir ekonominiam šąlies 
gerbūviui, ir kad vienas 
svarbiausių žingsnių tokiai 
tarnybai palaikyti, tai nu
matymas algų normos 
(standard), kuri galėtų už
tikrinti ir palaikyti dorus, 
gabius ir energingus tarnau
tojus.

Karo veteranai.
; 9 Mes stojam už tinkamą 
dtlygininmą paskutiniojo 
karo veteranams, ne kaipo 
labdarybę, bet kaipo parei
gą,'Įr mes reikalaujam, kad 
pinigai tam tikslui butų su
lenkti pakeliant mokesčius 
ant didelių turtų, atsižvel- 
- 9 a. !_• .11 « • « _ . •

Mes priešingi "pardavimo 
mokesčiams (sales tax) ar 
kitai panačiai priemonei, 
kuri sukrauja šitą pareigą 
ant beturčių nugarų pavida
le aukštesnių kainų (r bran
gesnio pragyvenymo. Mes 
nemanome, kad išmokėji
mas nedidelės apdraudos

Prie konstitucijos turi būt 
pridėtas toks amendmen- 
tas, kad visi federaliai teisė
jai butų renkami tiesioginiu 
žmonių balsavimu paskir
tam laikui, bet neilgesniam 
kaip 10 metų.

Farmeriai.
6. Mes reikalaujame, kad 

perdidelis muitas ant manu
faktūros, nustatytos Ford- 
ney-McCumber tarifo įsta
tymu, tuojaus ir griežtai bu
tų sumažintas; kad spėku-

žmonėms nu- 
balsuoti, išskyrus tik tokius 
atsitikimus, kuomet šalis 
būna aktualiai užpulta.

Ramybė ant žemės. ■
12. Mes > pasmerkiam tą 

paperkamają užsienio poli- 
I t iką, kokią vedė buvusios 
musų administracijos finan
sinių imperialistų, aliejaus 
monopolistų ir tarptautinių 

■ bankininkų... Mes stojam už 
pataisymą Versalės sutar
ties sulyg paliaubų sąlygom, 
ir už susitarimą su kitomis 
valstybėmis uždrausti ka
rus, panaikinti priverstiną 
kariuomenėn ėmimą (kons- 

i kripei ją), sumažinti sausže- 
| mio, oro ir laivynų ginklavi
mą, ir užtikrinti žmonių bal
savimą karo ir taikos klau
simuose.

PATARIMAI 
ŠEIMININKĖMS

PLAUK VISUS VAISIUS 
IR DARŽOVES PRIEŠ 

VARTOSIANT.
Vaisiai ir daržovės reika

lauja daug priežiūros ir at- 
i sargumo. Daug žmonių su

tinka su ta nuomone, kad 
tokie vaisiai,kaip obuoliai, 

1 apelsinai ir kriaušės yra 
švarus, kuomet valgomi tuo
jaus nuskynus nuo medžio, 
jei sodnas yra toli nuo kelio. 
Jei nupuola ant žemės ar , 
švarios žolės, galima valgy
ti be jokio pavojaus. Vienok 
pavojus yra nuo nuodų, ku
riais apšvirkščiama medžiai, 
kad apsaugojus juos nuo 
kirminų. Visi tokie vaisiai 
ir šviežios daržovės, ku
riuos perkame iš krautuvių, 
turi būti gerai išplauti ke
liuose vandenyse. Obuolius 
ir kitus vaisius, turinčius 
žievę, galima plauti su mui
lu.

Džiovinti vaisiai turi būti 
labai gerai išplauti. Juos iš
plovus, gerai yra įdėti į šil
tą pečių ir leisti jiems iš
džiūti, ir tuomį pasidarys 
minkštesni ir bus daug gar
desnį. Dedant juos į karšta 
vandenį užmuša daug, gal 
dr visas bakterijas* ir kitus 
organizmus, kurie randasi 
ant šviežių vaisių, ir nesųga- 
dina skonio. Pavyzdin, uo
gos, obuoliai, kriaušės, per
sikai ir slyvos nepasigadina, 
o žemuogės, kurios nėra ge
rai prinokusios, nuplovus 
karštame vandeny, pagerė
ja. • “

I
I 
i
Į > s



F. L I. S.

Įkyrus Vaikas

kaipmano
nesirupi-jais

tėte, ko-
72781plytų

72)06

The Happy Trio73608

Juozas Vaičkus77534

77548
—Ar ir tie vyrai tavo?

77553

(

t 
iI

Sodeika

Veronica—Valcas, 
Dear Granny—Polka

man,
Kur Josi? 
Naują Svietą Ėmėm Griaut
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Dauguma žmonių Amen- Metais vėliau buvo užmuš- 
koje mano, kad prohibiciją tas tiktai 1,13? ' balsais, o 

staigu Suvienytose, 1918 metais pataisymas bu
vo priimtas didžiumos 
25,759. 1920 metais buvo 
mėginama darodyti, kad di
džiuma stovėjo prieš prohi
biciją, ir vėl buvo balsuoja
ma už prohibicijos Įstatymą 
referendumu. Prohibicija 
buvo palaikoma didžiumos 
290,149 balsais.

Kas dėjosi Ohio valstijoj,

ovaliu uuv t

Valstijose, be jokio gyven-1 
tojų ir balsuotojų apsvars- Į 
tymo. Tai netiesa. Aštuonio
liktas Konstitucijos Pataisy
mas, kuris užgina daryti ir 
pardavinėti svaiginančius 
gėrimus, buvo priimtas po 
ilgos kovos tarpe “slapiųjų” 
ir “sausųjų,” kuri tęsėsi tris 
ketvirtdalius šimtmečio vaiOL1JMJ,
prieš djdijį karą. Daugiau dėjosi ir visoj šaly. Ameri- 
negu didesnės šalies pusėj kos prisidėjimas prie karo 
buvo kriminaliu prasižengi- ir reikalas taupyti savo žino
mu daryti ir pardavinėti nių jiegas ir medžiaginius 
tvirtusgėrimus dar prieš luitus privedė prie galutinio 
naujo Įstatymo priėmimą. nusistatymo priimti prohibi-

Per daug metų, respubli-1 ei ją, ir privertė Kongresą 
kai prasidėjus, alkoholiniai gruodžio mėn., 1917 metuo- 
gėrimai buvo daromi, par- se pristatyti pasiulvmą vi- 
davinėjami ir geriami be soms valstijoms, kad kons- 
jokio suvaržymo. Girtoklia- titucija butų permainyta 
vimo netvarka privedė prie aip, kad užgynus pirkliavi- 
pir.m,V , žingsnių nekuriose Į mą svaiginančiais gėrimais 

visose Suv. Valstijose. Pri
imdami šį pataisymą, Suv. 
Valstijų žmonės padarė 
prohibiciją visos šalies Įsta
tymu. l

apielinkėse tą visą reguliuo
ti. Valstijos ir apskričiai pra
dėjo reikalauti, kad užeigos 
gautų leidimus svaiginan
čius gėrimus pardavinėti. 
Kitas žingsnis buvo apsau
goti moteris ir vaikus nuo 
girtų žmonių, todėl užginta 
buvo gerti krautuvėse ir ki
tose viešose vietose.

Šie vietinės reguliacijos 
mėginimai davė pradžią rei
kalavimams valstybinės pro
hibicijos, o paskui prieita 
prie tautinės prohibicijos. 
1846 metais Maine valstija 
užgynė daryti ir pardavinė
ti svaiginančius gėrimus. 
Šalies valdžia Washingto- 
ne nelabai interesavosi deg
tinės pirklyba, iki tol, kol 
jai nepritruko pinigu. Tas 
atsitiko laike civilio karo L 
1861-65 metuose. Tada bu- Joms padaryti. Ar tu pats 
vo uždėtas specialis mokės- vienas jas padarei? 
tis ant alkoholinių gėrimų, —Ne; jas man padarė tie
kuriuomi buvo manoma at- vyrai, kuriuos matai dir- 
siekti du dalyku: Įgyti rei-|bknt. 
kalaujamų pinigų ir sulaiky
ti žmones nuo gėrimo. Tuo 
pat sykiu vietiniai valdinin

—Pasakyk tėte, kas čia 
?er trobesiai?

—Tai plytnyčios, 
vaike.

—Keno jos, tėte?
—Mano.
—Argi visos tos 

krūvos yra tavo?
—Taip, yra mano kiekvie

na plytelė.
—0!... Kiek laiko reikėjo

—Ne, jie turi daug dirbti, 
kad galėtų gyventi.

—Kodėl sakai: "galėtų
gyventi”?

‘ —Na, jie turi dirbti, kad ! 
turėtų pinigų, pavalgyti, 
sigerti, apsivilkti, butui.

—Ar tie žmonės geriau 
gyvena, kaip vergai?

—Žinoma, mano .sunau. 
Jie yra laisvi žmonės, kurie 
neverčiami de’ manęs dirbti, 
jei jiems tas nepatinka. Jie 
gali pamesti mane, kada jie 
nebepatenkinti.

—Ar išėję nuo tavęs, jie 
daugiau nebeprivalo dirbti?

—Jie eina dirbti pas kitą 
šeimininką.

—Ar kitas šeimininkas 
duos jiems daugiau, kiek 
reikalinga, kad ”galėtų gy
venti?”

—-Manau, kad ne.
—Bet, tėte, dabar paaiš

kink man. koks skirtumas 
tarp šitų darbininkų irver-’ 
gu?

—Didelis skirtumas: dar
bininkai yra laisvi žmonės,' 
kurie turi savo valią.

—Ar tu dovanotumei 
iiems ką nors, jei jie tave 
kada nors apleistų?

—Nič nieko. Vienas tik 
nemalonumas: reiktų sam
dytis kiti darbininkai jų 
vieton, nors, tiesą pasakius, 
ių niekada netrūksta.

—Bet tu, laikydamas juos 
samdiniais, nesielgi su jais’ 
sauvališkai, 
gaiš?

—Aš visai
nu.

—Pasakyk 
dėl tiems žmonėms geriau 
yra būti laisvais?

—Neklausk tokių kvailų 
klausimu, sunau!

-7

PIRKITE ŠIANDIEN NAUJUS 
VICTOR REKORDUS

Kiekvieni namai yra malonesni, kur yra muzi
ka, o su Victrola ir Victor Rekordais jus galėsit 
pasidžiaugti naujausia ir geriausia muzika sviete. 
Štai rinkinys, kuris jumis užinteresuos—reika
laukit pardavėjo Victor produktų pagrajit jums 
šiuos

NAUJUS VICTOR REKORDUS
Lis to 

Pas Pristavą J Vaičkus—J. Pikiais Dydis Kainos 
t'evynius Mėnesius Atsėdėjau ” 10” -”5

Kareiviai Sugrįžta-Valcas Instrumentų Kvartetas775S1
Lai Gyvuoja—Orlando Valcas ” 10" .75

72191 Ant Marių Krantelio Butenis
Vai, aš Pakirsčiau •• 10” .75»

73911 Kur Bakūžė Samanota Rakauskaitė
Du Kryžkeliai M 10” .75

72711 Kada Noriu—Verkiu Zazulak
Du Broliukai,Kuni-ai 10" .75

72821 Kukuliai Petrauskas <
Skamba Kanklės ir Trimitai 10" .75

65117 Mergyte Mano, Lai.nutės, Vysockaitė p Linartas 
Lakštingalėle, Laimutės,

i

I

5

—Iš ko, tėte, dirbamos' 
plytos ?

—Iš molio, mano sunau.
—Ar tu padarai molį?
—Ne! JĮ padarė gerasis 

Dievas.
.. . , ..i —Ar Dievas dėl tavęs tai

—.Ne, mano mielas, jie,padarė?
pat byniu vieliniai vaiainm- vra laisvi darbininkai; nie-i aš moli pirkau
kai uždėjo kitus mokesčius, kas ’ ;nH “ ?-e' a® - 1 plrkau‘
ir nevisiems buvo duodamas 
leidimas pardavinėti degti
nę.

Apsivylė visi tie, kurie 
manė, kad daugiau regulia
cijų nebebus. Smuklės, kur 
degtinės prekyba buvo di-« .džiausią, pasidarė didžiau-1 
sios ištvirkimo vietos, ir vi
si žmonės pradėjo prieš tai 
sukilti. Kitos valstijos pase
kė Maine valstijos pavyzdį 
ir panaikino alkoholinius 
gėrimus.

Šitie valstybiniai prohibi
cijos Įstatymai buvo dažnai 
panaikinami, ir žmoniųj 
jausmus sujudindavo fak
tas, kad svaiginančius gėri
mus Įveždavo slapta iš kitų 
valstijų, kurios buvo “šla
pios.” Kad sustabdžius tą, 
Kongresas kovo mėnesy, 
1913 metais, išleido Įstaty
mą, sulyg kurio buvo skaito
ma kriminaliu prasižengimu 
gabenti svaiginančius gėri
mus iš “šlapios” valstijos i 
“sausą.”

