
Amerikoje ..................... . $2.00
Kanadoje ir Lietuvoje.......... $3.00

Prenumerata pusei metų:
Kanadoje ir Lietuvoje.......... £1.50
Amerikoje ............................. $1.25

Apgarsinimų kainos klausiant laišku.
Kreipianties su kokiasi nors rei

kalais, taip adresuokite:
-KELEIVIS”

255 Broadvay, So. Boston, Mana

"KELEIVIS”
DABBO ŽMONIŲ LAJKRAŠTIS

Prenumerata metama:

Telephone:
So. Boston. 506-M.

. BOSTON, MASS„ 1 VASARIO-FEBRUARY, 1922 M.
"Entered as Seeond Class Matter” kebruary 23, 1905, at the Port Offi e at Boston. Mass., nnder tha Act ofMarch 5, 1872.

= —*-------

L-J.

r
 "KELEIVIS”

LITHUANIAN WEEKL'____________ WEEKLT 
Pabliahed by J. G. Gerulis « O

Represents o ve r 4,000 LithuaniaM 
in th» City of Boston, 75,000 ia 
New England and about 900,000 

in the United Statės.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM.

Advertising ra tęs on application.
'KELEIVIS”

255 Broadway, So. Boston, Kasi.

Metai XVII

Baisi Katastrofa 
Washingtone.

TEATRE ŽUVO 95 
ŽMONĖS.

griuvo, dabar aš ir pats ne
žinau. Tas gabalas svėrė ne
mažiau kaip 500 svarų. Po 
kojų aš užmyniau parpuolu
sį kokį tai žmogų. Aš pasi
lenkiau jį pakelti, kaip tuo 
tarpu viskas sutemo. Pas
kui aš tik atsimenu, kada aš 
stovėjau lauke ir šluosčiaus 
kraują nuo akių ir burnos.”

Sužeistų skaičius siekia
arti 200.

Pereitą subatą Washing- 
tone sniegas užvertė visas 
gatves ir pradėjo laužyt 
triobų stogus. Taip įgriuvo 
Knickerboąker Teatro sto
gas ir palaidojo po savim 
apie 1,500 žmonių. Galerijos 
buvo nuvarytos žemėn ir 
nukrito žmonėms ant galvų. 
Iš po įgriuvusio stogo ir lu
bų pradėjo veržtis baisus 
palaidoti! žmonių šauksmas 
ir vaitojimas. Buvo pašauk
ta kariumenė iš Fort Mvero 
su acetyleno žvakėmis, kad 
sutarpinus plieno balkius ir L x
padarius palaidotiems žmo- 
nėms išėjimą.

Padėjimas buvo baisus, 
v Įsivaizdinkit sau < _

skrynią, ant kurios dugno 
prisodinta pilna žmonių, ir 
ant ją galvų iš viršaus nu
leistas aųtras dugnas. Taip 
išrodė tas teatras: aplinkui 
augštos muro sienos, o apa
čioje tarp grindų ir nukri
tusio stogo suslėgti žmonės. i 
Nei jiems išsigauti, nei ki
tiems prie jų prieiti. Kadan
gi trioba buvo gryno konk- 
reto, tai yra, plieno ir ce
mento, tai reikėjo vartoti 
acetyleno liepsnas, kad tą 
medžiagą paliuosavus.

Ugnagesiai dirbo kirtik
liais ir špatais visą naktį. 
Iki panedėlio vakaro tarp 
sulaužytų sėdynių ir subirę- gįos galybė buvo nenupuo- 
jusio tinko atrasta 95 zmo- ]us, popiežiaus sostą kan
dės negyvi ir netoli 200 su- (Hiatai kovodavo biauriau- I
ki.

Laike perstatymo teatre 
buvo daug valdininkų ir 
šiaip žymių žmonių. Kelioli
ka jų žuvo katastrofoj.

Kongresmanas Smith- galybės jau neturi, jis skai- črezvyčaikoj

VEDĖ BROLIUI ŽMONĄ.
Ar žinot, kad apsivest ga

lima per kitą žmogų? Taip 
dabar padarė New Yorko 
smuikininkas Adward Tak. 
Jis įsimylėjo į merginą per 
laiškus ir per laiškus jiedu 
nutarė vesti. Bet kadangi 
jis gyvena New Yorke, o ji

įgaliojo savo broli tenai, kad 
- , jis paimtu už jį šliubą su ja.

didele Ir j° brofis UiP Padarė-
panedėlį atvažiavo jau į 

- - £ New Yorką pas tikrąjį savo 
vyrą, kurio ji nebuvo iki 
šiol mačius.

WILSONĄ PRAŠALINO.
Pereitam "Keleivio” nu

meryje rašėm, kad politi
kieriai užsispyrė prašalint 
iš Massachusetts valstijos 
blaivybės viršininką H. D. 
Wilsoną, kam jis užklupo 
gubernatoriaus puotą Bos
tono hotelyje ir konfiskavo 

; svaiginamus gėrimus. Wil- ižeidė nužemi 
! sonas sakėsi nepasiduosiąs, 
i tečiaus pasirodė, kad guber
natoriaus kompanija Wash- 
ingtone turi daugiau inta- 
kos, ir Wilsonas tapo praša
lintas.

Šitas atsitikimas aiškiai 
i parodė, kad tas blaivybės įs
tatymas yra tiktai papras
tiems žmonėms išleistas. 
'Tiktai jie yra areštuojami ir 
į baudžiami už nepildymą jo. 
į Kapitalistai gi kaip gėrė ho- 
jteliuose, taip ir geria, ir 
j blaivybės agentams nevalia 
Į tuos dykaduonius užkabinti

Sugriuvo Lietuvos 
ministerq kabinetas.

PURICKIO SKANDALAS 
PAKIRTO VALSTYBĖS 

SVEIKATĄ.
------ ■“ 

musų ne
priklausomybę & begalo pa
kenkė Lietuvoj reikalams 

užsienyje, sako T. Naru
ševičius.

"Keleivio” redakcija gavo 
iš Lietuvos Atstovybės Wa- 
shingtone šitokią Eltos ži
nią: "Aštuonioliktą (sausio) 
Lietuvos Minitterių Kabi
netas nutarė iitsistatydin- 
ti.”

Platesnių žinių kol kas da 
nėra.

53 KARDINOLAI RINKS 
NAUJĄ POPIEŽIŲ.

Iš Romos pranešama, kad 
naujo popiežiaus rinki
mams suvažiavo 53 kardi
nolai. Rinkimai prasidėsią 
šį ketvergą. Kaip ilgai jie į 
tesis, iš kalno negalima pa-i 
sakyti, 
mų, kad konklavė sėdėjo po 
kelis mėnesius i 
popiežiaus išrinkti.

LAIVAS NUSKENDO.
Pereitą savaitę vidury jū

rių nuskendo norvegų lai
bas ”Mod.” Jis plaukė iš Jk- 
merikos Europon ir kelio
nėj audra jį sudaužė. Kai 
kuriuos jo žmones išgelbėjo 
kitas laivas, bet kapitonas 
ir 9 jurininkai žuvo jūrėse. 
Audra blaškė sugadintą lai
vą per šešias dienas.

Francija taikosi su Rusija.LIETUVOS ATSAKYMAS 
TAUTŲ SĄJUNGOS 

TARYBAI.
Washingtonas. — Sausio 

21 d. Lietuvos vyriausybė 
atsakė Tautų Sąjungai pri
imanti su pasigailėjimu jos 
13 sausio rezoliuciją, kurio
je pareiškiama, kad Sąjun
ga atsisako toliaus Vilniaus 

■ bylą svarstyti. Diplomati- 
i niai ir konsuliariai ryšiai su 
j Lenkija bus užmegsti tiktai 
j tuomet, kaip susidarys tar
pe Lietuvos ir Lenkijos, kai
po nepriklausomų suverenių 
valstybių, tarptautiniai san- 

Į tikiai. Lietuva nesutinka 
pravesti naują demarkaci- 

į jos liniją. Atsitraukiant iš 
j Vilniaus Tautų Sąjungos 
kontrolės komisijai, Lietuva 

; prašo paskirti jos vieton ko- 
; misarą.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
LENKŲ ŽIAURUMUS 

VILNIUJE.
Washingtonas. — Lenkų

• okupacinė valdžia Vilniuje
• suareštavo ir laiko kalėjime 
įžymesniuosius lietuvių vei
kėjus: Vilniaus lietuvių ko
miteto pirmininką, Vilniaus 
lietuvių gimnazijos direkto
rių ir buvusį švietimo minis- 
terį Mikolą Biržišką, jo bro
lį inžinierių V. Biržišką, 
lietuvių Draugijos nuken- 
tejusiems nuo karo šelpti

i

_____________________________________ Į - ----------- . ---

TAUTŲ SĄJUNGOS TA- DUOSIANTI 10,000,000,000 
RYBOS REZOLIUCIJA, i FIL1NKŲ.
Washingtonas. — Tautų 

Sąjungos Taryba priėmė lie
tuvių lenkų klausimu rezo
liuciją, kur tarp kitko pasa
kyta:

Tautų Sąjunga 
žįsta dabartinių 
rinkimų;

Apsaugojimui 
gyventojų teisių Tautų Są
junga tikisi, abiems šalims 
sutikus, pasiųsti ten atsto
vus žinioms surinkti.

Išvengimui karo, Tautų 
Sąjunga siūlo pavesti sau
goti interesus kitoje šalyje 
draugingoms valstybėms.

Į Tautų Sąjungos Tary
bos nutarimus abi vyriausy- 
l>ės privalo duoti atsakymą 
dešimties dienų laikotarpy
je. (Elta.)

nepripa- 
Vilniaus

Vilniaus

I v -----------
Bolševikai pasižada užmo
kėti senas ir naujas skolas.

Berlino žiniomis, tarpe 
Maskvos ir Paryžiaus dabar 
eina slaptos derybos ir labai 
galį būt, kad tarp sovietų 
valdžios ir Francijos milita- 
ristų greitu laiku bus ap
skelbta taika. Sutartis esan- 

i ti jau parašyta, tik nei vie
na šalis da nėra padėjus sa
vo parašo po ja.

Sulyg tos sutarties, sovie
tų valdžia pasižada užmokė
ti Francijai visas caro sko
las ir duoti da riebių konce
sijų francuzų kapitalistaną; 
Francija užtai sutinka pri
pažinti bolševikų valdžią, 
paskolinti jai 10,000,000,000 
frankų ir pasodinti ją prie 
vieno stalo su kitomis vals
tybėmis. Be to da Francija 
reikalausianti, kad Vokieti
ja atlygintų Rusijai už ka
rės nuostolius, taip kaip yra 
nurodyta Versaliaus sutar
tyje.

Paskola Francija duosian
ti Rusijai 5,000,000,000 fr. 
pinigais, o kitus 5 bilionus 

ir medžiaga.
Sovietų valdžia tikisi, kad 

siūlomas jai Francijos pri
pažinimas sustiprins jos po
ziciją užsieniuose, o gauta 
paskola sustiprins naminius 
reikalus.

Vokietijai šitokia sutar
tis reikštų didesnį apsunki
nimą, nes jai prisieitų dau
giau mokesčių mokėti.

KIEK NUŽUDYTA 
RUSIJOJ žjMONIŲ.

. R tisų laikraštis ”Vozrož- 
denije,” remdamasis bolše
vikų žiniomis, skelbia bol
ševikų nužudytų žmonių 
statistiką; nužudyta esą: 28 
vyskupai ir arcivyskupai, 1, 
215 kunigų ir šventikų, 
6,575 profesoriai ir mokyto
jai, 8,800 gydytojų ir asis
tentų, 54,650 kariumenės 
karininkų, 10,600 policijos 
ir žandarmerijos karininkų, 
260,000 kareivių, 48,500 žan
daru ir policistų, 12,900 dva
rininkų, 355,250 visų rūšių 
proto darbininkų, 192,350 
amatnir.kų ir darbininkų, ir 
815,100 valstiečių.

