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I Iš KEROS1NO DARO 
MUNŠAINĄ.

I Bostone ant Albany street 
delį “but- 

_ kuris gabeno 7 ga
lonus “grynų rugių alkoho

lio.” Policija nugabeno jį 
nuovadon ir pradėjo tyrinė
ti jo “ruginį spiritą.” Pasiro
dė, kad šešiose blėšinėse bu
vo grynas vanduo, o septin
toj kerosinas su vandeniu. 
Žydelis buvo paleistas, bet 
jis skundėsi užmokėjęs po 
$7 už galioną. Tai jau ne 
pirmas sykis, kad vietoj 
degtinės apgavikai parduo
da vandeni su kerosinu mai
šytą, nes kerosinas turi be-i 
veik tokį pat kvapą, kaip iri 
munšainas.

Amerika neįsileidžia___
Anglų Parlam. Nario.O • innus ptvtiu manu

f

Daug triukšmo dėl 
Mažmožio

KOMUNISTAS SAKLAT- MUŠTYNES SU KLIUK- 
..........SA1S

Į Netoli North Brookfieldo, 
Mass., ant vienos farmos 
kliuksai turėjo savo mitingą 
pereitą sąvaitę. Jų susirinko 
tenai apie 1,500. Traukiant 
kliuksų parodai per North 
Brookfieldo miestelį, kažin 
kas iš šalies šovė iš revolve
rio. Tai buvo ženklas užpuo
limui. Tuo jaus iš visų pusių 
pasipylė ant kliuksų akme- 
nįs, bonkos, supuvę kiauši
niai ii* kitokie dalykai. Kliu
ksai pradėjo gintis ir kilo di
džiausios riaušės, kuriose 
ir policijos viršininkas buvo 
sumindžiotas.

V ALA PROTESTUOJA.

Ji* tako, kad Anglijo* vai-' 
džia pasirūpino užkirsti jam 
kelią Washingtono konfe

rencijom
Sekantį mėnesį Washing- 

tone bus tarptautinis parla
mentų atstovų suvažiavi
mas. Posėdžiai bus laikomi 
Suvienytų Valstijų Kongre
so bute. Pakvietimas į šitą 
suvažiavimą buvo išsiunti
nėtas į visas šalis. Ir visiems 
Amerikos konsulams užsie
niuose įsakyta vizuoti pas- 
portus visų parlamentų na
rių, kurie tik vyks į tą suva
žiavimą, nežiūrint jokių 
kvotų nei imigracijos suvar
žymų. Vienu žodžiu, Ame
rika atidarė savo duris visų 
Šalių parlamentų nariams.

Bet štai kas iš to išėjo. 
Anglijos parlamente yra In
dijos atstovas komunistas 
šapurdži Saklatvala. Jisai 
irgi pasirengė važiuoti Wa- 
shingtono konferencijon ir 
nuvykęs pas Amerikos kon- 
sulį Londone užvizavo savo 
pasą.

Išgirdus apie tai Wash- 
ingtono valdžia labai susi
rūpino. Peisti šitą žmogų A- 
merikon, ar ne? Neįsileisti 
—butų lyg ii* sarmata nuo 
pasaulio, n* prie to da ga 
butų įžeidimas Anglijos 
parlamentui. Bet įsileisti— 
irgi butų negerai, nes reak
cininkams nepatiktų.

Ir štai valstybės sekreto
rius Kellog, pasitaręs su pre
zidentu Coolidge’u, muša 

- Amerikos atstovybei Londo- 
done telegramą, kad ji at
šauktų duotą Saklatvalai vi
zą, nes jis esąs nepageidau
jamas Suvienytose Valstijo
se žmogus.

Šitą žygį valstybės depar
tamento sekretorius pama
tavo tuo, kad Saklatvala, sa
kydamas Anglijos parla
mente prakalbą, pasisakęs, 
jog atvykęs Amerikon 
skelbsiąs komunizmą ir agi
tuosiąs griauti šios šaties 
valdžią.

Bet Saklatvala sako, kad 
Kellog yra melagis. Jisai, 
Saklatvala, nieko panašaus 
nesakęs ir vi^ai neketinęs 
apie komunizmą Amerikoj 
kalbėti. Parlamente jisai 
kalbėjęs tiktai apie Angli
jos smurto politiką Intijoj, • 1 A* * A 1*A*1

KRIKŠČIONYBE, TAI 
ŠNIPŲ IR PLĖŠIKŲ 

TIKYBA.
Kwangtung universitete, 

Kantono mieste pereitą są
vaitę susirinko kiniečių mo
kyklų atstovų mitingas. Vie
tos valdžios atstovas Uang 
Uai pasakė susirinkusiems 
prakalbą, aštriai kritikuoda
mas krikščionybę. Krikščio
nių misijonieriai, jis sakė, 
prisidengę savo tikybos? 
skraiste ateina į musų šalį 
šnipinėti, o paskui juos atei
na ginkluoti jų kareiviai 
plėšti musų kraštą ir šaudyt 
musų žmones. Krikščionybė 
tuo badu yra šnipų, razbai- 
ninkų ir plėšikų tikyba.

KINIETIS NUSIPIRKOT 
PAČIĄ UŽ $8,000.

New Yorko kinietis Wing 
atvažiavo anądien Bostonan 
ir nusipirko sau pačią, 23 
metų kinietę, už kurią jis 
užmokėjo $8,000. Bostone 
ji buvo ištekėjusi už kito ki
niečio. bet už 8 tūkstančius 
bostonietis sutiko ją atiduoti 
newyorkiečiui. Bet Ameri
kos įstatymai draudžia pirk- 
lybą moterimis, ir New Yor
ko kinietis tapo areštuotas.

STATYS UŽ $12,000,000 
HOTELJ.

Bostone susitvėrė kompa
nija, kuri statys ant Park 
Skvero hotelį. Planai jau ga
tavi ir kompanija kreipėsi į 
miesto statybos departa
mentą prašydama leidimo 
pradėti darbą. Kotelis lė- 
šuos apie $12,000,000 ir bus 
didžiausis iš visų Bostono 
hotelių.

AREŠTUOJA KINIEČIUS.
Bostono policija pradėjo 

Areštuoti kiniečius, ir kurie 
tik nėra Amerikos piliečiai, 
visus ketina deportuoti Pe
reitą nedėldienio naktį jų 
čia buvo suimta 15. Tuo pa
čiu laiku jie areštuojami ii* 
kituose miestuose. New Yor- 
ke suimta jau arti 300 kinie
čių. Valdžia užsisėdo ant jų 
dėlto, kad jie nesiliauja tarp 
savęs kariavę. Jie turi Ame
rikoje dvi organizacijas, 
viena vadinasi “Hip Sing 
Tong,” kita — “On Leong 
Tong,” ir kiekvienas kinietis 
turi prie vienos ai* kitos pri
gulėti, nes kitaip jis negaus 
jokio darbo, kadangi visos 
kiniečių skalbyklos ir resto
ranai yra tų organizacijų 
kontroliuojami. Besivaržy-

PER SĄVAITĘ AREŠTUO
TA 1,500 KOMUNISTŲ.

Policija tako* i susekusi suo
kalbį nuversti dabartinę 

valdžią.
Fašistų valdžia Italijo, 

pradėjo visuotiną ablavj 
ant komunistų. Po visą šalį 
daromos kratos ir areštai. 
Per pereitą sąvaitę buvo su
imta apie 1,500 komunistų. 

[Nakties laiku tarp pereitos 
i subatos ir nedėldienio Ro- 
i moj buvo apsupta ir iškrėsta 
234 namai, ir suimta 158 
žmonės. Komunistų partijos 
būklė taip pat iškrėsta ir vi
sa literatūra paimta. Daug 
kratų ir areštų buvo taipgi 
Florencijoj, Palmoj ir Mesi
noj.

Policija sakosi darydama 
kratas radusi dokumentų, 
kurie liudiją, kad komunis
tai rengė Italijoj sukilimą 
tikslu nuversti dabartinę 
valdžią. Tie dokumentai, 
tai esą visokie susirašinėji- 

i mai tarp Maskvos ir Italijos 
komunistų. Tuose. sųsiraši- 
nėjimuose esą išA&tyti visi 
sukilimo plaųaii

MAIŠTAS KALĖJIME.
Sąvaitę atgal Charlestow- 

no, Mass. kalėjime laike pa
maldų kilo maištas. Kaliniai 
puolė ant sargybos ir muš
dami ją norėjo išsilaužti iš 
kalėjimo. Keliatas kalėjimo 
viršininkų buvo sužeista. ; 
Tečiaus maištas nuslopinta 
ir jo vadai buvo surakinti.

KUNIGAS IŠDAVIKAS.
Portugalijoj tapo areštuo

tas ir atiduotas teismui kun. 
Antonio Baich Puig, kuris 
kartu su kitais juodašimčiais 
organizavo Katalonijoj 
slaptą klerikalų armiją res
publikos valdžios nuverti
mui.

i VOKIEČIAI DEPORTUO
JA KLIUKSŲ ORGA

NIZATORIŲ.
Vokiečių valdžia nutarė 

deportuoti Gotardą štrošei- 
ną, Amerikoje gimusį vokie
tį, kuris dabar parvažiavęs
savo “faterlandan” pradėjo LIETUVIS ĮŽEIDĘS AME- 
organizuoti “Liepsnojančio R1KOS VĖLIAVĄ. 
Kryžiaus Vyčius,” panašų _________ _
Amerikos Už nenueiemimą kepure* ji*

gavo 10 dienų kalėjimo.ną. Jis yra Amerikos pilietis, 
Ainerikoj buvo protestonų 
kunigas, ir Amerikon depor- Visos Amerikos laikraš- 
tuojamas. fJL Sx‘čiai pereitą sąvaitę išspaus

dino žinią, kad John Gra
netzer, jaunas lietuvis, Ne\v 
Yorke įžeidęs Amerikos vė
liavą. Einant procesijai ant 
Coney Island jisai atsisakęs 
nusiimti prieš Šios šalies fla- 
gę savo kepurę, paaiškinda
mas policijai, kad jis garbi
nąs tiktai raudoną vėliavą.

Jis buvo užtai areštuotas

MINIA SUDEGINO JUOD- 
VEID1 ANT LAUŽO.
New Albany, Miss.—Pe

reitą nedėldienį netoli nuo 
čia minia sudegino ant laužo 
juodveidj vardu L O. Ivy. 
Jisai buvo areštuotas už už
puolimą ant baltveidžio far- 
merio dukters, ir policija sa-. _ ., ....
ko, kad jis jai prie kaltės Brooklymo policijos teis- 
prisipažinęs. Minia tuomet 
atėmė jį iš policijos rankų ir 
nuvedusi ton vieton, kur jis 
buvo merginą užpuolęs, su
krovė laužą ir sudegino jį.

Reikia pastebėti, kad čia 
' yra keliatas neaiškumų. Vi
sų pirma, tai nesinori tikėti, 
kad dėl kepurės nenusiėmi- 
mo policmanas muštų žmo
gų. Paprastai, policija visai 
nekreipia domės į tokius da
lykus. Antra, kodėl areštuo- 
tasai prisipažino teisme prie 
kaltės, jeigu jisai nebuvo to 
papildęs, ką policmanas 
apie jį sakė? Pagalios, Gra- 
netzer, tai visai nelietuviška 
pavardė.

ŠNIPAS IŠGELBĖJO PRE
ZIDENTĄ

i

jg.1 Praėjusį nedėldienį Wash-

KARALIUS ATSISAKO 
PASIRAŠYTI ISO MIR
TIES NUOSPRENDŽIŲ.
Prieš Bulgarijos karalių 

Borisą dabar guli 150 mir
ties nuosprendžių komunis
tams, kuriuos jis atsisako 
pasirašyti. Manoma, kad jis 
pakeis juos kalėjimo baus
mėmis.

ir jis ketinęs apie tą politiką 
pranešti Amerikos žmo
nėms. Taigi Anglijos impe
rialistai, kurie smaugia Indi
jos žmones ir nenori kad 
apie tai žinotų pasaulis, pa
sirūpinę užkirsti Saklatva
lai kelią Amerikon. Ir jie pa
darę tai Amerikos valstybės 
sekretoriaus Kellogo ranko
mis.

Saklatvala mušė apie tai 
telegramą Suvienytų Valsti
jų senatoriui Borah, ir Bo- 
rah ketina pakelti triukšmą 
senate.

ANGLIJOS LORDO DUK
TĖ SOCIALISTE.

Iš Londono pranešama, 
kad nabašninko markyzo 
Curzono duktė Cynthia per
ėjo socialistų pusėn ir atei
nančiais rinkimais staty
sianti savo kandidatūrą par- 
lamentan ant socialistų są
rašo.

SUDEGĖ JAPONUOS 
PARLAMENTAS.

Pereitą sąvaitę Tokios 
mieste sudegė Japonijos 
parlamento rūmai. Nuosto
liai apskaitomi į $2,500,000.

SKRYBELIŲ MADA 
TURKIJOJ.

Pradėjus Turkijos prezi
dentui kovą prieš senovinius 
kalpokus, turkai taip suska
to pirkti skrybėlės, kad jų 
kainos tuojaus pakilo kelia- 
riopai. » Konstantinopolio 
valdžia skaitė reikalingu 
nustatyti kainą, aukščiau 
kurios skrybėlių pardavėjai 

'. negalėtu imti.

j Kontroliuojami.
! damos už biznį ir už narius 
’ tos organizacijos veda tarp 
savęs mirtiną kovą. Kiek
viena organizacija miestuo
se turi sau užkaldavus kurį 
nora distriktą arba gatvę, o 
kartais tik dalį gatvės, kur 
kitos organizacijos nariams 
jau uždrausta ineiti. Jeigu 
kuris pereina “rubežių,” tai 
tokį tuojaus užmuša arba su
žeidžia. Ir šio panedėlio 
naktį vienas kinietis Bosto
ne buvo nušautas.

Kad padarius šitai žmog- 
žudingai kovai galą, Ameri
kos valdžia nutarė nepilie- 
čius kiniečius suimti ir de
portuoti. Kiniečių lyderiai 
tuomet nusigando. Kariau
jančių pusių vadai susirinko 
indai ir nutarė susitaikyt. 
Buvo pasii*ašyta taikos su
kutis, kurią patvirtino Kynų 
valdžios konsulis New Yor- 
ke, ir jie prižadėjo imigraci- 
įo? vyriausybei daugiau 
skandalų nedarysią, kad tik 
paliktų juos ramybėj. Vy
riausybė sutiko palaukti ir 
pažiūrėti, ar ilgai jie savo 
sutartį pildys. Neužilgo jie 
vėl pradėjo vieni kitus šau
dyt. Taigi dabar ir pradėjo 
visur juos areštuoti ir kurie 
tik negalės parodyt, kad jie 
šios šalies piliečiai, visus de
portuos.

Amerikos kiniečiuose da- vo 
bar didžiausis sujudimas jieško kaltininkų.

i

POTVINIAI UŽLIEJO 
900 KAIMŲ.

Iš Pekino pranešama, kad 
šantung provincijoj, Ky- 
nuosc, patvino Geltonoji 
upė ir užliejo 1,000 ketur
kampių mylių plotą. Tame 
plote stovi apsemta vande
niu 900 kaimų.

EKSPLIOZIJA DIRB
TUVĖJE.

Kiijonkų dirbtuvėj Read- 
ing. Mass. miestely, netoli 
Bostono, pereitą sąvaitę įvy
ko eksphozija, sunkiai su
žeist a ma 4 darbininkus. Du 
vyrai buvo išnešti sprogimu 
kiaurai per sieną.

CHICAGOS BANDITAI 
MIRS ANT KARTUVIŲ.
Pereitą sąvaitę Chicagoj 

tapo pasmerkti pakorimui 
du plėšikai, Joseph Holmes 
ir Jack Woods, kurie kartu 
su kitais banditais buvo už
puolę andai Drake Hotelį ir 
nušovė klerką.

i

7KmokS ingtone per plauk, tik išliko 
— - - - » neužmuštas prezidentas

..... tolSr jS.™o. Coolidge. Jisai norėjo pereit 
kuris lieptų kepurę nusiimti i Persai gatves, ir kaip tik 
prieš vėliavų, bet vra jstatv-1 “UCJ° "H®. sal^tvio. is uz 

_________ mas, kuris draudžia tvarką;^P?..ls^oa“tomo^l,Uii 
PIRMUTINIS BLAUZDŲ ,to<ie,1.«««. iS“pSent,'
vnNTvęTAę TiiRivnni teismas tam lietuviui ir pn- V? ...KONTESTAS TURIK1JOJ. Qranetzer neturėj£ iš, ėjo 4 šnipai, ir vienas jų pa- 

Turkija neatsilieka: nuo ko'bausmės užsimokėti, to- i JI uz rankos greitai
Europos ir Amerikos, štai is ^el teismas paskyrė jam 10'
Konstantinopolio praneša- dienų kalėjime atsėdėti. igatvio. Kiti šnipai šoko ant 
ma, kad tenai iatt.ruošiamas M..r Vrv>-Vw iaiL-rQjn,*Q;;automoblbaus hpamos len- pi™utinH&« konus- pri^ b^laikė Ws bm

aišMn'dami, kad Hetuvis^^“^^ 
bolševikai pamekmųs siosiužsfetiči^ 
šalies emblemą. -- - J

Pagalios “New York 
World” nusiuntė savo re
porterį į kalėjimą su tuo lie
tuviu pasikalbėti, ir štai ką 
reporteris sužinojo: Johni 
Grenetzer yra jaunas lietu-1 
vis, bet jis nėra joks bolše-j 
vikas. Jis yra didelis šios ša-; 
lies patriotas, pirmutinis iš
siėmė pilietiškas popieras 
kaip tik susilaukė pilno am
žiaus, ir pirmutinis liuosno-; 
riu įsirašė 1917 metais laivy-j 
nan, kuomet Amerika stojo 
karan. Kaip dabar atsitiko, i 
kad jis tapo areštuotas dėl; 

Montanos valstijoj vėliavos paniekinimo, tai;
5 * “ žmonės jis davė reporteriui šitokį 

ėjo nuo šalčio. Tą pačią paaiškinimą:
“Pereitą panedėlį aš ne-! 

dirbau ir nuvažiavau Į Co-' 
ney Island pažiūrėti paro
dos. Man bestovint priėjo 
policmanas ir sako: ‘Ei, kas 
tu toks, kad nenusiėmi ke
purės prieš vėliavą?’ Aš at
sakiau, kad aš užmiršau. ‘A, 
tu užmiršai!’ atsakė polic
manas, ir tuo pačiu laiku da
vė man į žandą. Žmonės, ku
rie tai matė, pradėjo man

I$dš ligi šiol ir veido svietui 
nedrįzdavo parodyt, dabar 
pasikels andarokus ir rodys 
?‘ekspertams” savo blauz
das. Ilgiausios ir gražiausios 
blauzdos bus nufotografuo
tos ir tos fotografijos laik
raščiuose išspausdintos. Ne
užilgo viską pradės rodyt.

CHICAGO PRAKAITUO
JA KUOMET MONTANA 

DREBA NUO ŠALČIO.
Rugsėjo 19 d. viduriniuo

se Vakaruose buvo neapsa
komi karščiai. Chicaęoje 
temperatūra pakilo iki 93 
laipsnių Fahrenheito. Tuo 
tarpu 
snigo sniegas ir 
drebi ‘ 
dieną Montanoj buvo ir že
mės drebėjimas.

$25 už “tvarkos ardymą.” neužmuštas 
Mat nėra < ‘ ‘

ei jos, jis buvo paliuosuotas 
iki teismo.

BRAVORNINKŲ PA
SIŪLYMAS.

Amerikos bravominkai 
padarė blaivininkų organi
zacijai, žinomai kaipo Anti- 
Saloon League, šitokį pasiū
lymą: bravorninkams turi 
būt leista daryti alus su dau
giau alkoholio negu dabai* 
daroma, o bravominkai už
tai padės išnaikinti butlege- 
rių biznj, nelegali degtinės 
pardavinėjimą.

Sakoma, kad Anti-Saloon 
League sutinkanti šitą pa
siūlymą svarstyti.

J. ADOMAVIČIA 
PASIKORĖ.

Jo kuna* atrasta girioj ant 
medžio jau sugedęs.