Tas Įstatymas veikė, kol 
Suv. Valstijos Įstojo Į-didijĮ 
karą 1917 metais. Iš ketu- 
rias-dešimt astuonių valsti
jų, dvidešimt penkios bųv6 
prohibiciją priėmusios. Iš Į 

z 3,032 apskričių visoj šaly, 
2,338 arba daugiau kaip 
trįs ketvirtdaliai rėmė “sau
są” Įstatymą, kuomet karas 
prasidėjo. Iš visų šalies gy
ventojų 55,000,000 arba še- 
šias-dešimts nuošimčių gy
veno po prohibicijos įstaty
mu, o kiti svarstė jį kokioje 

, nors formoje kiekvienuose 
rinkimuose. Kaip vis dides
nis ir didesnis žmonių skai
čius šaly priešinosi prieš 
degtinės prekybą, parodo 
nav zdis Ohio valstijoj. 
Toje valstijoje 1914 metuo
se žmonės balsavo už prohi
bicijos Įstatymą, ir jis buvo 
didžiumos užmuštas, 84,152 
balsais. 1915 metuose buvo 
užmuštas 55,408 balsais.

kas neturi teisės pasisavinti 
kito žmogaus, nes tada jis 
butų vergas.

—Kas yra vergas., tėte?
—Vergas yra žmogus, ku

ris visą savo amžių turi 
dirbti kitam už maistą ir

Mariutės Žavėjantis, Kramer’s Schuhplattler 
Gražiajam Klony ” 10”

Band
75

—Nuo Dievo?
—Ne, nuo vieno pono.
—Ar tas ponas jį pirko 

nuo Dievo?
—Visai ne, aš manau, kad 

jis ji pirko nuo kito pono.
—Ar pirmasai žmogus, 

nuo kurio pirkta molis, pir- 
—Kode! šie vyrai taipiko nuo Dievo?

Į —Visai ne!
—Tai kaip molis pasidarė 

j jo nuosavybė?
—Aš manau, kad jis jį 

sau pasisavino.
—O jei darbininkai pasi

savintu molį ar kad ir tavo 
plytnyčią, ar visa tai liktų jų 
nuosavybe?

—Na, liaukis! tu mane, 
trukdai savo kvailais klau
simais.

Vertė J. Seiputis j

Victrolu yra dvidešimts keturių rusių, nuo $25 
ir aukščiau, kad užganėdinus kiekvieno skonį ir 
kišenių. Kiekvienas Victrola pardavėjas maloniai 
demonstruos jums. Paprašyk jo Victor katalogo 
Lietuviškų Rekordų—dykai kiekvienam pareika
lavusiam.

sunkiai dirba? Ar jiems) 
smagu stumdyti tuos sun-Į 
kiuosius vežimėlius ?

į —Aš manau, kad ne. Bet 
jie turi tai daryti, kitaip jie 

) badautų.
—Ar tie vyrai yra turtin

gi?
—Ne, jie yra vargšai.
—Ar jie neturi arklių, šil

tų apsivilkimi] ? Ar jie neva
žiuoja i jurą pasimaudyt, 
kai čionai esti karšta?

Victrola
žiarėkit po antvožu ir. 
aat korčiukės šių Victor 

vaizbaženklių.

Victor Talkins Machine Co.

Jaunasis Coolidge, sūnūs Suv. Valstijų prezidpnto.

EXTRA BALTIMORIEČIAMS
Reikalingas patyręs arba norintis mokintis už 
inšiurins agentą vyras, pardavinėt ”triple” apsau
gojimo gyvasties su akcident insurance policies- 
Klauskit:

HARRY M. CAPLAN
United Lifc & Accident Insurance Co.

STOCK EXCHANGE BUILDING
210 E. Redvood Street, Baltimore, Md.

MUZIKOS VEIKALAI
Tik ką išėjo iš spaudos aštuoni nauji muzikos 

veikalai. Dainavimui su piano akomponementu.
?u<?ra Prir'S Diena (holo) ......................... 81.00
žvaigžčutė (Solo) ir Aušta rytas (Duetas) 
Oi. Dainos (Šoki arba Duetas) ...............
Nokt urnos (Duetas: Basaiti ir Sopranui) .. 
Piemenėlis (Duetas) .........................
O, Laisve (Mišrum Kvartetui arba Chorui). 
Myliu (Mišram Kvartetui arba Chorui) ..

Imant visus veikalus sykiu, prisiųsiu už 
Siųsdami užsakymus, siųskite ir pinigus, 
kant pašto Money Orderį sekančiu adresu:

ANTANAS BAČIULIS
P. O. Bos 1&.

.7a

.50
81.25 

. .50
. .50 
. .75
$4.00 
išper-

Lietuvių Muzika ant* 
Victor Rekordų.

Ant Victor Rekordų pastaruoju lai-' 
ku tapo įdainuota daug naujų lietu
viškų dainų ir įgrajita muzikos.

Ponas Juozrs Vaičkus, »uris yra 
pagarsėjęs prikėlimu lietuviškos dra
mos, įdainavo dvi puikias dainas— 
"Ubagų Bailus” ir "Septynios Pu- 
čtas.". Jis čion dainuoja ir kalba ap.e 
ubagų balių, kuomet jie apvaikščioja 
gerą dieną; nekurie iš jų truputį per
daug nusigeria, kelia riksmą, bet ap
malšinami pagazdinus apskųsti majo
rui ir kunigui."Septynios Pačios"—po
nas Vaičkus palaidojęs septynias pa
čias, atrodo pusėtinai linksmas; jis; 
persekiojamas kaipo niekam nevertas 
žmogus, bet jis išsiteisinimui papasa
koja kas atsitiko septynioms pačioms. 
Negalima susilaikyti nuo juoko, kuo
met jis tai perstatų. Abidvi pusės šio 
rekordo at.ikta artisto 
armoniko.

Panas Sodeika, kuris 
gražias dainas—"Daug 
lietą" ir Laivyne"—yra 
ką turi giių, tvirtą baritono balsą, 
kuomi lietuviai yra atsižymėję. Gra
ži. sena liaudies daina, kurią jis čion 
dainuoja, nėra nežinoma lietuvių liau
džiai, o tuomi labiau, kad jis priduo
da gražumo savo puikiai išlavintu 
balsu Lietuvių priimtos dainos per 
Charles Kounųd papildo šį dubeltavą 
rekordą. Sodeika dainuoja su tokiu 
švelnumu, kas parodo aiškiai lanku- 
mą ir išlavintą jo balsą.

Štai puikus senoviškas "Mariutės 
Žavėjantis—Valcas”, kurį įgrajino 
John Kramer ir jo Schuhplattler ka
pelija Valco meliodija smagi ir švel
ni ir laikas perdėm atžymėtas. "Gra
žiajam Klony" (In the Beautifu! 
Valley—Polka) drąsi pusiaukariška 
polka, su daug gyvumo Meliodija iš
siveržia garsi, orkestrą groja su tam 
tikru upu. Su tonu tuojaus susipažįs
tame ir įpuola atmintin; trambonas ir 
basotrambonas atlieka savo dalis la
bai gerai šioje polkoje Ant šio rekor
do yra du geriausiu rinkiniu, kokius 
Kramer turi Victoro rekorduose; nė
ra abejonės apie populiariškumą.

esu 29 metų mainerys, nerūkau ir 
negeriu. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą (v6l

JOHN ŽILINSKAS
517 W Mich. st, Duluth, Minn.

su pritarimu 

įdainavo dvi
Kraujo Pra- 
vienas iš tų.

Pajieškau apsivedimui merginos ne- 
jaunesnės kaip 18 ir nesenesnės 21 
metų. Aš esu vaikinas 20 metų No- 
rečiu u sus pažinti su dora mergina, 
kuri mylėtų dorą gyvenimą Meldžiu 
su pirmu laišku prisiųsti savo paveik
slą, kurį ant pareikalavimo sugrąžin
siu.

C. S.
12i—33rd Avė., Melrosc Park. III.

Jieškau apsivedimui merginos arb3 
našlės nuo 35 iki 45 metų amžiaus, 
laisvų pažiūrų, mylinčios dorą gyve
nimą. Aš esu nuslys 40 metų amž., 
geras darbininkas, pasiturintis, turiu 
savo stubą ir pinigų keliatą šimtų do
lerių. Katra mylėtų apsivesti, meldžiu 
rašyti laišką ir prisiųsti savo paveiks
lu, kurį ant pareikalavimo sugrąžin
siu. Vaikinus meldžiu nerašinėti.

JONAS AR2UOLAIT1S
1105 Gent Avė, Johnston City, III.

Jieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nejaunesnės 25 metų ir ne- 
senesnės :W Pajreidaujama tokia, ku
ri myli dorą gyvenimą Aš esu 30 
metų vaikinas, nevartoju svaiginan
čių gėlimų, turiu biskį turto Kuri 
nori sueiti į pažintį, malonėkite at
sišaukti per laišką, atsakymą duosiu 
kiekvienai. (37)
S. R. 3427 So. l'nion avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
bile butų graži ir gera gaspadinė. 
Daugiau žinių suteiksiu laiškais. At
sakymą duosiu kiekvienai. (37)
A. R. 38 Spring st, L'nion City, Cona.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS' DARBININKAS 

grosernei ir bučernei, ypatingai toks, 
kuris gali atlikti bučerio darbą gerai 
ir turi šoferio laisnius 

A. ČEKAVIČIUS 
143iį Washington St, Peabody, Maaa.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Onos, Ludovikos. Barbo

ros n Antano Vasilauskų. paeina :s 
Girdiškiu parapijos, Skaudvilės vai, 
T.^.^-čs apsk., ir gyveno Eidintų 
kaime. Batakiškių parap., Skaudvilės 
vai. Gyvena Amerikoj daug metų. 
Atsišaukite ant šio adreso:

KAZIMIERAS RAMEIKA
82v Bank St., Waterbury, Conn.

Tauragės

Pajieškau draugų Povilo Palšuno 
ir Povilo Palikiaučio. taipgi Liongino 
Senionio, apie 20 metų atgal vi^i gy
veno Pittsburgh, Pa Kas apie juos 
žinote, maloniai prašau duot man ži
nią šiuo adresu:

PETRAS PALSHUNAS
84C North St., Rochester, N. Y.

Aš, V. Adomonis, pajieškau savo b~o- 
lio tVilimo Adomonio, ir švogęno Jo
no Rusilevičiaus, apie 6 mėtai atgal 
gyveno Providence, R..' I Meldžiu at
sišaukti arba kas apie juos žino melr 
džiu pranešti šiuo adresu:

VLADAS ADOMONIS
R F. D. 3 Stetson st., Auburn, Me.

Aš, Ona Gerdutaitę, pajieškau savo 
draugo Vinco Rovo, jis paeina is Pa
pilės parapijos, paskutiniu taiku gy
veno Bridgeport, Conn. Jis pats ar 
kas kitas malonėkit nranešti ant šio 
antrašo: ONA GERDUTAITĖ

797 Bank St., Waterbury, Conn

Pajieškau savo vyro JONO 
LISAUSKO, seniau gyveno Kalama- 
zoo. Mich Iš Lietuvos Vilniaus rėd, 
Trakų apsk., Plasapninkų kaimo. Jis 
prasišalino iš Cambridge. Mass., 1922 
m. prieš Kalėdas ir paliko mane su 
dviem mergaitėm Alena ir Levokada 
Tegul jis pats atsišaukia, nes aš vis
ką dovanosiu Žinantieji apie jį ma
lonėkit pranešti, už ką skiriu dovaną 

(37)
MARIJONA LISAUSKIENĖ 

5 Marion st.. E. Cambridge, Mass.

Aš, Marijona Bielevičiutė. pajiei- 
kau savo pusbrilio Willimo Waškele- 
vičiaus. Girdėjau kad gyvena Wcr- 
cester, Mass. Meldžiu atsišaukti ar
ba jeigu kas apie ji žinote, malonėki
te pranešti šiuo adresu: (37)

MARĖ BIELEVIČIUTĖ
36 Borgen st., Paterson, N. J

Pajieškau savo tikrų brolių Liud
viko ir Vinco Warpiotų, taipgi dv'eių 
nusbrolių Kazimiero VVarpioto ir 
Aleko Jugmiao. Turiu prie jų svarbų 
reikalą. Kas apie juos žinote, malo
nėkite man apie juos pranešti arba 
patis tai atsišaukia (37)

ANNA WARPIOT 
11357 I>equindrc St, Detroit. Mich.