777 NELAIMĖS ANT 
JŪRIŲ.

Washingtono žiniomis, 
pereitais 1921 metais ant 
jūrių buvo iš viso 777 nelai
mės su Amerikos laivais. 
Prie to priskaitytos nelai
mės ir ant ežerų. Žmonių 
šitose nelaimėse žuvo 206, o 
medžiaginiai nuostoliai sie
kė $34,000,000.

GALVANAU 
RIA NAUJĄ

VVashingtonai 
vos respublikos 
Stulginskis pa 
naują ministeri 
Galvanauskui. Galvanaus
kas apsiima sudaryti nepar
tinį darbo kabinetą.

(Elta.)———
DĖL NAUJO LIETUVOS 
ministeriųjLvb] 

i Washmgtonasr->“

t

AS TVE-
BINETĄ.
— Lietu- 
rezidentas 
ė sudaryti 
kabinetą

LENKAI GRASINA SU
ŠAUDYT SUIMTUS LIE

TUVIŲ IR GUDŲ 
VEIKĖJUS.

Washingtonas. — Sausio 
mėn. 19 ir 20 dd. ir vėliau 
lenkų buvo padaryta Vilniu
je kratų lietuvių ir gudų įs
taigose ir privatiniuose bu
tuose, ir šie u*"*~
areštuoti: lietuviai — Mik. 
Biržiška, inžinierius V. Bir
žiška, Augustaitis, Rando- 
manskis, inžinierius Šulcas, 
Stadzevičius, Mičiulis, Inso- 
da Mileris, kanauninkas 
Kukta, Marcišiauskaitė, 
Grabauskas, špokas, Vai
čiūnas ir ligonis Simaška; 
gudai — Harecki, Jeremič, 
Karabač, Murin, Prokule- 
vič, Voleiša, Rodzevič, Mi- 
chalevič, Poliško, Dubina, 
Jakubecki ir Sivicki.

(Elta.)

INETO
iki bus

Lietuvos respublikos prezi-! centro komiteto pirmininką 
dento paskirtas naujas mi-’i— 
nisteriu kabinetas, senas:4. Z

kabinetas eina savo parei
gas. Naujas kabinetas gali
mas koalicinis tais pačiais 
pamatais, kaip ir iki šiol bu- 
vusis, arba krikščionių dej 
mokratų su nepartiniais. 
Taip pat galimas ir visai ne
partinis darbo kabinetas.

(Elta.)
MOTINOS VALGO SAVO _______

VAIKUS RUSIJOJ. i

EMMA GOLDMAN 
AREŠTUOTA.

Emma Goldman, gerai 
amerikiečiam žinoma anar
chiste, jau antra savaitė kai 

į sėdi Stockholme su savo 
’Yra“buvę““at2tiK- f'raV?u, Berkmanu. areštu?- 

išgalė™ Sportuoti iš Amerikos Ru- 
1O1 III A. ui. ~ A *1

Seniaus, kuomet bažny- ztl. yVI?eriK?n’

ta. Jiedu buvo anais metais

sijon, bet dabar vėl bandė 
_ * > ir tuo

įtiksiu atvažiavo Švedijon.

žeistų. Kai kurie išliko svei- sjomįs intrigomis ir kartaisšiomis intrigomis ir kartais ^AIKV^RUSIJOL j puMCKI() ŠMUGELIS 
neapsieidavo be žųiogzudjs- - g ,. . ■“ .» yjTrvfi DIDFT 1*5 ^IMTTC’T'5čiu. Nuodai ir kalavijas po- nesenai atvažiavusi is Rusi- BUVO DiDELlb SMUGlb 
piežių istorijoj yra labai ge- jos, turėjo New Yorke pas- LIETUVAI.
rai žinomi. T:a^a aP*e. •^1us^(?s badau* VVashingtonas. — Tarnas

; Musu gadynėj popiežius Janclus-~ Ji sako, bolševikų Naruševičius, Lietuvos de- ._ x__ : "nrpvvvraiVni” iai tok-n. ai. ! i_________ • m__ x__ t____ _____ _____ jai teko su- 
wick, kuris pabėgo gyvas, tosi d7gT"liuošnoriu belais- j sidurti su moteriške iš Tam- 
nons sunkiai sužeistas, pa- viu,” todėl jau nėra ir tokiu kovo gubernijos, kuri buvo
sakoja apie katastrofą taip: varžytinių už jo sostą. 
’*Ant užlaidos buvo rodo
mos komiškos filmos ir or
kestrą griežė dailią muziką. 
Staiga kažkas aštriai su
braškėjo. Aš pakėliau akis 
augštyn ir pamačiau lubose 
didelį plyšį virš savo galvos. je/ kilo didelis triukšmas, 
Tuo pačiu laiku nuo lubų kuomet laike mišių vienas 
pradėjo kristi dideliais ga- choristų garsiai sušuko: 

Aš supratau "šalin popiežius!” Kardino
las Vannutelli norėjo .jį nu
raminti, bet gavo alkūne į 
šonkaulius. Tuomet buvo 
pašaukti popiežiaus dvaro 
žandarai ir "revoliucionie
rių” areštavo. Jį teis'popie
žiaus palocių teismas.

TRIUKŠMAS POPIE
RIAUS LAIDOTUVĖSE.
Laidojant mirusį popie 

žiu sistinų koplyčioj, Romo

suimta už suvalgymą savo 
vaikų. Šita moteriškė buvo 
išėjus jau iš proto per dide
lį badią.

A v vAlll VtVkJV VU * • • • • a — •

asmens buvo trankų jvainomis prekėmis

kanauninką Juozą Kuktą, 
Gudų tautinio komiteto pir
mininką p. Korobačą ir dar 
dvidešimts du žymiu lietu
vių ir gudų visuomenės dar
buotuoju.

Lietuvos vyriausybė dėlto 
lenkų žygio pasiuntė Tautų 
Sąjungai protesto notą. 
Apie ši atsitikimą taip pat 
pranešta Amerikos, Angli
jos, Francuzijos ir Italijos 
valdžioms.

SIŪLOMA TOLIAU DERĖ
TIS DĖL VILNIAUS.
Washingtonas. — Lietu

vos užsienio reikalų minis- 
įteris Jurgutis pasiuntė len
kų vyriausybei Varšuvon 
notą tokio turinio: "Tautų 
Sąjungai atsisakius toliau 
tarpininkauti, Lietuva siūlo 
tiesiogines derybas Vilniaus 
ginčo išrišimui, bet su ta są
lyga, kad bus išpildyta Su
valkų sutartis. Dabartiniai 
Vilniaus rinkimai, kurių ne
pripažino nei Tautų Sąjun
ga ir kurie negali būti žmo
nių valios pareiškimu, netu
ri būti imami domėn. Vil
niaus gyventojų valia galė
tų būti faktorium tik abiem 
vyriausybėm susitarus dėl 
jos pareiškimo būdų.

(Elta.)

LENKAI NORI IŠVYT 
ŽYDUS.

Šiomis dienomis Varšu- 
jvoj buvo lenkų redaktorių 
ir laikraščių leidėjų konfe
rencija, kame buvo svarsto
ma klausimas kas daryti su 
žydais. Po ilgų diskusijų 
prieita prie išvedimo, kad 
žydai yra kenksmingas Len
kijai elementas, nes asimi
liuoti (paversti lenkais) jų 
negalima, o jei juos taip pa
likti, tai jie užkrėsiu ”pols- 
ką viarą” bolševizmu ir pri
darysią be galo daug blė- 
dies krikščionybei. Redak- 
lorius laikraščio ”Gazeta 
Poranna” pasakė, kad Rusi
jos revoliucija esanti niekas 
daugiau, kaip tik žydų pa
keltoji kova prieš krikščio
nybę, ir jei žydai nebusią iš 
įženki jos išvyti, tai ir Len
kija prieisianti prie to, prie 
ko priėjo Rusija.

Konferencija todėl nuta
rė kovoti su žydais ir taip 
juos varžyti, kad butų pri
versti patįs iš Lenkijos išsi- 
kraustyt. konferencijos ma- 
nymu, žydai galį išvažiuoti 
Palestinon arba Amerikon.

legaeijos prie Tautų Lygos 
pirmininkas, savo pasikal
bėjime su "Lietuvos” kores- 
pandentu pasakė:

"Paskiausieji įvykiai mu
sų vidaus gyvenime: sacha
rino afera, musų vadinamo
sios opozicijos piktos ata
kos savo spaudoj prieš val
džią, nužeminu musų nepri
klausomybę m* be galo pa
kenkė Lietuvos reikalams 
užsieniuose. Gausingi Lie- 

! nepriklausomybės
! priešininkai visur trina 
frankas iš džiaugsmo, girdė
dami plačiausiai skleidžia
mus kaltinimu- prieš visus 
musų valdžios prieky sto
vinčius žmones ir užsieniuo
se musų priešai stengiasi 

i juos didžiausiai išpusti, no
rėdami įrodyti Lietuvos ne- 
pri brendimą nepriklauso- 

įmybei.” (Elta.)
i — l

iKOVO MĖNESY JAU NE
BUS KAM BADAUTI.

Anna J. Haines, Ameri
kos ųuakerių atstovė Rusi- 

į joj, kalbėdamosi su rusų po- 
i pu vienam miestelyje pašte- „ 
l -ėjo jam, kad badaujan- ■ 

į tiems žmonėms tenai sun- 
'klausia bus pergyventi ko
ko mėnuo. Tas pasikalbėji
mas buvo da rugsėjo mėne- 

į syje. Popas tuomet jai atsa- 
įkė: "Aš nemanau, kad kovo 
mėnuo butų sunkiausis. šį 

‘mėnesį mes da maitinsimės 
i daržovėmis ir arbūzais, 
į Spalių mėnesyje bus da žo- 
jlės, iš kurios mes galėsime 

__ . K______________________t 'pasidaryti blynų. Lapskri- 
mas buvo toks baisus, kad tūla Bernice Bouchef. Da-!čio mėnesyje, kuomet lau- 
aš negaliu ir apsakyti Mo- bar išeina aikštėn, kad jos kuose jau viskas pasibaigs, 
terįs ir maži vaikai pradėjo savžudystės priežastimi bu- mes suvalgysim savo bulves, 
klykti taip baisiai, kad aš to vo kunigas Francis B. Boy- kurių turim po truputį už- 
uėužmiršiu, pakol gyvas bu- er, kuris tankiai lankydavo! siauginę. Gruodžio mėnesy- 
siu. Girdėjosi ir vyriškų bal- jos namus. Pasijutus, kad je žmonės jau pradės mirti 
sų, šaukiančių pagalbos. dūšių ganytojas ją prigavo, badu. Apie Naujus Metus ---- ------- - ----

"Griuvimas tęsėsi gal ne- ji paėmė nuodų ir nugaben- viskas bus suvalgyta, ir pa- ginčą su lenkais perduoti 
ilgiau, kaip 15 sekundų, ta ligonbutin mirė. į kol ateis kovo mėnuo, musų ' vyriausiam Tarptautiniam
Kaip aš ištrukau iš po to Tai ve, kokia dvasiškų miestelyje jau nebus kam Teismui spręs|i arbitražo 
tinko, kuris ant manęs už-"tėvelių” dora! badauti” budu. / (Elta.)

■ ' T
I

balais tinkas. .
kas čia darosi, ir pasilenkęs 
tarp sėdynių nėriau laukan. 
Ant galerijos žmonių buvo 
nedaug ir bėgti man niekas 
nekliudė. Tečiaus nespėjau 
aš nurapot, kaip didelis ga
balas tinko krito ant mano 
sėdynės ir subirę jęs mane 
ušbėrė. Aš išsikasiau iš po 
to laužo dasigavau už durų. 
Tuo tarpu įkrito visos lu
bos ir nutraukė žemėn ga-

NUSIŽUDĖ KUNIGO 
MEILUŽĖ.