Ansonia, Conn.—Naikin
dami ant medžių kirminus, 
šiomis dienomis valdžios 
darbininkai rado gil ioj ne
toli nuo čia pasikorusį Jur- tai niatė,^ pradėjo man, 
gį Adomavičių, kuris buvo sakyt,. kad as paimčiau jo, 
/ieškomas jau nuo trijų są- numeri, nes jis neturi teisės; 
valčių. Jo kūnas buvo jau vi- 5—— -----
sai sugedęs ir jis pažintas 
tiktai pagal drapanas. r- ‘

Adomavičius buvo dievo-numeri, 
baimingas katalikas, nuola- pekantį^jytą  ̂jis atsmese į 
tos vaikščiodavo išpažintin, ~
ir pastaruoju laiku jam pra
dėjo maišytis protas. Jo 
draugai atidavė jį į Wood- 
acres sanatoriją, kur jis pa
buvęs kiek laiko prapuolė ir 
ligi šiol apie jį nebuvo jokių 
žinių.

vaičių. Jo kūnas buvo jau vi- muštis. Policmanas tai nu-
5 _----------- *—. ‘ah

right, aš jam parodysiu savo 
ir areštavo mane.'

SUDEGINO JAPONŲ KU
NIGAIKŠČIO RUMUS.
Tokio priemiesty pereitą 

nedėldienį sudegė Japonijos i Prie **'

SOCIALISTAI NEREMS 
JAUNOJO LA FOLLETTO 

I Wisconsino valstijos so
cialistai šįmet dirba patįs 

’sau. Jaunojo La Folletto 
y kandidatūros jie neremia, 
bet stato savo kandidatą į 

j senatorius. Jų kandidatas 
yra John W. Work.

1 Socialistų balsuotojų Wis- 
consino valstijoj yra apie 
70,000, ir La Folletto šali
ninkai labai apgailestauja, 
kad jie negalės tų balsų 
gauti.

ARCIVYSKUPAS SUSI
RŪPINO ANDAROKAIS.

_ __ Čili respublikos arcivys-
LT buk aš jam šakį, kad ,kuPas Errazuriz susirūpino, 
mano vėliava esanti raudo- ka^ trVjnpi merginų anaaro- 
— ir daug kitokių nebūtų kai .neišvestų is kelio jaunų 

— ,, , kunigėlių, todėl jisai įsakė

teisiną prirašytą ilgą popie- i 
rą, iš kurios pradėjo skaity
ti, I ...................................... '

113, ir xuwxuu uęuuvi^

dalykų. Teismas klausia, ar
aš kiitas, ar ne. Atsakiau J neleisti į bažnyčias tokių 
kaltas, ir mane nubaudė $25.: tnotei-ų. kuinų sijonai per- 
arba 10 dienų kalėjimo. Aš,aukstal pakelti, 
neturėjau pinigų, todėl jie1 
uždarė mane kalėjimam” ĮK Granetzer sakosi prieš

11 vlAGllll^Clv karQ ęyvenęs So. Bostone, o

SPIRITAS IŠ DUONOS 
GARŲ.

Bėdino žiniomis. tenai
paskui dirbęs Laurence. susekta, kad kepant ruginę 

Keleivio” redakcijos Dabar jis gyveno Brooklyne duoną išeina daug garų, ku-ucuciuicių Duucge uapumjus rne įveieivio rea&Kcijo* uauai ji© ęjvciiu oiuviuyue uuviią išeina uaug garų, ku- 
kunigaikščio Tuh:savGs ru-jreilcalinfa* žmogus, kuru ir yra susirūpinęs, kad per | riuose yra daug spirito. Iš 
mai. Manot!—, Kad ugnis bu-įmoka aplault ltukraicio for- tą 10dienų jis neteks savo.200 svarų duonos surinkti ir 

tyčia padėta. Policiją' u atliekamu laiku pade-darbo. Jis dirbo aut Fultvnl sutirštinti garai davę pus- 
4 ti prie redakcijos. streeto restorane. antros kvortos gryno spirito.
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KUNIGAI NEGALI IŠAIŠ

KINT “ŠVENTRAŠČIO” 
“MANDRYB1Ų.”

Kunigų “Draugas” hžsi- 
manė pasakyt socialistams 
pamokslą apie “šventą raš
tą.” Jis pasakoja, kad tas 
raštas esąs toks didelis 
“mokslas,” kad jį labai sun
ku suprasti. Ir, kaipo pavyz- 
d\ kunigų gazieta paduoda 
iš Lukošiaus evangelijos po
rą ištraukų. Vienoj ištrau
koj sakoma:

“Jei kas seka manim, o netu
ri neapkantoje savo tėvo, ir 
motinos, ir moters, ir vaikų, ir 
hroiią, ir seserų, o da ir savo 
sieloe, tas negali būt mano mo
kiniu.“

Tai esą Kristaus žodžiai, 
kuriuos Lukošius paduoda 
savo evangelijoj, čia aiškiai 
pasakyta, kad kas nori būt 
Kristaus mokiniu, tas turi 
neapkęsti sava tėvo, moti
nos, žmonos, broliu, seserų, 
vaikų ir net savo sielos.

Bet štai kita ištrauka iš 
Lukošiaus evangelijos:

“Godok tėvą ir motiną!”
Tai irgi esą to paties Kris

taus žodžiai. Ir padavęs šitas 
prieštaraujančias viena ki
tai ištraukas, “Draugas” 
klausia:

“Kaip suderintum visą Jo 
mokslą apie meilę artimo?

“Aišku, kad j ekiu budu ne
galima taip naudotis šv. Rašto 
tekstais, kaip tai daro socialis
tas.”

Na, tai kaipgi ištikrujų 
reikia “šventu raštu” naudo
tis, kad šitokias jo “mand- 
rybes” tikrai supratus? Ar 
kunigų organas pasako? 
Ne ; jis pasakė ilgiausį- pa
mokslą, prišnekėjo visokių 
“davadų,” padavė daugybę 
įvairių citatų iš evangelijų, 
bet kaip tas dvi ištraukas su
derinti, neišaiškino.

Taigi šituo savo pamoks
lu “Drtiugas” tiktai patvirti
no tą, ką socialistai sako 
apie “šventraštį,” būtent, 
kad jis nėra joks “šventas 
raštas,” tik rinkinys kvailų 
pasakų, kurių viena kitai 
prieštarauja.

»

įsigyti daktaratą ir kitas fede- 
rantas, Radzevičius.“

Jei klerikalai da ilgiau 
Lietuvą pavardys, tai kunigų 
ir zakristijonų tenai visai 
neliks; visi jie pavirs “dak
tarais.”

Teisingumo Ministerijos 
!parėdymu. Kauno kalėjimo | 
ant dangčio netrukus bus1 
pastatyta veranda džiova 
sergantiems kaliniams, ku-į 
riems bus leista būti veran
doje dieną.

LIŪDNA.
Man gyvent’ ant svieto 
Ilgu ir’sunku,
Turiu nešt jungą kietą. 
Žust’ jiegos pamažu.
Slenk* mano vargų dienos 
Ir artin’ valanda.
Kada “sšdie”! aš vienas 
Tarsiu ant visada.
Tuomet sapnų pasauli 
Apleisiu amžinai, 
Parengtą sau guoli 
Aš rasiu jau tenai.
Kur ilsis bočių kaulai, 
Kur vargdienių kapai, 
Ten atilsis bus sielai, 
Neb’spaus žiaurus vargai.
šalta juoda žemelė 
Savo rankas išties, 

i Priglaus kaip motinėlė 
Vaiką prie širdies.
Išnyksiu iš pasaulio, 
Nieks manęs neb’atmins.
Ir gėlės ant kapelio 
Man nepasodins.
Gal tik viena gegutė 
Atskridus užkukuos,

KOMUNISTV PARTIJA 
NUSMUKO.

Komunistų spauda nuola
tos kolioja socialistus ir nuo
latos vis tvirtina, kad socia
listai jau “išnykę.”

Pažiūrėkime gi ai* ištikru- 
jų taip yra? Paskutiniais 
rinkimais New Yorke už so
cialistų kandidatus buvo 
paduota aru 100,000 balsų. 
VVisconsino valstijoj socia
listai turi apie 70,000 bal
suotojų. Kas gi per vieni tie 
žmonės, kurie balsuoja už 
socialistus? Gal republiko
nai? Gal demokratai? Ne! 
už socialistus balsuoja tik 
socialistai. Taigi tik dviejo
se valstijose mes matome 
apie 170,000 socialistų pilie-' 
čių!

Na, o kiek spėkų turi ko
munistai?

Paskutiniame komunistų 
suvažiavime jų lyderis Ru-i^^^^ 
thenberg pranešė, kad jų i lakštutė
“partija” dabartiniu laiku j Mane ten apraudos, 
turinti visoj Amerikoj vos! L. G. Vargšas,
tik 16,000 narių. Be to da.j 
jie yra suskilę i tris frakci-j .....
jas: vienai vadovauja Foste-i• • » IT’ •
ris, antrai Lore, trečiai Ru- • I Z1V1IA1
thenbergjs. Ir tos frakcijosW <111 
suvažiavime kad pešėsi, tai! ----------------
net kudlos dulkėjo. 17__7 7 ___ ;___

Tai ve, kokia Amerikos Danijoje bedarbiu skaičius
Danija. Per liepos mėnesi

komunistų “galybė!

KAIP TEISINGIAU?
“Vienybė” parašė: 

ruševičiaus tikslas buvo su
žadinti Seimo partijų f rak-!• • •• cijas.

“Naujienos” pastebi, kad 
turėtų būti: “partijų Seimo 
frakcija*.”

Kuris šitų sakinių teisin
gesnis?

Kodėl negerai yra sakyti: 
“Seimo partijų frakcijas?”

Todel, kad tuomet išeitų, 
jog Seimas turi savo parti-

sumažėjo. Pradžioje liepos; 
J mėnesio bedarbių skaičius 
siekė 27,923, pabaigoje lie-! 

Ko pos bedarbiu sumažėjo iki N 22,697 ypatų. !

Francuzija. Anglies pro
dukcija.—1924 metais šiau
rės Francuzijoj anglies iška
sė 25.650,448 metriškų to
nų. vidutiniškai skaitant bu
vo iškasta 5 milionai tonų 
daugiau negu 1923 m. ii* du 
tonai mažiau negu kad 1913 
metais.

jog seimas tun savo parti
jas, kurios iŠ savo pusės turi ■ Samdymas

“DARBININKAS” MUŠA 
PATS SAVE.

Šiomis dienomis Jonas 
Steponaitis, buvusis “Kelei
vio” spaustuvės darbinio* . 
kas, išleido savo parašytą 
scenos veikalėlį “Alenutę” ’ 
įir. išsiuntinėjo ji, laikraš-. 
Čiams paminėti.

“Darbininkas,” pripratęs 
niekinti kas ne jo šersties, 
išniekino ir šita knygutę. 
Girdi, “literatūros, kalbos ir 
įPceningumo žvilgsniu kny
gele silpna ir neverta ja 
skaitytu”

Ar knygutė verta skaity
mo, ar ne, tai kitas klausi
mas. Čia gi faktas yra toks, 
kad pereitais metais šitas 
veikalėlis ėjo per tą patį 
‘‘Darbininką.” Reiškia,“Dar
bininkas” pats pasisako, kad 
jis talpina tokius raštus, ku
riuos visai “neverta skaity
ti.”

Kun. Šmulkščiui 
Keletas Klausimu.

Lietuvių Katalikų Fede
racijos Kongresas parsi
kvietė kun. A, Smulkštf, Lie
tuvos Seimo atstovą, prane
šimams apie Lietuvos politi
ką, ekonomiją ir tt.

Kun. Antanas Šmulkštys 
yra valdančiosios partijos 
atstovas, kuri tai partija sa
ve vadina “krikščionimis 
demokratais.” Kun. A. 
Šmulkštys yra tituluojamas 
Lietuvos diktatorium. Todė- 
lei visiems yra svarbu girdė
ti Lietuvos diktatoriaus pra
nešimus.

Ir todel visi lietuviai be 
skirtumo eikime į susirinki
mus, kur tiktai kun. A. 
Šmulkštys kalbės, ir visut 
reikalaukime viešo atsaky
mo bent į šiuos klausimus:

1) Koks pavojus gresia 
! Lietuvai, kad katalikiškoji 
valdžia su Seimo didžiuma 

; Įvedė “karo stovį” vieniems 
j metams — būtent Seimo at- 
stovų rinkimo metais. Su 
kuomi kariaujama?

2) Kokio parlamento — 
į seimo pavyzdžiu vadovavo
si katalikiškoji pozicija ap
ribodama Seimo atstovų dis
kusines kalbas penkiom* • kuris kursuoja su lenkų pasu 
minutonu, kada viso svieto Įtarp Varšuvos, Romos. A- 
seimuose atstovai kalba be .menkos ir Lietuves, dabar 
apribojimo? Kalbant atsto- gyvenąs Nemakščiuose pas 
vams — Griniui, Bielir.iui ir kleboną Aleksą ir vedąs agi- 

. Lapinskui virš penkių minu-: Nacija už pripažinimą kon- 
tu. jie tapo ginkluotos poli- kordato Lenkijos su \atika- 

ieijos išvesti iš Seimo, kada!nu, kaipo teisingo ir neklys- 
ten pat kun. A. Šmulkštys!tančio panos darbo?
kalbėjo apie dvarų parcelia-! 8) Keno Įsakymu Seinų 
ei ją be apribavimo. Apriba- apskričio švietimo Komisi- 
vimas diskusinių kalbų pen-ja, po vadovybe kun. Gus- 
kioms minutėms laiko, reiš- taičio, paliuosavo 10 cenzi- 
kia užeiaupimą lupų opozi-'nių mokytojų, palikdama 
cijai — visai pusei Seime vietose becėnzinius (be pe- 
atstovų, kuomi tapo sumin-• dagogijos mokslo), net su 
tas parlamentarizmas. Sei-i Ąpšvietos Ministerio p. Jo- 

į mas su puse užčiauptų lupų J kanto papeikimais, kaipo 
tai ne seimas. ; netinkamus būti mokyta

is) Kun. A. Šmulkštys vie- jais?

bą savo organuose, kada 
apie žydus nėra prirodymų 
iki šioliai).

4) Kas autorizavo karo 
cenzorių išbraukti iš Seimo 
protokolo aprašymą Įvykių 
Seime birželio 20 d., kur 
ginkluota policija po įsaky
mu Vidaus Reikalų Ministe- 
rio Endžiulaiėio išvedė ii 
Seimo atstovus Grinių, Bie- 
linį ir Lapinską?

5) Kokiam tikslui katali
kiškoji pozicija sulaužė Lie
tuvos Konstituciją, panai
kindama laisvę žodžio 
spaudos ir susirinkimų aikš
tėse, turguose ir net giriose 
(Aukštojoj Panemunėje), 
kada pozicijos asmenims vi
sur valia laikyti kalbas ir su
sirinkimus?

6) Kokiu liksiu žemės U- 
kio Ministeris, kun. Krupa
vičius, pardavė Lietuvos 
Našlaičių Prieglaudą su mo
kykla Gelgaudiškio dvare 
ir atėmė nuo Tauragės ap
skrities valdybos Našlaičių 
Prieglaudą su mokykla Ada
kavo dvare ir perleido tą 
vielą vienuolėms?

7) Kas yra kun. Klinko,

darni galutinai išardyti kai
ri ji bloką. Tečiau ji pati su--' 
pras, kad tai bus ne nuošir
dus palaikymas, o tik “Da
najų dovana.” Nors valan
dėlei pasirėmus dešiniaisiais 
Penleve vyriausybė paklius 
Į keblią padėlį. Dešinieji 
panaudos ją savo tikslams, 
gi paskui nuvers. Juk Penle
ve vyriausybė yra visai kilos 
negu dešinieji, visuomenės 
kilmės. Ji kilo iš suvienyto 
demokratijos fronto, kuris 
susikūrė likviduoti senąją 
politiką ir praminti naujus 
akus. Ji i>er lai organiniai 
priešinga dešiniesiems ir jų 
užgaidoms tiek užsienio, 
tiek vidaus politikoje. Be 
dabartinio karo klausimo 
dairysis blokas skiriasi nuo 
dešiniųjų ir bendru nusista
tymu visais klausimais.

Tokioms : _ 
3sant daug Kas, galima sa
kyti, viskas, taigi ir kab iojo 
bloko likimas priklauso nuo1 
radikal-socialistų ir n 
likonų-socialistų, kurie turi 
parlamente apie 168-169 at
stovus. Jų dalis pilnai soli
darizuojasi su socialistais 
pažiūroje 
klausimą. 
Tečiau

i
šai kaltina Lietuvos žydus, i 
buk jie telegrafavę Ameri-i 
kos žydams daryti pastangų, ‘ 
kad Amerikos valdžia ne-į 

i__ :___r _____________ *_________ »
i

P. Mikolainis, 
188-190 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

pripažintų Lietuvos de jure.; jr * mizi m nr ava 
Kur tas telegramas ir koks; AAIluUJU DLvILv

PASTABOS.
I Kas nori plačiai savo var
dą išreklamuoti ir pinigų už
tai ni-mukėli, tam reikia štai 
ka padary ti: nueiti Į kiek
vieną katalikų susirinkimą, 
ir kaip aukas r enki, visuo
met paaukauti daugiau už 
kitus. į trumpą laiką tuo bu
du pagarsėsi kaipo “didelis 
veikėjas” ir lengvai galėsi 
patekti i komitetą, o kaip 
pareis laikas siuntimui au
kų Lietuvos našlaičiams ar 
kitiems, tai dali tų aukų ga
lėsi pasiųsti, o kitą dalį, ką 
pats aukavai, pasiimti atgal 
Į savo kišenių. Tuo budu ir 
grieko nebus ir garsas žmo
gus busi.

Pasakykit, kas žinot, ko- 
’del buvusį dantistą ?). K. 

i niekas nevadino 
“daktaru,” pakol jis neturė- 

- - * ' * til-
, kada gavo 

diplomą. Bet dabar jau keli 
metai kaip diplomą jam atė
mė, o jis vistiek rašosi “Dr.”

Chicagoj apsigyveno dra- 
į Morokos karo mos užkurys. Nors iis sakosi j-v *• • . -

radikaKsocialisiai ^įa*į turėjo’savo 
narės liniją. Jų tarpe dangų- nusiuntė

I

I

apystovomsi. ,.
n’-jhma f

“<
jo diplomo*? Daktaru jis >o nuo kirtai ta(|a, 

•espub- '[• Rpt H ‘ ‘

SU

Dalis y svyruoja, esąs beparty vis, bet kaip vy
ri seimą, tai 

jiems širdingų 
Gerbiamasis,•na karsti kabiojo bloko ša

lininkai ir todel jie taip len
gvai neleis iširti šiam ilgo 
darbo vaisiui, davusiam ge- 
t<s rezultatus.

Radikalai-socialistai turi 
du keliu: ar palaikyti socia- 
’.istus, baigti karą taika su ri
fais ir pripažinti pastarųjų 
valstybini savistovumą, ar
ba drauge su dešiniaisiais 
vesti karą iki galo, arba tei
singiau sakant be galo. Aiš
ku, kad radikalams einant 
iš vien su dešiniaisiais, jie 
labai nustos savo Įtakos ša-* 
•yje- ..........................  i

sveikinimų, 
nuo tamstos nepartyyumo 
vėjas pučia klei ikališkais 
česnakais.

Kiek aš esu matęs šventų
jų paveikslų ir stabų, tai visi 
jie sudžiūvę kaip šakaliai; 
nei vieno jų nemačiau to
kiais apskritais pilvukais ir 
nukybusiais pagurkliais, 
kaip musų “dvasiški tėve
liai” arba jų gaspadinės. 
Todel kada aš pamačiau 
Chicagoj piimu kartu Dzim- 
dzi-Drimdzi kompaniją, ku- 

įri susidėjo iš keturių galvų ’ 
ir aštuonių kojų, tai tuojaus 
pamislinau, kad ir ji turi sa
vo tarpe vieną apyšventi " 
dzimdzių, nes jis buvo taip 
sudžiūvęs, kaip švento Ki- 
kylio kriukis. Ir aš neapsiri
kau. nes dabar skaitau laik
raščiuose, kad vienam vyčių

/

Francuzija yra ištroškusi 
taikos ir ramumo. Su tuo sa
les upu žaisti negalima. 
Vienintele protinga politi
ka, kuiią diktuoja radika
lams socialistams gyvenimo 
ikrvbė — tai visais budais 
palaikyti kairi jį bloką, kai- 
oo užtvarą, prieš dešiniuo-!susirinkime jisai išpeikė so^ “ 
dus ir komunistus. -

Patys socialistai puikiai 
supranta, kad karo likvida- 
rimas yra nelengvas daly
tas. Jie siūlo tartis su rifais, 
bet atmeta Morokos evakua
ciją, kurios reikalauja ko- 
nunistai. Jie žino, kad Ab
del Krimas nėra koks tai de- 
nokratas ar kokios respub- 
ikos prezidentas, o iš viso 
Rytų despotas, kuris plėšia 
ritas tauteles ir išparduoda 
Morokos turtus Europos ka
pitalui ir todel dar nuo Ab- , .. ,
del-Krimo vadovybės pripa- €aro -

!-cialistus ir visus tuos, kurie 
nenori bučiuot kunigėliams - 
pasamonų. Bučiuok, bu
čiuok, dzimdziau, aš tau ne
pavydžiu.