Jieškau Adomo Kazakevičiaus. Vil
niaus rėd.. Trakų apsk.. žežmarių pa
rapijos, Krušonių kaim. 20 metų at
gal gyveno apie Scranton. Pa Turiu 
labai svarbų reikalą dėl jo naudos 
Malonėkit atsišaukti arba žinantieii 
praneškite, ar jis gyvas ar miręs, už- 
ką Irusiu dėkingas. (37)

JURGIS POLAIMO 
462'» Chene St.. Detroit, Mich.

Pajieškau draugu ir draugių gy
venančių šiame mieste. Čia visai 
mažai lietuvių yra ir aš negaliu 
su jais susipažinti Malonėkit at
sišaukti ant šio^adreso arba patįs 
atsilankvkite į namus art šio ad
reso: JOSEPH DAUKANT

DINIE HOTEL (37) 
1540 N. Saginaw St., Flint, Mich

Aš, Augustinas Mateika, pajieš
kau savo brolį Ignotą Motciką. ku
ris paeina iš Šilaikių kaimo. Obe
lių valsčiaus. Rokiškio apsk Jis 
paskutiniu laiku gyveno Burling- 
ton, N. J Turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos. Malonėkit atsišaukti pat
sai arba jei kas žinot, meldžiu pra
nešti, už ka busiu labai dėkingas 

AUGUSTAS MOTEIKA
2 Wwt Avė., Bndgeport. Conn. 

(37)

Pajieškau Jono Visockio, metai at
gal gyveno Ncw Kensington, Pa., po 
num 668 2nd Avė. Turiu svarbų rei
kalą. žinantieji malonės pranešti ar
ba pats lai atsišaukia, busiu labai dė
kingas. CHAS STADOL (39)

» PO. Box 159, Pamassus, Pa.

APSIVEDIMAI

REIKALAUJAM VYRV
Lengvu ir teisingu budu gali už

dirbti daug pinigų liuosu arba pilnu 
laiku Naujas daiktas labai reikalin
gas. Didelė proga, nepraleiskite; ra
šykit tuojaus įdėdami štampą. (36) 
The New Oriems M ech. Electrit Co. 

A. \V. Dainos, Gen. Nlgr.
541 Carondelet St, New Orleaną, La.

REIKALINGA 100 VYRŲ 
ant tabako farmų. Valgis ir gyveni
mas ant vietos. Važiuokit tuojaus j 
darbą. (36)

CARROLL’S AGENCY 
24 Allyn St, Hartford, Conn.

500 VYRV REIKALINGI PRIE 
darbo kiekvieną dieną. (38)

CARROLL’S AGENCY
24 Allyn St, Hartford, Conn.

FARMOS
FARM0Š FARMOS

Nyranti apsigyventi didžiojoj lietu
vių ūkininku -kolionijoj, kur yra jati 
suvirs 490 lietuvių apsipirke ukes ir 
yra jau 7 kaimai apgyventa veik vie
nais lietuviais Šioj apielmkėj yra la
bai geros žemės, todėl čia tokis dide
lis skaičius lietuvių ir apsigyveno. 
Zingcidaujanti ūkių 'gyvenimu, atsi
šaukite dei platesnių žinių šiuo adre
su: (36)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. Box 17. Fountain, Mich.

FARMOS! FARMOS!
Darbininkai pirkite ukes musų lie

tuvių kolonijoj, Michigan valstijoj, 
derlingose ir pigiose žemėse.

80 akrų, geri budinkai, gera žemė, 
sodnai, javai, padargai, 6 karvės, 3 
arkliai, 260 vištų, arti puikaus mies
to. kaina $3,600, įmokėti.-$2,000.

105 akrų, 30 akrų sodno, vyšnyno, 
2 mailės į miestą, dideli ir geri bu
dinkai, 20 akrų girios, 9 karvės, 2 ar
kliai, vištos, kiaulės, javai, padargai, 
pusė mailės į ežerą, parsiduoda už 
$8,500, įmokėti $3,000.

40 akrų, gera žemė ir budinkai, 20 
akrų sodno Kaina $2000.

40 akrų, be budinkų, 6 akrai sodno, 
likusi dirbama. Kaina $750 cash.

P D. ANDREKUS (36) 
FARM BUREAU

PENTH ATER. MICH.

GERBIAMI TAUTIEČIAI
Dvi geros ūkės ant pardavimo, ne

toli nuo miesto, tik dvi mylios, prie 
gero didelio kelio, žemė gera, 80 ake
lių, su geromis triobomis, stuba su 5 
dideliais kambariais ir taipgi geri 
staldai dėl gyvulių. Apie 60 akerių 
ariamos’ žemės, o kita yra girios. 
Daug vaisingų medžių. Kama $3,800. 
Antra farma 80 akerių be triobų dir
bama žemė ir labai gera, kaina $3000. 
Priežastis pardavimo yra tokia: esu 
našlė ir tiek daug žemės negaliu val
dyti, tai bent katrą farmą parduodu, 

I o ant kitos pati gy vensiu. Kas nori 
i atvažiuoti pirkti, tai meldžiu atrašy- 
j ti ant šio adreso: (38)

MRS. A. SZMAIL
B>x 333, Madison, Florida.

FARMA PIGIAI GREITAI 
PARDUODANT.

68 akrai žemės, 30 akrų dirbamos, 
daug miško, kuris vienas gali apmo
kėt už farmą Farmos žemė yra la
bai derlinga, auga komai, bulvės, 
šienas, daržovės ir visokie j'avai. Ge
ra. 12 kambarių stuba, didelė barnė. 
vištininkai, didelis sodas įvairių vai- 

I šių medžių; viena karvė, vienas ark- 
i lys, visos vištos, farmos įrankiai, ve- 
j žimai ir mašinos. Farma randasi ar

ti miesto, kuriame yra dirbtuvių, 
marketų ir mokyklų Kaina už viską 
tik $2900, įnešt $1500. likusius ant 
lengvo išmokėjimo Jeigu jus norit 
gi'ios apsaugos, pirkit šią farmą.(37)

I NATHAN VVEISLER
l NCASV1LLE. CONN.

Pajieškau apsivedimui mergino. 
ar»m našlės, nuo 17 iki 35 metu. Ą£ .

KARMA. išIMTINNAI BARGENAS
150 akerių farma. 80 akerių geros 

lygios žemės, apsėta komais, avižo
mis, bulvėmis, didelių medžių ir sie
nojų. 14 karvių. 1 veršis. 2 jaučiai. 
1 bulius, 2 arkliai. 150 vištų. 4 kiau
les. 1 gasolino inžinas malkom piauti, 
\isi nauji ūkei įrankiai, vežimai, ka
rtokai, mašinos; didelis vaisių medžių 
sodas, geras 8 kambarių namas, 2 di
delės bnrnės, geros ruimingos rišti
nės ir keliatą kitų budinkų Geras pie
nui kelias. 2 mailės nuo miestelio ir 
marketų, 1 automobilius Viskas par
siduoda už $6,č w». Jmokėt $2,500, kit
kas ant lengvų i 
sra

lokėjimų. Gerą pro- 
.''kubii.kitės, (37)

NATHAN M EISLER
1 R;»nL št, Gw lx»nd;>r, < ’ona
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Sveikatos Kampelis, j
ŠVARI BURNA. I gyvenimą. Nėra nei vieno

Keliūtas metų atgal, Dr. taip svarbaus žmo-
Mayo, vienas iš geriausių i nėms, kjrip burnos hygiena. 
chirurgų, pasakė, kad dcn- I

tistai turės imti žingsniu nie-' KAIP IR KADA DŽIOVA 
uicinoj.'Sykiu su šiuo pra- 1 a »« *

našavimu, naujas burnos ______
hygienos vajus stengiasi iš-i apie 150,000 mirčių Suvie- 
mokinti žmones trijų daly- i nytose Valstijose kas metas, 

asmuo tarp 15 
amžiaus miršta 
s.- Apie milio-

I
!
!
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UŽKREČIAMA.
Džiova yra priežastimi

kų:
1. Kiek blėdies yra pada

roma kūno sveikatai, kuo
met burna yra nešvari, dan
tis neprižiūrimi, kiauri ir 
dėsnos nesveikos.

2. Tinkamas būdas atitai 
symui burnos ligų.

3. Kaip išvengti dantinių 
ligų.

Labai mažai žmonių te
žino, kad burnos stovis lie
čia tris svarbiausius gyveni
mui dalykus—valgi, vande
ni ir orą. Niekas negali gy
venti be šių trijų dalykų. 
Valdžia leidžia dideles pi
nigų sumas, kad vanduo ir 
valgis butų švarus. Šeimi
ninkės stengiasi, kad ir in
dai, kuriuose valgis gami
namas, butų švarus. Visos 
smulkmenom apturėjimui 
svaraus valgio yra aprūpi
namos, bet kuomet jis per
eina per lupas, dažniausiai 
jis užsikrečia, nes dauguma 
burnų yra nešvarios. j.

Kaip užlaikyti bumą šva
riai, kad heleidus 
puti? štai keturi 
patarimai:

1. Burna turi

dantinis 
praktiški

būti gero

Mokytojos peržiūrinėja savo mokiniu dantis ir 
kurių dantis nėra švarus išbara už tai.

•ant grindų. Jeigu musu dar
bininkų linijos tik suprastų 
pavojų neatsargaus spiau- 
dymo, tai priverstų visus 
spiauti i tam tinkamas spiau- 
dyklas, kuriose įdėta šaukš
tas karbolinės rūgšties (car- 
bolic acid) prie kiekvienos 
puskvortės vandens.

Šeimininkės privalo at
sargiai prižiūrėti pieną, nes 
gali atsirasti džiovos perų 
karvės piene. Karves tan
kiai serga džiova. Todėl pa
tartina virti pieną prieš var- 

i tojant, ypatingai kuopiet 
vaikams prisieina gerti tą 
pieną. Džiova nėra paveldė
ta liga/Kartais visa šeimy
na miršta nuo tos ligos, bet 
priežastis to yra neatsargu
mas, kadangi vienas nuo ki- 

;.to gali užsikrėsti. Ypatingai 
atsargiai vaikai turi būti 

; nrižiurimi tose šeimynose, 
kuriose džiova kada nors

: pasirodė.

15Y "Trljy M0V Kanklių Kny- 
8~a." už 192^-3-4 metus bus 
atspausdintu šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

"Trijų Metų Kanklių" pre
numeratą d v doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

I »
i

TeL South Bostvn 3520 
Residence Aspii>wall 0870

S. M. Puiširtė-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
S44 Broadway, So. Bostoa. Mus.

Ruoni 2.
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Padėk Savo Vaikui Mokykloj

Pa"ett>ėkit mokytojoms mokindamos savo vai
kus valyti dantis po kiekvieno valgio ir prieš 
ėjimų gulti, su Colgate’s kibbor. Dental Cream.
Colgate’s yra saugus ideališkas dantų valytojas 
vaikams. Daktarai ir Dantistai visur reko
menduoja Colgate’s.

Geri Dantis — Gera Sveikata

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja? 60. 
Kaunas. Lithu^nia.

I Kas trečias 
Į ir 45 metų 
nuo šios ligo; 
nas žmonių šioje šalyje kan
kinasi džiova. Kad nors da
bartiniu laiku džiova neser
gi, bet liga gali pasirodyti 
bile kada. Kuo daugiau ap- 
sipažinsi su apsireiškimais 
ir nukreipimo budais, tuo 
labiau pagelbėsi sulaikyti 
’.ifos pavojų.

Perai įsigauna į kūną kū
ną kūdikystėje ir neveikia 
tol, kol nepasitaiko jiems 
proga pradėti augti. Reikia 
visuomet atsiminti, kad 
džiova viduje ar namuose 
greičiausia užkrečiama, ir į 
retai lauke, kur saulė, musų ; 
geriausias disinfektuojamas 
vaistas, greitai užmuša pe-

Džiova galima užsikrėsti 
gyvenant. (1) su neatsar
giais džiova sergančiais, 
(2) gyvenant tamsiuose, 
drėgnuose, nešvariuose ir 
prastai vėdintuose namuose, 
dirbant fabrikuose, kur 
džiova sergantieji neatsar
giai spiaudo. “Tubercle ba- 
cilus” yra mikroskopiškas 
---- - Peras gamina ir iš- 

, kurie už
muša gyvybę aplink save. 
Džiova randasi seilėse— 
žmonės spiaudo, seilės iš
džiūsta. vėjas papučia ir 

‘ sveiki įkvėpia. Tokiu budu 
sveiki žmonės užsikrečia. 