Allstone, netoli Bostono, 
leriją. Bildėsis ir braškė ji- pereitą pėtnvčią nusižudė

I

LIETUVA SUTINKA PA
VESTI ginčą Tarp

tautiniam teismui
Washingtonas. -J- Lietu

vos delegacija pareiškė Že
nevoje, kad Lietuva sutinka

LIETUVA NESUTINKA 
VESTI NAUJA DEMAR

KACIJOS LINIJĄ.
Washingtonas. —Kadan

gi Su vaiki) sutartimi buvo 
teisėtu budu nustatyta de
markacijos linija tarp Lie
tuvos ir Lenkijos kariume- 
nių, kurią lenkų kariumenė 
netrukus neteisėtai peržen
gė. tai dabar Lietuva atsisa
kė duoti savo užgirimą nau
jai demarkacijos linijai, ku
ri yra planuojama vieton 
kontrolės komisijos susta
tytos neutralės zonos.

(Elta.) (Elta.)

SUĖMĖ 4 BRAVORUS.
Haverhillyje valdžios a- 

gentai pereitoj subatoj su
ėmė 4 bravorus ir apie 300 
galionų gatavo ”munšaino.” 
Bravorai esą verti po $1,000 
kiekvienas.

REIKALINGAS 
LINOTAIPISTAS 
"Keleivio” Spaustuvėje rei
kalingas tuojaus zeceris li- 
notaipistas. Kuris norėtų 
užimti tą vietą, duokit tele
gramų ar laišku atsakymą 
ir nurodykit sąlygas.

"Kel.” Administ.
255 Broadvvav,

So. Boston, Mass.
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KELEIVIS

KAIP VAŽIUOTI 
RUSIJON.

■,,Soviet Russia” sausio 
mėnesio numeryje praneša, 
kad Liaudies Komisarai 
Maskvoje išleidę naują įsta
tymą, kuriuo reguliuojama 
įvažiavimas Rusijos sovietų 
respublikon. Pirmiau išleis
ti tuo klausimu patvarky
mai atšaukiami. Naujas Įs
tatymas skamba taip:

”1. Įvažiuoti Rusijos Socia
listinės Federatyvės Sovietą 
Respublikos teritorijcn gali
ma tiktai išėmus iš Rusijos 
pilnai įgalinote užsieniuose a£ 
stovų tam tikrą leidimą, vi
zuoto pasporto formoje.

"Pastaba: Jei ant pi’iduoto 
pasporto nėra savininko foto
grafijos, tai jo fotografija tu-1 
ri būt pridėta prie vizos.

”2. Asmenys, kurie nori' 
įvažiuoti Rusijon, daro apie 

' tai pareiškimą pilnai įgaliuo- į 
tiems Rusijos Socialistinės | 
Federatyvės Sovietu Respub
likos atstovams, ir priduoda l 
visus dokumentus apie savo 
asmenį, kartu su išpildytomis 
aplikacijų blankomis, taip kaip 
jos yra Liaudies Komisariato 
Užsienio Reikalų parūpintos.

"3. Paragrafas 1 paliečia ly-. 
jpai ir tuos asmenis, kurie yra; 
jau kokion nors sovietų res
publikon atvažiavę ir is tenai 
nori įvažiuoti Rusijos Sovietų 
Respublikos teritorijon.

”4. Asmenis, kurie įvažiuos 
kokiu nors budu i Rusijos So
cialistinės Federatyvės Res
publikos teritoriją iš užsienio. ‘ 
arba iš kokios nors kitos so- j šo: 
vieta rpsnurUikns. n^t.iiredann

> I

vietų respublikos, neturėdami 
tam tikro leidimo, nurodyto 
paragrafu 1, bus valdžios trau
kiami liaudies teisman akyvai- 
zdoje 6 liaudies antstolių (pri- 
stavų), arba atiduoti revoliu- 

'*~Ctnfam tribunolui, ū^sulyg jo 
nuosprendžio gali būt uždaryti 
kalėjimam

"o. Pilnai Įgalioti Rusijos 
Socialistinės Federatyvės Re
spublikos atstovai užsienyje 
pasirūpins tose šalyse, kur jię 
yra akredituoti, kuoplačiausia 
šituos patvarkymus paskelb
ti.”

Tai šitaip išrodo jau pa
taisyti ir sušvelninti bolše
vikų įstatymai apie įvažia
vimą jų sovdepijon. Pirma 
gi tie įstatymai buvo da aš
tresni. Todėl negalima ir 
stebėtis, kad veik visi mū
siškiai komunistėliai, kurie 
tik išvažiavo Rusijon komu
nizmų pasigerėti, buvo su
grusti j kalėjimus. Neste
bėtina, kad beveik visi jie 
turto atkakliausiais bolševi
kų priešais ir ištrukę iš Ru
sijos keikia komunistų tvar
ką, susiriesdami.

PATARIMAS MOTERIMS.
Tūla moteris kreipėsi į 

rašytoją Brisbane, kad jis 
duotų patarimą nervingoms 
moterims. Mat, Amerikoje, 
kur dykaduonių moterįs yra 
labai išlepintos, labai daug 
jų serga nervų ligomis. Tai
gi minėtas rašytojas duoda 
joms šitokį patarimą:

"Moterįs serga nervais dau
giausia dėlto, kad jos yra arba 
perdaug riebios, arba perdaug 
liesos. Taigi, jei tamsta turi 
perdaug taukų, tai stengkis 
juos sumažini, jeį permažai, 
tai pasirūpink daugiau ir ge
riau valgyt. Nuo liesumo mo
terįs daugiau serga nervais, 
negu nuo riebumo.

"Kažin kodėl moterįs turį 
tokį keistą supratimą, kad 
būti laiba, tai labai gražu. Iš- 
tiesų gi liesa moteris ar mer
gina yra labaį negraži.

"Nuo 1 iki 14 metų amžiaus 
moteris turėtų būt visuomet 
riebi; nuo 14 iki 18 metų ji tu
rėtų būt laibutė, o nuo 18 įki 
25 sveika ir normalė moteris 
turi būt apskrita ir pilna. Nuo

25 iki 40 metų ji turėtų povą- ’ 
iiaį užaugti apie 25 svarus, 
šitokio sunkumo ji turėtų pa-' 
silikti iki 75 metų amžiaus; 
paskui jos riebumas turėtų 
laipsniškai nykti ir apie 90 
metų ji turėtų būt vėl tokia, 
kokia ji buvo 16 metų amžiaus. 
Tuomet ji bus taip sveika ir 
patraukianti protu, kaip ji bu
vo 16 metų.

"Liesa moteris ar mergina 
apie 30 metų amžiaus yra ne- 
noonalė ir nusimanančiai 
akiai nemaloni. Tegul kiekvie
na moteris šitą teisybę atsi
mena, tuomet mažiau bus lai
bų ir mažiau ligonių."

Mes paduodam šitą ame
rikiečių rašytojo patarimą 
moterims dėlto, kad jis gali 
būt įdomus ir musų skaity
tojoms.

HELLER ATSTOVAUS 
SOVIETŲ RUSIJAI.

„Soviet Russįa,” oficialis 
bolševikų valdžios organas 
New Yorke, praneša, kac 
sovietų valdžia paskyrusi 
savo atstovu Suvienytose 
Valstijose A. A. Heller’į, 
kuris pirma buvo direkto
rium prekybos biuro prie 
Sovietų Valdžios 
Nęw Yorke. •

Helleris dabar organizuo
ja amatninkus ir pramoni
ninkus, kurie nori važiuoti 
Rusijon, ir siunčia juos te
nai gelbėt šalį iš ekonomi
nės suirutės.

Paskutiniam „Soviet Rus- 
sia” numeryje Helleris ra-

Biuro

"Eidamas naujai sovietų 
valdžios nustatytaja ekonomi
ne linija, Vyriausis šalies Eko
nomijos Sovietas kviečia or
ganizuotus darbininkus, žem
dirbystės ir pramonės koope
ratyvus, bendroves ir grupes 
važiuoti Rusijon tikslu imti 
nuomon arba ant koncesijų 
pramonės Įstaigas, dirbtuves, 
fabrikas, žemės ūkio kolonijas 
ir tt. Vjrriausis Ekonomijos 
Sovietas kviečia taipgi inži
nierius, išlavintus mechanikus, 
elektrikus, mainerius, statyto
jus ir apskritai išlavintus vy
rus visose pramonės šakose, 
važiuoti Rusijon ir padėti kel
ti ekonominį šalies gyveni!" t. 
žemės ūkio pakėlimui jis taip
gi kviečia farmerius, ypač or
ganizuotas farmerių koloni
jas* kad atvažiuotų ir įvestų 
Sovietų Rusijoj mašinų varto
jimą ir kitus moderniškus ūki
ninkavimo budus.

"Bet kuomet yra kviečiami 
amatninkai ir išlavinti darbi
ninkai, tai tas da nereiškia, 
kad Rusijos rubežiai jau ati
daryti visuotinai ateivystei. 
Priešingai, visuotinai ateivys
tei Rusijos duris bus uždary
tos, ir tik tie bus įleidžiami, 
kurie ineis 'Pramoninės Atei- 
vystės’ kategorijon.”

Tokiems bolševikų atsto
vas duos speciali leidimą ir 
užtikrins, kad į kalėjimą jų 
nesodins.

SLAPTA organizacija
„Naujienos"’ sakosi gavu

sios lapelį antgalviu ”Krivi- 
ja,” kurį leidžia tuo pačiu 
vardu slapta tautininkų or
ganizacija. Lapelyje esą kri
tikuojami klerikalai, bū
tent :

"Dabar, kada Lietuvos treč
dalis vaitoja po lenkų botagu, 
kada ant Lietuvos rubežių dar 
ir dabar liejasi Lietuvos ge
riausiųjų sūnų kraujas, — A- 
merikos klerikalai nesidrovi 
tylėti apie tai ir varo koaršiau- 
sią kampaniją savo partijai 
stiprinti, renka aukas mokyk
loms Lietuvoje, nors ten mo
kyklos yra valdžios steigiamos. 
Telegramai s skelbiamos jų au
kos 'Katalikų Universitetui,’— 
o tuo tarpu Lietuvoje nutarta, 
kad bus tiktai vienas valdžios

universitetas, su teologijos fa-'tos mokyklos vaisius, jis sa- 
kultetu kunigams. Tad tuos; ko.
pinigus, kurie dabar bus su- i Dėl šito šmeižimo klerika- 
rinkti, klerikalai galės panau- lų organas turėtų pasitei- 
doti laisvesniųjų žmonių smau- Į sinti prieš federalę valdžią, 
gimui. Klerikalų spauda-garsi-! Pareikalauti iš jo prirody- 
na, kad laike savo vajailfc prie1 
Tautos Fondo jie surinko savo 
'kultūros darbams’ jau $27,- 
771.51..."

„Naujienos” klausia, ko
dėl šitų žodžių negalima bu- ■ 
vo paskelbti tautininkų lai
kraščiuose "Sandaroj" arba 
"Vienybėj;” kam tai daryti 
pasislėpus po kokios ten 
"Krivijos” vardu?

LIETUVOS VALDŽIAI 
SUGRIUVUS.

Elta praneša, kad 18 sau
sio Lietuvos ministerių ka
binetas nutaręs atsistaty
dinti. ,

Vadinasi, ta valdžia, ku
rią buvo sudarę susivieniję 
klerikalai su liaudininkais, 
mgriuvo.

Kad ją velnias griebs, tai 
jau buvo galima numanyti 
senai. Reakcinė jos politika 
privedė šalį prie tokio kri
vio, kad vienu kartu buvo 
jau manoma, jog patys žmo
nės ją nuvers.

Prie politinių nepasiseki
mų prisidėjo da skandalas 
dėl kunigo Purickio šmuge
lio. Klerikalų partija, kuri 
vadinasi krikščioniais de
mokratais, galutinai susi
kompromitavo. Užsienio 
reikalų ministeris kunigas 
Purickis buvo priverstas re
zignuoti. Premjeras Dr. 
Grinius, kuris buvo pradė
jus teisinti Purickio šmuge
lį, tapo liaudininkų partijos 
atšauktas ir turėjo taip pat 
rezignuoti,

Dviems didžiausiems val
džios šulams sugriuvus, tu
rėjo griūti ir visas kabine
tas.

Dabar klausimas, kokia 
bus nauja valdžia Lietuvoj ?