Caro laikais Yčo vardas 
buvo labai garsus. Jis skam
bėjo kaip tuščia bačka. 
Šiandien gi jis vos tik barš
ka, kaip nudėvėtas fordas. 
Mat, liuteris katalikiškai 
žegnotis nemoka, tai pas 
klerikalus , ir vardo neturi. 
Nieko negelbsti nei gautas

i tinant Lietuvos žydus nega- KRIZIS FRANCUZIJOE 
Į lime aplenkti ir Amerikos ----------
katalikus, kunigus Bučį su Francuzijos socialistų par- 

> Jakaičiu, “Garso” redakto- tijos kongresas, apsvarstę.' 
rių šimuti ii- “Darbininko” j politinę valstybės padėtį, 
redaktorių, kaip ir tūlų pa-: nutarė neremti toliau Penle- 
rapijų “protestus” prieš Lię-ive vyriausybės ir neduoti jai

’■ ingtone, kur tapo Įteikta i t ams vesti.
Prezidentui Hardingui pra-! Tokiu budu kairysis blo- 
symai su virš miliono para-'kas braška ir braška rimtai.

Socialistai sudaro rimtą blo-

s karėje nu
kentėjusių kareiviu. — Dar
bo ministerijos Įsakymu 
Francijoj 1925 m. visose 
industrijos šakose, išėmus 
anglies išdirbystes, būtinai 
š^čiu^u^stukaAiekareT1^^ Suvažiavimą Wash-ikred’itų kolonialiniams ka- 
simcių suželtų kareje Karei-, Vnr fQnn ttAiL+u i reti
nu.

da ir frakcijų.
Bet jeigu taip, tai ir ant

ras sakinys nebus teisingas, 
nes iš jo galima išvesti, kad 
Seimas priklauso partijoms 
(partijų Seimas), o frakci
jos — Seimui.

Tai kaipgi reikėtų sakyti? 
Mums rodos, kad teisingiau- 

Isia butų sakyti:' “Šeiminė* 
* partijų frakcijos.”

M. PETRAUSKAS GRĮŽ
TA AMERIKON.

“Keleivio” redaktorius 
gavo nuo p. M. Petrausko iš 
Šiaulių laišką, kur tarp kita- 
ko rašoma:

“Veik visus Lietuvos kai
mus apvažiavau koncertuoda
mas. žmonės užtai dėkingi. 
Moralės naudos daug.

“Maniau Įkurti Vokalę Mu
zikos Akademiją, bet abu su 
broliu Kipru vis da neįstengia
me užbaigti namo statybos, ir 
kol kas mokyklos neįkuriau. 
Taigi sumaniau dar nuvažiuot 
Amerikon su koncertais. Neno
riu laiko veltui leisti, reikia ju
dėjimo. Mezliavų nerinksiu jo
kių, tik darysiu koncertus, kaip 
paprastai. Prašau malonini 
tuos koncertus paremti.”

Laivan jis ketina sėsti 13 
d. spalių, ir Amerikoj žada 
užtrukti keliatą mėnesių.

Trūksta darbininką. — Iš 
Įvairių žemdirbystės apskri
čių pranešama, kad Francu
zijoj labai trūksta prie javų 
pjovimu ir abelnai patyrusių 
darbininkų prie ūkės darbų. 
Taipgi trūksta patyrusių 
darbininkų prie dažų ir che
mikalų išdirbysčių.

Graikija. Dirbantieji ta- 
bakos išdirbystėje darbinin
kai padavė per savo komi
tetą Iždo Ministerijai reika
lavimą, kad jiems butų pa-į 
didinta alga ant 40 nuošim-j 
čių. Tabakos fabrikantai iš-; 
rinko komisiją ištardymui Į 
to reikalavimo; komisija; 
reikalavimą patvirtino ir ai-. 
gas> pakėlė sulyg reikalavi
mo.

: šų link ~ pripažinimo Lietu-j
•vos de jure. Tie katalikų,ko pajėgą ir, jiems pasitrau- 
“protestai” tilpo “Garse,” kus, blokas žymiai susilpnė- 

i “Darbininke” ir “Drauge.” H’ --
Taigi minėti katalikų vadai i 
yra darę pastangų prieš pri
pažinimą Lietuvos de jure irisą, ją Morokos karo klausi- 
pagarsinę tą niekšišką dar-! me palaikys dešinieji, norė-

I

tų. Penleve vyriausybė, nu
stojusi 115—116 socialistų 
balsų, gali pakibti ore. Tie-

žinimo iki Morokos tautelių 
savistovia, gyvenimo labai 
toli. Jie mano, kad sutikus! 
pripažinti rifų ntetybę, ‘ kiekviena 
Francuzija privalo reilatau-i 
ti, kad joje butų įgyvendinti ant^eųda pasikabinus. Ko- 
Europos valdymo principai, del gi komunistai negalėtų 
kunuos tun laiduoti ir pats Maskvos popiežiais mkčeri 
Abdel Krimas. Jie siūlo su- pasikabinti? Viera vra viė- 
stabdyti karo veiksmus ir ir davatkos visos lygios; 
tartis. ix Juo ..................

Ši pozicija priimtina ir Rvma 
radikalams. Reikia tikėtis, * 
kad jie atsikratys nuo to im
perializmo [ ' ' ’ ’
pripažinus rifams valstybi 
nio savistovumo teisę ir ne- “Kardas, 
išskerdus juos, Francuzija “Gyvenimas,

Komunistei sumanė ^par- 
davinėt Lenino paveikshis. 
(Nėra tame nieko naujo, 

davatka turi 
i ‘šventojo tėvo” paveikslą

kuriuos turi laiduoti ir į 
Abdel Krimas. Jie siūlo su-

Chieaga
prietaro, buk ■ kapai, 
ifams valstybi- “Kata

Rugsėjo 7

pasikabinti? Viera yra vię: 

ar jos garbins Maskvą, ar

SUĖMĖ FALŠYVU DOLE
RIŲ PLATINTOJĄ.

Darbėnai. — bfetoUmam buo.ČU kaime policija m-. 
ėmė senai jieškoma netikrų 
banknotų po 50 dol. platin
toją Antaną Galdiką.

tartis.

i

gate s R i b b o n Dental
ZAKRISTIJONAI VIRSTA 

“DAKTARAIS.”
Lietuvoje atsirado nauja 

mada: kiekvienas zakristi
jonas eina į “daktarus.” Ku
nigai taipgi meta savo titu
lus “kun.” Į šiukšlyną, o pri
sisega “Dr.” Ir taip vietoj 
kun. Purickio, kun. Kemė
šio, kun. Jurgučio ir kitų, 
matom “D-rą” PurickĮ, 
“D-q” Kemėšį, “D-rą” Jur- 
gutį ir kitus.

Dabar “Lietuvos Žinios” 
praneša, kad— •

“Seimo narys feftnatiH 
Ambrazaitis Fribūru įsigijo 
daktaro laipsnį. Netrukus žad*

DŽIOVA KAUNO KA- 
’ LEJIME.

šiomis dienomis Kąuso 
kalėjime mirė nuo džiovos 
kaMuys Tuškavf Čius, nesenai 
KariumeBės Teismo pa
smerktas 7 metant ir 6 mė
nesiams kalėti pž šnipinėji
mą Lenkų naudai.

Meksika. Gelžkelių darbi
ninkų streikas.
d. valdiškų gelžkelių linijų 
darbininkai Chihuahua apy
linkėj paskelbė streiką, dėl
to, kad neapmokėjo Į laiką 
algas. Tą pačią dieną algos 
buvo išmokėtos ir streiką 
darbininkai atšaukė.

Švedija. Bedarbe. — Su
lyg Bedarbių Komisijos ra
porto, liepos 1 d., 1925 m. 
skaičius bedarbių siekė 10,- 
300 ypatų. Birželio 1 d., be
darbių buvo 12,100. Reiškia 
per birželio mėnesį skaičius ! 
bedarbių Švedijoj sumažėja I 
ant 1,800 ypatų. !

Geri Dantį* 
Gera Sveikata

Tėvai neturi pavelyt vai
kams užleisti ju dantis.
kadangi taip darant, jie
pakenkia savo sveikatai.
Tėvai turi mokinti juos
valyti ju dantis su Col-

Cream, nes Colgate’s ne
turi savyje jokiu kenks
mingu vaistu, ir todėl
nuvalo dantis saugiai ir
pilnai. Pirkit jiems triu-
bde Šiandien.

nustos savo prestižo.
Francuzija stovi Įvykių 

angoje. Reikalinga, kad 
Francuzijos demokratija 
mokėtų suprasti padėtį ir 
numatyti galimas pavojin
gas jos perspektyvas. Ji ne
privalo padaryti Rusijos so
cialistu klaidos 1917 m., kai 
jie niekindami taiką paruo
šė dirvą komunistu laimėji
mu i. A m>.

i — tai laikraščių 
Čia guli palaidotas 

at&likaš,” “Lietuva,” 
” “Gydytojas,” 

o dabar jau 
ir “Vaipas” baigia savo 
pantaplius nusispardyt, ir 
daktarų negali prisišaukti. 
Tiesa, dentistas jį lanko la
bai tankiai, bet dantis jis tu
ri geras, tik vidury betvar-

“Vilniniai” komunistai ga
li jau apvaikščiot trijų metų 
aokaktuveg, nes tuoj bus jau 
tris metai, kaip pradėjo 
ruoštis leisti dienraštį ir turi 
dienraščio fonde 34 dole
rius.

Kunigas Šmulkštys sakosi
netapęs ŽydųiSabų degutu. j: 
0 gal juneturtjo už ką ma-

—-------atvažia-
n aukų rinkti?



Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo.

LAWRENCE, MASS. 
Atsakymas “Darbininko” 

korespondentą m*.
“Darbininko” No. 99 tilpo 

dvi korespondentuos iš 
Lawrence’o, po viena pasi
rašęs S. Bugnaitis, po kita 
F. A. Krancevičius.

Padėjęs antgalvi “Socia
listai ir sandariečiai Lietu
vos šdavikai,” S. Bugnaitis 
sako: “Laisvė ir demokra- 
tybė, tai brangus ir daug 
reiškiantis žodžiai, o ypatin
gai mums lietuviams.” Bet 
jis tuojaus parodo, kad tos 
laisvės ii* demokratybėš jis 
nesupranta, nes toliaus ra
šo, kad socialistai be reika
lo protestuoja d 1 išvedimo 
iš Seimo opozicijos narių, 
‘ kėlė triukšmą ir ardė 
Seimo nustatytą tvarką.’’

Reiškia, klerikalai gali 
daryti Seime ką jie nori, ir 
jiems viskas leistina; bet ka
da opozicijos atstovai pasa
ko savo nuomonę apie kleri
kalus, tai tas yra “triukšmo 

* kėlimas” ir “tvarkos ardy-i 
mas.”

Kas šitaip laure ir demo- 
kratvbę supranta, tas neturi 
teisės apie jas kalbėti.

Krikščionis demokratai 
panaikino spau .o? ir žodžio 
laisvę, uždraudė' žmonėms 
susirinkimus, Įvedė mirties 
bausmę, ir kada socialistai 
prieš tokį despc-tizmą pro
testuoja, tai “Darbininko” 
rašytojas vadina socialistus 
“Lietuvos išdavikais!”

Ne, poneli, socialistai ne
buvo Lietuvos išdavikais ir 
nebus. Jeigu išdavikų var
das galima kam prisegti, tai 
tik jums, klerikalams, no3 
jus ištikrujų nesykį rėmėt 
Lietuvos priešus. Tik pa
bandykit atsiminti, kas ko
vojo su caro valdžia, kuri 
smaugė Lietuvą? Juk socia
listai! O ką darė kunigai? 
Jie meldėsi už caro sveika
tą. Jie skelbė, kad jo valdžia 
esanti duota nuo Dievo ir 
priešintis jai nevalia. Kuni
gas Laukaitis ėjo net rankų 
carui bučiuoti. Seinų vysku
pijos valdytojas pralotas 
Antanavičius 1905 metais 
išleistame savo aplinkrašty 
prakeikė visus revoliucio
nierius, kurie norėjo paliuo- 
suoti Lietuvą iš po caro jun
go. Kunigai darė ką tik ga
lėjo, kad palaikius musų 
krašto budelį. O kada socia
listų ruošiama revoliucija 
nušlavė caro valdžią 1917 
metais ir revoliucionieriai 
'paskelbė pavergtoms tau
toms laisvę, tai dabartiniai 
krikščionis demokratai no
rėjo užkrauti ant Lietuvos 
naują monarchijos jungą — 
jie buvo pasikvietę kaizerio 
junkerį Urachą Į Lietuvos 
Voi^Knc*

tos paneša nutukusius savo 
pilvus.

“Darbininko” korespon
dentas klausia, kaip lietu
viai gali Vilnių atgauti, ka
da jie patys kelia protestus 
prieš savo valdžią?

Apie Vilnių “Darbinin
ko” žmonėms butų geriausia 
užsičiaupt. Juk jūsų pačių 
“šventas tėvas” pripažino 
Vilnių lenkams ir jus nedrį- 
sot nei išsižioti prieš tai.

čia ir vėl jūsų rujai tinka 
tas pats išdavikų vardas.

Antras “Dar-ko” pisorė- 
lis, F. A. Krencevičius, irgi 
meluoja savo koresponden
cijoj apie Lawrence’o lietu
vius. Jisai giriasi daug pasi
darbavęs Ukėsų Kliubui. Iš
tikrujų gi jisai tik kenkė tam 
kliubui. Kaita kliubas suren
gė anuomet vakarėlį, tai 
Krencevičius net laišką pa-i 
rašė kliubo piimininkui, kad; 
neleistų vakarėlyje šokti, 
nes esantf “gavėnia.” ’

gus pasiėmęs išdūmė su savoj 
gaspadinė, ir musų šv. An
tanas pasiliko be marškinių.

Dabar nekurie parapijo
ms girdėjom, kad musų “tė
velis” gyvena pas kokį tai 
žydeli ant kvatieros su savo 
gaspadinė.

Taigi broliai ir sesers 
amerikiečiai, apsisaugokit 
šito vedusio “tėvelio,” kad ir 
jus neapgautų taip, kaip : 
mus. Mes, kanadiečiai, turė
jom daug vargo, pakol jį iš- 
krapštėm iš savo parapijos. ‘ 

Pastumdėli*.

PAUL, MINNESOTA 
Ir pas mus lietuviai 

patraukia.
Žinių iš musu užmiršto 

i kraštelio lietuvių laikraš- 
Ičiuose nesimato, taip kad 
; rodos čia visai lietuvių nė 
j nėra, o tečiaus čia gyvena 
nemažai lietuvių tik išsimė-

ST.

KELEIVIS
• ir 1
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| CHICAGO, ILL. 
Suimti lietuviai plėšikai, ir 

kito* komedija*.
Neveltui vienas rašytojas 

savo apysakoje apie plėši
kus pavadino juos “miesto 
kirminais.” Žmonės, kurie 
plėšia kitų turtą, pilnai'ata- 
tinka tokiam pavadinimui. 
Šitokių “kirminų” Chicago
je yra jau nemaža ir iš lietu
vių tarpo.

Bridgeporte, kur dau
giausia yra lietuvių, apie 
29-tą ir Halsted gatvės nak
tį eidamas niekad neapsi
lenksi su plėšikais. Man pa
čiam toje vietoje teko net , , „ „ _
tris kartus laikyti rankas goninėn. Tuo tarpu A. Būt- 
aukštyn iškėlus, kol kiše- rimienė paieškojo apsivedi- 
niuose padarė “reviziją.” mui jaunikių, -kurių gausiai 
Tuomet aš buvau ne vienas, atsiliepė. Ji sako, kad jai 
bet ėjome keletas vyrų po reikia stipraus ir sveiko vy- 
mitingo jau po 12-tai vai. ro, o ne ligonio. Butrimai 
nakties. - turi krautuvę^ kur biznis ge-

Apie 18-tą ir Halsted gat. rai einąs. Dabar p-nia A. B. 
kampus per naktis trinasi r*n’

»

Jonas Butrimas sako, kad

vieną merginą, kuri norėjo! KRUVINA TRAGEDIJA Į 4 A D | I H C 
pabėgti iš automobiliaus. Jie LIETUVIŲ ŠEIMYNOJ. A A I\ 1J V □
pašovė ir policistą, kuris pa
matęs užpuolimą bandė 
juos sulaikyti. Plėšikų auko
mis buvo taipjau roseland ie
čiai: dvi merginos ir du vai
kinai, kurie sėdėjo automo- 
biliuje.

Roselandiečiai dabar tik
tai ii* kalba apie suimtuosius 
lietuvius plėšikus. Sako, gal 
tūlam laikui paliaus siautę 
plėšikai.
Vyra* ligoninėn, o pati jieš- 

ko jaunikių.
Prieš porą mėnesių Jonas 

Butrimas apsirgo ir išėjo li-

— ■ - ■
Juozas Kančys peršovė savo 
atsiskyrusią žmoną ir paskui 

pat* nusišovė.
Pittsburgo priemiesty Ho- 

mestead buvo baisus atsiti
kimas tarp lietuvių. Juozas 
Kančys, 40 metų amžiaus 
vyras, žinomas kaipo rimtas 
ir geras žmogus, nežinia iš 
kokios priežasties šovė savo 
žmoną, o paskui paleido sau 
šūvį į galvą. Moteris buvo 
mirtinai sužeista, o vyras 
mirė tuojaus.

Kančienė tuojaus buvo 
nugabenta ligoninėn, kur 
daktarai paaiškino, kad ku
lipka inėjo į jos dešinį šoną, 
veikiausia pramušė plaučius 
ir atsimušus į nugarkaulį 
sustojo. Jie pasakė, kad nė
ra vilties jai pasveikti ir ji 
greitai mirsianti.

Kas prie šito privedė, tai 
tikrai niekas nežino. Žinia 
tik tiek, kad Kančys buvo su 
savo pačia persiskyręs. Apie 
porą mėnesių atgal jie abu
du pasirašė pas Justice of 
the Peace sutartį, kad sutin
ka vienas nuo kito atsiskirti 
ir visą savo namų mantą iš
parduoti. Kančys sutiko mo
kėti savo pačiai po $80 kas 
mėnesį per visą persiskyri
mo laiką. Tris vaikai pasili
ko prie motinos.

Aną rytą Kančys atėjo 
prie buvusios savo žmonos 
namų ir pabarakino į duris. 
Buvo 9 valanda ii* Kančienė 
matoma, buvo jau atsikėlus. 
Kaimynai girdėjo, kad ji 
atidarė dui*is ii* linksmu bal
su savo buvusį vyią pasvei
kino. Abudu inėjo vidun, ir 
kas ten darėsi, niekas neži
no, tik už kokio pusvalan
džio pasigirdo suvis ii* Kan
čienė tuojaus išbėgo ant 
gatvės rėkdama ne savo bal
su: “Oi Dieve, Dieve, gel
bėk mane, aš mirštu, aš per
šauta !...”

Tuojaus subėgo kaimy
nai. Kančienė tuo tarpu su
smuko ant žemės. Jie įnešė 
ją į gretimus namus, nes į 
jos namus, kur ji buvo per
šauta, bijojo eiti. Tuo tarpu 
viduje jos namuose pasigir
do da yienąs šūvis ir lyg kas 
krito ant grindų. Tuomet 
drąsesni inėjo virtuvėn ir te
nai ant grindų gulėjo Juo
zas Kančys su peršauta gal
va, iš kurios gausiai bėgo 
kraujas, šalia jo gulėjo 32 
kalibro revolveris.