1 Jeigu tik džiova sergan
tieji uždengtų burnas kuo
met kosti, ir spiautų tik tam 
tinkamose vietose, liga be
veik visiškai pranyktų, 

i Daugelis žmonių, kurie 
nežino, kad džiova serga, 
mano kad turi “šaltį.” Todėl 
kiekvienas, kuris priverstas 
spiauti arba turi šaltį, turi 
taip atsargiai spiauti ir ko
sėti, kaip tie, kurie džiova 
serga.

Vaikams yra pavojus, Į 
kuomet namuose randasi; 
džiova sergantis. Bučiavi-; 
mas tiesiog perneša perus. 
Vaikai bežaisdami ant grin
dų pertankiai įkvepia dul-! 
kės ir tokiu budu liga užsi-, 
krečia. Ir kartais neatsargios i 
motinos valgydina juos var
todamos sergančių lėkštes.

Yra pavojinga kraustytis i 
į namus ir. nedisinfektuo-: 
tus kambarius. Nieks neži-; 
no-, kokios ligos perai ten 
randasi.

’• Sausas šlavimas kamba- ‘ 
rių sukelia dulkes. Žmonės i 
įkvėpia tas dulkes. Tad šei-1 
mininkėms patartina pirm 
šlavimo apiberti grindis 
piaulais, arbatos lapais, ar
ba trupinėliais šlapios po- 
pieros. Kur galima, reikia ■ 
vartoti “vacum cleaner”1 
vieton šluotos.

Bet pavojus randasi vi
sur. Randasi krautuvėse, 
dirbtuvėse, fabrikuose, vi-

i

i

uo»

dentisto prižiūrima Eik pas 
genausi, f™--’ n-oL 
Reikia pas 
»ors tris ar 
ant metų.

2. Dantis 
minuojami 
suradus kokiam stovy yra 
šaknis ir kaulas apie tas 
šaknis, nes tose vietose yra 
pradžia visų dantų ligų. Vi
si dantįs, kurių nervai išim
ti yra abejotini. Nors pas 
juos ir nesiranda skausmo, 
vienok prie šaknies gali ras
tis votis, ir ex-rąy tegali tai 
surasti.

3. Reikalauk, kad dentis- 
tas duotų vistfc smulkmeniš
kus patarimus, kaip dantis 
prižiūrėti* Reikia pašvęsti 
nors tris minutes kas rytmetį 
ir kas vakarą plaunant dės- 
nas ir dantis, kitaip jų tin
kamai negalima išvalyti. 
Atmink, kad švarus dantįs 
nepūs ir švari burna neuž
krės valgio.

4. Nevartok tiek daug cuk
raus, nes cukrus greičiau 
priveda prie dantų puvimo, 
riegu kitas koks valgis. 
Gamta niekuomet neskyrė 
mums cukraus koncentruo
toje formoje, bet* norėjo, 
kad mes jį imtume ifcrtuta- 
lėj formoj, kaip tai vaisiuo
se. ir daržoyėše.

Profesorius Ošler, jau 
miręs, ir kuris gyvendamas 
buvo skaitomas aukščiausio
je medicinos profesijos vie
toje, sakė: “Turite doktriną 
mokinti, ir turite ją mokin
ti visuomet. Ta doktrina 
yra burnos švarumas, dantų 
švarumas ir gerklės švaru
mas. Šie trįs dalykai turi 
būti jūsų dabojami per visą sur kur darbininkai spiaudo

kokj gali 'rasti, 
jį dažnai eiti, 
keturius sykius

turi būti egza- 
su ex-ray, kad

I

<
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Pleiskanos sunaikina 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akinėm 
išmuši duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastinu plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Nepnsilcūkite šitokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite

Ruffles
tuojnus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 
nešvarių b*dtų lupynėlių pirmų pasirodymą 

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimą jūsų plaukti. 
Bunka 65c. aplietose, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

F. AD. 
104-114 So. 4th Strest Brooldyn, N. Y.

A

Didelių Bargenų 
Krautuvė

MALIAVOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS BOSTONE 1

MES SUTAUPYSIM JUMS DAUG PINIGU ANT GELEŽI
NIŲ DAIKTŲ. STOGŲ, STIKLŲ. MALIAVŲ IR 
MALIAVOJIMO ĮRANKIŲ.

ATEIKIT PASIŽIŪRĖTI 
Dykai pristatėm aut vietos 

SOUTH END HARDWARE CO. 
1095 WASHINGTON St, BOSTON, MASS. 
Arti Dover Street Eleveito Telef. Beach 5353 — 5352

SAUGOK SAVO KŪDIKIO AKIS. 
AUSIS. NOSĮ IR BURN V

Ners visados yra svarbu laikyti kū
dikio akis, ausis, nosį ir burną ,švaro: 
ie. bet vpač įeikalinga tą pridaboti 
šiltame ore. Nes iš čia prasideda daug 
bėdų. Paprastai, vasaros mėnesiai kū
dikiui labai kritiški, ir veika daryti 
viską, kad išversrus bėdų Sena patar- 
’ė: "Žiupsni išvengrimo vertas svarą 
rrvduo’.ių’’ ypač pritinka^ kūdikiams. 
Niekad negali perdaug rūpesčio darv- 
ri. nes turi atminti, kad ju maži kū
neliai nėra taip stiprus, kaip suau
gusių. *

Reikia šaukti gydytoją, dėl bile ma
žo akių uždegimo, tekėjimo iš ausų, 
nors jaustum, kad tai menkniekis. 
Greitas veikimas šitokiuose atvejuose 
dažnai apsergsti nuo apjakimo, arba 
užkurtimo.

Kūdikio ausis reikia laikyti švarias 
ir sausas. Ausis lengvai užkrečiama 
ir ausies skaudėjimas labai skausmin
gas. Užsikrėtus reikia tuoj pas gydy
toja kreiptis.

Jauni kūdikiai turi madą viską kiš
ti į nosį. Jei kūdikis pūsdamas nosį 
negali jų paskui išimti reikia tuoj 
’:reiptis prie gydytojo

Jei- kūdikis butų sveikas, ta: reikia 
’aikyti jo akis, ausis, nosį ir burną 
švaroje. Taipgi reikia kad visi indai 
uiie jam maistą gaminama, butų 
varus. Darbas ir rūpestis maisto ga- 
ninime bus bergždžiai išaikvotas. jei 
>onkutė ar čiulpikas bus nešvarus. 
Senkutės- reikia išvirinti, taipgi ir 
iulpikus. Pieną reikia tėmyti ir duo- 
i kūdikiui tik gryna, šviežų pieną, 
"heno klausimas svarbus vasaros me- 
u. Karštame ore pienas turi būti lai
domas šaltoje vietoje, kad nesurugtų 
Tūkstančiai motinų vartoja konden
suotą pieną, dėlto, kad jį lengvai ir 
rreitar prirengia.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
saugo į stiprius ir vikrius berniukus 
■ei mergaites, kuomet motina suko.m- 
■d».uoja gerą . priežiūrą su Bordeno 
:šgle Pienų. Idant supažindinti Lie- 
uvę motiną, kaip Bordeno Eag’.e Pic- 
’ą vartoti, The Bordm Company yra 
pagaminus Lietuvių kalboje pilnas 
naitinirno instrukcijas, kur pasako

ma kaip priruošti Bordeno Eagle Pie- 
•ą.skudikiams visokių metų Jei nori 
ą instrukcijų kopijos, tai tik turi iš- 
iiįdvti kuponą bent vieno iš paskel- 
>imų' ir pasiųsti kompanijai, o ji su 
’.iisiu noru dykai Jums jas pasiųs kar
ti su gražia knyga apie kūdikius.

Jtisų kūdikio mažas kūnelis ir kiek
viena drapanėlė, kuri liečia tą kūnelį, 
uri būt svarus. Saugiausias mui- 
as kūdikio odai ir jo drapanėlėms 
.•ra Colgates Baby Castile Soap. Tik ■ 
-.augios ir tyros dalys yra vartojamos 
ą muilą išdirbant.

!»

JOHNSON’S BABY’ P0WDER 
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ 

KŪDIKIAMS ŠILTAME 
ORE.

Išbarstyk jo odą su Johnson’s 
Daby Powder, kuris suteiks jam 
ramumą karštame ore- Jus y da
ktaras arba aptiekorius pasakys 
jums, kad Johason’o pauderis 
yra geras, nes atvėdina kūną ir. 
išgydo skaudamas vietas ir išti
nimus. Johnson’o pa u deri varto- 

į ja daug daugiau motinu, negu 
i kitokį, nes tai yra geriausias 
į kūdikiu pauderis. Jis nekainuo
ja daug. Eik pas savo aptiekoriu 
ir pasakyk, kad nori Johnson’s 
Babv Powder. Atmink vardą 

• "Johnson’s” ir tėm.vkit. ar yra 
i Raudonas Kryžius.I 
i 
i

J 
{

Skaityk šitus straipsnius kas sąvai- 
tę ir pasidėk ateičiai.

SIL’KIT IR TAUPYK1T SU

Geriausiu Six Cord Spool Cotton 
DRESIŲ SIUVĖJŲ ATYDAI 

Norėdami šauti naudinga kny
gų apie dresių siuvimų, siųskit 
’niškų su 4e. šlampa j
THE SPOOt COTTOM CO_ DjuB O

31* FefartS Ava.. Naw Yor*
:i
i 
i 
:
i
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Complete in Itself
išgalanda Jtelažtę britvoje 

Tisai neišimant jos. Greitas. 
Parankus. Lengva išvalyt. 
Visas setas—britva su diržu 
ir extra relažtėmis, $1.000 ir 
aukščiau*.
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ej Išogzaminuojtf akis, priskiria 
ft akinius, kreivas akis atitiesinu 
K ir amblyopiškose (aklose) aky. 
’n še sugrąžinu šviesą tinkama 
p laiku.
Šį J. L PAAAKARM1S O.
K 447 0V«S<iway, So. Booton. Masą

KJ

DAKTARAS

G. GEORGIADE

Į

VJet/hitcrStrop Razor

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu uorite teisingų vaistą žemoms kainoms, tai visada ateikite ‘ 

ant 100 Salėm sL, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma- Į 
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir i 
moterų. DieHų iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jutas puternšusime kuoeeriausial, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Pranešimas
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Visiems Draugams ir 
Kostumeriams

Turime garbės šiuomi pranešti, kad SALUTA- 
RAS DRUG & CHEMICAL CO. persikėlė iš senos ! 
vietos, 1707 So. Halsted St, j naują: 639 W. 18th St., I 
Chicago, III. Tel. CanaI6417. j

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERĮ, sa- 5 
ko, kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau- { 
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio ki- 
tų ligų taip, kad tie žmonės ir šiandien yra labai dė- j 
kingi musų kompanijai, taigi prašykite jo savo ap- | 
tiekoje, o jei negausite, tai rašykite į musų naują * 
vietą, čia paduotu adresu,. o mes prisiusime jums I 
kuogreičiausiai. p (—) j

Su tikra pagarba,

Salutaras Drug & Chemical Co. i
639 W. 18th Street }

Chicago, Iii. !

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius 

pasicarsinimus, kaip tai: pajies- 
kojimus, apsivertimus. įvairius 
pranešinfus. paf-davimus, pirki
mus. skaitome po 3c. už žodį už 
sykį. Norint ta patį apgarsini;

' nia patalpinti kelis sykius,: už 
sekančius sykius skaitome ;2c.

i wi žodį už sykį. . 'i
; "Keleivio” skaityto jams.ku-. 
: rie tur u?.sSpfeirameraxę Mik-

> rasti ir už pirma sykį skaitome
i po 2c. už žodį. _ ...... .
! •• Už pajieškojimus giminių ar- 
; ba draugu skaitome po 2c. už 

žodi pirma sykį*. rturirit ta pati 
; pajie.Škoj'mą talpinti ilsiau, 

skaitome po lc. už žodį už kiek
viena sykį.

"Keleivio” skaitytojams, ku- 
; rie tur užsiprenumeravę laik- 
; rasti. už pajieškojimus giminių 
; ir draugų ir už pirmą sykį "šitai* 
’ tome po lc. už žodį.

Paj ieško j ima i su paveikslais 
kainuoja daug brangiau Norint 

! patai pint pajicškojimą su pa* 
i veikslu, reikia prisiųst fotogra- 
[ fija ir klaust kainos.
’ Siunčiant pajicškojimą arba 
’ apgarsinimą reikia prisiųst kar-
> tu ir mokesti

-KELEIVIS”
255 BROApWAY.