Liaudininkai, kiek galima 
spręsti iš vėlesnių žinių, jau 
nebenori su klerikalais vie
nam vežime važiuoti. Social
demokratai da labiau neno
rės būti šmugelninkų kom
panijoj. Koalicija nelabai 
galimo. Taigi gali būt, kad 
valdžią paims arba socialde
mokratai susidėję su liaudi
ninkais, arba vieni klerika
lai bandys naują kabinetą 
sudaryti. Bet jei vieni kleri
kalai sudarytų valdžią, tai 
jiems labai sunku butų ją iš
laikyti, nes jie perdaug jau ! 
susikompromitavę ir prie to Į 
da turėtų opozicijoj visas 
kitas partijas.

P. S. Šis straipsnis buvo 
jau parašytas, kaip atėjo ži
nių, kad naujam kabinetui 
sudaryti prezidentas Stul
ginskis pakvietęs ministerį 
Galvanauską. Pastarasis ža
dąs sudaryti „nepartvvį 
darbo kabinetą.*’ Pakol nau
jas kabinetas bus sudarytas, 
senasis pasilieka da savo 
vietoje.

mų, kad Suvienytų Valstijų 
mokyklos auklėja žmogžu
džius ir plėšikus, tai .Suvie
nytų Valstijų apskričio pro
kuroro dalykas, ne musų.

Mes galime "Draugui” tik 
priminti, kad broliai Urbai- 

jčiai, kurie nesenai buvo are- 
štuoti už apipiėšimą pašto 

l Toledo mieste, buvo ne "pa- 
! saulinės,” bet bažnytinės 
mokyklos auklėtiniai.

Katalikų kunigas Gurėk, 
kuris buvo suimtas dėl to 
paties plėšimo, taip pat juk 
ne „pasaulinėj.” bet dvasiš
koj mokykloj buvo savo ”ga- 

■ bumus” išvystęs.
Pagalios, kaip su kuni

gais Purickiu ir Vailokai
čiu ? Kur jie šmugelio moki
nosi? Tegul "Draugas” pa
aiškina apie tai savo-skaity- 
toiams.

Rozeribaum, sugrįžęsP.
iš Varšuvos, nuliūdęs vaikš- 
čięja po Kauną ir nežino, 
kur savo seną galvą priglau
stų. Visi jo šalinasi kaip 
i naro užkrėsto. Žydų tautos 
tarybos vykdomasis komi
tetas pasiūlė p. Rozenbau- 
mui atsisakyti pirmininka- 
■ imo taryboj. Žydų frakcija 
Seime visai jo atsižegnojo. 
M misterių kabinetas sutiko 
p. Rozenbaumą aštriais pa
klausimais^ ko, girdi, ir ke- 
no įgaliojimais važinėjai.

Liūdesio dienomis, kaip 
sako žmonės, vieni krikščio
nys teikė Rozenbaumui pa
guodos žodžio. Tikrai gra
žus, krikščioniškas pasielgi
mas I Bet ar jau tiek kaltas 
pats p. Rozenbaumas, kad 
tuojaus iš jo reiktų daryti 
aukojamas ožys?

Mes taip nemanom. Kac 
ir didelis p. Rozenbaum po
litikas, bet ir jis negi varo 
tik savo linija. P. Rozen
baum taip daroj kaip reika
linga tiem, kam jis atsto
vauja. Jis derina savo žy
gius su tais, su kuo jis gali 
susiprasti. Tai kam čia svai
dyti akmenimis į seną sioni- 
ninkų vadą?

Statykim klausimą kiek 
tik galima atviriau, kad vi
siem butų aišku. Ar žydų 
buržuazija Lietuvoj guldys 
savo galvas už tai, kam Lie
tuvos sienos pasiliktų to
kios, kaip jas nustatė, saky
sim, sutartis su Tarybų Ru
sais? Manome ne. Jau ir 
dabar, kai Lietuva da tebėr 
spekuliantų traktas, kai tos 
spekuliacijos pelno žymiau
si dalis patenka Į žydų bur
žuazijos rankas, ji jau pra
deda jaustis, khip ta stirna, 
užtverta Tyrimo Stoties 
mažam gardinėly. Maža vie
tos, kad parodytų visą savo 
kojų greitumą. 0 kas bus 
toliau, kai spekuliacijai są
lygos ims blogėti ir teks eiti 
i normalę prekybą ? Bus 
bloga, nes f)us ankšta.

Sakoma,' kad prof. Aške- 
nažv taręs i Ronzenbaumą 
tokius maž daug žodžius: 
jei, girdi, aš bučiau rabinas, 
tai Jehovos vardu prakeik
čiau Lietuvos žydus, kam jie' 
eina prieš lenkų žydus. Aš- 
kenazy atviras žmogus. Jis 
įe tik žino, bet ir sako, kad 
žydų buržuazijos reikalas 
tiek Lenkuose, tiek ir Lietu
voje, — turėti platesnė rin
ka pramonės ir prekybos 
reikalam. .Jei dabar negali
ma susidėtį su Rusija, tai 
reikia j ieškoti susiartinimo 
bent su Lenkais. Ar tai bus 
unija, ar kitoks ryšis, tai 

„ . , _ jau netiek Vftrbus daiktas,
mai ir žmogžudystės, tai vis Taip mano ne tik žydų

I

I
I

ŠMEIŽIA MOKYKLAS.
Klerikalų „Draugas” 13- 

tam numery rašo:
"šiandien Chicagoje pilna vi

sokios rąšies piktadarių. Tary
tum, tie nedori žmonės čia su
sikraustė iš visos Amerikos. 
Kasdien vagystės, užpuolimai, 
plėšimai ir žmonių žudymai.

”Tie pikti žmonės daugumo
je jauni berniokai ir nepriaug- 
liai. Pasitaiko ir vaikų.. Tai ap
sileidusių bereligijinių tėvų 
produktas. 'pasaulinės’
mokyklos vaisius."

„Pasaulinėmis” mokyklo
mis kunigų laikraštis čia va
dina visuomenės mokyklas, 
iš kurių yra išmesta tikyba. 
Taigi jisai kriminališkai 
šmeižia vieną svarbiausių 
Suvienytų Valstijų įstaigų 
— Mokyldą — sakydamas, 
kad ji auklėja žmogžudžius, 
vagis ir plėšikus, \ nes plėši-.

I

buržuazija Lenkuose, bet 
taip pradeda manyti ir vil
niškė. Nežiūrint savo pat
riotizmo ir palankumo lie
tuviam, 
Vilniuje,

žydų buržuazija 
ypač stambioji, 

svyruoja ir aiškiai ima link
ti Varšuvos pusėn. Tai ar 
nemetas ir kauniškei rimtai 
pagalvoti tuo pačiu reikalu, 
ypač dabar, kai norima rišti 
santikių klausimas su len
kais? Pakartojame, musų 
nusimanvmu visai bereika- 
lingai puolamas tik p. Ro
zenbaumas.

Ir da daugiau pasakysim. 
Musų įsitikinimu šiuo kartu 
talmundistai vieno plauko 
sutartinai ėjo su talmundis- 
tais kito plauko, — tai su 
mūsiškiais krikščionimis. 
Mes jau iš pat pradžios de
rybų su lenkais tvirtinom, 
kad musų klerikalai aiškiai- 
ir sumaningai jieško susiar- j 
tinimo su dabartine Lenki
ja. Jie nevisai pasitiki Lie
tuvos liaudim ir mano, kad 
ta liaudis gali patekti socia
listų Įtakon, gali pasišiaušti 
prieš kunigėlius, ypač jei 
žemės reforma taip bus iš
vesta, kaip šiandien atrodo. 
Kuo tuomet musų klerika
lai atsiremtų Lietuvoje? Jų 
:>adėtis atrodo jiem ne visai 
dkra ir todėl krikščionių 
viršūnės jieško susipratimo 
su poniškąją, kunigiškąją 
Lenkija. Nes tuomet reakci
jos frontas sustiprėtų ir 
Lietuvoje. Tokį kelią pata
ria musų klerikalams ir Ro
ma, ir jėzuitai.

Ir todėl nepripuolamai: 
vamptelėjo ”Laisvė” apie; 
reikalą derėtis su lenkais 
tuojau po Tautų Sąjungos! 
nutarimo. Ne be reikalo va
žinėjo krikščionių žmonės 
Karaliaučiun ir v?n kužde- 
nosi su lenkų konsulu, pa- 
ruošdami Rozenbaumui ke
lią Varšuvon. Ne be pamato, 
pagalios, sakonri, kad va
žiuojantį Varšuvon Rozen
baumą tinkamai nustatė p. 
Purickis ir palaimino p.! 
Stulginskis. O jeigu taip, tai 
da mažiau reikalo dabar ta
šyti p. Rozenbaumui šonus: 
alyvos šaką jam į rankas 
įdėjo tie, kurie jieško susiar
tinimo su dabartine ponis®- 
kaja Lenkija.

Tai viskas suprantama. 
Bet neleistini tie budai, ku-į 
riais norima vesti Lietuvos 
respublikos pilitiką. Musų 
krikščionys mano* kad kle
bonijos reikalai tai vis tas’ 
jats, kas Lietuvos reikalai, 
jie skaito galima taikinti 
šmugelio principus ir Lietu
vos politikos srity, JL —,------------------------—
juos taiko grynoj spekulia- ton rusų svaro bus svaras 
rijoj. To tai jau negali būti lygus pusei kilogramo, vįe- 
jekiu budu. Lietuvos darbo ' 
žmonės su visu griežtumu 
turi pasakyti tiem užpakali
nių durų mėgėjam: šalin, 
spekuliantai, su savo nešva
riomis rankomis, kuomet 
rišamas krašto ateities klau
simas! Klausimas turi būt 
svarstomas ir nustatomas 
riešai. Atsakymas turi būti Į 
toks, koks atatinka krašto 
įusistatymui. Visas reika- 
as turi būt vedamas tokiu 
budu, kaip tinka demokra- 
ringai sutvarkytam kraštui. 
Jokios slaptos diplomatijos! 
Jokio politinio šmugelio!

(„S.-d.”)

Krikščionybės “nuopelnai”.
žydinis — universitetas. 

; krikščionis draskė, degino 
ir naikino viską, kas tik bu
vo mokslui brangu ir reika- 

, linga. Serapioną tie vanda- 
i lai sulygino su žeme.

Serapionas, arba SerajĮe- 
! um, buvo puikiausia pašau- 
j lvje šventykla, kur egyptė- 
nai garbino savo dievus. 
Toj šventykloj buvo ir 100,- 
000 tomų knygynas, kurį 

w . ( ■ vienas Romos valdonų, Mar-
Įgali kunigų pasakoms tikė- cus Antinius, buvo dovano
ji. jjęs Egypto karalienei Kleo-

Bet jei jus paskaitysite \ patrai.
"nešališkų istorikų raštų, jus Taigi, įsiveržę Į šitą kny- 
tuojaus pamatysite, jog ku- gyną, krikščionys sunaikino 
nigai meluoja; pamat/site, vjsas knygas, visus mokslo 
kad jei krikščionybė yra įrankius ir net planetų judė- 
kiek nors prie civilizacijos įįmuį matuoti instrumentus, 
pakėlimo prisidėjus, tai kurie jiems pasirodė „raga- 
kitos vėl pusės ji yra šimtą navimo” prietaisais. Daug 
kartų daugiau blėdies pro- filosofų, poetų ir
gresui pridarius. .................

Nekalbant jau apie tas:įįįTpo 
kruvinas kares, kurios per 1 * 
kelis šimtmečius buvo veda- 

! mos krikščionybės vardan; 
; nekalbant apie katalikei baž- 
jiiycios Įsteigtą inkviziciją, čielybėj *nei dailės
jkun sudegino ant laužų tuk- cariniu. Buvo sunaikinti 
: stancius nekaltų žmonių, — 
i krikščionybė yra ua krinti- 
j naliai nusidėjusi kultūrai, 
. sunaikindama galybę litera- 
: turos ir mokslo veikalų.

Kas nori plačiau apie tai 
žinoti ir gali angliškai skai
tyt, tegul perskaito John W. 

{Draper’io knygą- „Intdlec- 
i tual Development of Euro- 
j pe,” kurią galima gauti 
: kiekvienam didesniam mies-
■ to knygyne Amerikoje.