Tuoj buvo duota žinia po
licijai, bet pirma negu .ji pri- 
buvo žmonės įdėjo sužeistą 
moterį į duonkepio vežimą 
ir nuvežė ligonbutin. Polici
ja tuomet pradėjo tvarkyti 
dalykus apie namus. Kančys 
buvo da truputį gyvas, bet 
vežant jį policijai į ligoninę 
jis mirė. Jo kūnas tuomet 
atiduota graboriui, kad pa
laidotų.

Kaimynai pasakoja, kad 
per paskutiniu du metu šitoj 
poroj jau nebuvo sutikimo. 
Moteris buvo dailaus veidp 
ir liemens, ir ji elgėsi netaip 
kaip jos vyras norėjo. Ji tu
rėjo daug vaikinų, tarp ku
rių vienas buvęs vos tik 19 
metų vaikėzas. Iš to kilo ne
sutikimai, pagalios persi
skyrimas, ir manoma, kad 
dėlto įvyko ir šaudymas.

(Žinia paimtą iš anglų 
laikraščio “The Messen- 
ger.”)

Da viena* komunistų 
melagi*.

Ligi šiol South Bostone 
didžiausis melagis buvo ko
munistų Maika. Dabar atsi
rado jau ir kitas pletkinin- 
kas — tai tūlas Taraška. 
Viename paskutinių “Lais
vės” numerių šitas Taraška 
tarška, buk aš sakęs, kad 
South Bostone norima su
tverti socialistų kuopą, tuo 
tarpu kaip “Keleivis” nuola
tos skelbiąs socialistų kuo
pos susirinkimas. Iš to Ta
rasu daro išvedimą, kad so
cialistų kuopos South Bosto
ne visai nėra ir skelbiami jos 
susirinkimai yra tik dūmi
mas svietui akių.

Tai yra grynas Taraškos 
melas. Aš niekam nesakiau 
ir negalėjau sakyti, kad 
South Bostone norima tver
ti socialistų kuopą, nes tokia 
kuopa čia senai gyvuoja ir 
veikia: laiko reguliarius su
sirinkimus, rengia piknikus, 
prakalbas ir tt.

Patarčiau Taraškai taip 
nemeluoti, nes gali atsitikti 
taip kaip melagiui Maikai, 
nes ir tamsta turi nusipirkęs 
buržuazijos išmislą — auto
mobilių.

V. Geguži*.
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_. .... v1 a1^ tę plačiai po viso miesto da- 
jis norėjo laisvą kliubą pa- jjg jr atstunioj nuo vienas ki- 
versti į davatkų bobmcių. *

prigulėjo rja jr bizniauja su munšai- 
prie sandariečių kuopos, bet nu> gyvena pasiskir-
kada pradėjo rašinėti į Sįę tad triukšmingumu ne-i 
“Sandarą” niekus, tai ir čia Dastebiama. Čia yra ir gra-j 
gavo per nosį. Tuomet supy-1 nevedusiu vaikinu būrys/ 
kęs jis nuėjo pas kunigą, at- į kurie 
liko išpažintį ir tapo Romos 
juouosios armijos kareiviu. 
Dabar jis šmeižia žmones

J,?ozaP° organ3 i naujai atvažiavusiems dar- 
Darbimnką. į bą gaut nelengva. Uždarbiai
Bet aš jums pasakysiu, < jr pragyvenimas taip kaio ir 

Romos klapčiukai: ar jus. visur, 
rėksit, ar ne, bet ateis laikas, 
kada grius juodas jūsų in
ternacionalas, ir grius kuni- 
ęų vie^pauviinas Lietuve-pui|aJS gel‘ežiniai 
je. jaunoji lietuvių karta jvjenas labai aukštas, kurį 
paduos lanka seniems kovo-, h. «High Bridge oį
tojams uz laisvę ir įsvys^ Paul •• Daba« stat0 
klenkalus įs Lieuivos. Jusų tjjt cenleadni kuris mies- 

SU pa''tuiikainuos$3’,000,000.
Sveikatos žvilgsniu, labai biznieriai skundžiasi polici- 

geras; apsodintas puikiais pedaro-
medžiais ii* turi daug puikių tau^ policija ^ką^ nors
maudynių. Centras miesto 
papuoštas aukštais budin
tais, didžiausis iš jų Pioneer 
Building, 16 lubų aukščio.

AJ. St—li«.

susirinkę pusberniai, tarp grasi prie^ “veselios. 
karių ir merginos ant tų’ J. ~ .
kampų daužosi, užkabinėja kaip nebūtų su jo pačia, bet 
praeivius. Lietuviai, žino- jam priklauso dalis sukrauto 
ma, čiagimiai auga tiesiog1 L, Į ...----
negeistinais elementais. Jie!žada kreiptis pas teisėją, 
yra nemokšai, dirbti nenori, 

i mokintis nenori; bet nori 
• sportauti ir turėti visko, ko Į

............. r į tiktai jie mato kitus turint. ■ 
gražiai užsilaiko, bet neve-, jaunos, gražios merginos i News.” Sako, iš “Naujienų’ 
dusių merginų nėra. i draugauja su italais, airiais ” ..................

Darbai eina neblogai, bet’ (jos ir save vadina airėmis),• 
kurie per naktis ant gatvių ■ 
kampų spiaudo viens kitam! 
ant kuprų. Kaimynus jie pa
žįsta, tai jų ir vengia kliudy
ti, bc-t svetimam pakliuvus 
ton kolonijon, tai jau neišsi- 
suksi iš jų nagų.

Pernai viena lietuvė mer
gaitė norėjo savo tėvą nu
šauti vien dėlto, kad jis ne
leido jai su valkatomis “hol- 
dapuš” daryti. Dąbąr ji sėdi 
pataisos namuose. Vietiniai

to. Kaip visur taip ir pas 
mus lietuviai pusėtinai ge-Ęet jis gavo per nosį.

• Krencevičius ]_ _______ _______ ____________
prie sandariečių kuopos, bet nu> ^aj gyvena pasiskir- i

turto ir, kad tą turtą atgauti

“b

turi gerus darbus ir,

dusių merginų nėra.

Pats miestas yra gražus, 
stovi ant aukšto Missisippi 
upės kranto, per kurią eina

paduos ranką seniems kovo-
_ •______ • .

klerikalus iš Lietuvos. Jūsų •

nieką, kaip judošių.
J. U. P. ! ________________________ . .

geras; apsodintas puikiais nedaro.
MONTREAL, CANADA

Vedęs kunigą* gyvena pas 
žydą ant “burdo.”

Vilniaus ' Aušros Vartų 
kamendorius kun. D. parbė
go iš Vilniaus į Kauną ir per
mainęs savo pavardę apsi
vedė; šiiubą paėmė Kauno 
įgulos bažnyčioj ir paskui 
gyveno su žmona Gintauto 
pavarde.

Sužinojusios apie tai Vil
niaus Aušros Vartų davat
kos pakėlė triukšmą ir pra
nešė vyskupui. Kunigo žmo
na tuo tarpu pasimirė ir da
vatkos aprimo. Vyskupas 
paskyrė kunigėlį Rietavon 
kamendorium, kur jis pasi
žymėjo kaipo uolus krikš-; 
čionių demokratų agitato-Į 
rius ir socialistų šmeižikas. 
Bet žmonės tuojaus pradėjo 

karalius.. Vyskupas Karevi-! šnekėti apie šito jegamasčio į 
ztiiie nnf 1 VQ7ir)PlACl •
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čius net^į Berliną važinėjosi, praeitį, ir Rietave jam pasi
kart surišus Lietuvą su Vo- darė riestai. Tuomet jisai su-
kietijos imperija “amžinais 
ryšiais.” Vienu žodžiu, krik- 
ščionįs iš kailio nėrėsi, kad _ ________ ____
Lietuva netaptų laisva res- stojęs Montreal mieste jisai 
publika. Ir jeigu tos judo-H - - -
šiškos jų pastangos nuėjo 
niekais, tai ačiū'tik socialis
tams ir sukeltai jų revoliuci
jai, kuri iš vienos pusės nu
šlavė kunigų gerbiamą caro 
valdžią, o iš kitos — Vokie
tijos monarchiją.

Taigi tikrieji Lietuvos iš
davikai yra klerikalai. So
cialistai yra Lietuvos gynė- ^parapijos. Nors neilgai jis! 
jai. Jie kovojo už jos laisvę čia klebonavo, tečiaus pri-; 
iki šiol, ir kovos toliaus, pa
kol bus nušluotas klerikaliz
mas, Jaip kaip buvo nušluo

A. Butrimienės pajieško- 
jimas apsivedimui vaikino 
yra tilpęs “Naujienose" rug
piučio 31 ir sako, “Daily ‘ - - - ...... ..
ji turėjusi labai gerų pasek
mių. Don Pilotas.

SCRANTON, PA.
Mirė M. Dereškevičius- - 

Stankevičius.
Išsirgęs septynias sąvaites 

čia mirė ligonbuty Mikolas 
Dereškevičius, kurio kita pa
vardė buvo Stankevičius. 
Velionis paėjo iš Rumbonių 
parapijos, Alytaus apskri
čio, Suvalkų rėdybos; am
žiaus turėjo 36 metus, o A- 
merikoj išgyveno 14 metų. 
Buvo doras ir geras vaiki
nas, todel turėjo daug drau
gų ir visų buvo mylimas.

Nabašninkas buvo laisvų 
pažiūrų, mėgdavo skaityti

VYRAS SUMUŠĖ PAČIĄ, 
KAM IŠGELBĖJO JO 

GYVASTĮ.
Paryžiuje buvo anądien 

toks atsitikimas. Buvusis di
džiojo karo kareivis Besson 
nutarė pasidaryti sau galą ir 
nuėjęs sklepan pasikorė. Jo 
pati spėjo pribūti da pakol 
jis buvo gyvas ir nupiovė 
virvę. Pakaruoklis taip su
pyko, kad atsinėręs Kilpą 
nuo kaklo skaudžiai moterį 
sumušė.

darys, kad patys policmanai 
naktimis sėdi restoranuose 
su tais padaužomis? ___ _ ___ __

Per Labor Day šventes knygas ir laikraščius, o la- 
Roselande policija suėmė biausia mylėjo - “Keleivį.” 
saiką plėšikų, tarpe kūnų ir Visi draugai ir pažįstami ap- 
du lietuviu: Antaną Šūsnį ir gailestaujame netekę gero 
Petrą šafranauską. Šūsnis tėvynainio. Palaidotas ant 
mokinosi ant kunigo ir buvo lietuvių kapinių Throop, Pa. 
seminarijoj, bet dabar gal _ . -
kalėjimu užbaigs savo “mok
slą.” Geras p a vyzd is “tėve-j 
liams,” kurie mokina katali
kiškos doros. i

Minėti plėšikai pašovė

Bačių Juozas.

Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

“KELEIVĮ.”

viduje jos namuose pasigir
do da yienąs šūvis ir lyg kas

Red. Atsakymai
A Januškevičiui. — Ačiū 

už prisiųstą iškarpą apie au
drą, bet pasinaudoti ja ne
teko, nes pereitam numeriui 
ji atėjo jau pervėlri, o šiai 
sąvaitei butų jau pasenusi.

F. Lapinskui. —Dėl vietos 
stokos prisiųstos draugo iš
karpos apie “špukus” nega
lėjome tuojaus sunaudoti, 
dabargi dalykas jau pase
nęs. Kitas draugo prisiųstas 
žinutes sunaudojome. Ačiū, 
kad mus neužmirštat.

P. B. Balčikoniui. — Ačiū 
už prisiųstą iškarpą iš anglų 
laikraščio^apie kruviną tra
gediją’ lietuvių šeimynoj.' 
Tokios žinios musų visuo
menei labai įdomios.

B. Senam Gyventojui. — 
Korespondencijos apie Bih- 
ghamtono progresisčių bei 
Komunisčių “darbelius” ne
spausdinome “Keleivyje,” 
nes tokie dalykai, kaip apsi- 
vogimas krautuvėj arba pa
bėgimas nuo vyro, tai grynai 
asmeninės ydos ir dėl jų ne
galima kaltint komunistų 
partijos. Tiesa, komunistai 
tokias progas visuomet iš
naudoja kitoms partijoms 
šmeižti, bet užtaigi žmonės 
vadina juos šmeižikais ir 
jau mažai kas su jais tesi
skaito. Mes turim stovėti 
aukščiau komunistų.

J. Pėžsi.—Tamstos straip
snį “Dėl Bendro Fronto” 
gavome, bet jau nesuspėjo
me šios sąvaitės “Keleivin” 
dėti. Jis tilps sekančiame 

numery.
Pasaulio Verpi. — Jūsų 

straipsnį sugrąžmom, pridė- 
2,oo darni paaiškinimą, kodėl ne

galėjome jį sunaudoti.
J i

BRIDGEPORT, CONN. 
Nesugyvendamas su savo 

žmona pasikorė.
Rugsėjo 7 d. savo namuo

se pasikorė Jonas Barysas. 
Velionis apie du metai atva
žiavo čia iš Brooklyn, N. Y. 
ir dirbo General Electric Co.
Jis buvo pavėdus žmogus ir . 
nusipirko namą ramioj vie
toj krašte miesto. Moteris 
myli išsigerti ir nedavė jam 

i ramumo, kad jis išsikraustė 
i i tokį užkampį. Netekęs kan
trybės, rugsėjo 7 d. parėjęs 
vėlai namon ir radęs šeimy- 

į ną sumigusią, atsuko gazą ir 
atsigulė. Tečiaus mergaitė 
išbudo ir sukėlė visą šeimy
ną. Nepavykus visą šeimyną 
užtroškinti gazu, jis niekam! 
nieko nesakęs nuėjo į savoj 
namo skiepą ir pasikorė.

Rugsėjo 3 d. velionis pasi
šaukė vietos kunigą ir atliko 

i išpažintį. Ar kunigui jis pa- 
'sisakė ką jis manė daryt, toj 
■sužinot nepaspėjom.

Velionis buvo apie 38 me
tų amžiaus, gana rimtas, bet

- __.i• i tikintis žmogus. Bažnyčia
nnnsiri nvnLli’nn •' lankydavo tankiai. Tapo pa- 

?u bažnytineAfei- 
į. įgom 11 d. rugsėjo sv. Myko-

— • - - S.Io kapinėse.

Darbai eina silpnai; mokes
tis maža..

sirinko savo “fomičius” ir 
dūmė Amerikon.

Atvykęs į Kanadą, ir apsi-

vėl permainė savo pavardę 
ir pradėjo čia kunigauti, 
manydamas, kad čia niekas 
nežinos, kas jis per vienas. 
Bet neilgai jis čia džiaugėsi. 
Sužinojo lietuviai šv. Kazi
miero parapijoj ir nedavė 
jam ramybės: pranešė vie-

darė musų parapijai apie 
$1,000 skolos. Beto da ir kai 
kurias musų moteris priga-

ir kiti despotai. Nes klerika- ti, sakydamas,_________
lai yra tokie pat liaudies ne- šv. Antano stovylą atnau- 
prieteliai, kaip buvo caro jinti. Taigi pasiuntė kai ku- « T —— A f  — —— _
piečiai dabar

Bridgęportę dir-
ba silpnai, kurios kiek ir dir-

<___ ___ r_______________ba, tai darbininkams moka
urėdninkai. Lietuvos kai- rias moteris per saliunus pi- labai pigiai, nuo 35c. ir 45c. 
piečiai dabar gyv ena di- nigų rinkti Mickuvienė ir į valandą, o pragyvenimas 
tižiausiame skurde, o kleri- Braknienė lakstė net iiežu- Darhininkai npnrkalsi krauna ant jų vis di-viris iškišusius ir maldrvo Darb,1",n^a* "eor'
dėsnius mokesčius, kad bu- girtų, kad duotų pinigų. Su- S^.zuou, ..odei tabnkan- 
tų iš ko mokėti dideles algas rinko apie 100 dolerių ir nu-i^nis išnaudot lengva. , 
kunigams, kurie ir taip jau1 nešė kunigėliui. O tas pini- Vargia*. ‘
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AUKOS LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAMS.

So. Boston, Mass.
i Robertas Vaitiekūnas $2.00 
ij. Mikėnas 2.00'
New Britam, Conn.
M PrHruškevi 'ir

< .vio” nt-.m
n..

9
mujus į^Odi gera ir eiles la-

Viso sykiu $332.70 Ibai gražiai skamba. Tilps,
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mokyklą lankyt šį mėnesį, gal ir stato 

sau tuos pačius klausinis ir mąstot ko
kią ateitį turės jūsų vaikučiai šioje 

progų žemėje.

Jus Norite Geriausios

45cJ4lb

r'žNevv York, BOSTON, ChicagoW. S. QU1NBY COMPANY
India ir Ceylon

ŪSŲ berniukas ar mergaite, gal yra 
vienas iš tų 1,321,(^20 Naujosios 
Anglijos vaikučių, kurie sį menesį 
pradės lankyt mokyklą ir bėgyje ke
lių metų išeis į platų svietą—su 
kokiu nors užsiėmimu.
Vieni jų paklausys Horace Greeley 

patarimo "eiti į vakarus.” Bet didžiu
ma pasiliks čia-pat—sužinot, kad Nau
joji Anglija yra vieta progų tiems, ku
rie gyvena sulyg jos tradicijų—tradi
cijų, kurios plačiame sviete suteikė 
reputaciją pasisekimų dailėje, litera
tūroje, mokyklose, finansuose ir ko
mercijoje.

Pasaulis žino, kad galima pasitikėt 
ant Naujosios Anglijos kokybės—kad

Naujosios Anglijos smegenys ir gabu* 
mas suteikia viską, kas tik geriausia 
visame kame, kas reikalinga gyveni
mui, mokslui ir laimei.

IR JUS PAVIENIAI, NAUJOSIOS 
ANGLIJOS ŽMONĖS, ESAT ATSA- 
KOM1NG1 UŽ ŠIĄ PUIKIĄ REPUTA
CIJĄ. ~

Mes gi duodame galimybės jūsų norams 
išsipildyt, nes savo biznio obalsiu mes esam 
priėmę tą įsigyvenusį paprotį, kuris, prade
dant Kolonijų dienomis, reiškėsi kiekviena
me Naujos Anglijos vystymosi laipsnyje, 
kad jeigu ką daryti, tai daryti rūpestingai 
ir perdėm.

Ir iš tos sąmonės, kad nuolatinio pasiseki
mo galima pasiekti vien ištikimai prisilai
kant aukšto laipsnio rūšių, kokių jus reika
laujate, išaugo eilė taisyklių, dabar pagar
sėjusių kaipo LA TOURAINE Slaptos For- 
mulos—Formulos, kurios tvarko ir kontro
liuoja nevien tam tikras kavos ir arbatos ko
kybes, kurios eina į LA TOURAINE pake
lius, bet lygiai ir tam tikras rūšis.

Ir taip šiandien LA TOURAINE Slaptos 
Formulos yra musų garantija, kad nei der-

Jus Galite JFuretGeriausios

M
M*

Jūsų sumanantis skonis visados reika
lavo kuogeriausio. Todėl visi, kurie 
jums produkcijas teikė “siekė žvaigž
des.” Ir, pataikaujant jums, jie įgavo 
viso pasaulio pagarbą.

Su tokiomis tradicijomis užpakaly jų, 
yra net puiku mąstyt apie ateiti ber
naičių ir mergaičių Naujosios Anglijos 
mokyklose.

liaus kiekybė, nei kokybė nekuomet nepa
darys mažiausios permainos aukšto laipsnio 
rūšyje, kurios mes žinome jus, Naujos Ang
lijos žmonės, laukiant kuomet prieš jus pa
statoma puodukas LA TOURAINE arbatos 
ar kavos. Naujos Anglijos laipsnis yra musų 
laipsnis—abudu turi būt palaikyti.

Štai kodėl suviršum 20,000 Naujos Ang
lijos krautuvn inkų laiko

La Touraine Kavą ir Arbatą 
ant savo lentynų ir siūlo ją šiandien jums.
Pastaba: Kad užtikrinus jums La Touraine Kavą 

pačiame jos gerume, mes duodam jums 
šitokį patarimą—“Nusinirkit La Tou
raine Kavos pupelėse ir malkit ją švie
žią,” kaip darydavo musu protėviai.

Kas, už dvidešimt penkių metų nuo da
bar užims žmonių širdyse tokią vietą 
kaip, dabar užima Longfelkhv? -

Kas parašys filosofiją lygią Emerso- 
no? Kas pieš paveikslus lygius Sar- - 
gent? Kas bus globėju Bostono Sym- 
fonijos Orkestras? Kas pirmininkaus 
Harvardo, Technologijos Wellesley, 
Dartmouth, ir Yale? Kas vadovaus 
musų didžiules finansų ir industrijų 
įstaigas? Kas bus Naujosios Anglijos 
pavyzdingu gubernatorium?