* SO. BOSTON, MASS .
l Į-y~L~J~rt-"-‘------ -- --------- -------------------------

20 DIENU 
■GYDYMO

BANDYMASNuga-Tone
f Iš Paryžiaus Universitetų
J Atidaro ‘gydymo ofisą po
į numeriu
> 480 BOYLSTON ST., BOSTON 
£ Specialistas nervų litru, kraujo 
f ir romatizm
5 Ofiso valandos: 
f Nuo 11 iki 12 ryte ir, 
J nuo 1 iki 4:30 po pietų.
5 Nedėldieniais:
i Nuo 11 iki 1 po pietų.

PINIGU •
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

Kunigas bažnyčioj išru- 
pužiavo.

TAURAGĖ. Liepos 13 die
ną Tauragės bažnyčioj buvo 
vieno darbininko jungtuvės* 
Jaunasis buvo muzikantas; 
ir pasiprašė savo draugu su- 
griežti dūdomis, jungtu
vėms pasibaigus. Tauragės 
bažnyčioj taip paprasta. 
Tai va muzikantai ir drožte- 
lėjo maršą. Dūdas užgirdęs, 
kur buvęs nebuvęs iššoko 
perpykęs klebonas ir iš viso 
balso ėmė muzikantus tašy
ti:—Jus, rupūžės, ar jums 
čia karčiama? Išeikit! Jukš, 
rupūžės!

Nuo tų žodžių visos dū
dos iš sarmatos nutiio ir iš
ėjo iš bažnyčios. Dabar 

’ klausimas: kas laikėsi baž
nyčioj kaip karčiamoj—kle
bonas ar dūdos?

kose laikomos net perlužta. 
Kuomet paima Kitas žmo
gus šakeles laikyti, tai jos 
nei ųesiiudina, arba tik silp
nai. Mat, čia veikia turbut 
tam tikros rūšies žmonių 
individualus magnetizmas.

so 7 žmonės: 6 vyrai ir 1 mo- Į tardytojų iš Kauno, bet vie- 
teris. i tos policija pasitenkinusi

Demonstracijos aktyvujų ! vietinio gydytojo apžiurėji- 
tarpe buvo daugiausiai žy- Į mu ir kaž Lzdc! 7*
lų. Vieną jų vėliavą nešė j laidoti. Tuo reikalu atstovo 
žydas šeinbaumas, sakęsis 1 Bielinio paduotas Vidaus 
gyvenąs be jokio nuolatinio I Reikalų Ministeriui paklau-. 
darbo, o kitą—lietuvis . Jo- j simas.

I tos policija pasitenkinusi 
(Vietinio gydytojo apžiūrėji
mu ir kaž-kodel skubinę pa-.

• Prasti pyragai. 
LEIPALINGIS. Seinų aps. 
Leipalingio valsčiaus žmo
nės labai geria, maukia kai 

jveršialiai buizą pasikukčio
dami. Net ir valsčiaus tary- 
; bos kai kurfe nariai, atvykę 
ji posėdžius, pirmiausia ap
lanko Leibzoną. Pavyzdžiui, 
j kad ir 11 liepos buvo posėdis 
šauktas dešimtai valandai, c 
dėl šmukčiavimosi Įvykc 
tik po pietų, kuriame kalbė
jo patys nežinodami ką ir 
trukdydami kitiems, kaip 
A. M. ir V. S. Paskui išėję 
šiuodu ”ponai’’ viens patvo
ry ožius lupa, kits eina išei-

nas Matusevičius, Mariam- 
polės Realinės Gimnazijos 
IV klasės mokinys, 19 metų 
amžiaus. Jo tėvai apie Ke- ________
turvalakius turi 37 margus ]jų apsk., pereitą sąvaitę va- 
žemės. ’ ’ *’ * 1 "— ’

Abiejose vėliavose buvo 
rašyti momentui pritaikinti 
□balsiai. Po obalsiais vienoj 
vėliavoj pasirašius ‘‘Lietu
vos Komunistų Partija Ko- 
minterno Sekcija.” Antroj 
—‘‘Lietuvos Komun. Jauni
mo Sąjunga Kominterno 
Sekcija.” Apskritai gavosi 
spūdžio, kad tie Mai ianipo- 
iės komunistai darydami de
monstraciją, tik norėjų at
likti jiems iš kažkur uždėtą 
pareigą.

Apvogė Pakrojauc 
koperatyvą.

Pakrojaus miestely, šiau-

gįs Įsilaužė Į koperatyvą ir 
išvogė daug prekių.

Vagystėje buvo Įtartas 
tūlas pilietis, kuris tapo su
laikytas ir pristatytas kalėji
mam naktį jam pasisekė pa
bėgti.

X
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Jus Privalote 
Tai Daryt dėl 
Jūsų Kūdikio

C
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Mokytojai negauna algų.
ŠAKIAI. Nežinia kodėl Ša-1 namojoj vietoj prasnausti 
kiu apsk. pradinių mokyklų Gėda leipalingiečiams, kad į 
mokytojai iki šio laiko daritaryba 
nėra gavę algų už birželio 
mėnesi? Nieko sau surpri- 
zas—išgyventi du mėnesius ■ .. , . .»
be jokio pinigo. Gera tiems, *claV5 r^1Kalal yra blogai 
kuriuos maitina- koks ūki- ^arkomi, jei snapsehu lais- 
ninkas, ar kurie vasarai nu- ^om?’ kad liežuvis butųmik- 
važiavę pas tėvus, bet žmo- ^esnis’ protas gudresnis, 
gui su šeimyna, ypatingai ——
su mažais vaikais, ar išva- Komunistų demonstracija, 
žiavusiems i kursus, tai nors MARIAMPOLĖ. Šiemet su
verk. Vieniems vaikai ver- i kanka 10 metų nuo didžiojo 
kia, nori valgyt, kitus šernu-! karo pradžios. Tos sukaktu- 
ninkės baudžia nevirsian- y^s minimos įvairiai įvairių 
čios pietų, nes neturinčios i žmonių. Komunistai taipogi 
už ką produktų pirkti. O čia Yra paskyrę liepos 27 ,d. ir 
gal kokia ištaiga šaiposi rugpiučio 4 d. laiko tarpą 
sau iškrėtus "šposą.” Vis gi, Pasauliniam karui paminėti, 
man rodos, musų valdinin- Tomis dienomis jie turi da- 
kams reikėtų labiau rupin- ry^t sulyg j’ų proklamacijo- 
tis, kad tokių surprizų ne- mis, susinųkuiHis, mitingus, 
atsitiktų. , “ -----

Kažin ar tai žino Pr. M.: vedamus,anot jų bagocių 
Departamentas ?

renka takius gir-
• tuoklius, kurie nusigeria 
kaip šiaučiai. Todėl ir val-

Kaune kuriasi miško pramo
nės bankas.

Vietos miško pramoninin
kų grupė organizuoja Kaune 
Lietuvos miško pramonės 
kredito banką ir praneša, 
kad tas bankas yra vienin
telė tos' rūšies. Įstaiga visoj 
Pabaltėj ir stato sau tikslu 
—padėti miško pramonei ir 
prekybai.

Kun. Vailokaitis buvo pa
branginęs mėsą.

Porą sąvaičių atgal Kau
no mėsininkai susitarė ap
skelbti klerikalų gešeftinin- 
kui kun. Vailokaičiui boiko
tą ir nebepirkti iš jo sker
dyklos mėsos, nes jis pęr- 
brangiai plėšia ir todėl mė
sos kainos nuolat kįla aukš-.« 
tyn. Ir šitas boikotas tuo-1 
jaus pagelbėjo, nes už są- 
vaitės mėsa žymiai atpigo.

Jus negalit užlaiko jusu kūdikio vėsiai ir pato
giai jeigu jąs ntišbarstot jo skūrą Johnson’s 
Baby Powder.
Visuomet vartokit Johnson’s pauderi po kūdikio 
maudymui. Jis geriausias kūdikiui ir persitikrin- 
sit, kad Johnson’ pauceris labai naudingas.
—Išgydo skaudamas vietas —Išdžiovina slapumą 
—Prašalina peršėjimą —Ir geras nuo niežėjimo ir 

nusutimo
Jūsų daktaras ar aptiekorius jums pasakys, kad Johnson’s 
pauderis yra geriausias kūdikiams pauderis. Kiekviei^ 
motina gali gauti jį. Jis vartojamas didžiumos motinų, 
negu bile kokis kitas pauderis. žiūrėkite kad butų vardas 
"Johnson’s” ir žiūrėkit Raudono Krvžiaus.

\ artokit

4

J

Sulaikytas dar vienas 
plėšikas.

Šiomib dienomis krimina
le policija Vilkaviškyje su- 
’.aikė plėšiką Duodį, kuris 
oabėgo iš Kauno apygardos 
calėjimo riaušių metu. Kra
tant pas ji rasta ginklų ir 
svetimas pasas šlakio var
du. PI. Šlakis, kuris jam 
perdavė pasą, taipogi sulai
kytas ir šiomis dienomis abu 
jie bus atgabenti kalėjiman.

Klerikalų cenzūra uždraudė 
“Pirmuosius Žingsnius.”
Teko patirti, kad Lietu

von uždrausta Įvežti Ameri
kos lietuvių išleistą knygą: 
4 veiksmų drama “Pirmieji 
Žingsniai.”

Komunistų atsišaukimai.
Šiomis dienomis Kaune ir 

apskritį7 (Jonavoj) buvo 
paskleisti komuiflstiniai at
sišaukimai, kur raginama 
nuversti esamąją tvarką.

t

I

V' LIETUVĄ
PER BREMENĄ

Ant parankaus ir didelio 
Vokiečių laivo 

COLUMBUS
TIK ASTUONIOS DIENOS 

ANT VANDENS
Apsigyvenę ateiviai gali ap- 
laukyt savo giutines Euro
poj ir sugrįžt laike dvylikos 
mėnesių j Snv. Valstijas, be 
priskaitymo prie kvotos.

Ilelei informacijų Kreipki
tės prie vietos agentų arba j 
192 U’ashingtoa St, Boston. 

192 tVASIllNGTON ST, 
BOSTON. MASS.

1

Dntys ir Dn»jė!
Parduok man savo liuosą lai

ką. Earašyk laišką šiandien. 
Adresas: . x

G. I. DAUGĖLA
193 Grand St, Box 9 

Brookl.vn. N. Y.

TEL. EMPIRE 7365

(41)

DR. F. MATULAITIS
322 HOLBROOK AVĖ., 

DETKOJT. MICH.

ADYNOS:
12-2. 6^8

KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvinė knygų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVE 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim vėliau.
• Užsisakykit iliustruotą, mė
nesinį populeraus mokslo žur
nalą “KULTŪRĄ.”
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose $3, pusei metų $1.50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metų 12 litu.

Knygos bei žurnalas yra gra
ži ir naudinga dovana gimi
nėms ir draugams!

Adresas:
KULTŪROS BENDROVfi 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAULIAI. LITHVANIA.

NORTH-CERMAN

L.L.OYD
DRAUGAI! 

Skaitykit ir platinkit dar
bo žmonių laikraštį 

"KELEIVI”

(demonstracijas prieš karus, 
vedamus, anot iu “bagočių” 

j reikalams. Jų proklamacijos 
■vieton karu siūlo revoliuci- 
(jas!Prigėrė 3 žveiai.

PALANGA. Liepos 24 d. ju-' . L?11’.? <ie™n?traci*a rug- 
roje ties šventosios kaimu, diucĮ° d d. mėginta dantį ir 
pusė li’ometro nuo kranto Manampoleje. Po pamal- 
nuskendo 3 žvejai: Mvkolas į’h zrtones išsipylė
Lipartas, 35 metu amžiaus, i18 bažnyčios. Staiga minioj 
Jonas Tikleris, 45 metu ir pora raudonų vė
jo sūnūs Jonas Tukleris, 19 batmkjy. Mat, komunistai, j u. uiiu&cj v «o , pas1Klse savo vėliavas po
met.V ?m^ia / ' , - Pp f ■ skvernais, laukė daugiau 
na iš Šyentosio^ k • žmonių, einančių iš bažny- 
gerusiujų lavoną iki šiam -os . . kagn ar
laikui dar nesurasti. Tas at- vna Vo‘i;a1?v*

. sitiko šitaip, žvejys Banens 
su minėtais 3 nuskendusiais 
žvejais viename laivelyje iš
plaukė žvejoti per 50 kilo
metrų nuo kranto Į atdarą 
jurą. Čia pagavo apie 7X> 
centnerių žuvies ir begriž- 
tant atgal juroje pakiio aud
ra. Priplaukus netoli kran
to, kur bangos dar didesnės, 
laivas buvo užlietas ir ap" 
verstas, Nikalojų Baneri iš
gelbėjo kito laivelio žvejys.