Šitoj knygoj autorius pa
rodo, kaip laukiniai, kaip 
barbariški buvo tie pirmieji 
krikščionis, kuomet jie vedė 
kares prieš kitas religijas.'

Įsiveržę Į Aleksandrijos; 
miestą (Egypte), kur buvojai!

■ įkurtas pirmutinis mokslo1
. ■ , > a, -s; i ■■■■■ . — -

Jus tankiai skaitot kuni
gų raštuose ir girdit juos 
žodžiu pasakojant, kad kri
kščionybė £ra daugiausia 
prisidėjusi prie civilizacijos 
pakėlimo; kad pirmutiniai 
išradėjai ir mokslininkai bu
vę katalikų kunigai ir vie
nuoliai.

žmonės, kurie nėra skaitę 
kitokių raštų; žmonės, ku
rie nepažįsta viduramžių 
gadynės, — tokie žmonės

i dramaturgų veikalų, kurių
► vieną egzempliorių 

tebuvo, dingo pasauliui ant 
visados. «

Netik brangus raštai bu
vo sunaikinti. Vandalai ne-

' visi paveikslai, visos stovy- 
' los. Šventykloj stovėjo vy- 
*1

i
riausio egyptėnų dievo sto- 
wia — gražiausis tų laikų 
skulptūros padaraą. % Krikš
čionis numušė jam galvą ir 

[juokėsi iš džiaugsmo, kad 
i tas dievas neparodo jokio 
; pasipriešinimo —lyg kad jų 
• pačių moliniai dievai butų 
Į kitokie!

Sunaikinę visus dailės ir 
mokslo veikalus, tie vanda
lai sugriovė ir patį šventyk
los rūmą, puikiausi tų laikų 
architektūros kurinį. ..

Tai ve, kokie yra krikščio
nybės „nuopelnai” civilizaci-

Iksas.

Nauji dalykai Lietuvoj
Galutinai Įvedami metriniai linių Globos Draugija,” ku- 

saikai. t- , i-1- - -i--/
Matų ir saikų rūmai skel- medžiaginės ir 

bia, kad nuo 1922 m. sausio • pagalbos.
1 dienos visoj Lietuvoj galu
tinai įvedama metrinė saikų 
sistema. Nuo tos dienos pre
kyboj, pramonėj ir prie at
lyginimo darbininkams 
griežtai draudžiama vartoti 
visus rusų ir kitus saikus, 
bvarelius^ilgio, pločio ir tū
rio matus; vieton jų privalo 

_____ i- būt vartojami metriniai ma- 
kaip jie tai, saikai ir svareliai: vie-

I

rios tikslas teikti kaliniams 
moralinės

/

Draugijos steigėjai V. 
Putvinskas, kun. M. Jonai
tis, vyr. notar. Lynartas, Iz. 
Tamošaitis ir Al. Žilinskas.

Gruodžių 16 d. ŠaiTlių Są
jungos bute Įvyko steigia
masis draugijos susirinki
mas, kuriame tapo išrinkta 
laikinoji valdyba iš St. Sei
mo nario K. Ralio, p. Sinke- 
vičaitės, ir kun. M. Jonaičio.

PASTABĖLE.

ton aršino — metras, irrit.
Už vartojimą uždraustų 

matų, saikų ir svarelių bus 
baudžiama iki 3,000 auksi
nų. i

Siuntiniai giminėms į 
Rusiją.

Lietuvos ir Rusų vyriau
sybės padarė > sutartį apie 
siuntimą siuntinių į Rusiją. 
Kiekvienas Lietuvos pilietis 
gali siųsti siuntinius savo 
giminėms į Rusiją. Galima 
siųsti du kartu į mėnesį 
siuntinius, nedidesnio sva- 
i io, kaip 16 kilogramų (vie
no pūdo).

Galima siųsti: maisto pro
duktai, pasiūti drabužiai, 
skalbiniai ir vaistai

Siunčiant siuntinį gimi
nėms, kitą tokį pat siuntinį

Garvežiai bus kūrenami 
anglimis.

Iki šiol Lietuvos gelžkblių 
garvežiai buvo kutenami 
malkomis. Susisiekimo mi
nisterija nutarė ateity gar
vežius kūrenti anglimis.

Netrukus busią atvežtas 
iš Anglijos pirmas anglių 
transportas apie 4,000 tonų 
anglių.

giminėms i Rusiją 
siųsti du Kartu Į 
siuntinius, i—L.l__I

Į

Baltimorės P. Adomavi-!
Mus praneša, kad tenai yra n .
susitvėrusi tūla biznio Įstai- dublikatą reikia siųsti Rusi- 

ir vietos lietumi ja pir.
•abai patenkinti. Bet ar zi- niadieniais ir trečiadieniais 
not kodėl? Ogi todėl, kad nuo m iki 1/ai. Lietuvos 
”mat ir aš pats prie jos pri- Raudonojo Kryžiaus rašti- 
klausau,” rašo jisai, šitą nėję, Kaune, Keistučio g-vė 
turėtų Įsitėmyt p. Čarneckis Nr. 8. .
ir turėtu pakviesti p. Ado- 8^a<x>9Snt!S*
mavicių pne savęs; gal tuo- g W21 m gruodžio 39 d. 
met Amerikos lietuviai ir _______
Lietuvos atstovybe butų pa-, Kalinių Globos Draugija, 
tenkinti. ' i Kaune įsikūrė ir gruodžio

Vienas Nepatenkintų. 10 d. tapo įregistruota ”Ka-

Lietuvos ūkininkai į Daniją.
Kaip žinoma, Danija yra 

žemės ūkio šalis, kur ūkis ir 
kooperacija pasiekė didelio 
tobulumo. Mums iš danų 
ūkininkų yra labai daug ko " 
gero pasimokyti.

Šiaulių Žemės Ūkio Drau
gija ruošia Lietuvos ūkinin
kų ekskursiją (kelionę) į 
Daniją, kad ten apsipažinus 
su žemės ukiu ir kooperaci
ja. Ekskursija žada išva
žiuoti į Daniją gegužės-bir
želio mėn., 1922 metų, po 
pavasarinių darbų, ir truk
tų ji 10—14 dienų. Ekskur
sijai pritaria Danijos Že- 
mės Ūkio Ministerijos at
stovai.

Prašo Vilniui komisarų.
Ženevos posėdyj Lietuvos 

delegacija prašė Tautų Ly- • 
gos paskirti speciali Vil
niaus sričiai komisarą.
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Km nieko neveikia 
To niekas nepcikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

PHILADELPHIA, PA.
”Stebuklingasai” varpas 

rauda.
^>r*e klebono šedvyažio 

Partijos. Lietuviai darbi^n?sa. ParaPD\j niekuomet 
ninkai privalo organizuoti
LSS. kuopas.

šapos Darbininkas.

Tapo sukritikuoti Todėl su- 
sipratusieji darbininkai, no- 

| imtieji pasiliuosuoti iš po 
alginės kapitalistų vergijos,

CHICAGO, II.L.
LSS. VIII rajono konfe

rencija.
Nedėlioj, 22 d. 

"Naujienų” name, ! 
Halsted st., įvyko LSS. VIII 
rajono konferencija. Konfe
renciją atidarė rajono orga
nizatorius drg. P. Mileris. 
Tvarkos vedėju tapo išrink-' 
tas drg. J. Mickevičius. Lai-] 
ke peržiūrėjimo mandatų 
drg. P. Grigaitis pasakė 
trumpą prakalbą, kurioje: 
aiškiai išdėstė i
LSS. situaciją. Kadangi «« I ibio katalikas privalėjo'ke-
LSS. jau galutinai apsivalė k“j purę nusiimti, dabar yra iš-
nuo grioviKų, tai drg. Gir |..^eį°7^ - a ^ [niekinamas,
gaitis nurodė budus, kaip ^uk^a, kad Rusijoj nei a ca- 
šią darbininku organizacija n.era. R^^skio, žmones 
sutvarkius. Drg. Grigaiti ,a.lsvl- mekas JH nekankina, 
ragino visus sąjungiečius ir n!e^as nepersekioja, visi gy 
jiems pritariančius pasidar- '611:1 kaip ginoje
buot LSS. labui, nes Lietu- paukšteliai. K ausai žmogus 
vos tvarkymo politika kei- 1f.5!Ziau^ies.1? kokia komuni- 
čiasi, įvyksta dideles per-jstiskoj Rusijoj geiovė zmo- 
mainos, taip kad greitu lai-j 
ku LSS. turės suorganizuot 
didelę paramą Lietuvos So
cialdemokratų Partijai

Išviso delegatų buvo 12, 
kurie atstovavo keturias 
kuopas. Buto skaityta ir 
priimta pereitos konferen- i 
ei jos tarimai. Rajono orga
nizatorius pranešė, kad per 
pereitus metus buvo labai 
sunku veikti LSS. labui, nesi 
musų partijiniai priešai 
veik per du su viršum metu 
plačiai varė demoralizavi-,. ,, _. , . .Ino darbą. E^ono'sekreto- 
viiic riT'o- t r’pnnnis savo ra- °a , k auąinus> ta

kad buvęs mergiščia atminėjo silp-
- - Girdi, "mano kalba

r f. iSiS 
jonui sugrąžinti 40 dol. su 
viršum. Taipgi sekretorius! 
pranešė, kad kuopoms mo-| 
kesčių blankų neišsiuntine-1 
jo dėlto, kad kuopose neku 
riu narių buvo varoma skal 
dymosi agitacija. Bet po 
šios konferencijos, kuomet 
viskas bus sutvarkyta,; 
blankos bus išsiųstos.

Toliaus • buvo svarstomas 
propagandos mokyklos ati-

’ Drg.

**»^4ii**io —• - — — -’t7qq “įJ (privalo dėtis prie Socialistu
&o-'Partijos. 7^.—~

ir lermų kaip dabar. Bažny
tėlė buvo tik bažnytėlė. Prie 
šio klebonėlio Venangos 
bažnytėlė tikras urvas pa
sidarė. Degtinė tik pilasi 
prieš Kristaus muką; "ste- 
bukiingasai” varpas, kuri

amsterdam, n. y. 
Komunistų ir kierikalų 

prakalbos.
, Kunoje ^us“ ,bX°I1Tn^S I pašventino zokoAinkas-mi: 
dabartinę į?!“u,"‘s5.ų .K.31' sijonierius ir prieš kurį iš-
Kadangi;bėjo L. Mi JeSKe\ lCIUte. JosĮtnjn VataliVac nrivaUin Vo- 

LSS. jau galutinai apsivalė kalbą tai buvo paprasta ko-

nes Lietu- paukšteliai Klausai žmogus 

stiškoj Rusijoj gerovė žmo
nėms. Bet čia kalbėtoja ap
sisukus užtraukia gailią me- 
liodiją. Ji pradeda verkšlen
ti, kad Rusijoj skurdas, ii 
vargas, kad 20 milionų Ru
sijos žmonių miršta badu, 
kad badaujančius reikia 

Igelbėti. Na, ir suprask, žmo
gus, iš tokios kalbėtojos 
apie Rusijos padėti! Taip 
tenai gera, taip gera, kad 
net 20 milionų žmonių mirš- 
ita badui

Po prakalbų buvo duoda
mi klausimai. Sakoma, kad

rius drg. J. Čeponis savo ra
porte pranešė, kta .
LSS. VIII rajono iždininkas

jums neaišku, tai aš nekal
ta.”

Km skaito ir rako
Tas duonos neprašo

r-,-..- „■ , ;................... :

Gaila, labai gaila, kad iš 
bažnytėlės tik saliunas, mu
štynės ir bolinė pasidarė. 
Tie musų jaunuoliai, bemuš- 
Jami bolę ir vis po vieną ra
gaudami, kaip pradeda tą 
"stebuklingąjį” varpą kam 
tik patinka traukyt, skam- 
byt, tai net koktu darosi 
žiūrint į ką musų "švente
nybė” paverčiama. Paskui į 
pabaigą, kuomet bolin inkai 
gerai įsilinksmina, tai kaip 
pradeda "šiltą skystimėlį”... 
leist ant to varpo (mat lenk
tynės, kas augšeiau), tai 
’stebuklingasai” varpas tik 
žiuri ii* rausta iš gėdos, kad 
perdaug iš jo tyčiojamasi 
■Jau pet ir rimtesni katali
kai prieš jį kepurės nenusi
ima. F 
ne ant žemės jis stovi

I
jau taip sakoma gamtos ap
dovanota, dvigubai turtinga 
ir visur tinka... Net ir su be
dieviais kuomet sueina, jai 
nuodėmės hera. Ir kuomet 
su tyčerka apsipeša, vis Die
vui ant garbės).