AR BUS KITAS NAUJOSIOS ANG
LUOS ŽMOGUS, UŽ KETVIRTDA- 
LIO ŠIMTMEČIO, KURIS SIEKS GY
VENT Pagal Prezidento COOLIDGE 
Pavyzdingą įtekmę Washingtone? 

Tėvai ir motinos Naujosios Anglijos, 
kurių bernaičiai ir mergaitės pradės

Taigi ir mes, statome tuos pačius klau
simus—ir žiūrim į ateitį su pasitikėji
mu, kad Quinby Namai, užims tokią 

pat vietą mintyse ir širdyse ateinan
čios gentkartės, kaip kad turi jūsų 
širdžių pageidavimai.
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ležinkeiių, nei kitų civiliza
cijos padarų. Tik mokslas 
pakėlė žmogų ir pastatė ci
vilizaciją. o ne ražančiiii ir 
mišios. Taigi ir aš, tėve, 
kiu mokslo.

—Olrait, vaike, tai
sau ir mokykis, o aš einu pa- 
zakristijoną išsigert.

įe

eik

.1

te važiavo mokyk
lon, ANT KELIO AB- 

SiVEDĖ.
trinkimas.

—Na, kur taip bėgi, Mai- —Taigi laike tos katast-
ke? rofos Tokio mieste dievo-

—Iš mokyklos, tėve. baimingi krikščionys susi-
—Vaje, vaje, kiek tu pra- rinko i savo bažnyčią ir pra

leidi ant tos mokyklos laiko. dėjo melstis, kad Dievas 
Kaip aš toks buvau, tai jau juos apsaugotų. Bet bažny-! 
kiaules ganiau, o iš tavęs jo- čia sugriuvo ir visi jie tenai1 
kio pažitko nėra, tik duoną žuvo. Tuo tarpu žmonės, ku- 
už dyką ėdi, ir gana.

—Gal norėtum, tėve, kad 
aš gyvenčiau nevalgęs?

—Nevalgęs! Juk valgyt 
gali, ale turi ir dirbt Juk 
jus socialistai visuomet sa
kot : kas valgo nedirbdamas, 
tas yra dykaduonių.

—Dykaduoniais, tėve, ga- ką, aš turiu da penkinę i sa
lima vadinti tiktai kunigus vo čebato aulą užsiuvęs, tai 
ir ponus, nes tie žmonės iš- nupirksiu tau dirmavotą ra- 
tikrujų niekad už suvalgytą žančių, o ręstą duosiu kuni- 
duoną visuomenei neatsily- gui, kad atlaikytu už tave 
gina. mišias šventas.

—Tu, Maike, irgi man nė- —Tėve, genaus laikyk tą
atsilygini. penkinę ant binzų, kada bu-

— Dabar aš da negaliu at- si alkanas, nes kunigas ir 
silygmti; bet aš atsilyginsiu taip jau turi daugiau negu 
ateityje, kuomet mokslą už- jam reikia. Man gi rąžančius 
baigsiu. ir mišios yra visai beverčiai

—O aš tau pasakysiu, dalykai.
Maike, kad iš mokslo tu —Maike, taip nekalbėk, 
duonos nevalgysi. Mokslas ba Dievas gali nukoroti. 
tiktai iš kelio žmogų išveda, 
•bedieviu, cicilistu padaro, 
bet gyventi nepamokina.

—Klysti, tėve.
—Tai tu klysti, o ne aš.

Aš jau amžių pragyvenau, ir 
žinau kaip yra. Tu gali būt

rie netikėjo bažnyčios galy
bei ir nėjo melstis, išliko gy- 
\ i ir sveiki. Tai ką ant šito 
pasakysi, tėve?

—Aš tau pasakysiu, Mai
ke, kad tau reikia dvasios 
šventos, ba tas mokslas jau 
visai tave sugadino, žinai i 
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—Tu, tėve, kalbi vis apie 
Dievą. Bet pasakyk, kodėl 
Dievas tau nepadeda? Netik 
kad nepadeda, bet da ir 
baudžia!

—Kaio tai baudžia?
žinau kaip vra. Tu gali būt —Nagi pasižiūrėk Į savo 
mokytas kažin kaip^ale jei- gyvenimą: ar tai taip reikia 

ristiek pra'pulsi.
—-Aš tam netikiu, tėve.
—Jes, Maike, jau tos kny

gos išvedė tave iš kelio; jau 
tu netiki Į Dievo galybę. Ale 
ateis laikas, kada reikės gai- juokiasi 
Ietis. Aš žinojau vieną toki suki, 
mandiočių Lietuvoje. Buria- sakyk, tėve, argi tai ne Die
vo? skaito knygas, gazietas, 
kritikuoja kunigus, pėtny- 
čioj valgo mėsą h* vis kalba 
apie mokslą. Nuvažiuoja, 
būdavo, Į Tryškių miesteli, 
eina pro bažnyčią ir kepurės 
nenusiima. Ale sykį arklys 
kaip spyrė, ir'išmušė koją. 
Ot tau ir mokslas!

—Na, o jeigu jis butų 
prieš bažnyčią nusiėmęs ke
purę, ar tai tuomet arklys 
nebūtų jį spyręs?

—Žinoma, kad ne!
—O iš kur tu tą žinai, tė- šigeriu, ir vėl linksma. Jes, 

ve? Juk tu su tuo arkliu ne- vaike, man nėra taiu bloga, 
sikalbėjal .kaip ta milini. Tik vienas

—Su arkliu aš nesikalbė- daiktas negerai, kad Ameri- 
jau, ale aš žinau, kad kas ke dabar gero snapso negali 
garbina bažnyčią, tą Dievas gaut, o nuo munšaino kar- 
įr panelė švenčiausia visada tais velniai pradeda rodytis.

gu Dievas rtau nepadės, tai žmogui gy venti? Kiti pra- 
lobsta, Įsitaiso ant senatvės 
namus, žmoniškai apsiren
gę, pavalgę, o tu kaip koks 
“saulės brolis,’’ tankiai pa
stogės neturi. Visi iš tavęs 

, ir kur tik tu pasi- 
visur gauni mušti. Pa

ve bausmė?
—Ne. vaike, tai yra laimė, 

o ne bausmė. Aš nieko netu
riu, ir man niekas nerupi. Aš 
gyvenu taip kaip Kristus: 
kur nueinu, ten mano na
mai. Kaip žmogus bagotas, 
tai jis ir mirti bijosi, kad jo 
gėrybės nepaliktų kitiems. 
O d ei manęs, tai kad ir rytoj 
patapas gali užeit — ai don 
kėr! Mano jokie skarbai ne
prapuls, ba aš jų neturiu. O 
jei kada gaunu mušt, tai iš-

nuo nelaimių iškeravoja.
—O aš tau faktais galiu 

prirodyt, tėve,, kad ištikrųjų 
yra visai priešingai.

—Olrait, gohet.
—Ar tu pameni, tėve, kaip 

Japonijoj anais metais dre
bėjo žemė ir griuvo miestai?

—Šilu*, kad atsimenu.

KAS YRA J. BABRA
VIČIUS?

Amerikos lietuviams 
Babravičius mažai žinomas.
Teisybe, 1923 metais iis at- 
sižymėjo koncertuodamas 
Chicagoje ir chicagiečiai la
bai buvo užinteresuoti Bab
ravičium. Bet jis tuojaus iš
važiavo Europon ir kitų ko
lonijų lietuviams jis įain 
kaip ir nežinomas. .Jeigu ku
rie ką nors ii* sužinojo, tai 
tik iš spaudos.

Bei štai ką rašo apie Bab
ravičių Lietuvos laikraščiai:

“Šiomis dienomis grįžęs i 
vynę pagarsėjęs užsienio 
tenoras J. Babraiivius. Jis 
męs Vilkaviški? aps.. Airi 
vals. Mokslą ėjęs Viikavi 
1908 m. jis persikėlė Kau 
kur susipažinęs su lietuviu 
kėjais tą i>at vasarą 
Cirštonuose sureng.i ! 
vakarą koncertą, čia p. 
raviėius pirmą syki vieš; 
rodė, dainuodamas dalykus iš 
"Eug. Oniegino,“ “Halkos“ ir 
kt. Nors geru, dainininką.- tada 
neturėjo dar jokios teorijos nei p.r„, 
praktikos pasiruošime, tečiau, 
jo pirmas debiutas išėjo toks 
nusisekęs, kau iškartu atkrei
pė d-ro Ruko šliupo ir k. domė
si. čia jau buvo nutarta p. Ba
bravičiui pagelbėti išeiti kon
servatoriją ir d-ro R. šliupo pa
stangomis po 3 dienų jaunas 
dainininkas jau važiavo Petrą- 
piiin į savo svajonės žvaigždę 
—konservatoriją, kurią 1909— 
1914 m. baigęs tn pačių metų 
gegužės 1 d. Įstojo į Maskvos 
D. Teatrą, kaipo tenoras. Ten 
darbuojosi iki pat 1919 m. pir
muoju tenoru. Maskvoj J. Ba
bravičius konkurentų neturėjo.

“Prispirtas Rusijos suirutės 
ir bado p. Babravičius per Ki-
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kuris laikraščius ir knyg; 
viiaraklcrizuoja ti teko sutikti žodi 
jaunimo nepri-

lengvai čia yra 
apsivedimo 

Tūlas Donald 
o iš Hornell, N. Y., 

•o anądien su savo 
išvažiavo kolegi- 

trijų dienų tėvai ga- 
:o laišką iš Roches- 

jis jau apsivedęs

štai . 
vyzdžiai 
Amerikoj 

’r'.n.'omybę nuo tėvų ir pa
rodo. kab 
sprendžiamas 
klausimas, 
MeGros 
atsisveiki 
vėvais ii- 
jon. Už 
vo nuo jo 
terio, kad 
ir eisiąs mokyklon kartu su 
savo jauna pačia; tėvai turi

•Jsti ‘ ‘ ‘

I
i t

į sava jauna pačia; tėvai turi 
ipisių-ii daugiau pinigų, 
kai: užtektų jam ir jo pačiai.

Lietuvoje tas butų di- 
!ciiausia naujiena, nes tenai 

ik apsivedimo žmonės 
1' * n -r • ’■%

?2S'.U
šia ne patįs 

tėvai
k

I

aps i vedimo
si kelis metus, ir pa-
i ši'.a klausimą spren- 
: .ra:’s jaunieji, bet iu 
paskui per tris sąvai-

ir.a bažnyčioj užsakai, 
i k i u omet prasided a ves- 

kurios tęsiasi sąvaitę. 
ir i kurias susirenka į narchistas,I - - -

Rusu “Eurazizmas”
X

Visiems, kas tik skaito 
ą.-, tur bu- 

___ ___________  „_.jĮ “Eurazi
ja.” “euraziečiai.” Gal būti, 
teko ir sužinoti, kad šiuo 
vardu yra pasivadinusi nau
ja rusų tautinė srovė. Tečiau 
kadangi rusai Įvairių srovių 
turėjo ir turi nemaža, tai gal 
ne labai kas ir domėjosi su
žinoti, kas yra tie eurazie
čiai ir ko jie nori

O iš tikro euraziečiai yra 
verti, kad su jais arčiau susi
pažintame. įdomi vra rusui 
tauta!

Tiesa, ji negali pasigirti 
nei technikos bei gamtos 
mokslų stebuklai, nei galvą, 
sukančiomis proto spekulia-' 
ei jomis. Ji nėra davusi r 
Kantų — Šopenhauerio, nei i jungti nesą^alima. 
Helmholzų — Pasteurių —i Nuo Petro i 
Edisonų. naujas Rusijos istorijos pe-;

Rusas yra jausmų žmo-!Kodas — griuvimo j--—- 
gtis. Jis teisingai užsipelnė1 das. 
“širokyj ruskoj natury” api-j ” . v
budinimą. Jeigu Jis yra mo-jbuvo sunaikinta. Rusiją da-'sis: griežčiausias 
----- taj jau absoliu-’bar vienijo tiktai ginklų pa-; ateizmui,

—tai! jėga. Rusiją pradeda valdy-'rializmui ir karingajam eko- 
’ti svetimtaučiai: vokiečiai,'nomizmui ‘ ------

“aukso vidu-.franeuzai ir kiti. Tarp cariz-Įekonomizm).
nėra jo skonio dalykas, i mo ir tautos prasideda nesi-1 turi šitoj kovoj 
---------ne va-1 liaujanti kova. Ta kova pri-jjeigu ant jos t 

Jo gyslose teka: vedė prie revoliucijų ir Rusi- • visą socialę 
jos žuvimo.

Rusų valdžia i
V. Europos Įskiepyti rusų

sieną, skiriančią Rusiją nuo buvo Babilono, buvo graiką 
V. Europos. Per šitą sugriau- ir romėnų kuiliu os, dabar-— 
tą sieną pradėję veržtis i V. Europos kultūra. Noriiit 
Rusiją visokie nešvarumai, ją Įvertinu, reikia V. Eu- 
bakicrijos, kurios užnuodiję ropos kultūrą išdėstyti į su
jos organizmu. Iš Europos dėtines dalis. Tada esą pa- 
rcikėję imti jos techniką, bet matysime, kad tų dalių vei- 
nieko'daugiau. O Petras ėmė tė esanti labai nevienoda, 
viską. Jis ne tik viską ėmęs .Moksle ir technikoj nu- 
iš Europos, bet kartu ir grio- žengta toli, todėl ideoiogjoj 
vęs Rusijos dvasios pania- ir etikoj pasiekta labai ma
tus: jos tikybą, jos papro- ' “ 
čius ir jos poliiinę ideologi
ją .

i Jis suardęs visai • -V •• .(ivas>ą norėdamas is tų griu- 
Ivėsių pastatyti naują V. Eu- 
jropes tipo valstybę. Bet V. 
'Eiu-opos ir Eurazijos dvasia 
—tai du vienas antram priė

ji nėra davusi nei šingi elementai, kurių'Su-

viski). Jis ne tik viską ėmęs

laiko
vi.'i giminės, kaimynai ir vi-Įrištas. Jeigu socialistas
-c- apielinkės piemenis.

8E MIEGO IŠĖJO IŠ
PROTO.

N. H.—šiomis 
čia išėjo i"

Sumner Hali 
amžiaus senis, kuris 
turtingiausis žmogus

Epsom 
dienomis 
Charles

komunistas.
Tariamasis

Įrvs” rr-- ’
f Rusas vra rytietis,
į karietis.
daug daugiau mongoliškai- * 

, negu slaviško 
Būdamas rytietis,

za.
V. Europos kultiną esą 

reikalinga perkošti per kri- 
ą Rusijos tikos koštuvą ir diferenci

juoti.
Eurazija privalo atsisa

kyti nuo “europocMitriz- 
mo.” Ji turi saviškės kultū
ros pradus. Eurazija pavel
dėjusi senovės graikų ir Bi
zantijos kultiuas (Evraz. 

prasidedąs Vremennik IV, 1925).
_ j Kokia yra euraziečių kul- 

perio- turos koncepcija ?
Savo kultūros pamatau 

Rusiją vienijanti dvasia jie deda tikybą. Jųjų obal- 
karas 

istoriniam mate-

(voinstvujuščij 
Jeigu tikyba 

i vadovauti, 
.jeigu <xiil jus tenka statyti 

’ ‘ ‘ v-tco ir politinę ide
ologiją, visą pasaulėžiūrą— 

norėjusi iš tai kyla klausimas kokią rei- • • • • . • • 1 ■» • > — .
* - 1 1—- jis yra metafizikas ir misti- tautai tiktai imperializmą, 

j kas. Jis yra didelių amžinų‘militarizmą, karingąjį šovi-

is proto suomįško, 
.aII< f.2 kraujo. 1

šiame miestely, 
i sumišo dėlto, 
•nemigos li{ . 
yvaktis negalėjo užmigti Išė- 
: Ję> iš proto jisai nuėjo pas 
??vc kaimynę, 70 metų am
žiaus moterį, ir nušovė ją 
lovoj miegančią. Paskui ji
sai prileido maudvnėn van
dens ir Įkišęs savo galvą pri
gėrė. Šu ta moteriške jisai 
draugavo per visą savo gy
venimą. a •

kia imti tikybą, kuri galėtų 
tinkamai vaidinti tokį sun
kų, toki komplikuotą vaid
menį?

Euraziečiai mano, kad ši
tą vaidmenį gali labai gerai 
vaidinti pravoslavų tikyba. 
Tik jai esą reikalinga grą
žinti senąją laisvę ir nepri
klausomybę.

Katalikybės euraziečiai 
nemėgsta. Roma, pasak jų, 
nutolusi nuo Evangelijos. 
Jos visa ideologija remian
tis viešpatavimo pradu (na- 
čalo vlasti) ir sausu forma
lizmu. Roma besikišanti vi
sur, viską bekontroliuojanti 
ir bevaržanti.

šitą euraziečių apibudini
mą mes imam iš “Lietuvos.” 
Platesnių informacijų apie 
juos galima rasti rusų kny
gose: “Ischod k Vostoku,” 
“Na Putiach,” “Nasledie 
Čingischaną” ir jų organe 
“Evrazijskij Vremennik.”

1ot?5>o?aya l idėjų jieškotojas. Vakarų fnizmą ir išnaudojanti kapi- 
• a, VVr' ? Europos kricizmas ir poziti-italizmą. Tečiau tauta leido 
a!-.P5r.: vlzmas rusui netinka. Nora 'save suvilioti visai priešin-

bolševikai savo ideologijos'gomis V. Europos idėjomis: 
pamatau padėjo Markso i liberalizmo, iiariamentariz- 
materializmą, bet vis tik ir mo, demokratizmo, socializ- 
tą materializmą jie stengiasi mo ir tt.
apsupti kaži kokia metafi-- 
zlškai mistiška aureole.

šita rusų tautos budo ana-! ,
ližė daug galės mums paaiš- ros i bolševikus, 
kinti euraziečių ideologijos! Nors jų ideologijos pama- 
genezi. ;tai visiškai priešingi bolše-

jvizmo ideologijai, tečiau jie 
■ randa~ pas bolševikus daug

Rusijos istoriją iš tos pražur 
tingos vagos, kuria ji eina 
nuo Petro I. Jie pasukę Ru
sijos veidą nuo vakarų Į ry
tus ir prakalbėjo į aziatus 
kaipo Į sau lygius, numetę 
kulturnešio išnaudotojo 
kaukę, kurią nešioja V. Eu
ropos romanogermaniškos 
tautos.

Vidaus politikoje bolševi
kai atsisakė nuo rusifikaci
jos, kuri visuomet buvusi 
priešinga Rusijos istorinei 
idėjai ir buvo pasisavinta 
antitautinės monarchijos, 
einant V. Europos pavyz
džiu. Boiševikai pripažino 
lygias visų tautų, Įeinančių 
Rusijos sudėtin teises, duo-

n.
Įdomios euraziečių pažiu-

I.
Ką reiškia šis keistas, iki gera. Bolševikai yra pasukę 

šiol negirdėtas vardas, “Eu
razija”? Kokia jo kilmė?

“Eurazija,” tai geografiš
kai politinė sąvoka. Ji kyla 
iš dviejų žodžių: “Europa” 
ir “Azija.”

Euraziečiai sako, kad 
tarp Europos ir Azijos esan
ti atskira pasaulio dalis, ku
ri reikia vadinti “Eurazija.” 
Eurazijos sienos supuolan- 
čios maždaug su buvusios 
imperijos sienomis.

Eurazijos Įkūrėjas buvo 
ne kas kitas, kaip didis mon
golų užkariautojas Džengis 
chanas, arba Čingischanas 
(1206—1227). Nors Čingis
chano užkariavimai apėmė 

j bemaž riša Aziją ir Rytu . .
'Europą, tečiau jo "valstybės 'darni joms plačią autonomi

ją, bet palaikydami valsty
bės vienybę. Bolševikai pa
naikinę tą dvasios prapulti, 
kuri buvo tarp aukštesniųjų 
ir žemesniųjų tautos klasių.