*
Stebuklingos šakelių jiegos. 
KLAIPĖDA, Stančiai. Iš
džiūvus ūkininko J. šuliniui 
reikėjo kasti naujas. Iškasė 
iki 6 metrų gilumo, bet van
dens vis dar maža. Vieną 
šventadieni buvo pašaukta 
viena šulinių žinovė,. p4ę 
Daugalytė iš Laužemių. Ui 
žinomomis riešutinėmis ša
kelėmis nešina perėjo kiemą 
ir nurodė, kur teka po 
žeme vandens šaltiniai. Pa
sirodė, kad vandens šaltinis 
eina kaip tik kelis metrus 
šalia iškasto šulinio, o ne 
per patį šulinį. Šioje apylin
kėje yra penketas tokių ste
buklingų šakelių žinovų. 
Sėkmingiausia vandens šal
tinius nurodydavo iki šior 
ūkininkas Kunkis — Grau- 
menių, Esins-Patrų ir minė
toji p-lė Daugalytė. Ji savo 
rankomis laiko šakeles^ ho- 
rizantaliai ir kaip tik šalti
nių vietoje šakelėš pradeda 
nusvirti. Kur šaltinis labai 
stiprus ir negilus, tai čia sa
kelės syirsta į apačią tiek 
stipriai, kad jos ramiai ran-

Tokia demonstracija rug-

Byla dėl Įžeidimo pono 
viršininko.

Šiomis dienomis Kauno 
taikos teismas nagrinėjo pil. 
Krašenenko bylą? Jisai buvo 
kaltinamas už Įžeidimą kri- 
minalės policijos viršininko. 
Teismas ji nubaudė 5 die
noms arešto.

Vagystės.
Kauno priemiestyje Šan

čiuose tapo išvogti piliečio 
Vitkausko namai. Pavogta 
įvairių daiktų.

Iš pil. Stakelio tapo iš
vogta Įvairių daiktų 2,400 
litų vertės. Vagis sulaikytas.

Jus dabar galit gaut— y 
Puikų Kalendorinį Laikrodėli

Šu paauksuotu 
peiliuku ir re
težėliu tik už 
$6.50. Šis pui
kus laikrodėlis 
parodo 7 die
nas l sąvaitę 
ir 31 dieną mė
nesy. taipgi 12 
mėnesių mc- 

____ t _ .ner.ulio, valan
das ir minutes. Laiką rodo teisin
gai, šveicariški vKluriai, pilnai ga
rantuotas. Ąftistiški nikeliniai kei- 
sai, puikiai ornamentuota,, -labai 
gražus. Nesiųsk pinigų, tik pri- 
siųsk savo vardą ir adresą. Kai 
gausi laikrodėlį, retežėli ir peiliu
ką, tai užmokėsi pastoriui $650, 
pridedant persiuntimą. Pinigus su- 
grąžinsim, jeigu nebūsit užganė
dinti___________ • (-)

PEKO CO. Dept. K, Box 368, 
Madison Sq. Sta, Ne* York City

tuose, permainas

DR. J. MARCUS
LIETU VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretąų ir chro
niškų vyrų ir meterų litrų.

18 Parmenter St, Boston, Maaa. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai po piet

vos keliolika. Sukaudami, 
vėliavėlėmis nešini- grūdosi 

, i miesto gilumą kartu su be- 
■ einančiais iš bažnyčios žmo
nėmis. Pakeliui mėtė sukak
tuvių momentui pritaikintų 

[proklamacijų. Bet nespėjo: 
i ju demonstracija pereit nei] 
vienos gatvės, tuoj pasitiko; 
policija ir visus suėmė, tik] 
vienas, rodos, pabėgo. Mi-Į 
nia, net nežinojusi,..kag^ąą 
darosi, tuojau išsisklaidė. I

Tuo tarpu btivo suimti vi-] kaiavę išsaukti gydytojų ir

Ar nebus tik fašistu darbas?
Liepos 8-9 d. Seredžiuje 

dingo Nemuno tyrėjų parti
jos narys stud. B. Kožukaus- 
kas. Po kiek laiko rastas Ne
mune jo lavonas. Mačiusieji 
sako, kad velionio kūnas 
buvęs sunkiai sužeistas ir 
spėjama, kad mirties prie
žastis ne nuskendimas. Ve
lionio motina ir draugai rei-

Tel.: Richmond 14ie

Dr. David W. Rosen I
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai i j 

Rusiškai.
GYDO CHR<«.i8KAS IB <

SLAPTAS LIGAS. J
VALANDOS. 8

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dien«. 4
Nuo 7 iki 8 vakare. 8
821 HANOVER ST. M

BOSTON. MASS. 5DIDŽIAUSIA PLUNKSNŲ ĮSTAIGA 
SUVIENYTOSE VALSTIJOSE

Mes par- 
d u o <1 a me 
plunksna-- 
rnusų pačių 
surinktas ir 
nesugadin
tas.Mes ga
lim išsiųsti 
tyras plun

ksnas, maišytas su pūkais arba tyrus 
pukus. Mes siunčiam orderius po vi
są Ameriką. Rašyk šiandien į di
džiausia plunksnų ištaigą. (39)

ALBERT STETZ
138 Passaie Street, Dept. 5, 

PASSA1C. N. J. (Lith.)

| Dr. H. M. Landau l
§ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4
A 18 Chambers St, Boston. Mass. S
X Spacialistas veneriškų ir inter- J
X nalių ligų. Taipgi gydo krau- 2
O jo. skuros ir kitas ligas. 4
X Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 4
V Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 jį 
§ Telephonc Haymarket 1436. 3

‘ DYKAI NUO PATRUKI- 
; MO KENČIANTIEMS, 
į Nedėvėk diržo—išvengt pa-
1 i voj ingos operacijos
| STUART’O LIMPANČIOS PLAPAO 

’ PADUŠKAITĖS yra skirtingos nuo
2 ‘parišamo diržo, jos yra išlaukinės gy- . 
į gyduolės, limpančios prie kūno ir ■ 
J j duodančios sustiprinimą toms kūno

I: dalims, kurioms reikalinga. Neturi į 
i jokių šniūrų nei sprenžinų. Nenuslen- ■ 
ka ir r.eatsirtmia į kaulas. Tukstan- ; 

■čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na- 
: mie. nesutrukdami nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu budu išsi- 

■gydo. Minkštos kaip mošastas—leng- 
va pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
auksinis medalis Romoj, Grand Prix j 
medalis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Panamos Ėxpozicijoj, San 
Francisco. Procesas atsitaisymo yra 
naturalis ir daugiau nereikia dėvėt 
diržų. Mes prirodvsim tai pasiųsda
mi jums Plapao išbandymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. (-)

PLAPAO LABORATOR1ES
3058 Stuart’s Bldg., St. Louis, Mo.

I I 
i
I
i
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TRUMPIAUSIS KELIAS i

LIETUVA
Laivai išplaukia kas savai

tė. Geriausi musų laivai
"Resolute.” "Reliance,” 

” Albert Baili n.” 
"Deutschland”

veža I. TI ir III klesų pasažie- 
rius. Taipgi populeriai laivai 

"Mount Clay,“ "Cleveiand.” 
”Westpbalia.” "Ransa” ir 

“Thuringia.”
UNITED AMER1CAN LINES 

JULIUS ROTTENBERG.
260 Hanover St. Boston. Mass. 

arba pas kitus agentus.

I

i
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C] Labai Svarbi žinia Važiuojantiems Į Lietuvą 3 
3 Rugsėjo Mėnesy. K
| BALTIJOS AMERIKOS LINUOS |

Pirma Specialė Ekskursija Lietuvon j Klaipėdą i H 
Ant greito dvišrufcinio, su naujausio išradimo 

dėl atsaugios kelionės įtaisymais 

Laivo “ESTONIA”
■ V. >;'16 *i _ _

g

S

t

Praleiskit Kalėdas
Su Jūsų Giminėmis Lietuvoje.
Dėl tų, kurie negalėjo važiuoti su p. A. V. Bisca iš Jungtinių Val

stijų Linijos, ant vasarinės exkursijos į Lietuvą. Jungtinių Valstijų 
Linija surengė Kalėdinę eiiursiją, plaukiant ant LEVIATHAN ' iš 
New Yorko, Gruodžio 6-tą.

Visi pasažieriai pasieks jų naminį miestą laiku dėl Kalėdinių Šven
čių. p. Bisca rengs šią exkursiją nuo Ne-v Yorko tiesiai j Kaurų.

Jeigu neesate Amerikos piliečiu, jums bus išduota specialis pavc- 
liįimas, leidžiantis jus būti Europoje vieną meta ir sugrįžti, be su
stabdymo nuo imigracijos aprubežiavimo.

ŠVarųs, smagus kambariai, geras valgis, mandagus patarnavimas, 
didelės dėnys, Beno koncertai ant jūsų kelionės.

UNITED STATĖS LINES
43 BROADH'AY. NEVV YORK

Matykite jūsų vietos agentą
75 STATĖ STREET. BOSTON. MASS.

Managing Operatore for
UNITED STATĖS SHIPPING BOARD

0

— NESVAIGINK 8AVO KŪDIKIŲ.
Geriat. leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiškais įmodais, 

kad •Apmalšinti” jo skausmą paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

BAMBINTO
tyrianaic. sahiaus-skonio, tikro vidarių pa!mosuotojo. Jame »era svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. -Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta ii daržovių iėsunku, kuri pagelbsti mio vidurių Ržkietėjimo, vidurių 
dktVūi, mėšlungio. Kūdikiai mfgata jį. .lįs net prašo dangiaus.

Jūsų aptiekoriun parduoda Bambino—35c. už bonką, 
arba pasiųskite tiesiai į Laboratoriją.

F. AD. R1CHTER & CO.
M4.114 So. Straot BrooUra. N. Y.

J. H Snaphauckas pranešu savo irostumeriams, kad perkėliau savą 
geležinių daiktų krantinę naujan vieton. Parduodu viską ir žemom 
kainom, kaip tai musų specialų mai.ava. beturiu spalvų, $2. galio
nas (gorčius*; Varnišis (lekeris) 81.95 gorčius; bačkos dėl pelenų 
98c.{ dėl drapanų viriftio boileri* fk'*v.r dei .duonos laikymo skrynios 
98e Višokios rūšies dėl stogų tąiiay.mo pepiero? ir gontai. (361

UN1VF.RS1TY HARDWARE

UNtVERSITY Il.iRDW.ARE
.1147 Cambridge Street, Cambridre. Mass.

Tek-Porte r

Specia]intan Slaptą licv moterą irvym, kraujo ir skuro*. Kalba len-

Telefonas Hayaiarket 3390
« CHAMBERS STREET. BOSTON. MASS.

| MEDICINOS DAKTARAS

} Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
! Specialiataa Slapty U<y motery irryry, kraujo ir skuroo. Kalba len- 
l| kiškai ir rusiškai.

I
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10 Rugsėjo - September,1924 m. 
Ponas Juozas Smitrus, užveizda Lietuviško Skyriaus -Baltijios Ameri
kos Linijos, gerai žinomas Amerikos lietuviams, važiuos drauire kaipo 
\arfas ir prižiūrėtojas sies ekskursijos. Jisai suteiks reikalii'tjas Infor
macijas kelionėje, prižiūrės bagažą ir pasirūpins užganėdinti IšielJVie- / 
na keleivį, mandagiai jiems patarnaujant. Moterims ir vaikams ke- . 
liaujantiems be globos prižiuręs, kad būt suteikta speciolė atyda.

Trečios Kleses Laivakorčių Kainos:
I KLAIPĖDĄ—S1P7.OG. j KAUNĄ—$107.50

Karės Taksai Atskirai
Atskiros kajutos dėl mažų ir didelių šeimynų su 2-I-6-8 lovomis. : 

Važiuojant visu keliu vandeniu tiesiog i Klaipėdą, yra tai didelis Lie- 'i 
tuviams parankumas. Nereikia kitų Aalių vizų, gana vien tik lietuviš
ko pasporto.—Taigi visi, kurie jau pasirengėt ar manot važiuot Rug- ( 
sėjo mėnesy Lietuvon, apsigyventi ar- pasisvečiuoti, važiuokit ant lai- ; 
vo— "Estonia.” 10 d. Rugsėjo (Septcmber), nes tai kaip tik gera pro
ga jums pasitaiko prieš pat žiemą. Geresnės nei nelaukit.