Visados, kada tik būna 
senojoj bažnytėlėj koksai 
parengimas, vis kas tokio 
nepaprasto atsitinka. Tur
būt Kristus baudžia, kad jo 
namas į niekus paverstas. 
Dabar jau šunj ir policistą 
klebonėlis žada laikyt. Taip 
nedėlioj užsakė. J. B.

BINGHAMTON, N. Y. 
M. Petrausko koncertas. 
Kompozitoriaus M. Pet

rausko koncertas, kurį ren
gė LDLD. 20 kuopa, atsibu
vo 7 d. sausio Woodrow Wir 
son School svetainėj. M. 
Petrauskas savo gražiu te
noro balseliu publiką tiesiog 
užžavėjo. Publika delnų plo
jimu privertė dainininką iš
eiti keietą kaltų "ekstra.” : 

Kartu su kompozitorium! 
Petrausku šiame koncerte 
dalyvavo ir ponai Pociai iš 
Chicagos. Ponas Pocius pa
rodė savo talentą ir miklu
mą kaipo garsus pianistas. 
Ponia Pocienė puikiai išla
vintu savo balseliu tiesiog 
nustebino publiką. Jos dai
nomis publika negalėjo atsi
gerėti. Čia ji gavo vardą 
lakštingalos.

Nors rengiant šį koncer
tą viešos opozicijos nesima
tė, vienok slapčiomis "ekst- 
ra-kairieji" varė agitaciją 
prieš koncertą. Negana, 
kad jie patys neatsilankė, 
bet ir kitus atkalbinėjo. 
Priešingą koncertui agita
ciją varė ir škaplerninkai. 
Vienas jų net melagingus 
laiškus siuntinėjo, kad tik 
koncertui pakenkus. Vienas 
tokių laiškų pateko komite
tui Į rankas.© iš ®

Garmaus atsilankymas.
17 d. sausio čia kalbėjo vi

siems žinomas klerikalų kei
kūnas kun. Garmus. Pra
kalbas jam surengė švento 
Juozapo parapijos klebonas 
T>kripka. Kaip teko skaityti 
laikraščiuose apie jo pra
kalbas kitur, taip ir čia jis 
k^ikė ir plūdo priešingų 
klerikalams srovių žmones. 
Ypač daug tulžies jisai išlie
jo ant Lietuvos socialdemo
kratų Požėlos, Kairia, Pleč
kaičio' ir kitų. Po prakalbai 
abudu kunigai leidosi rinkti 
aukų klerikališkam "uni
versitetui” Rinko taip pat 
nachališku budu. Škapler
ninkai aukojo jam Lietuvos 
bonus. Išviso su bonais su
rinko apie 400 dol.

Briedžio Sūnūs.
HOLYOKE, MASS.

Apie darbus ir Ųetuvių 
darbuotę.

Darbai popieros, siūlų ir 
audeklo dirbtuvėse eina 
prastai. Iš kitur pribuvus 
darbas sunku gauti. Pragy
venimas labai brangus, o už
darbiai nekoki. Papemėse 
darbininkai uždirba po 20 
dol. ir daugiau i sąvaitę.

Liėtuvių čia yra nedidelis 
būrelis, ištiso a)5ie 50 šeimy
nų ir keletas pavienių. Iš 
draugijų geriausia stovi šv. 
Kazimiero; ji skaitlingiau
sia nariais ir turi nemažai 
turto. D. L. K. Keistučio 
draugystė taipgi neblogai 
gyvuoja.

14 d. sausio buvo D. L. K. 
Keistučio draugystės balius. 
Viskas butų buvę gerai bet 
svetainė šokiams buvo pa
imta prasčiausia visame 
mieste, šokant galima kojas 
išsilaužyt. Muzikantai buvo 
geri, tik negalima buvo šok
ti; Buvo ir kitokių trukumų 
šiame baliuje. Patartina kei- 
stutiečiams kitą kartą pa
imt geresnę svetainę. <

Jonas Bručas. 1

WATERBURY, CONN. 
R-r-revoliucionierių ”ap- 

š vieta.”
Waterburio komunistai 

turi įsisteigę komunistišką 
biurą ant Lenarstryčio. Vy
riausia galva tos įstaigos 
yra A. Jis turi dvi pagelbi- 
ninkes, kurios padeda jam 
"apšvietą” platint. A. su sa
vo "namie dirbtinėle” "švie
čia” kiekvieną, kuris tik į 
jo įstaigą užklysta, o jo pa- 
gelbininkės, sijonus pasikė* 
lusios, maloniai patarnauja.

Iš 18 į 19 sausio vienas ko
munistėlis K., pusėtinai "ap
sišvietęs", nutarė su viena 
minėto biuro įjagelbininkiii 
likusią dalį nakties praleis
ti studijavimui "proletaria
to diktatūros.” Kaip suma
nė, taip ir padarė. Išėję iš 
biuro užlipo laiptais aug- 
štyn ir įėjo į kambarį, kur 
yra lova.

Viskas butų buvę gerai, 
jei ne tas pavydumas. Ant
ras komunistas, pasilikęs 
biure, užsidegė pavydumo 
liepsna ir> nutarė apskelbti 
savo draugui karę. Pasirai
tojęs rankoves užbėgo laip
tais augštyn ir davai šokt 
"kazačka” apie lovą, kur

i aniedu buvo sugulę. Studi
javusiems "proletariato dik
tatūrą” tasai draugo šokis 
nepatiki ir jiedu atsikėlę iš. 
lovos leidosi laiptais žemyn 
ir sulindo į "tranšėjas." 
Draugas pradėjo daryti 
ant jų atakas, o tie gintis. 
Nežinia, kuomi tas viskas 
butų užsibaigęs, jeigu į lai
ką nebūtų pribuvę dėdės su 
žvakėmis, kurie įniršusius 
už "diktatūrą” draugus nu
ramino.

Jei dar kartą tame biure 
panašus dalykai pasikartos, 
tai paskelbsiu laikraščiuose 
pilną jo adresą ir lankytojų 
vardus.

pačias dainas dainuojant A. CEDAR RAPIDS, I0WA. 
A. G. koktu buvo klausytis. 
Aišku, kad A. A. G. meluo
ja. Neg ir šiame koncerte, 
kiek aš tėmyjau, po kiekvie- ______ ____  _ ,
nos dainelės publika gau- radau tenai iš Cedar Rapids 
šiai plojo, nekurias dainas korespondenciją, po ant- 
turėjome net pakartoti, tas galviu "Nepasekminga sma- 
reiškia, kad publikai musų iavirėlio misija," kurioje 
dainos patiko. pripasakota visokių nesą-

Ant galo A. A. G. rašo, monių apie atsibuvusias 20 
kad tvarkos vedėjas A. Bal- d. gruodžio draugo Juzeliu- 
čiunas persiprašęs publiką no prakalbas. Po tą kores- 
už prastą choro dainavimą, pondencija yra pasirašęs

Gerbiamasis, girdėjai tu^s Unijistas. 
skambinant, bet nežinai ku- , .Doram žmogui šlykštui to- 
rioj vietoj. Po programui A. *5. korespondenciją ir skai- 
Balčiunas kvietė jaunimą Joje nėra tiesos nei per 
prisidėti prie "Aušros” cho- a^onos grūdeli, 
ro ir T. R. draugijos, ir aiš- . 
kino, I 
dėlių bedarbių choras nu
stojo daug narių.

Aš patariu* A. A. G. per
skaityti savo koresponden-(’,n^se 
ciją ir mano paaiškinima, o. au£- . -
tuomet pamatysi, kad tams-!ie^? janl Prakalbas. 
ta apsilenkei su teisybe. LTai ^ynas ™elas-

žmonės netiki tokiam jo Paaugąs Juzeliūnas aDyk° 
rašymui ir dauguma sako: 1 ę.e(^a^ ĘaP1Qs skerdyklų 
"Kam 'Keleivis’ leidžia to - ye|kalais ir nemaldavo pa
klus niekus pliaukšti ir vėl- ^a^PlniU draugysčių bei 
tui užima vietą.” Vienok kuopų, kad surengtų jam 
mes suprantam, kad čia ne Pra^a^as. Tiktai drg. A. 
"Keleivio” kaltė, o to žmo- Lapinskas, kaipo SLa 1i9 
gaus, kuris neteisybę rašo. kU0P°s narys, pasitaręs su 
Redakcija pasitiki korės- kuopos komitetu, surengę 
nondentu teisingumui ir tai- J°s kuopos vardu Juzeliunui

Atsakymas j "Unijisto” 
šmeižtus.

Paėmęs i rankas komuni
stų šlamšto "Vilnies” No 1,

I Užvis pirmiausia minė- 
kad iš priežasties di- jas "Uni?ista^’o j° gal
- - bas?) sako: 19 d. gruodžio

Į kokis tai smelavirėlis atsi- 
! baladojo i musų miestą ir 

" > vietos pašelpinių 
' draugysčių bei kuopų su- 
1 J • • 1 11

pondentų teisingumui ir tai 
pina taį ką jie parašo.

A. M. Belch
prakalbas.

Toliaus tasai "Unijistas” 
netrivoja džiaugsmu, buk 
tam "smalavirėliui" prakal
bos nepavykę. Girdi, kaip 
pradėjo kalbėti, tai dieve 
apsaugok! Sumaišė dangų 
su žeme. Cedar-rapidiečiai 
dar pirmą sykį išgirdo tokį 
kalbos jovalą."

Matomai, paties "Unijis- 
to” makaulėj yra tikras jo
valas, jeigu jis šitaip apie 
d»g. juzeliuno prakalbas 
rašo. Drg. Juzeliūnas kaįhĖ -< 

i jo apie skerdykMr Strykus 
! ir apie dabartinę Lietuvos 
'buožių valdžią; ragindamas 
(publiką remti Lietuvos Pro
cesines Sąjungas jų kovoje 
su buožėmis. Po prakalbų 
tapo sumesta 6 dol. 55c. 
Profesinėm Sąjungom. Pra
kalbos pavyko labai gerai ir 
publika laike kalbos užsilai
kė ramiai, tik po prakalbų 
keli karštakošiai davė klau
simų, į kuriuos kalbėtojas 
tinkamai atsakė.

Užvis labiausia, matomai, 
"Unijistui” nepatiko tas, 
kad drg. Juzeliūnas pasakė 
teisybę netik apie Lietuvos 

(buožių valdžią, bet ir apie 
Rusijos bolševikų režimą.

Dar laimė varpo, kad 
0 

I tai butų kaip su Muravjovo 
stovyla Vilniuje...

Užimąs bažnytėlėj iki vė
lybai nakčiai nesiliauja. 
Kaip girdėt, aplinkiniai kai
mynai rengiasi skųst mies
tui, kad sustabdytų tą tiš
ka, nes visai'miegot negali
ma. Klebonėlis to visko ne- 

| stabdo, o džiaugiasi, kad 
Į daug jaunimo sueina, bet ką 
| jaunimas daro tai nemato. 
Kuomet ant mitingų para- 
pijonai pradeda aiškint, kad 
taip nepadoru, reikia viskas 
keist, tai klebonėlis liepia 
poterius kalbėt ir tuomi vis
kas užsibaigia. Tokiu elgi
mosi musų klebonėlis daug 
blėdies sau atneš. Už metų- 
kitų supras iš kur nedory
bės dygsta.