Blogas esąs tik bolševikų 
materializmas ir ekoniminis

ŽYDAS NORI $500 UŽ 
SAVO BARZDĄ. '

Bangor, Me.—žydas var- 
jevą ir Odesą Sevastopoli iške- duCohen patraukė Čia teis- 
liavo i Graikiją, kur visą mene- mcn dentistą Salupsoną, rei- 
si prasirgęs, ] 
konservatorijos < 
tapo pakviestas koncertuoti, 
kur pataisė savo reikalus ir žy
miai pagarsino savo ir Lietu
vos vardą, dainuodamas Įvai
riuose koncertuose, net Kara
liaus Aleksandro rūmuose. Iš 
čia nuvyko Francuzijon ir taip unarą, bet 
pat koncertavo visuose didžiuo
siuose miestuose ir sostinėse. 
Musų atstovo p. Naruševičiaus 
pakviestas nuvažiavo Londo
nan, kup buvo širdingai priim
tas anglų šviesuomenės, kaipo 
pažintas Rivieroj ir Paryžiui. 
Dainuodamas Anglijos didžiuo
siuose miestuose, diduomenės 
rūmuose ir tarp kitų pas Ang
lijos hercogą Connaught (H. R. 
H. Dūke of Connaught), p. Ba
bravičius labai pragarsėjo An
glų spaudoj, kaipo žymus “Lie
tuvos tenoras.’’ P. Babravičius 
iankėsi ir lietuvių kolonijose?1, 
ypač Škotijoj, žadindamas juo
se ilgėsi prie Nemuno krantų ir 
Šešupės. Pats išbuvęs apie 10 
metų svetimuose kraštuose, iš
siilgęs Tėvynės ir vainikuotas 
nevystančiais laurais dabar 
grįžo i Lietuvą ir žada padėti 
kūrėjui K. Petrauskui pastaty
ti Lietuvos operą i prideramas 
aukštybes.”
Tiek šiuom tarpu mes Bo

stono lietuviai galim kalbėt 
apie dainininką J. Babravi
čių.

Spalhi 4 d-, 3:30 po pietų, 
Symphony Hali, jb pirmu 
kartu pasirodys Bostone ant 
scenos. Todėl šiuomi užin- 
teresuojam visus Mass. vals
tijos ir tolymuj kolonijų 
lietuvius ir am atsilan
kyti j J. Į vičiaus kon
certą ir patiems susipažinti 
su jo gabumais.
Lkhuanian American

Chamber of Commerce

I 
j

I
I

I

—Ir tu, tėve, norėtum, 
kad aš sekčiau tavo pėdo
mis! Tik pagalvok, į ką pa
saulis butų panašus, jeigu 
visi taip darytų, kaip tu, tė
ve? Nors tu netiki, kad žmo
gus yra iš beždžionės išsi
vystęs, bet jeigu visi taip gy
ventų kaip tu, tai ir tu pats,.

paskui Graiku kalaudamas iš jo $500 atly- 
direktoriaus ginimą už savo barzdą. Jis 

’------ sako, kad dentistas išpešęs
daug plaukų iš puikios jo 
barzdos h* paskui da priki
šęs deganti cigarą prie jo 
peisų, šitoks dentisto pasiel
gimas netiktai Įžeidęs jo 

ir sugadinęs jo iš
vaizdą. Puikiai jo ižvaizdai 
barzda esanti verta nema
žiau kaip $500.

o.avg

NAUJOJI ANGLIJA VI
SUOMET YRA PROGŲ 

KRAŠTAS.

Kodėl mes tylim?
Kodėl mes, lietuviai, ne- 

pranešam laikraščiams apie 
nelaimes, kokios atsitinka 
musų tarpe iš munšaino 
priežasties? Tas butų gęią 
pamoka kitiems.

Bet aš netylėsiu. Aš visuo
met sakysiu, kad munšainas 
yra didžiausis musų priešas, 
proto atėmėjas ir greita 
mirtis. South Bostone jis 
anądien nutrenkė lietuvi A. 
S. Bučo tai gražus ir didelio 
ūgio vyras, bet munšainas 
ji patiesė ir nusiuntė Į ka
pus. Puikiai saulutei švie

čiant vieną rytą A. S. susė
dęs su savo draugais gėrė 
munšainą. Draugai paskui 
išėjo, o jis pasilikęs sugriu
vo ant grindų, per bumą ir 
nosį prasimušė kraujas, ir 
jaunas vyras mirė. Daktaras 
pripažino, kad munšainas 
suAdė plaučius, kepenįs ir 
padidino širdį.

Metęs gerti.

I 
i

k;.ri imponuoja branduolį sudarė tyrulių sis- 
ir arbnt?. dėk uotą terna einanti nuo Did. Vr.n- 

d.de.Į bizni ,r -fjenyno ijQ Karpatų. Šita ty
rulių sistema ir esanti Eura
zijos branduolys.

Euraziečiai Čingischaną 
'‘^k?na idealizuoja kaipo didelį po- ’ . _ . . V • • • 1 • • 1 t • •

<

1

S. Quinb 
louminc 
menei

į sąvaiti 
uosc tilpo 
■'lapių skelbi”

■■ CoTT.pany, 
’ourairc arbatų 

to žmones, 
■rimti ir aušinti.

pasveikinimą -------- ,
es dabartinių laiku, kvome 

nei;- 
:: ta: 
.erti 
S imt: 
ssa. kad 
keliariopa

y Co. 
K r. v; 
už savo

AngHjov laik-1 
antgalviu dvic- 
žuriame IV. S.! 
ri importuoja

Naujos
.-•tokiu :

as, 
ku: 

. ir kava 
kurie

yra malonų

tina galvatrūkčiais, 
kiai užmiršta, kad jiems 
ir pralobti labai tankiai 
i” išaujpt:.

’ , ii art ąeradėjo. tai 
i.^i'aiz.dinti. koki gerą i-’pu-

. o srs
oroįos

k šitą
priimti, r

I ker.kuren
i ĮP--.;,.,

p: a.--;,
progos

Jei ties
liepia i

j nesunk .
(jį i Nauj osios Anglijos žmones pada- 

j:.' sQa:nby Coznpany 
pi: pilnas širdingų žodžių:

iCtjil
L

:rdit;ra padėka atsi- 
art geradėjo. Ui

skclbimas, ka
olinas širdingi; iodiių:
-Pasaulis žino, kad Naujos Ang- 

i:jo; prakilnumu <ra]ima pasitikėti— 
kad Naujos Anglijoj; protai ir gaba- 
mes visuomet pagamins geriausių 
•lailGį. koKių tik žmonijos gyvenimui 
fali reikėti.

‘Ir tik jus vieni. Naujos Anglijos 
žmonės, turite šitokios garbča. Jūsų 
ypatingas skonis visuomet reikalavo 
jrenausių daiktę- Taipi tie, kvrie t«-

Į 
i

davė jai litinį ir adminištratyvĮ geni- komunizmas, kuriuos jie yra 
‘ jų. Jo valstybė greitai suiru- j pasiskolinę iš tos pačioą V. 
si tik dėl to, kad ji netarėju-! Europos.
si vienijančio tikybinio ęle-} Kaip Petras I ir jojo Įpė- 
mento. , jdiniai stengėsi sukulti bur-

Čingiscbano Eurazijos j-žuazinę V. Europos tipo val- 
idėją paveldėję Maskvos ca-!stybę, — taip dabar bolševi- 
rai. Maskvos Rusija su Kie- kai stengiasi sukurti socia- 
vo Rusija nieko kita netu- listinę V. Europos valstybę, 
rinti bendra, kaip tik vardą. Ir šiuo atžvilgiu bolševi- 
Maskvos Rusija — tai mon- kai tęsia Petro I politiką, 
gojų dvasios padaras. Mask-! Tečiau euraziečių nuomo 
va kaip tik paveldėjusi visą į ne Petras padaręs RusĮjąi 
mongolų politinę Ideologiją, daug daugiau žalos, negu 
Maskva turėjusi visas sąty- bolševikai.

.gas, kad suvienyti ir galuti
nai suoiganizumi čingischa-

♦ v ziatauz* » v,** ' UuL al »JOlktV \ a

rai. Maskvos Rusija su Kie- kai stengiasi sukurti socia-

rinti bendra, kaip tik vardą.

Tečiau euraziečių nuomo-

DLrėje. jums gumiuli, bovp priversti nal BUOrgBDIZUOU VinglSCna-
siekti prie svaijrtdMą. n, joms Datai- no Euraziją. Svarbiausia—; Susipažinę su istorine eu- 
p*rv ’ Jl° uisipe,T)* p*- Maskva turėjo aukito turi- raziečių koncepcija, perei-
t..-Aru,i.s.^ibimod būdas? nio tikybą, ko mongolai ne- kime prie jų filozofinės ide- 

u turėjo. Ir Eurazija labai ge- ologijos. ’ ■
rai augo ir vystėsi MaskvosI I dabartinę V. Europos! 
carų vedama. kultūrą euraziečiai žiuri ne

Eurazijos nelaimei atėjo kaip j absoliutų dalyką. V. 
caras Petras I (Didysis). Jis Europos kultūra nesanti vie- 
užsimanė prakirsti langą į nintelė absoliuti žmonijos 
V. Europą. Tečiau bekirsda- kultūra. Tai viena iš dauge-( 
mas langą, jis suardė visą lio kultūrų. Buvo Aigipto, *

Eit’ (rali pasakyti, kad reikia drąsa* 
vžiuti tiek da'jjf vietos laikraičiuose 
r.epripildžict, jo*» podruodamais argu- 
pm ntaia apie savo ta vorą.

Bet tai veikiausia yra platus dide- 
kompanijos noras padėkoti žmo- 

r.ėTns, kurie yra nemaža prisidėję 
prie jos pasisek iaio. Kas '.rali užgiri- 
tyt, kad visuomenės pnsitik^jtraas yra 
pamsunis akmuo kiekvienos biznio 

, Kuri turi laužtisjpar konfcu- 
ir piatint savo produktus.of MatsachusetU. re^dT’i^piatHt^v^

»
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir iš Lietuvos laiknKių.)

KKEElfIS
Pnįieškau tikro brolio Igno K-,-/, 

lausku, pažinu is l.iiLavicių k^ii.o, 
Kelaviškie parop., T-aku ap kr. Kas 
apie jj žino malom'.it pranešti arini 
pats lai atsišaukia, ries turiu svarbų 
reikalą. * <

l.EON< >RA K YZl .AUSKIL I k 
R43 liur.k st.. W;.t> rbury, Conn.

IR JIS TURI BŪT 
AREŠTUOTAS.

••u--, kuris nr-dor-.ū ap..Irina su 
irk!.u Kuliu tuojau.*, pašauktas j 

,I:t $’O. Ik-t ar 
jus I :.<l u.-, kurk- nrprigu
iiriviai up.* isi/u. su savo kuriu, perda
rai perdaug iisiuoUi vulidi-liio, valgy 
darni netikusį valgį ir persivslg/il.i- 
mi, turi i.ųt areštuoti? Neturi b.i. 
skirtum., tarp r.» geru apsiėjimu u 
arkliu ir žmogau.; kunu! Zinania, vi 
sa t^da 1 dtų tame, kad butų perdaug 
prasižengimų. Prasižengėliais butu 
visi tie, kuri? apleidžia arlia gadina 
savo kuna. Neanetitas, skilvio nemu- 
iimas, užkietėjimas, guzai viduriuose 
ir nemiegas yra t? viso priežastimi. 
1H-1 visu .šitų Vidurių negerumų Tri
nario Kartusis Vyria.-: yra geriausia 
ragelba. Jis išvalys apsunkintus vi
durius, sugrųžins sveikų apetitų ir 
sustiprins visų sistemų. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių Triner’s Cough Se>da- 
tive, kuris turi būt pas jus dėl gydy
mo rudeninių šaičių. Jeigu negalit 
gaut šitų vaistų jūsų kaiminystės ap- 
tiekose, tai rašykit pas Joseph l’riner 
Companv, Chicago, III

bėgęs iš kariumenės ir slaps
tėsi visą tą laiką iki suimant. 

i Suėmus ir atvarius jis prisi
pažino padaręs nemaža va
gysčių. Kaltininkas buvo 
perduotas Kauno kriminalei 
policijai. Iš Mariampolės 
tenka patirti, kad tas pats 
Juozas Korsakas yra Įtaria
mas apvogęs Mariampolės 
bažnyčią.

TELŠIAI LYGINAS SU |jų licitacijų, tai magistrato, 
..........  . tai ligonių kasos, tai iždo 

naudai. Apie stambesnes li- 
citacijas labai daug skelbia
ma ir laikraščiuose, (lai nie
kur ir niekada taip daug to
kių licitacijų ir neįvyksta, j 
nes niekas neateina pirkti' Šeduva. Rugpiučio 16 d. 
likviduojamų daiktų. Kai kilo_smarkii audra, kuri pri- 
kur likvidatoriai tuos daik- darė žmonėms daug nuosto

lių. Per Šeduvos miestelį au
dra pradėjo eiti nuo šaltinio 
gatvelės, kur išnešiojusi vie
nam namui stogą Į padan
ges, paskiau pasuko į Pane
vėžio gatvę, kui- su dideliu 
užimu, traškėjimu nudraskė 
mūrinio namo stogą ir toliau 
nuėjo per Krekenavos gat
velę Kėdainių gatvės link, 
kur taip pat daug stogų nu- 
iraskė. žmonės nenukentė
jo, nes audra ėjo su pertrau
komis, tad žmonės spėjo pa
sislėpti.

KAUNU.
Telšiai — tai svarbus že

maičių miestas. Gatvės čia 
grįstos, kaip seni žmonės pa
sakoja, dar prieš Visuotiną
jį Tvaną keliais mėnesiais 
pirmiau. Todėl jose yra ne
tik duobelių, bet tikru vilka
duobių, ir jų niekas netaiso. 
Yra čia ii* kelios gimnazijos, 
tik mokinių nėra. Be to, Tel
šiai žymus kaipo trečias pa
saulinis miestas tuomi, kac 
čia yra žydų “Ješivė” arba 
aukštoji Talmudo mokykla, 
šičia mokosi rabinais ii- iš 
Lietuvos ii- iš Lenkijos ir iš 
kitur; iš viso pasaulio čia 
mokinių esama.

Moderniškos civilizacijos 
atveju Telšiai neatsilieka 
nuo Kauno. Kaune ištvirki
mo landynės, kuriose aima
na, ašaros, verksmai, ištvir- 
kimas dengiama alkoholiu, 
skiedžiama ašaromis ir per
kama pinigais dvasios ir kū
no puvėsiai pavadinta Klai
pėdos gatve, bet telšiečiai 
nėra tiek Įžūlus ir jie toly
gias landynes pavadino kiek 
reališkiau — Kapų gatve.

Telšiečiai mėgsta degtinę 
ir nemažiau išgeria už kau
niečius.

SMARKI AUDRA.

tus patys išsiveža.
Charakteringa, kad prie 

licitacijos prileidžia ir stam
bios Įmonės.Seniau tatai bu
tų buvę didelė komercinė 
negarbė. Dabar visi tai laiko 
nelaime, kuri randa užuo
jautos.

ŽMONĖS SERGA KRU
VINĄJĄ.

Butėnii kaime, Šimoniu 
valsčiuje, žmonės smarkiai 
pradėjo įsirgti dezinterijc 
(kruvinąja). Per liepos mėn. 
mirė 8 žmonės, ypač vaikai 
Dėl ko čia kilo toji liga, tik 
rai nežinoma. Vieni sake 
nuo Įvairių vaisių ir žaliu- 
mynų, kiti kad nuo separuo- 
to pieno... Dezinterija serga 
ir Kupiškio mieste. Gaila, 
kad vėlai pasirūpinta ligos 
likvidavimu.

;

NEATSARGUS IR NESĄ 
ŽININGAS ŠOFERIS.
Vilkaviškis. Rugpiučio 10 

d. bevažiuojant keleivių au
tomobiliu iš Vilkaviškio sto
ties į Naumiestį, sutikom 
arkliais važiuojantį žmogų. 
Pastarasis, dar iš toli pama
tęs automobilį, išlipo iš ve
žimo ir laikydamas arklius 
už žąslų, laukė pravažiuo
jant automobilių, šiam visai 
arti pribėgus ir šoferiui tik 
labai mažai sumažinus grei
tį, arkliai pasibaidė ir šok
dami visu smarkumu pri
bloškė tą žmogų prie auto- 
mobiliaus. Šiurpas paėmė 
keleivius, agonijos balsu su
kliko parblokštasis... Ar ji 
pervažiavo automobilius, ar 
sumynė ai’kliai, per smarkų 
važiavimą negalima buvo 
pastebėti, ■ tik pravažiavus Į 
pasirodė jis begulįs smar- 
kiai sumuštas, šoferis buvo ^“4 
įspėtas, kad negalima palik-

Pajieškau brolio Ai. ko Menkeliutio 
paeinančio i.’ Mūldočivaiu kaiiuo, Pu
šaloto valsčiau Diržų ;.p krivio. 10 
metų atgal dirbu maim-se Pittst->n, 
Po. Kas apie jj žinot malonėkite pru- 
ne?t, turiu prie jo svarbų reikalą.

MRS. B. KAZLOVV (39)
1KU Paari Street, Brooklyn, N. i .

I

1‘ajk-škau draugo Antano Juozupė- 
no, Anykščių miestelio, Uteno apskr. 
Jau 3 metai Amerikoje. Malonės atsi
šaukti arba kas apie jį žino teiksis 
pranešti. JOS SNIUKA t J)

5676 Trenton st., Detroit, Mich.

Pajieškau Storio Balaševičiaus, 
kokį laikų gyvenusio po adresu: 
Wells Street. Chicago. Pas ji turi 
svarbų reikalą Juozas Mikuckas, 
Agotos Ealaševičiutės senus, 1.: u- 
voje. VINCAS KAUNAS (41)

718 No. Montello st., Montello, M. <s,

APSIVEDiMAi

FIRM 175 lytais laukas,
a- io!i nuo Schuykr eiero. N. Y. 
žifikelio iin,j<>s Laima:; nauja lt< 
l>a)ių šlubu, nauja ba’ iiv, 24 l.arv«-.*-, > 
arkliai. •’>:» paukščių, įrankiai, derlius; 
kairia jrn»kčt išmokė-
jnr,ai lenirvi. Bus parduvia Spalio 1<> 
J. Hasykll Ali 1 
N. Y.

FARMA. 75 akrai, prin SchuyLr 
ežero, N. V. gelžkeliu linijos kaimas, 
geri budinkai, 12 ra^eoėių, 2 arkliai, 
2<‘> paukščių, derlius. įrankiui; kai'ia 

(nešt išmokėjimai ier.-
•-vi. Rašykit pas C. -M. Douirias, 
Herkimer, N. Y.

Country (provincijos) storas, meti
nė apyvarta abelnai virš $$U,00<). -Fer
meriai šioje apielinkėje daugiausiai 
svetimšaliai. Kaina $10,500. Jnešt 
$?,600, lengvi išmokėjimai. Rašykit: 
M r. Dougias, Herkimer, N. Y’.

Kotelis 30 kambarių visas įrengtas, 
darantis didelį biznį. Kaina $15,C<>0, 
inešt $6,000, išmokėjimų Rašykit 
M r. Douglas, Herkimer, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtum-.i tikC-jlmu; 

__ 12 metę amžiaus, našly.', tu-iu 
turto. Merginos arba našlės, karius, 

malonėsit į 
tsla i 

įsm. j
’ J. B., 1436 Ore;;on av., Cleveland, 0. I

I 
II

Herkimer,

FARMOS

žm

teismą ir nubaustu 
S Rnaf.ot. i :;<i ii.

su

APIPLĖŠĖ 80 METŲ 
SENĘ.

Šiomis dienomis Vyriau
sias Tribunolas peržiurėjo 
plėšiko Sakalausko bylą, 
kuris savo laiku užpuolė 80 
metų senutę, sužeidė ją ir 
atėmė 10 dolerių ir 70 litų. 
Šiaulių Apygardos Teismas 
nuteisė Jį 6 m. kalėti. Vy
riausias Tribunolas teisrųo 
sprendimą patvirtino.

NUSKENDO KAREIVIS.
TrobiŠkiai, Liudvinavo 

vai. Šešupėje besimaudyda
mas čia prigėrė karys Alek
sas Mikulskis. Skenduolis 
palaidotas Liudvinavo para
pijos kapuose.

PASIKORĖ.
Bukta, Mariampolės apsk. 

Buktos giriose rado pasiko
rusį 17—18 m. amžiaus An
taną Kalinauską iš Atesny- 
kėlių kaimo, Krosnos vai. 
Velionis pasikoręs prieš 3 
savaites.

BYLA DĖL PASTOJIMO 
KEUO.