Laivas Puikus 
švarumas ir Patogumas

Kratomi
O kas svarbiausia—jūsų tautietis 
į pačią Klaipėda. Žinote patys ir gerai suprantat ką tas reiškia;jo pa- ‘B 
tarnavimas, prižiūrėjimas ir pasirūpinimas užčėdys jums daug klapa- jį 
to ir apsaugos nuo daug Irereikalingų iškaščių ir išnaudojimo.—Toidel fj 
nelaukit, nes laikas neperilgas.—Tuojaus užsisakykit vietas, nusipir- fį 
kit laivakortes ir apsirųpinkit reikalingais dokumentais pas savo vie- r- 
tini agentr. arba— ’ 5/

BALTIC AMERICA LINE g
9 Broadvay, New York /j

a 120 N. La Šalie St, Chicago, UI. g

"Gero Maisto i Valias 
Malonus Patarnavimas 

Paveikslai
vadas ponas Juozas Smilrus nuveš

MEDICINOS DAKTARAS
r<
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Vietinės Žinios
{naši tie 700 dolerių, kuriuos 
Dedhamo teismas jam įsakė 
atlyginti vienam žmogui už 
suardymą šeimyniško gyve
nimo?

| Toliaus jisai sako, buk
28 rugpiučio “šventakupriai” įskundę po

licijai, kad piknike žmonės 
is.

Sandarietė gavo metus 
kalėjimo.

“Sandara” 
numeryje rašo:

“South Bostono Munici- šoka. Jis yra viešas melagi

nesinaudok, nes jų "obser
vatorijos” teleskopai numa
tyti tiesiog i "Darbininko 
namo viršutinijį aukštą ir 
tėmyja, kaip geltonkasės lie
žuvius jiems rodė.

2^1 eismas nubaudė Marę \iekas policijai pikniko ne- 
Zilinskienę vieniems me- r r
tams kalėjiman už išvilioji- ,
mą $2,200 iš tūlo vyro. Ži- lintas nedeldiems patroliuo- 
linskienė apeliavo į aukš- ja ir žiuri, kad piknikuose 
tesnį teismą. Ji turėjo užsi- šokių nebūtų, 
statyti $2,000 kaucijos iki I Da toliaus 
kitam teismui.”

Marė Žilinskienė yra vie
na žymiausių sandariečių

skundė. Policija pati jau ke-

ant
"ne-

Norėdamas žinoti 
kiek kunigai merginų 
myli,” tai tik patėmyk. ką 
jie išdarinėja ant "byčių.” 
kuomet jie isivelka "Adomo 
rūbą.” So. Bostone du jau
ni "tėveliai” prigėrė mergi
nas “begelbėdami.”

Kad.

WEST ROXBYRY i

parsiduoda
Nam*» 8 kaMbanų. 2 šeimynų, su

t lažais. gar»iai», elektrą, 2 akrai gra-i - • .o . -
z.os žemės, apie 10 didelių malkom •* P“e C mtral tHjuare. Savuuiika.< tu-; 

le lžių. 4 didelė* obelys, 7 grušios • ■ ’ »rrv,t111 parduoti, todcl plinui pu k- :
18 ėiepų. 50 Vištų ir vištin nkas’ tl piJ'r,a‘ ,r “nl kn.^U išlygų. 

.visokių daržovių; vieta puiki, arti ‘ i v * «arti

. Parsiduoda tik ui |I3,2OO

Newton Upper Falls
\ ir-aa^K—X i x • io lotai zvmes. ant Kampo, civR-

‘aižu * ^lotynus su .ra, jrazai, vanios, gražioj vietoj; ne-
iaržoviu* ir ’Yf i'S’ to1’ 3 dirbtuvės, tik 5 minutes nueit.
“ rX us arti d,<*lls Atsiduoda pigmi. Priežastis purda- ■

j 31 Circle bt.. Montello. Mass.
NORTH WOBURN --------

CA.MBRIDGE
Parsiduoda du namai, vienas 2 šc;- 

nynų, kiias 3 šeimynų, po 6 kamba- 
' : it s iy su garine šiluma, elektros 

•viesos, su piazais. puikioj vietoj, ar-

A. I V A S
110 Tremunt St.. Boston. Mass. 

Room 508. Telephone Main 4007.

' PARSIDUODA 7 KAMBARIŲ NA-
■ -IAS. 3 lotai žemės, ant kampo, elek 

-ra, gazai, vantos, gražioj vietoj; ne

PENTOR1AI
Išpopieriuojam, išpentinari

Namas 8 kambarių su maudyn** ir
-esu, pažai,-puikus grušių sodelis. , ----—-
jaradžiaus cementinės grindys dar- Galxit»am lubas, namus ir t.t Darbų 

>vių ir visokių kvietkų, žemės apie '----
•ertaims akro; arti dirbtuvės ir ka- i 
o Patsiduoda už $3,200

Kreipkitės pas:
J- P- RAUL1NA1T1S

ir iš-

✓ TCLKFONAS 1037 J
i MEDICINOS DAKTARAS 9

f C. J. MIKOLAITIS į
5 Valandos: nuo 2 iki 4 pu pietų. J 
J nuo 7 iki S vakaru S
J 107 Summer St, jį 

LAWRENCE, MASS. |

I

i 
i
i 
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lalefonai SL12*W,

Dr. A. 6tmi-GM$ka$
UETUVI8

Valandos: nuo
nuo
nuo

DENTISTAS
10— 12 dieną; 
2—5 po pietų;
6—8 vakare;

Nedėliotai* nuo 10—12 dieną
705 N. Main at. kam p. Brosd ai

MONTELLO. MASS.
5Č«4C$4CMC$«f4Cf4ef‘

1

I

PARSIDUODA NAMAI
2 šeimynų ir vieno storo namas, šalę to yra du maži što- 

reliai. atskirame name, ir 4 kambarių grintelė, prie to yra 
virš 5500 pėdų žemės pačiam centre South Bostono.

Metinė randi^ įplauka virš $1400. Didžiajam štore per 
virš 10 metų buvo grosemė ir mėsinyčia, bet dabar tuščia, 
tad nupirkus galima būt tuojaus bizni pradėt. KAINA ŽE
MA, IŠLYGOS LENGVOS.

Pirmu kartu parsiduoda nuo originališko savininko, ku
ris laikė nuo pat namų pastatymo. Pasinaudokit šia pro
ga. Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

A REYNOLDS
6 Beacon Street, Boston, Mass.
Tel. Haymarket 5840, arba vakarais galite rasti K. Šid
lausko Aptiekoj. *» .

'atliekam irreit, pigiai ir gerai (36; 
ALBERTAS KASPEKA V1Č1A 

(36) 158 7lh St.. So. Boston. Mass.
Į Tel. So. Uoston O246.R. 

____ ____________ į
255 W. Bru*d*ay, Bo^toa. Mass.

I

l kę keliatas smarkių vyrukų 
j ir jį numalšinę. Tas irgi ne
tiesa. W-m G-gas prie nieko 
nekibo, bet tas “Svečias”

jis sako, kad 
į tūlas W-m G-gas prikibęs 
prie vieno svečio ir norėjęs 

sukelti, bet pnšo-
ra” šitą faktą užtylu

Kaip Žilinskienė su tuo 
vyru susipažino, mes neži
nome, bet “Boston Ameri- 
can’ne” buvo andai rašyta, 
kad jiedu pradėję draugau
ti 1923 metais. Iš pat pra
džių tas žmogus davęs Ži
linskienei $75, o paskui per 
18 mėnesių pirkęs jai viso
kių dovanų ir šiaip daug pi
nigų “prafundinęs.” Matyt, 
sbsieidavo jiedu gana tan
kiai, nes į trumpą laiką tas 
žmogus sakosi išleidęs ant 
Žilinskienės suviršum du 
tūkstančiu dolerių. Jis lei
dęs ant jos. pinigus dėlto, 
kad mangs ją gauti už pa- 
čiaz Žilinskienė, matomai, 
jAm nesakė; kad ji turi vyrą 
ir šeimyną. Kada jis dabar 
sužinojo, jog jis negali jos 
vesti, jis apskundė ją už vi- 
liojnną puu^f • -

Į , • . . . . .------ U
■Porai daturi pinigų. 
Žulikas Ponzi buvo nu

teistas 4 metams kalėjimo 
už niisukimą žmonėms kelių 
niiliopų dolerių. Valdžia, 
rodos, surinko visą jo turtą 
ir išpardavė, kad pinigus 
išdalijus. apsuktiems žmo
nėms. Bet šiomis dienomis 
Ponzi išėjo' iš kalėjimo, ir 
tųojaus įsitaisė naują auto- 
rriobilių ir gyvena kaip mi- 
lionierius. Ar ne aišku, kad 
jis turi d a' keliatą bačkų pi
nigų paslėpęs?

I

iLITUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo U iki 12 dieną

1 V. po pietų 
Seredomis iki 12 dieną. 

Ofisas "Keleivio" name.
251 Broadwav, tarpe C ir D St.

SO. BOSTON. MASS.

I

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

ANT PARDAVIMO garadžius dėl 
'0 automobilių sykiu su lysu. Prie- 
.astis pardavimo—turiu kitą biznį.

Parduodu labai pigiai. (38) :
274 Ferria St, Kast Boatoa, Mass. 
Tel. E Boston 2390

NELA»K, riRK DABAR!
6 šeimynų namas, po 5 ir 6 kamba- ■ 

rius. katrai su maudynėmis, skalbynė- i 
nis. pečiais, piazais ir 11, geriausioj j 
. ietoj Citv Point: senos randas apie i 
52,400 į metus; kaina $19,000. apie 
$5.000 įnešti ir lengvos išlygos ant' 
likusių pinigų. 1

A. J V A S
361 Broadway, So. Boaton. Mass.

AK ALKANAS?
Užeikit i musų restoraną ant 

244 Broadwa>. So. Boston. mes 
tamstum pagaminsim puikius 
lietuviškus ir amerikoniškus 

. valgius ir užtikrinam, kad husi
tai kabinėjusi prie visų, O te pilnai užganėdinti. Savininkas 
ypač prie moterų, ir norėjo A. Savičiimas.
gražų Stoughtono lietuvių---------------- -
išvažiavimą suardyti. į ’ didelis

Jisai vadina visus “mun- 'DTTfNTTlf A Q 
šaineriais,” bet jis užmiršta 22211 V21\.21O 
pasisakyti, kiek kartų jis Rengia Lietuvių Moterų Apšvie- 
pats buvo Stoughtone dėl tos Draugija. Nedėlioję. K'igšė- 
munšaino areštuotas. Mano Jo-September 7 d.. 1921, ant An- 
vardas prieš Stoughtono vi
suomenę stovi švarus.

Kalbėdamas apie Zinkie- 
nės mirtį, “Svečias” sako, 
kad ji buvusi nėščia, kad ap
alpusi nuo peršilimo ir mi
rusi po trijų v’alandų namo 
parvežta. Visa tai yra me
las. Zinkienė buvo jau 50 
metų amžiaus moteris ir ne
buvo nėščia. Ji mirė staigia 
mirčia, netraukdama nei 
pusės valandos.

Taigi noriu pasakyti tam 
“Svečiui,” kad jis kitą syk 
taip nemeluotų ir žmonių be 
reikalo nešmeižtų. Geriau 
tegul jisai atlygina 700 do- 
leių tam žmogui, kuriam 
Dedhamo teismas pripažino. 
Ir aš norėčiau paklausti po
no “Svečio,” kodėl jisai bi
josi pasirašyti tikruoju savo 
vardu?

Kas dėl manęs, tai aš 
skaitau “Keleivį” nuo senų 
laikų ir nesu joks “šventa- - 
kupris.”

I

DAUGIAU

V

T DAUGIAU
Čeverykų

Mass.

DAUGIAU
KELINIU

ISc

DĖL NEVIRINIMO

20c
25c

65c

1.

Abelius stiprintojas 
vyrams ir moterims.

sustiprinimo nusilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

HAMILTON VILNOS SER
GĖS. 44 COL. PLOČIO. MĖ
LYNAS. JUODAS. RUDAS 
ŽALIAS. TAMSUS IR K T. 
SKALBTAS. Jardas ............

St , So. 
mėnesį.

<37)

VYRU MĖGSTI BRUSLOTA1 
RUDI IR RAUSVI 

3.50 ir 4.75

GANA DAUG GERO PEGGY
AUDIMO TUB SUITINGS. 32 
COLIU PLOČIO. PAPRASTOS 
IR IVAIRIAU1SOS SPALVOS. 
Jardas .............................................

VYRU SUĖDĖ GOLF JA- 
KETAI. RUDI IR PILKAI 
LINIUOTI........................

DIRBTUVES GRAŽAUS DU- 
BELTO SIUVO JACQUARG 
TURKIŠKI ABRISAI. ĮVAI
RIAUSIU SPALVŲ IR KLET- 
M OTI. 29x42 COL. V ienas ..

t Severos Gyduoles užtaiko 
šeimynos sveikata. 