Juk išsigert vieta saliune 
arba kliubuose, o ne bažny
čioj. Bolinė taipgi turėtų 
būt visai atskirta nuo baž
nyčios. O pagalios bolinė

♦ # #

Nedėlioj, 8 d. sausio, baž
nyčios skiepe, kalbėjo pas
kelbęs klerikalų keikūnas 

! "grinorius” Garmus. Ji per
statė kalbėti kun. Židanati- 
eius. Garmus išėjo kalbėti 
raudonas kai vėžys, mato
mai buvo išsitraukęs "ant 
drąsos." Kai jis atidarė sa-.

kakarinę ir pradėjo plūs- 
t c, rieipo-o tis, tai doram žmogui netLapaitis, 81 kuopos delega- :Slvlfgtn kJflnsvHa Klaiką ii- 
tas, pranese, . .. _
jau yra nutarusi įsteigti to- j 
nią mokyldą ir .j|bįkėio. Ypač smerkė Lietuvos
kviote, kad rajonas pnside-, -ia!de^okratus Profe. 
ui tame darbe prie ju kuo- . T. cpįs ir bendrai veiktų Visa-i.Mokytojų Są- 
nnsiii išdiskusavus mokvk- Bekeikiant Kelei-Ka^™ nZrS toS '^Uji_en.as-_ ir kitus v -------
mokykla atidaryti Mokyk-Prad«J° jauninus netobuliua, jeigu 
los atidirvmui išrinkta ko- į“<?ktis, tuomet jis ir publi- įuteliu^ pa buteliukui lak- 
misija iš P. Milerio, J. La-;1““ pakartoti jo keiks-K Nejauį rie bažnyčios
paič o ir J. Degučio | mažokus ir spitolmnkai su limJa įstei^ k geres.

I LSS. VIII rajono cent-^'’3*01™ kartoja Komu- kur jaunimas tikrai ga- 
ralini komitetų išrinkti šie kalbėtoją E. M. Jeske- iavjntjs lr nešt pavyzdi 
draugai: J- Čeponis, J. La-*,1““^ Jis.isyadtno pašilei- kitįms? 
paiti? P. Mileris, A. Grėbė- kale ir tano panašiai. , ■ ■
lis, J. Vainauskas, J. Vilis iri™™ nepraustaburnio kai nojoj bažnytėlėj 
A. Vilis. I Socialistų Barti- ^^l-hsžnvtinis chorai

The Statė and County ^ 
Xkli”p GriS’VKa-'lai8 Progresyvė publika pri- rinKU. r. ijrigaius, _ j. n-a ,

ka£“ ji- 
’ - - sai bolševikus, socialistus ir

! laisvamanius, kaip tik mo-

jos __ ___
Convention” delegatais iš-

valiauskas, P. Mileris ir A. 
Kemėža.

Konferencijoj dalyvavo ir 
pašalinių žmonių. Buvo at-Į 
vykęs Chicagon iš Omaha,i

• ■

valo kovoti Romos Melagis

Štai vieną subatvakarį se- 
"Rūtos” 

("bažnytinis choras surengė 
’Į baliuką. Butų buvę viskas 

gerai, jei nebūtų vartotas 
"skystimėlis.” Kuomet jau 
pusėtinai įsilinksmino, tai 
nekurie pradėjo reikalauti 
už dyką išsigert, o kuomet 
neduota, tai kaip pradėjo

PROVIDENCE, R. I. 
Iš klerikalų darbuotės. 
Musų kunigėlis pradėjo I buteliukai lakstyt, pasidarė 

Neb. senas sąjungietis drg. i "evangelijas" skaityt iš tokia betvarkė, kad net 
Juzeliūnas. Jam konferencr "Keleivio”. x Aną nedėldienį sunku . ir apsakyt. Greitai 
joj buvo duotas balsas ir jisįjisai perskaitė savo parapi- 
pasidalino su delegatais jonams ilgą iškarpą ir ”Ke- 
mintimis. Jis papasakoji, leivio”, kurioj buvo aiškina- 
jog važinėdamas po įvairias ma apie musų kalbos senu-

. kolonijas skerdyklų streiko imą. Parapijonai kurie lig- 
reikalais, visur užtiko drau-įsiol bijodavo ”Keleivį” į 
gų, kurie norėtų tverti LSS. rankas paimti, dabar žada 
kuopas, bet svetimkalbiamšl jį užsiprenumeruoti. Jie sa- 
tverti kokias nors politiškas!ko: "Jeigu kunigėlis skaito 
organizacijas valdžia drau- j 'Keleivį,' ir iš jo mokinasi, 
...................... ' tai kodėl mes negalim tai 

daryt?”
džia. Vienok daugely vietų 
senieji sąjungiečiai žada pa
sidarbuoti ir atgaivinti pa
krikusias LSS. kuopas.

Rajono konferencija nu
tarė atsišaukti į senuosius 
socialistus, kad jie prisidė
tų prie veikimo visuose mie
stuose, atgaivintų buvusia s ■ 
kuopas ir tvertų naujas. Į 
Socialistų kelias prie Socia
lizmo yra teisinajs. Sociali
stai išlaikė vis"ias kriti
kas, o komunistų principai

♦ ♦ *
18 d. sausio čia kalbėjo 

Lietuvos klerikalų klapčiu
kas Bidonas. Jis j čia pri
buvę kartu su So. Bostono 
dviejų pėdų ir trijų colių 
"milžinu.” Bagdonas yra 
keikūno Garmaus pamėg
džiotojas, kalba "grinoriš- 
kai,” giria vien tik klerika
lų tavorą, o viską kitką pei
kia. Skaitytojas.

1 vienas. "Rutiečių” užgesino 
j elektrą, kitas pašaukė poli
ciją, kad' Dievo aveles kiek 
apmalšint, .bet buteliukų 
lakstymas ir tamsoje .vis ne
siliovė. Kliuvo ir nereikalin
giem žmonėm, vienam koją 
užgavo, kitam ranką, bet aš 
stebuklingu budu likau ne
pajudintas. Kuomet politiš

kai atpyškėjo, sehojoj baž
nytėlėj buvo tamsu, o nuo 
šalygatvių visi nulakstė, tai 
i^ policistai su tuščiais veži
mais turėjo grįžt. O klebo
nėlio žandaras ilgoji davat
ka tik žingsniuoja plačiau
siais žingsniais išvertus 
sausąsias akis į viršų, tarsi 
pagelbos šaukdama. (Mat ji 
turi j^ieciales privilegijas 
vi^ir lankytis. Kur reikia 

j už vyrą, ji vyras, kur reikia 
su moterim, ji moteris. Mat

Pijokas.

AKRON, OHIO. 
Kaslink "Aušros” choro 

koneerto.
"Keleivio” No. 52 tūlas 

A. A. G. neteisingai aprašė 
apie "Aušros” choro kon
certą, įvykusi 17 d. gruo
džio. Tą koncertą jis vadina 
"nepavykusiu.”

Tas nieko nuostabaus, jei
gu koncertas butų ir nepa
vykęs^ nes mes nesam pro
fesionališki dainininkai. Bet 
A. A. G., matomai, tyčia ap
silenkia su teisybe ir šmei
žia musų chorą ir tuos drau
gus, kurie prie minėto kon
eerto programo prisidėjo.

A. A. G. rašo, kad minėta
me koncerte dalyvavo du 
solistai iš Clevelando —drg. 
Krasnickas ir dr-gė Baukiu- 
tė. Bet, girdi, Krasnickui 
dainos nelabai kaip nusise
kę, nes nebuvę kam gerai 
akomponuoti. Baukiutei gi 
nusisekę gerai.

Kaipgi tas galėjo būti? 
Juk abiem solistam akompo- 
navo tas pats musų choro 
mokytojas 4 Bolk ir vie
nam buvo geras, o kitam ne. 
Mums gi rodosi, kad drg. 
Krasnickas sudainavo gerai 
ir savo dąinomis jis yra pa
sižymėjęs netik pas mumis, 
bet ir kitose kolonijose. Čia, 
matomai, A. A. G. rūpėjo ne 
teisybė, bet kad užkenkus 
keno nors veikimui

Toliaus A. A. G. rašo, kad 
"Aušros” choras dainavęs 
tas pačias dainas, kurias 
dainavo ant seniau atsibu
vusių dviejų koncertų ir 
piknikų vasaros laike, ir suT 
dainavo žemiau kritikos, 
girdi, net koktu buvo klau
sytis.

Ištikro stebėtina, kad du 
koncertu turėjom ir abu nu
sisekė pusėtinai; ant pikni
kų irgi publika buvo daino
mis užganėdinta ir prašy
davo dar daugiau padainuo
ti — tik šiame koncerte tas

OMAHA, NEB.
Pakaunių darbininkai 

kosi gerai.
Pakaunių darbininkai, ku* 

rię išėjo į streiką 5 d. gruo
džio, laikosi gerai. Streikas 
apima netik šios apygardos, 
bet ir kitų miestų pakaunes. 
kurios priklauso penkioms 
didžiausioms kompanijoms • 
Armour, Swift, Cudahy, 
Morris ir Wilson. Nors! 
kompanijos stengiasi sulau-i 
žyti darbininkų streiką, bet( 
tas joms nevyksta. Jos da-i 
bar jau griebiasi paskutinių! 
priemonių kovoj su darbi-' 
ninkais, išimdamos prieš! 
streikierius taip vadinamus 
indžionkšinus, kad nevalia 
butų vaikščioti gatvėmis ir 
piketuoti.

Šiame mieste teismas pas
kelbė indžionkšiną nuo 14 d. 
sausio. Kompanijų agentai 
iš visų spėkų traukia streik
laužius, kad užpildžius 
streikierių vietas, bet šu 
streiklaužiais darbas nekaip 
vyksta. Jeigu tik streikie-i 
riai tvirtai laikysis, tai --------- ------------
streikas bus tikrai išlaimė- Juzeliūnas nurodė, kad ko

munistinė Rusija skiriasi 
nuo krikščioniškos Lietuvos 
tik politikoj, bet laisvės nė
ra kaip vienur, taip ir kitur. 
Tiek Rusijoj, tiek Lietuvoj

t

lai-

tas. J. Andrikonis.

SCOTTVILLE, MICH. 
Ūkininkų naujienos.

Atėjus žiemai ūkininkai siaučia aštri cenzūra, užda- 
turi daugiau laiko ir todėl rinėjami priešingi valdžiai 
parengia visokių' pasilinks- laikraščiai, varžoma laisvė 
ninimo vakarų. Du puikiu žodžio, kemšami į kalėjimus 
vakaru, su šokiais, daino- priešingų pažiūrų žmonės, 
mis ir kitokiais pamargini- Todėl ir Rusijos ir Lietuvos 
mais, parengė 24 ir 31 gruo- valdžias reikia pakeisti, 
džio. Visi atsilankiusieji lai- Ant galo "Unijistas” irgi 
ką praleido labai linksmai, i meluoja, sakydamas, kad 
Tik gaila, kad nekurie musų' kalbėtojas ragino siųst į 
ūkininkai yra perdaug įpra- Lietuvą, tik "Naujienas” ir 
:ę "munšaino” traukti. ("Keleivį.” Kalbėtojas sakė:

4 d. sausio teismas nubau-! "Paimkit 'Naujienas,’ ’Ke* 
dė už darymą "munšaino" 3. Įeiti,’ ’Laisvę’ ir ’Vilnį,’ ap- 
ukininkus po 50 dol. pinigi-(vvnidkit juos .Draugu’ ir 
nės bausmės ir 60 dienų ka-į pasiuskit. Tokiu budu Lie- 
ėjimo. v ’tuvos darbininkai gaus tuos

Prieš Kalėdas, 22 d gruo-i laikraščiu*.” 
džio, sudegė Wm. Grimalo- "Unijistas” zaunija, buk 
stuba su \risais rakandais ir Juzeliūnas negalėjęs atsa- 
dra’oužiais. Vaikai basi išbė-.kvti į "draugės” S. S. klau- 
go ant sniego. ' simą: kam sunaudojamos

sausio, vakare, i aukos Lietuvoj? Kalbėtojas 
į ta klausimą atsakė labai 

(puikiai, tik vargšė- S. S. 
i prieš paduosiant klausimą 
tiek "prisimonkino” ir pri
sikankino bėgiodama po 
svetainę, kad ją visu smar
kumu pradėjo krėsti "revo
liucija” ir pasirodė ašaros iš 
akių, iš ko publika turėjo 
skanaus juoko.