Mariampolės Apygardos 
Teisme liepos mėn. 9 d. š 
m. buvo nagrinėjama byli 
piliečių: Mališausko Juozt 
gj’v. želvos kaim., Liudvi 
navo valse, ir Bekampio Jur
gio gyv. Ramanavo kaim^ 
Krosnos valse, (abu M, 
riampolės apskr.) dei pasto
jimo kelio ir atėmimo 160 
litų iš Mlinarskio r’-iivelio 
gyv. Paželsvių kaimo, Liud
vinavo vahč., Mariampolės 
apskričio.

Už tokį pasielgimą: Mali- 
šauską Juozą nuteisė ant 2 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo, o Bekampį Jurgį, kaipo 
nepilnametį ant 1 metų ir 4 
mėn. sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Taip — pat priteisė arim
us pinigus 160 litų ir visus 
raštus grąžinti Mlinarskiui 
?aiveliui. Mlinarskis Faive- 
is nestojo ant bylos, nes 
caipo nusilpnėjusį protu pc 
jastojimo kelio išvežė Į 
Tauragę, kur ir mirė. Stojo 
jo du sūnus.

KUNIGAS BURTININKAS
Teko girdėti, kad Šiaulė

nų altarista stebuklingai gy
do šuns aprietus žmones.

Pasiutusiam šuniui Įkan
dus kreipiamasi i kunigą. 
Pastarasis kaipo vaistus 
Juoda dešimti ant korčiukės 
lotyniškai parašytų žodžių, 
kuriuos rūpestingai reikia 
suvalgyti įytą prieš saulei 
užtekėjus ir vakare saulei 
nusileidus, kaskart atkirpus 
po vieną tų žodžių. Vaistai 
juk stebuklingai veikią. 
Viena žmonelė parnešusi tiį 
užrašų aprietai telyčiai, tai 
nai negelbėją — išrinkusi. 
Reikėtų tuos stebuklingus 
lodžius nusirašyti, kad tie 
Mirtai nežūtų kartu su sene
liu kunigu.

* • a r il norėtu arčiau susipažinti, fna!on‘tl tcilp sužeisto ZDlOgUU^ OC parašyti laišku ir prisiėst paveik 
jokios pagelbos, bet jo, ma- pareitola\-us sugrąžiusiu 
tyti, butą tiek šiurkščių jaus
mų, kad Įspėjimo nepaklau
sė.

Pajieškau gyvenimui draugč. 
r.esr.es 30 metų, mylinčios šv.i 

■veninių. Arčiau susipažinsitr. p 
ka; malonės nrisiųst ir paveiksią.

J. T. M.
925 Midilietov.ii avė., Flint, Micl

IŠSIRANDAVOJ \ puikus apšildy 
kambarys su visais pemnkui’.ir.i-;, t 
karnas dėl poros vedusių sr p 
arti strytkario, netoli Codman 

: f?) Bo*doin ave_ Dorchester

, ne.-c- 
rų gy 
'.- laiš

AUTOMOBILIUS SUVA
ŽINĖJO 8 AVELES.

Asavytai, Degučių valse., 
Zarasų apskr. Nežinia kieno 
automobilius, visu greitumu * 
lėkdamas Zarasų linkui, su- noriu gaut darbą prie su
važinėjo šio kaimo paplen- 
tėj uesiganancias astuonias ir angliškai. (40)
aveles. Sulaikytas šoferis su-, .. ra-x’as ĄVskas 
moKejo nukentejusiems po 
20 litų už avelę ir susitaikė 
geruoju.

a: 
in- 

avienių 
skvero 

. (H)

FARMOS!
Visokios formos parsiduoda _ _ 

s New Jerscy valstijoj, prie turgau.nų 
. ' miestų ir prie vandenio. Mes turime 

j visokių farmų ant pardavimo, kokių 
,j itik norėtumėt. Klauskite: (42)

ANTANAS MARKŪNAS IR 
JOKŪBAS KfiLA

Bot 41, Sergeantville, N. J.

FARMOS.
Kurio norite pirkt kokia nors for

ma šioje apielinkėje, apie Scottyille. 
Pcnt'.vatcr, Custcr ar Fountain, Mich., 
rašykit mums. Mes prisiusimo jums 
katalogu- ir nuvalymus. Mes esam 
pirmieji lietuviai Tarmeriai toj apy
linkėj " (12)

PiLYPS and MATTIN
R. 2. Bot S3, Scottville. Mich.

pigiai laimingos Knygos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Jau tūkstančiai žmonių pr.riuaudojo 

buitiškų knygų mokslu paliko turtin
gi, todėl ir tamsta išmėgink laimę! 
Reikalauk lsiniing-i krvgu • (40)

1.. St. KNYGYNAS
3106 So. Hal-.ted St., Chicago, III. 

(2-nd floor f r.)

Juoda Knyga, pus’. 200 $2.00
Sekretai Moninimo, pi. 1<W $2.00 
Stebuklai ir l aslaptis, 24<: $1 r'- 
Lyties Mokslas, 400 
Naujas I*ūuas Orakulas, 
Lietuviškas Sapnininką 
Rurtiško? Kasyrcs

..j 
$5.1X1 
S5.O0 
$1.50 
$1.50

J1EŠKAU DARBO PRIE NAMU 
mieste arba ant formos. i JO)

MRS M. EGLES
179 Millbury st., \Vorcester, Mass.

KOSTUMERISKAS KRIAUŠIUS 
Jieškau d«»rbo; moku apskritai visų 

nų drapanų, jr prosyi- Kam reikalin-
• - -v . . . _ . gus toks krianėius, malonėkit tuojunsnagrinėti komunistines jau- parašyt šiuo adrvsu: J. P— is 

--------------X—>rcBUizacijoS Vii- 1222. Shadyšide, Uhia. 
gj. - I- A.

PARSIDUODA FARMA
65 akrai žemės, puse ganyklos, kita 

dirbama, l mylios nuo Bainbridge, I 
kur yra pieno faktorė. Y’ra 1 kamba- 

irių narnas, barnė, vištinyčia, eellaris 
ir kiti budinkai; 2 arkliai. 2 karvės, 3 
veršiai, 3 kiaulės su paršiukais, 100 

; vi-tu ir visokio pašaro; visoki farmos 
■rankiai. Parsiduoda už $4,500. Rašy
kit savininkui angliškai. (40)

EMIL DR1APSA
R. R. 1, Bainbrigde, Ohio.

kur yra pieno faktorė. Yra 1 ksuuba-* _ _ _ _ V . . * tt 1 I <"l o

i

VIS “PAVOJINGI VISUO
MENĖS TVARKAI.”
Kauno miesto ir apskri

ties komendanto Andrašuno 
įsakymu tapo išsiųsti iš Kau
kė'miesto ir apskrities visam 
karo stovio laiku broliai Eu
genijus ir Aleksandras Žu
kovai, kaipo kenksmingi vi
suomenės ramybei. Alek
sandras Žukovas yra čio
nykščio < rušų*. laikraščio 
“Echo” bendradarbis.

NELEGALUS KOMUNIS
TŲ — ŽYDŲ LAIKRAŠTIS

Šiomis dienomis, darant 
kratą Kaune pas įtariamus 

-asmenim buvo rasta komu
nistinės ’iteraturos, o taip 
pat nelegalaus komunistų— 
žydų laikraščio “Proletaru 
Ženklas.” Tardymas paro
dė, kad tasai laikraštis jau 
ilgesnį laiką leidžiamas 
Kaune ir platinamas tarp 
darbininkų žydų Kaune ir 
provincijoj. Laikraštį reda
guoja Lietuvos komunisti
nės jaunimo sąjungos žydų 
sekcijos rajono komitetas. 
Laikraštis išeina didelio for
mato, dviem puslapiais, ir 
spausdinamas Japtoj spaus
tuvėj “Spąrtak.”

LICITAvnS<iuSDEM,JA
‘'Vilniaus Aidas” rašo: 

Einant Vilniaus gatvėmis 
lengva pasteb^i skelbimų 
lentose daugybė privalomu-

PERKŪNIJA SU LEDAIS.
Veviržėnai. Naktį iš rug

piučio 16 d. išauštant i 17 d. 
buvo labai didelė kruša su 
S^rkunija. Kruša taip smal

ai krito, kad net kai kurio
se Y-ietose langų stiklus iš
daužė. Rytmetį dar daug 
nesutirpusių |edų buvo. Šili
ma nukrito iki 8 laips. R. Tą 
pačią -naktį iš Vevnžėnų 
miestelio buvo matyt ketu
riose vietose gaisrai. Visą 
dieną smarkiai lijo. Turgaus 
dėl blogo oro kaip ir nebu
vo.

BROSTVININKAS UŽ
PUOLĖ MERGINĄ.

Dusetos. Rugpjūčio 8 d. 
30 pietų, einant p. Bertašy- 
ei iš Dusetų į Gipėnų kaimą 
Baikauskas prisivijo dvira- 
iiu netoli Jaskoniškių miško 
r stvėrė ją plėšyt, norėda- 
nas pasitenkint savo kūno 
geidulius, bet p. Bertašytei 
pavyko pasprukt; prisivijęs 
rntrą kartą vėl pradėjo tą 
pat. Išgirdę riksmą, žmonės 
ir piemenukai pradėjo Bai- 
kauską šaukt pavarde. Bai- 
kauskui teko pabėgti į miš
ką. Bertašytė, apiplėšytomis 
drapanomis ir kruvina, at
bėgo Į Dusėtus pas gimines 
ir paskui pranešė policijai. 
Ant įytojaus Baikauskas, 
kaip ir visuomet sekmadie
niais, norėjo nešt kryžių 
įpie bažnyčią, bet policija 
areštavo, neatsižvelgdama Į 
tai, kad buvo apsimovęs bal
tas piištinaitęs.

SUČIU/O VAG|.
Kauno policininkas budė

damas sargyboje prie Kau
no geležinkelių stoties visai 
iš netyčių pastebėjo vieną 
senai jieškomą prasikaltusį 
įvairiomis vagystėmis ir si
muliacijomis asmenį. Pa
stebėtasis irgi ’ pažino poli
cininką. Ir kada šis pradėjo 
prie Jo artintis, Jis pradėjo 
bėgti Činrlionies gatve. Be
sivydamas policininkas pen
kis syk iššovė gąsdindamas 
kad sustotų, bet prasikaltė
lis neatsięjždamas spruko 
pirmyn. Gerai, kad pasitai
kė iš priekio būrelis žmonių, 
kurie išgirdę policininko šū
vius ir šauksmus užstojo kal
tininkui kelią ir šis turėjo 
Sasiduoti. z Suimtasis bm o 

uozas* Korsakas, kilęs iš 
Panevėžio aps. Jis šių metų 
gegužės pabaigoj buvo pa-

LLOYD
LAIVAKORTĖS J ABI PUSI 

NUPIGINTOMIS KAINOMIS 
I LIETUVĄ 
PER BREMENĄ 

Trečioj klesoj tik steitrumiM. 
^Apsięi^enę ateiviai, grįžtan
tieji į 12 mėnesių, neturi jokių 
apsunkinimų.

32 Br»«hvay, New York. 
arba pas vielos arentus.

Vartoti Upright Pianai $20.
Emersnn $35, Everett $-10, 

Chickering $50.
i Daugelis kitų parduodam už ma
žiau kaip treėiadafį tikrosicM kainos. 
Taip vartoti ir ravji l’layer l*ianai 
labai pigiai. (39)

COLONIAL PIANO CO.
104 BoyLstoo st. Boston. Mass.

Liesi Žmorm THčrai Turėtų 
Perskaityti Šitą.

Naujas metodas dėl liesų,, silpnų 
moterų ir vyrų, kurie nori įgauti dau
giau svarumo ir pariebėti. Yra tie
siog pastebėtina, kaip jos veikia to
kiuose atsitikimuose į trumpų laikų. 
Daug žmonių ražo išdirbčjams kas
dien, kad jie yra įgiję daugiau svaru
mo nuo 5 iki 10 svarų į 30 dienų.

Tos naujos gyduoles yra moksliškai 
prirengtos, kurios sustiprina labai pa
sekmingai jėgų gyvenime. Jos yra 
malonios vartoti. Jos budavoia rau
donų kraujų, stiprius, nuolatinius 
nervus, suteikia jums puikų apetitų 
ir virškinimų, jūsų lauk ėjimas yra 
reguliaris ir jūsų miegas yra atšvie- 

,_______ žinantis ir ramus. Jos suteikia tokį
po $100. Klauskit ypatiškai arba per jausmų, kad gyvenimas vertas yra 

gyventi. Tai yra neturtingų žmonių 
gyduolės. Jus galite gauti jų už $1.00 
visam mėnesiui ir viskas kų jums rei
kia daryti, tik imti tiek kiek nurodyta 
ir jeigu jus nebusite užganėdintas ir 
neturėsite pasekmių, gražinkite liku
sias pakelyje, kur pirkote ir gaukite 
savo pinigus atgal. Tas parodo didelį 
pasitikėjimų kokį išdirbėjai turi į tas 
gyduoles, Nuga-Tone. Jus esate sau 
skolingas, kad pabandžius jas; jus 
nieko nepralaimesite. Nusipirkite bu
telį dabar. Jos vadinasi Nuga-Tone.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptiekorius.

iKOMUNISTŲ BYLA.
Rugsėjo 3 d. Mariampolės darbų, lygiai ant naujų ir taisymo .<e- 

Apygardos Teisme pradėta “ J

nuomenės 01 
kariškio — 
polės rajono byla. Yra kalti
nama 20 su viršum asmenų: 
jų tarpe randasi 3 Lietuvos 
Universiteto studentai: Vin
cas Vedrinaitis, Pijus Glo 
vackis ir Vincas Laurinaitis.

Mariarn- i pajieakau senyvos moteries prie 
dabojimo namų ir vaikų, malonėkit 
utsišaokt šiuo adresu: (41)

MRS. A. VAITKEVYčIENš 
■1629 Filmorv st., Pittsburgh, Pa.

RFJKAUNGOS MOTERIS
Prie Sveterių siuvimo; darbas su 

rankoms, mokestis nuo štukų. (40) 
. D AKĖS BROS.

6 Richmond aL, Jamaica Plain. M^ss.

PAJIEŠKOJIMA1 j PARDAVIMAI
- ■ ■-*

Pajieškau savo vyra Jurgio Budre. 
kio, paeina iš Raaeinių parapijos. Pa
kautų kaimo, 35 metų senumo, o pė
dų 8 colių aukščio. Iš amato jis yra 
“džitnės šoferis.” Birželio 25 d. 
praaišabno pats būdamas kaltas otl 
pinigiškos netvarkos. Sugrįžk, bus 
viskas dovanota. Pasigsi ėk sūnų Jo
nuko ir Jurgio ašarų. Vaikai kasdien 
klausinėja, kada pape pareis. Kas pir
mas praneš jo adresų, tam skiriu ;> 
dol. dovanų. ($b)

KAZIMIERA BUDRECKIENĖ 
358 Bond at, Elizabeth, N. J.

PARSIDUODA DU ŠĖPAI. 
Bridgevater Kaoperatyvės Bendrovės 

Geros čcverykų išdirbystč-s, serai 
gerai pakilę ir verti pinigų, bet man 
dabar labai reikalingi pinigai, nes 
turiu savo užsiėmimų, tad parduodu

1 ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA
f$203.

IŠ NEW YORKO 
| K A U N Ą IR 
ATGAL(S»Žži)

laiškų. (40)
JOS A. PECHULIS 

121» E. 83-rd st, CJeveland. Ohio.

i------------------------------------------------------
PARSIDUODA PUSĖ DALIES TO- 

- NIKI N ĖS. biznis išdirbtas per 6 me- 
PajieStau brolio Povilo Palskune. tus. Priežastis pardavimo — nesvvi- 

pirm 18 metų gyveno Youngstovr kata. Atsišaukit pas (41)

33 Valley St.. Lawrence. Mass.

PIGIAI PARDUODU
10 lotų žemės, G kambariu stubą, 2

Ohio. Kas apie ji žino malonėkit pra 
nešti. PETER PALSKUNAS,

846 Nortfa st., Rochester, N. Y.

Į

Puiki proga aplankyt jum. 
savo tėvynę nužemintomis 
trečios idesos kainomis, su- 
lyg ekskursijų ratomis. 

Išpfatokhn&i kas sąvaitę
Dėl sugrįžimo leidimų ir Ia 
tų informacijų klauskit pa> 
v-etos agentus arbr pas 

I •(

Pajieškau Magdė* MeVlažiukčs, Su-’ 1 , -
valku rub., Mariampolės apskričio, barnes ir daug Kitu dalykų. Atsisau-
Plutiškių vaW., Graisbud^s kaime; kitę raštuar ypatiškai pas (40) 
pirm 11 metų ji gyveno Romford, Mc.: CTY................
Kas apie ja žino malonės pranešti ar- Lesmgto 
bt pati lai atsišaukia. (39' NORTH

JOHN MEL.DOZYS
Erie Mine, Kennecott, Alask.-i

) (49)
STANISLAW lemik

:on «t.. Stcvens Carner.
I ANDOVER, MASS.

vaistas viduriams 
geriausių žinovų, 
kataru sergančių 

ir patvirtino, kad tai

NAUJAS IŠRADIMAS 
"NUO KATARO IR NE- 

MALIMO VIDURIŲ.
KATRO-LEK
(Reg. U. S. Pat Office)

Geriausias 
pripažintas 
Tūkstančiai 
išbandė
yra geriausia gyduolė nuo kata
ro ir kroniško užkietėjimo, už
degimo aklosios žarnos, gazų vi
duriuose, stokos apetito, skaus
mo ir svaigimo, galvos, iš prie
žasties silpnų ir nesveikų vidu
rių, nešvaraus kraujo, nerviš
kumo ir abelno nusilpnėjimo, 
kurie paeina nno silpnų ir ne
sveikų vidurių; Visos tos ligos 
greitai pagydomos vartojant vi
durių vaistą KATRO-LEK. Jis 
gaunamas visose aptiekose. Kai
na didelės bonkos $2.00. Reika
laukit KATRO-LEK aptiekose ir 
pas agentus. Bet jeigu aptiekose 
neturėtų, tad nelaukdami nieko 
rašykit tuojaus pas išradėją, o 
jis prisius Jums per paštą. Ad
resuoki sekančiai:

W. WOJTASINSKI
114 Brighton St., 

. BOSTON, MASS.

i

t

i

Smitras;

/

X.,

$107.00
$181.00
$132.50
$247 50

Tai Ne Sapnas
Pirmų-pirmiausias išplaukimas

iš NEW YORKO Tiesiog į KLAIPĖDĄ

Baltijos Amerikos Linijos
EKSKURSIJA LAIVU “LITUANIA”

13-tą Spalio-Oct., 1925 
Pirmą Kartą Istorijoj

Reguliaris psaažierinis laivas vežš ekAorsij) stačiai 
TėvyBy-Lietuv<

M HEW Y0RI0 į KLAIPĖDĄ

ŽIEDAS SU PAVEIKSLU-
Padarytas is nuJio sidabro, sv. I -ka- 

rato M nutarto Deimantu. Paryžiaus 
model. Paveikslas matytis ”)•!«; žiedo. 
Kaina ši.00.

P. NAZARO:'.’
61 Ash Street,

i
Aš, Petronė Greičiurienė, pajie.- 

kau savo vyro Ambraziejaus Grei
čiaus. aš jį pailsau išvažiuodama ;

I Lietuvų 1921 metais, Hazlcton. Pa • 
i Paskutinį laišką nuo jo gavau iš' 
AV^vester, Mašs. Atvažiavus iš Lic- į 
t-jvos neradau ir nežinau kur jis rai - ' 
dari. Prašau atsišaukti arba ’s?as apie 

Ijj žir.o malonėkite pranešti ant šit-- 
adreSb: (40)

MRS. PETRONĘ GREICIUYIENĖ 
16 So. Riverside St-; YVatcrbury, C t

Pajieškau savo \-yro Antano Stn- j 
siunaiėio,, kuris man«- apleido aštuoui j 
metai atgal; girdėjau l:ad buk gyvenoj 
Chicagoje ir kokioj ten dirbtuvėje 11- | 
po užmuštas. Jei gyvas malonėk 8t I 
siliepti, arba žinantieji apie jį tei’- - j 
fpranešti, už kų busiu didelei <lė-1 
kinga. (40)

AGOTA STASIUKAITIENĖ
58 Well rt.. So. Manckester, Conn. j

I
Gardner. Mass. j -- - -----— I

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
•valka vaido JUlor* ar nau- 
ŽMMtaa Mtoa ių>rėdalai ac- 
•M patMapM. jeigu plaukai 

pOM pMakaaa. Neda- 
tataUha. kad t>a (byriu batu 
Cr“*toL krttatų )iMV <ra- 
<1.0x4. naudokite

kaa vakaras ptr dailmt dienu 
ir pMakanaa taojmn Itayka. 

to rttkartial* naudojant 
•HtaMMpmte nao ju. Rutf e< 

vaistininkas 
R* BSc beeką arba 75c 
•»«*«©< ii laboratorijos.