____________________________ t

VYRŲ NAUJI RUDENIO PLOŠČIA1 •

15.00,18.00 ir 22.50

RENFREVV, BUB-PROOF. 32 
COLIU CRŽPES. PAPRASTAS 
MĖLYNAS. LANGUOTAS IR 
JVAIRIAUSIS AUDEKLAS. 
Jardas ............ ......................

VYKU GABARDINE 
IR

VVH1PCORD SERMĖGOS

12.00, 15.00 ir 18.00

ANT RANDOS didelė krautuvė ant 
1484 YVashington Street. Bostone.

Klauskite:
DIRKES

33 M iii St- Ilorchester. Mass.

KEPURIŲ

DAUGYBA GANA, GRAŽAUS _ _ 
TssssTt--sr~ < A _ 

COLIU CHALL1S. VISI NAU- I |>rt 
JO IŠDIRBIMO. PILNI Š.MO- ■ 111/ 
TAI AUDIMO.. Jardas ............

ANT PARANDAVOJIMO
Po numeriu 35 W. Second 

Bostone 3 kambariai—S12 Į 
2 kambariai—$8 j mėnesi

Kreipkitės pas:
A MIZARA

361 Broadaay, S?. Boston.
Tel. So. Bostor. 1337 ir 4127-M

DAR KITAS BUNČIUS GRA
ŽAUS GREENBRIAR 34 COL. 
PLATUMO CRETONNES. Ii 
PILNŲ ŠMOTU KIRPTAS AU
DEKLAS. Jardas ...............

DAR DAUGIAU VAIKŲ SU ŠNIŪRAIS 
RUDŲ BATŲ. GERAI SUSIŪTAIS PA
DAIS. MIEROS IKI DVIEJŲ.

1.45-1.85
DAUG VYRŲ NAMINIŲ 
ČEVERYKŲ. RUSVI IR 
JUODI VIRšAI. TAI YRA 
LABAI GERI IR BRAN
GAUS PADARYMO ____

DAUGIAU EXTRA SUNKAUS _ _ 
BALTINTO AUDEKLO BE M O 
SIUUŲ 2% JARDO PLOČIO. feJKrt 
PILNI B0LTS, PIRMOS RU- tj<||/ 
ŠIES. Jardas......................... .. .

• . ?

Jis maitina kraują, paaugdo virini- jį 
mą. reguliuoja atJdaiimmus. stipri- B 
■a organus prie normališkos veik- m 
cr.fc. į

Kaina SO ir 88 centai. ■

Klauskite pas antiekor-is. m

DAUGYBĖ GERO EDEN AU- _ 
DĖKLO. FLANELIO LIKU- 4 R .
ČLŲ (BOVEfaNC^)ULtOSTUG’ : 
TAS. GERAS . BILETUOTAS • 
AUDIMAS. i»r#» .. . Y

E1DERDOYVN IR TERRY AUDIMO
BATHROBES

4.00,6.00 ir8.50

JARDO PLATUMO BOVELNI-_____
NIS MOKYKLŲ SIUTŲ AU- A A 
DĖKLAS. NAPPED FINISH. Zlln 
KIRPTAS NUO PILNŲ SMO-
TŲ. Jardas....................................... "

ECLIPSE GRAŽUS BOVELNI-
N1S OUT1NG KLANELIS, Kl- A A 
TAS KLETKUOTAS IR JUOS- V 
TUOTAS ŠVIESIAI IR TAM- ZallL 
ŠIAI. PILNI ŠMOTAI. Jardas

DAR AME 2000 JARDŲ GE-
ROS VOGOS NEBALTINTO JA 
audimo dėl paklodžių. JI ■ Irt 
87 COLIŲ PLOČIO. KIRPTI
NUO ŠMOTŲ. Jardas................

PIRMOS RŪŠIES COLUMBIA____
FINE COUNT 36 COLIŲ 4 A 
PERKELIS. ŠVIESUS IR VI- I Mrt 
DUTINIS. PILNI ŠMOTAI. jŲŲ 
Jardas. ...............................................

r

t

-- H

Lavonų kaulai sujudino 
Lynno miestą.

Tūlas Luther Atwood nu
sipirko Lynne vežimą juod
žemio, kad pripildžius savo 
kiemą. Pradėjus tą juodže
mį pilti į kiemą, pasirodė 
žmonių kaulų. Kilo triukš
mas ir pradėta tyrinėti, iš 
kur tie kaulai. Pasirodė, 
kad juodžemis paimtas iš 
vietos, kur kitąsyk buvo ka
pinės. Laikraščiai ir visuo
menė pradėjo reikalauti, 
kad žmonių kaulai butų pa
likti ramybėj, kad pardavi
nėjimas juodžemio tenai 
butų sustabdytas. Kontrak- 
toriai ėmė po $2.50 už veži
mą ir darė neblogą biznį.

AV-m. G-gas.
Nuo Redakcijos:—Mums 

rodos, kad plačiai visuome
nei šita polemika nebus įdo-! 
mi, todėl, abiem pusėm jau 
išsireiškus, uždarome ją. 
----------------------- ------------- ----------- i

Pienas pabrango.
Pradedant šiuo panedė- 

liu, Naujojoj Anglijoj pie
nas pabrangsta da vienu 
centu ant kvortos. Iki šiol 
už pristatytą j namus pieną 
miestų žmonės mokėjo 13 ir 
pusę centų kvortai, o nuo 
dabar turės mokėti 14 ir pu
sę centų kvortai.

KAIP PAŽINTI.
Lietuvišką restoraną ge

riausia pažinti, nes vos pri-' 
siartinus prie durų, tuoj mu
sių debesiai tave patinka. 
Sėdus prie stalo valgyt irgi 
tik byzgia po nosia it kurap
kų būriai.

----------------------------

Grinorkas labai lengva 
pažinti, nes vos spėja iš 
“krajaus” atvažiuoti, tuoj 
nusikerpa plaukus, užsideda 
akinius ir pasiperka čevery- 
kus aukštom kurkom.

Kad . pažinti “Sandaros” 
redaktorių, tai žiūrėk, kuris 
bus pauderiu veidą nusite- 
pęs, kad net ausįs baltuoja. 
Tokį sutvėrimą pamatęs ži
nok, kad tai “Sandaros” “re- į 
dzibatorius.”

Ir mano žodis dėl Stough- 
tono pikniko.

“Keleivio” 34-tame num. 
tūlas “Svečias” aprašo bu
vusį Stoughtono Tautiškojo 
Namo pikniką. Jisai sako, 
kad “šventakupriai” tą pik
niką suardė.

Aš gi turiu pasakyti, kad ^augiausia važiuoja auto- 
jokie 'š' ei.takupriai” pik- mobilių. Kaip toli su tavim 
niko neardė, bet tasai “Sve-jeis mergina, tai ant tiek ji 
cias,” tai tikrai norėjo pik- tave mylės.
niką suardyti, tik jam tas Į --------
nepasisekė. j Jei nori matyti kaip atro-

Jis sako, k^d publikos bu- d o mėnulis per teleskopą, 
ye į 700. Turbut jam vaid andariečių teleskopais

Norėdamas pažinti 
mergina tave myli, tai 

{kis ją pasivaikščioti,

tano Starastos ūkės.
STOUGHTON. M ASS

Šis piknikas bus vienas iš ge
riausių ir gražiausioj vietoj; 
pirmu kartu šioj vietoj, prie 
{upės, gražios girios ir pievų, di
delių uogynų. Norinti prisirinkti 
uogų ir grybų, galėsit jų čia ras
ti tiek, kiek kas norėsite. Kas 
dalyvaus šiame piknike, tai gė
rėsis šia vieta. Patogi žaidimams 
ir smagiai laiką praleist jau
niems ir seniems. Bus visokių 
valgių ir gėrimų, taipgi bus spe- 
cališkai lietuviškų dešrų ;visko, 
kas tinka skaniai pavalgyt. Tro- 
kai išeis kaip 10 vai. ryte nuo 
Lietuvių Svetainės, kampas E. 
ir Silver Street.

Kelrodis: Reikia važiuoti iš Bosto- 
ro ir apielinkės j Stougntonų prie 
Stoughton skvero, nuo ten važiuoti 
W ayman St.. iki Morton St.. Morton 
St. iki Plain St.. gauti West Street ir 
važiuoti ik: 1212 VVest Street, tenai 
rasite Pikniką.

Pasarga: Jei lytų, tai piknikas vis- 
t?ek basų. ucs^yra gera vieta nuo ly
taus apsisaugo^ ”~'

Visus Kviečia RENGĖJAI.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių ir 

groserių krautuvė. Gyveni
mo kambariai ant vietos. (37
112 F st. So. Boston, Mass.

WEST END. BOSTONE
Ant kampo mūrinis namas, 15 

šeimynų, po du. tris ir keturis 
kambarius šeimynai ir tris storai. 
Parsiduoda už S29.000, S-SOik) že. 
miau, negu miesto įtaksuota Turi 
greit parduot dėlto, kad savinin
kas gyvena kitam šteite ir negali 
prižiūrėti namo. Dėl platesnių ži
nių kreipkitės pas:

D. J. OLSEIKA
109 W. Brnaduav. R<x>m 3

SO . BOSSTON. MASS. ’ 
Tel- So Boston 0243
PARSIDUODA .pigiL~~kuri^ 

frontruimio setas, beveik naujas. 
Klauskite vakarais nuo 6.

35 Covington *jt.. So. Bostnn 
3 lubos. (37)

PASIRINKIT BERKELEY ’60 
BALTINTO CAMBRIC. LANG- A J 
DON TRUTH OR HILL V/Irt 
JARDO PLOČIO BALTINTAS LlHL 
AUDIMAS. Jardas ...................

BERNIUKŲ 2-KEL- 1 RH 
NAIČIŲ MOKYK- /I / K 
LOMS VISOS MIE- | ll 
ROS NUO 8 IKI 17. ‘

BERNIUKŲ KELINAI-f^H _
TĖS, CORDUROY IRUKC 
DALIS DĖTA VILNŲ. VU 
7 IKI 16 MIEROS.......

■■|
SEVERAS 
BALZOL. ■

!I

W F SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

D 
A 
U 
G

A 
U

A

DAUGIAU
VYRU KELINIŲ

VISOKIU SPALVŲ. AUDIMŲ. MIERŲ

KITAS REISAS DALINAI 
VILNOS, GRAŽIAI KLET- 
K L OTOS BL ANK ETOS. 
66x80 COLIŲ. SUNKIOS. 
GEROS. ŠILTOS. Pora ..

COTTAGE C R I N K L E 
JACQUARD LOVŲ SETAI 
—PAKLODĖS 80x90 COL. 
SPALVOS ROŽĖS IR AU
KSINĖS. Visas Setas

DAUGYBĖ BERNIU- A Pp
KŲ BLIUSKV ...... HUV

DAUGIAU BERNIUKAMS SU 
ŠNIŪRAIS MOKYKLŲ BATŲ 
MIEROS V/2 IR DIDESNI.

1.95 ir 2.95

DAUGYBĖ SU ŠNIŪRAIS 
SPORTO MADOS VAIKU 
BATU- GERAI SUSIŪTI 
PADAI. MIEROS IKI 
DVIEJU.......................

2.95
DIDELĖ DAUGYBĖ VY- __ .
RIŠKŲ TAIP VADINAMŲ C A
BASKET-BALL ČEVERY- 1 ^||
KŲ. SU ŠNIŪRAIS. BIS- JLaKZ\J 
KI PAGADINTI ...........

SUNKESNES HIT OR "J r 
M1SS SKUDURINES / 
KARPETOS. 24x54 1

MOTTLED 
EXMINSTER RŪGS 
MIERA 36x63 ........
FABRIKO VALYMO LENOY
JARDO PLOČIO GERI CRE- *> A 
TONNES. NEBAIGTI DIRBI Z| lf* 
NIAI, BET GRAŽUS ŠTOFAS. VV 
PILNI ŠMOTAI. Jardas

NAKTAI/ti
KITAS BUNČIUS BATES. 36 
COLIŲ BOTELNOS EPONGE 
AUDIMO DĖL SIUTŲ, OB- 
LONG KLETKOS IR MAIŠY
TOS,^ iki 8 JARDŲ. Jardas.
BATES. KALBURNIE TAIPGI 
TAUNTON 32 COL. ZEPHYK 
GINGHAMS, . NAUJAUSIŲ 
KLETKŲ. KIRPTI NUO PIL
NŲ ŠMOTŲ. Jardas.............

23c

23c
D C ŠITAS STOFAS BUS GATAVAS UTARNINKO RYTE, TAI JEIGU
1. d.NORI IR TAU REIKALINGA, IR JEI TURI PINIGŲ, TAI UŽEIKIE