A D. KICHTEB * CO 
, A (autu Jtb Su.

•ravMya. N. Y.

Nereikės persint, nereikės bagažą vilkti iš vietos į vietų, iš laivo 
į laivų, iš traukinio į traukinį—tiesiai iš porto į portą — tai tikra 
geradėjystė šeimynoms, moterims ir vaikams. Tuojau užsisakykit 
vietas ir prisidėkit nriė bario '-kskursantų, nes kita proga važiuoti 
stačiai į Klaipėda greit nepasitaikys.

Kompanijos ištyręs pahdo\a; . Jūsų tautietis Juozas 
važiaos drauge ir rute&s smvn pašalpų.

HptauUmal ii New Tarka: 
LAB AS “ĖSTOM A” 22 RUGSĖJO

EKSK. LAIV. “LITUAN1A“ U STALK!
* tiesiog į Klaipėdą 

LAB’AS "ESTONTA" 3 LAPKRIČIO
KAINOS LAIVAKORČIŲ:

3-čia kksa | Klaipėdą........................................................................
3-čia klcsa | Klalpėdų, perkant abi pusi, aučėdyti $44 50,
2-r* klesa į Klaipėdą ..................................................................
2-ra klesa j Klaipėdą, perkant abi pusi, suėėdysi $27.50, 

“Uead-Taa” ir "Revenue-Tax” atskyrium.

Kreipkitės prie vietiniu agentų, arba į
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadvay, New York
I

r.esr.es


Vietinės Žinios!
BOSTONO IR CAMBRID

GE’AUS LIETUVIAI 
SUBRUZDO.

Protesto < '■<“DvMiik** tevelia" susimu
šė $u zavo gaspadine.

Eina paskalai 
i tarp 

jo 
kr.k - ;

L c 
nore, i;

•tynė- 
bonijoj

klebonijoj i 
tėvelio” ii 
įvyko kažin 
timas. Gast 
su kv.nigėli9 r 

_____  ___ . Įvyko peši 
sąvaitę mirė Mary Cheney, kad klebonijoj u '. peiieiLi 
40 metų amžiaus moteris. Ji buvusi pašaukta. 

I buvo nėščia. Jai mirus tuo- -------------
jaus buvo padaryta operaci- Sustreikavo 1,500 barberių. 

išimtas kūdikis. Per panedėlį Bostono barz- 
_ _ ______Ii

bet paskui atgaivin- Streiką. Tečiaus streikuoja 
tas ir dabai- gyvena. Jo mo- tik tje>> kurie priklauso prit 
tina tuo tarpu miega jau barbenu unijos. Jie rei.c.

lauja pakėlimo algos iki -32< 
sąvaitei ir sutrumpinimo 
darbo laiko iki 36 valandų i 
sąvaitę. Ligi šiol jie dirbda- 

’ ’ ; Į savaitę
adavo tik aoiė $2o.

i i

Motinai mirus gimė 
kūdikis.

Miesto ligoninėj ••ereiti;

‘dv
eta: 
r v

<

Dvejos protesto prakalbos 
Nedėlioj, Rugsėjo 27 d.
So. Bostono lietuvių pa- J . 

žangiųjų dr-jų kom. rengia Ja ,ir , . ... -f r-------- r---------
Protesto Mitingą Lietuvių valanoą ir pusę jis buvo ne- daskučiai apskelbė generai 
Salėje, 7:30 vakare. Kalbės 
adv. Bagočius, “Sand.” red. 
A. Tulys, K. J. Paulauskas, 
A. Ivas ir “Kel.” red. Mi- 
chelsonas.

Dalyvaus J. Žvingilų or
kestrą, Dainuos “Gabijos” 
vyrų choras ir bus kitokių 
pamarginimų. Kiekvieno 
pažangesnio lietuvio parei
ga šiame proteste dalyvauti, 
nes bus svarstomi rimtai da- mo. Plačiau apie tai paaiš- 
lykai, kad pagelbėjus Lietu- ’ ‘ 
vos liaudžiai. Kiekvienas 
mes žinom, kad Lietuvos ge
rovė priguli nuo to, ant kiek 
Lietuvos liaudis galės lais
vai svarstyt savo ypatiškus 
ir visos tautos reikalus.

Cambridge’&u* lietuviai į 
rengia Protesto Prakalbas; 
2 vai. po pietų, Y. M. C. A.! 
Svetainėje, 820 Mass. avė. j 
Kalbės adv. Bagočius ir K. ■ 
J. Paulauskas. Dalyvaus iš; 
So. Bostono “Gabijos” okte
tas, J. Bulskis ir luti daini
ninkai, Camb. liet orkestrą 
vadov. L. Buiniui. Reiškia, 
bus netik vien prakalbos,! 
tas, nes jo kūne atrasta di- i 
kad klebonijon net policijai 
bet ir programas.

Todėl nei vienas nepra-1 
leiskite šių prakalbų. Kam 
neparanku butų Cambridge 
po pietų, tas gali atvažiuoti 
vakare Į So. Bostoną.

amžinu miegu ir niekad 
vo kūdikio nematys.

C-imbridgeaui Progresyvi 
raugiju*. Nedeli^e, 

R’JGSĖJO-SEPT. 27, 1925.
Y. M. C. A. SALĖJE

0 Mass. Avė., 
C vmbridge, Mass.

Pradžia 2 vaL po pietų.

Kalbės Adv. F. J. Bagočhu 
ir K. Paulauskas.

Gric.' Carub-idgvaus Lietuvių Or- 
. 1. po vadovyste prof. I. Buuuo.

. ... aos (.lubtjvs OkU'tos ir J. BaUkls 
:š Su Bostoro.

U-_s lt muzikes ir
.1::... N.T-amirškite atsdaa. yti, nes 

v.arbvs prakalbos ir pareiga 
vn.> protaujančio lietuvio prie

prisidėti.
h Mečia KOMITETAS.

f

AUCTION
SUBATOJE, lygiai 4 vaL 

P® pietų,
RUGSEJO-26, 1925.

Parduosiu 3 šeimynų namą 
su visais įtaisymais,

3 Paitridge avc.,
SotnerviUe, Maea.

Reikia imti karą nuo Sub 
livan skvero Broadwav, iš
lipti ant Partridge avė.

Norint platesnių žinių 
kreipkitės pas Auctioneer 
Roman J. Vasil, 409 Broad- 
way, So. Boston.

PATIES BOSTONO GRAND OPEROS KOMPASU A

sa-
• .Ar.

■> JV Ameriko* Lietuvių Vaizbos j

Boston Opera House Atidarymo Sezonas 

Grand Opera Company 
T-ii didžiausiu ir pilnai keliaujan i Grand Operos Kctrp inljs A -i’ i- 
l ojy. pcrstatvnii naujus aukštų r.copt lnų artistus. tH .'nvg i.- it u.j < 
ir ki ų muzikalių Euro|x>s centrų, su na.-Ja spcciukai priruošta • 
nerija, brilijantiniuis kostiumais ir baletų ekspertais—C\>rp u* 
Bailei

Bus Dvi Sąvaiti, Pradedant Panedėlį, Rugsėjo 28.
REPERTO1RE -PROGRAMA

ANTRĄ SAVAITĘ: 
Paned.. SpaL 5 . 
Utar, Spalio 6 .. 
Ser. po piet, SpaL 
Sered. vak, Spal.

Bostono opera.
Šiomis dienomis Bostone vo po 62 valandas 

atsidaro operos sezonas. Yra irgaud 
surinkti geriausi dainininkai 
ir laukiama didelio pasiseki- Nakties laiku Į V\ aldyrfo 

‘ restoraną ant Bromfield s
kinta apskelbime šiame įsilaužė vagis, išardė ned 

j “Keleivio” numery. ■ delį seifą ir pavogė $410.

I _________________________________________________________________ ______ ________________________________ ___________ _______

L< 
•Ui 

deli seifą ir pavogė $-110.

Buto “ŽINIOS” bu* duoda
ma dykai.

Viena sąvaitę prieš Bob- 
ravičiaus koncertą, t y. tar- 

, P* rugsėjo 27 ir spalio 4, lie-
nedėldienį buvo tuvių įstaigose bus dalyna- 

’ ' \ ‘ _i dykai Vaizbos Buto
rybės urvų. 37 buvo nubaus- leidinys, kad supažindinti 
:i po $3 iki $100, o kiti ištei- lietuvius su rengiamu kon- 
sinti. certu.

90 kiniečių teisme.
Pereitą sąvaitę buvo tei

siama 90 kiniečių, kurie už- 
pereitą i J
areštuoti už laikymą nedo- mas

PIRMĄ SAVAITE:
Paned. Rūgs. 28.................. ŪD A
Utar, Rog< 29 .. RIGOLETTO
Sered. po piet. Rūgs. 30 FAUST
Sered. vak. Rūgs. 30 .. NORM A
Ketv, Spal 1. ..CAVALLERIA

KUSTICANA ir 1 PAGLIACCI
P«„ Spal. 2. .. LA TRAVIATA
Sub. po piet. Spalio 3.

MME BUTTERFLY
Sub. vak. Sp. 3 IL TRAVATORE

KAINOS—$1.10. $1.65. $2.20. $2.75, $3JS.
TAKSOS PRISKAITYTOS

Tikietai jau parsiduoda ir galima pirkt Kompanijos Ofunuse:
25 Huntington Avė, Tel. B?.ck Bay 2701. ir Tikietu Ofise.

“Naujas pavyzdis perstatymui visųiauniausių, geriausių veikalų.”

... OTHELLO 
.......... LUC1A
7 .. CARMEN 
T .... TttdCA

Ket. SpS FORZA DĖL D ESTI NO 
P€U Spal. 9 .... LA BOHEME 
Sub. po piet, Spalio 10

BARBĖK OF SEVTLLE
Sub. v ak.. Spalio 10

LA GlOCONDA

DIDELIS IfUHGINiMAS
VARTOTV PIANU-

Mahogar.y Pianas 
Player ............... $150
Kraft Player gra- 
žiuoslo mahogany

$200 ir - .šių stylių ir geriausios ŽUS 
avienas pilnai gvaran- ‘ 

tuota.-, par.-iduoda už mažiau negu 
kainos. Mes turim didžiausi pa

sirinkimą vartotų ir visai naujų Fla
terių Naujojoj Anglijoj. Kaina ir su
sitarimas pigiausi. Apžiurėkit musų 
Playvrius, mes esam specialistai. (39)

POLONI AL PI ANO CO.
104 Boylston st, Boston. Mass.

Kaliniai pabėgo.
Iš Massachusetts pataisos 

kalėjimo Conconde pereitų 
sąvaitę pabėgo 3 kaliniai, 
kurie buvo išvesti komų kir-

Daugelis kitų Pianų i Stl laukuose. Sargui UŽSlgtj- 
..........   : : . -‘-3 į kitą pusę, jie nėrė į 

Į kornus ir dingo. Tuojaus bu
vo duota apielinkės policijai 
žinia, bet pabėgėlių nesu
gauta.

I 4 d. Spalio-Oct., 3:30 po pietų

SYMPHONY HALL
, v. • * ~

Severa’s 
Skin Soap

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvai trinkti ir skutimuis- 

Pasekmingas muilas maudy
nes: kūdikių-

Kaina 25 centai.

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St„ Boston. Mass. 
(Prie Hauover St)

Tel. Richmond C68. (.)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vaL 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Pasileidėlių šposai.
Bostono priemiesty Med- 

forde aną sąvaitę buvo toks 
atsitikimas. Būrys vaikėzų 
nuėjo Į taip vadinamą Ri- 
verside maudvnes. Bet kada •» 
mažiausis iš jų šoko i van
denį ir pradėjo plaukti, tai 
didesni pradėjo mėtyt į jį 
nuo kranto akmenais. Vie
nas akmuo pataikė vaikui Į 
galvą, ir tas netekęs sąmo
nės pradėjo skęsti. Tada 
kaltininkas nusigando ir šo
kęs į vandenį skęstantį vai
ką ištraukė. Išgelbėtas vai
kas yra tik 10 metų am
žiaus ir jo galva taip per
skelta, kad reikėjo ligon- 
buty susiūti ją.

I

Neneš laiškų, kur šunės 
palaidu

Bostono pašto viršininkas 
paskelbė, kad laiškanešiai 
gali nenešti laiškų j tokius 
namus, kur šunes laksto pa
laidi, nes pastaruoju laiku 
keli laiškanešiai buvo šunų 
apdraskyti.

r

Mirė ant North Stationo. i
Išlipus iš traukinio ant 

North Stationo pereitą są
vaitę mirė tūla Misa Anna 
Killham, 74 metų amžiaus 
moteriškė.

Nušautą juodveidį įmetė 
į šulinį.

Wiimingtono miestely, 
netoli Bostono, aną sąvaitę 
buvo atrastas šuliny Wil- 
liam James, 28 metų am
žiaus juodveidis, kuris 28 
rugpiučio prapuolė iš namų 
be jokios žinios. Juodveidis, 
matoma, pirma buvo nušau
tas, nes jo kūne atsalta di
delė žaizda nuo šūvio. Šuli
ny vandens buvo nedaug ir 
ant juodveidžio buvo pri
versta akmenų. Piktadary
bė išėjo aikštėn tik tuometi 
kai vietos farmerys užuodė; 
nemalonų kvapą iš šulinio.! 
Juodveidis buvo vedęs ir pa-! 
liko pačią su 7 mažais kudi-'
kiais. Kas ir kokiu tikslu jį 
nužudė, tai didžiausia 
laptis.

pas-

Kampas Massachusetts ir Huntington Avehue, Bošton, Mass.
<■* -/i

Reikia pažymėti, kad tai 
pirmu kartu Bostono Istori
joj, kad Lietuvys Artistas at
sistos ant tos pačios estrados 
ir parodys savo talentą, kur 
dalyvauja tik gabiausi Pa
saulio Artistai, t. y. Bostono 
Symphonijos Svetainėje.

Gal nepadarysiu klaidos pa- 
sakydamas: Garbė Lietu
viams, kad ir mes susilau
kėm savo viengenčio, kuris 
labai plačiai pasižymėjo pa
saulyje ir buvo pakviestas 
koncertuoti kaipo žymus te- 

- noras D. Maskvos Operoje, 
graiku karaliaus Aleksandro 
rūmuose, Pary žiaus didžiau
siose operose, didžiausioj Lon
dono Svetainėje “Steinway 
Hali.” aukštuose anglų diduo
menės rūmuose ir pas Angli
jos hercogą Connaught (H.R. 
H. Dūke of Connaught).

Massachusetts Lietuviai se
nai atsižymėję pažinime dai
lės, todėl nėra abejonės, kad 
suvažiuos iš visų apielinkiii 
išgirsti Juozo Babravičiaus 
žavėjančio balso, kuris taip 
plačiai paspėjo pasižymėti.

“Chicago Tribūne” štai ką rašo: 
‘•Joseph Bobrovitch retumed 

to Orchestra Hali for another 
recital lašt night, and proved 
all over again not onlv that he 
is first class operatic material, 
būt that he is quite as good a 
tenor as one is likely to find 
outside of opera and a good 
deal better than several who 
are in. As a matter of defini- 
tion he belongs in a lyne per- 
suassion, for further descrip- 
tion it has quality and he is a 
sincere, honest singer who has 
respect for both piteh and emo- 
tional possibilities.”

Chicagos “Daily News” rašo:
“A tenor voice of uncomon 

beautv, range and power, was 
heard for the second time this 
season lašt Friday evening. 
tvhen Joseph Bobrovitch. the 
Lithuanian opera singer. gavę 
his second song recital in Or
chestra HalL

“He was heard in some Rus- 
sian songs bv various com- 
posers and again did his per- 
fect musical style, his emotio- 
nal appeal, his intensc ma.nner 
of interpretation, and his good 
stage deportment found a rea- 
dy response with his audien- 
cė.”

“London Eve,“ November 22. 1922 
“Ilave you heard the new Lith- 

husnian singer whom the Ih;ke of 
Connaught introduccd to London 
before be left for Beaulicu? .Juozas 
Bobrovitcb-Babi-avkius is his name 
with an acc-nt <>n the “e” and other 
variations, būt inercifully th-y call 
him Bobrovich over here. Sir George 
zVrthur gavę parties for him after 
the Luke left. and got the llon. 
Mrs. Henry Edwardcs to r ither 
so.me knovvlcdgeable people, i.iclud- 
iyg the greatest of the crities, to 
bear bim. And oh, how beau'Tully 
be sang. .Cėsar Cui, Rachmaninoff, 
Gretchaninov, and Lithuanian folk 
songs.”

Lietuvos laikraščiai štai ką 
rašo apie Babravičių:

“Lietuvon pamažu suvažiuoja 
iš visų pasaulio kraštų musų me
no dainos kūrėjai, vyrai su gar
siais vardais Europoje. Tuko yra 
ir J. Babravičius.

“Tarp 1909 ir. 1914 in< tų jis 
baigė I’cterburgo Konservatori
jų ir tų pat ni<ų gegužės J d. 
Įstojo j D. Maskvos Teatrų, kai
po tenoras. Ten darbuojosi iki 
pat 1919 m. pirmuoju tenoru. 
Maskvoj J. Babravičius koaku- 
reutų neturėjo.”

r

T ik i e tu* patartina nusipirkt i* aukšto šio laikraščio ofise arba Symphony Salėje.
Prašom pasirūpint tikietus iš anksto todėl, kad tikimės daug publikos ir svetimtaučių ir butų gaila, 

jei lietuviai patys negalėtu išgirst savo talento.
TIKIETŲ KAINA NUO $i.oo iki $2.50

Koncerto surengime vadovauja
Lithuauiau Americar? Chamber nf Cnntmerce of Maoachuzdto

/

1

Kasdienini* vartok

Severa’s 
Antisepsol 

kaipo bumai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis prigelbsti bumai užsilai
kyti sveikame padėjime priduodar.t 
jai jausmą vėlumo ir tyrumo.

Kaina 36 ir 50 centai.
Pirmiausiai kreipkis į aptiek?

VV F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS. IOVVA

B. CASPER
KOSTI MERIŠKA.S 

KRIAUŠIUS, 
visokius Rubus ant 

madą 
noro, 

išpro-

kaina
(42)

Siuvame 
užsakymo, pritaikydami 
kiekvienam sulyg jo 
Taipgi taisome senus ir 
sinam.

Darbas gvarantuotas. 
Pigi-

93 PLYMOUTH ST, 
Kampas Kindsor St, 
CAMBRIDGE, MASS.
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SPECIALISTAS—ČER 25 ME
TUS turi patyrimo gydy me ser
gančių: Kraujo ligonis, Nėr* 
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligotais. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Buiiding
Rooai 22

PLUNKSNAS. Pakus, Padujas, 
Patalas, Kaldras ir visokias lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini m*.
Tas mus gausite 
tikras europišltas 
plunksnas ir pa
kus.

Europon Feather Co.
25 Lz>well Street.. Boston. Mus.

Vdet APSAUGOS BRITVA
Autootrop Kuri Pati Išsigalanda

VISAS PRIRENGIMAS $1.00 ir $5.00 
ItaZOT Parsiduoda visose britvų krautuvėm

-SJborpcn*

! DR. H. M. LANDAU
l Specialistas Kraniukų ir Sekretnų Litru. Reumatizmo ir Kraujo Lirų. 
I 18 CHAMBERS ST., Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

Dr. Ned. LEO J. PODDER H Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

GATAVAS PENTAS
S2.25 GALIONAS

UL EEN ANNE AUKŠTOS RŪŠIES PENTAS 
Dėl Vidaus ir Lauko $3.50

TIKRAS PURE WHITE LEAb $12.25 už 100 marų.
Tik dabar gavom daugybę ACME ENAMEL

$.V>0 už gal, vertas $7.00. 
Floor Varnish $1.39 už gal. 

Hravy Gahanizcd Ash Uan.s Specialiai d'J nųvailės $1.93
Tikra karna $2.7.,

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON ST, 192 SHAHMUT AVĖ.
Arti Dover St. EicvcMo Stoties Telefonas Beach 5353

BOSTON, MASS.