Liubino Ožys.

13 d.
Tfiomsonui nesant namie, jo 
žmona išėjo pašerti karves, 
palikdama stuboj dvi mažas 
mergaites. Išėjus iš bamės 
pamatė, kad stuba jau lieps
nose. Viskas liepsnose žuvo 
kartu su mažomis mergai
tėmis. Gaisro priežastis ne
žinoma. spėjama, kad užsi
degė iš kamino.

Vienas R 75.

Ant galo "Unijistas” irgi



Didžiausis pašau 
lio melagis.

pą harpūnais, bet nepavyko. 
Tuomet keli jų griebė tink- 

į lą, padarytą iš labai stiprių 
šniūrų, ir nėrė su juo paskui 
oktopą. Pasiviję vandenyje 
lą šmėklą, jie apsupo ją tin
klu ir tuo budu išvilko ant 
viršaus. Tai padarius, mala
jai nutvėrė savo draugą už 
kojų ir keliese sukibę ištrau
kė jį iš milžiniško glėbio dar 
pusgyvį.

Kaip jis važinėjosi ant 
želvių (čerepokų).

Kartais man tekdavo nu
bristi kur yra daug želvių 
• čerepokų). Tokiuose atsi
tikimuose aš visuomet par
jodavau atgal ant čerepoko. 
Aš pasigaudavau kokių 600 
svarų čerepoka ir sėsdavau 
ant jo taip kaip ant balno.

Nugąsdintas čerepokas 
plaukia taip kaip laivas, pa
sinėręs po vandeniu tiktai 
kokią pėdą. Jei jis kartais 
pradėdavo nerti gilyn, tuo
met aš pasitraukdavau at
gal, taip kad užpakalį nu- 
spausdavau, jo galva pakil
davo ir jis tuomet plaukia 
augštyn. Jei reikėdavo pasi
jukti į kairę, tai iš dešinės 
pusės aš uždengdavau savo 
koja čerepokui akį; jei rei
kėdavo į dešinę pasisukti, 
lai aš jam kairiąją akį už
dengdavau: o kuomet uždė- 
davau kojas ant abiejų akių, 
čerepokas sustodavo. Kar
tais aš išplaukdavau kelias 
mylias į jūres ant tų keistų 
gyvūnų.

Tarpe laukinių. /
Sykį man teko vienam iš

lipti tokioj vietoj, kuri buvo 
apgyventa vienų laukinių. 
Jie matae išlaikė kelias die
nas ir pradėjo rodyt pirš
tais, kad aš pas juos pasilik
čiau. Jie matomai girdėjo 
nuo dambos, kad aš esu la- 

(Tai yra tiesa. Toliaus bai galingas žmogus ir ma
nė. kad aš galiu stebuklus 

________  ,_____ , kokio daryti. Kad man nieko ne- 
narai tuose vandenyse dau- stokuotų, jie tuojaus atve- 
giausia bijosi, yra vadina- dė išsirinkę gražiausią savo 
mas oktopus (aštunkojis), merginą ir iškėlė vestuves, 
kurio pasirodymas sukelia 
daug daugiau baimės, negu 
pasirodymas baisiausios ry
klės (shark).

Šitie šlykštus sutvėrimai
—vadinkit juos jūrių šmėk- mačiau 
lom ar kaip jums patinka — manęs du nuogu viršininku, 
kartais apkabina baisiomis papuoštomis plunksnomis 
savo kojomis visą laivą, nuo galvomis. Jiedu vedėsi tarp 
kurio narai dirba, ir nu-, savęs jauną ir dailią mergi- 
traukia su savim žmones, na. kuri taip pat buvo nuo- 
Kitą syk vėl pasitaiko, kad ga, o paskui juos sekė di- 
oktopus užpuola narą ant džiausis pulkas paprastų 
jūrių dugno ir pasmaugia jį. laukinių. Vienas viršininkų 
Vienas musų žmonių tik per priėjo prie manęs ir pada- 
į lauką ištruko iš oktopo na- ves man šakuotą buožę, ku- 
gų. Buvo taip- vieną naktį ri pas juos vadinasi „vaddi,” 
pakilo didelis vėjas ir smar- ir liepė man suduoti ja mer
kiai lijo lietus. O turiu jums ginai per galvą. Na. manau 
pasakyt, kad grįždami iš sau, jau čia prasidės kaniba- 
carbo perlų žvejai kas va- jų puota, apie kurias man 
karas sukabina savo vaite- Jamba pasakodavo. Nežino
jęs vieną prie kitos ir priki
šę vieną galą prie didžiojo 
laivo palieka jas ant jūrių. 
Taigi po tos nakties musų 
laivelės buvo beveik pilnai 
prilytos 
vo įsakyta eit išsemt vande- Aš nežinojau ką daryti, 
nį. Na, ir beliejant tą vande- Ir kuomet aš stovėjau abe- 
nį vienas jų pastebėjo jure- jodamas, ar man imti tą 
se kažin koki juodą daiktą, buožę ar ne, viršininkas lai- 
Apimtas žingeidumo, jis šo- kė ją prieš mane atkišęs, 
ko iš laivelės ir nėrė į jūres tartum negyvas stovyla.

Tuomet man į pagalbą at- < 
jis spėjo įšok- ėjo Jamba. Pasilenkus prie 
kaip ant jūrių manęs ji pasakė man į ausį, 

paviršiaus iškilo baisus ok- kad jie nenori kepti nei tos 
topus ir tuojaus pradėjo merginos, nei manės, bet ■ 
siekti nusigandusį žmogų, duoda man ją už pačią ir jų : 
kuris pamatęs pavojų, grei- naprotys reikalauja, kad aš įi 
tai apsisuko ir vėl įsiriogli-. kaukštelčiau jai ta buože

• no valtelėm | per galvą, kas reiškia paro-
Bet šitas baisūnas šoko dvmą vyro valios ant mote- 

paskui jį, apvyniojo savo riškės. Kitaip sakant kaukš- 
kojomis valtį, žmogų ir vis-{telėjimas merginai per gal- 
ką sykiu nutraukė į jūrių ,vą reiškia šliubą. 
gelmes. Nusigandę to mala-1 Aš išpildžiau šitą ceremo- 
jiečio draugai puolėsi jį gel- 'niją, vos tik paliesdamas ta 
bet ir bandė užmušti okto- buože jaunos gražuolės gal-

dienomis Londone
85 metų amžiaus 
kuris vadindavo

šiomis 
pasimirė 
žmogus, 
save Louis de Rougemont ir 
kuris savo laiku buvo pa
garsėjęs visam pasaulyje. 
Pagarsėjo jis nepaprasto
mis pasakomis apie savo gy
venimą tarp Australijos 
laukinių. Tose pasakose, ku-| 
rias spausdino anglų žurna-i 
lūs „The Wide World” (Pla
tusis Pasaulis), Louis dei 
Rougemont primelavo ne-i 
bučiausių dalykų, bet melą-i 
vo.taip dailiai i,r taip įtiki- ■ 
minčiai, kad netik paprasti, 
žmonės jam įtikėjo, bet i 
mokslo vyrai negalėjo su-j 
prasti, kad jis meluoja.

Kada žmogus pagarsėja, 
tuomet svietas pradeda įdo
mauti ii- apie jo likimą. Pra*Į 
dėta tyrinėti ir Rougemont 
praeitis. Pasirodė, kad jis 
nėra Louis de Rougemont,! 
bet Henri Grin. gimęs Švei
carijoj, ir nuo 17 metų am
žiaus tarnavęs pasiuntiniu. 
Toliaus pasirodė, kad ir vi
sos jo pasakos yra grynas 
prasimanymas, kad tarp 
laukiniu jis niekad negvve-i 
no. bet buvo nuvažiavęs 
Australijon kaipo tarnas, 
paskui pasilikęs tenai gau
dė žemčiūgus (perlus), o vė
liaus dirbo ant laivo kaipo 
jurininkas.

Kad parodžius, kaip ga
biai jis mokėjo meluoti, čia 
paduosime keliatą jo prasi
manytų pasakų:
Pasaka apie jūrių šmėklą.
Žemčiūgai arba perlai yra 

gaunami iš kiautva.rlių, pa
našių į oisterius ir gyvenan
čių ant jūrių dugno šiltuose 
kraštuose, žmonės prisirišę 
prie savęs sunkumus neria 
ant virvių, pririštų • prie lai
vo, ir rapodami po jūrių 
dugną renka tas kiautvar- 
les. “ ’ 
prasideda melas. Red.)

Baisiausis priešas.

i

Apsi vedimo ceremonijos
man buvo visai netikėtos ir 
labai keistos. Aš buvau tą 
rytą netoli savo valties, pa
sirengęs jau bėgti, kaip pa- 

[ besiartinant prie

jau. ar man reikės ragauti 
merginos kūno, ar jie mane 
suvalgys, bet stengiausi sa
vo baimę slėpti kiek galint. 
Mergina žiūrėdama į mane 

ir malajiečiams bu- linksmai šypsojosi.

pažiūrėti, kas ten galėtų bū
ti. Bet vos tik 
ti i vandeni,

|vą, ir mergina puolė man į 
kojas, pereikšdama savo 
moterišką paklusnumą ir 
ištikimybę. Aš mandagiai ją 

, pakėliau nuo žemės, ir minia 
tuojaus pasileido apie mus 

■ šokti ir linksmintis, šūkau
dama ir klykdama keisčiau
siais balsais. Jamba ttfmiet 
nuvedė mane su mergina į 
nedidelę grintelę, kurią mo

nteris buvo mums pastačiu- 
’ sios.

Kanibalų puota.
Praslinkus kokiam mėne- 

isiui nuo mano išlipimo ant 
įJambos žemės, man teko pa- 
{ matyti pirmutinę kanibalų 
{puotą. Kempėj mirė vienas 
Įkaržygis, kuris buvo sužeis- 
j tas susirėmime su kaimyne 
{laukinių kuopa. Tuojaus bu
ko išrikiuota keli šimtai ka- 
• rių į muši. Priešas matomai 
{taipgi buvo jau pasiruošęs, 
(nes neužilgo abidvi pusi su
sitiko atviroj lygumoj, ir 
man pirmu kartu teko pa
matyti. kaip Australijos 
laukiniai veda karę. Vienas 
nuožmiausių mano pusės 
viršininkų išėjo priešakiu ir 
gana šaltai išdėstė priešui. 

! kokiais motivais jo žmonės 
[išėjo čionai su ginklais. 
Priešo viršininkas davė jam 
atsakymą, po kurio mano 
pusės vadas vėl išėjo kalbėt, 
o jam pabaigus vėl anas pa
ėmė balsą. Šitos „diskusi
jos” tęsėsi apie 15 minutų ir 
i pabaigą pasidarė jau gana 
karštos. Tuomet tiedu virši
ninkai pasitraukė, o į prie
šakį išėjo kiti du, kurie ga
na piktai pradėjo vienas ki
to pusę niekinti, o savają 
girti. Pavyzdžiui, vienas sa
ko : jus esate šiokie, jus to
kie, jus niekam netikę, mes 
ius sumušime, sutrempsime 
ir jūsų jaknas suėsime. Kuo
met jis šitaip kalba, tai prie
šo pusėj kįla baisus įnirši
mas. Laukiniai griežia dan
timis, spiegia ir barškina 
savo ragotinėmis. Ir taip 
tas erzinimas * vienų kitais 
ėjo gana ilgai. Kuomet jau 
visi priešo organai tapo 
įvardinti, širdis, plaučiai, 
jaknos, akis ir kiti daiktai 
išniekinti, tada prasidėjo 
niekinimas „asilo, jaučio ir 
kiekvieno daikto, kuris yra 
jo.” Kuomet. kantrybė jau 
išsisiemė, vienas laukinių 
paleido ragotinę į priešinin
kų tarpą. Tai buvo pradžia 

{mūšio. Bematant užvirė ko
va. _kurioj nebuvo jokios 
tvarkos; mušėsi kaip kas 
galėjo. Vienok greitu laiku 
mano pusė paėmė viršų ir 
priešas pradėjo bėgti, palik
damas kovos lauke tris savo 
kareivius, bet ir tie patįs ne
buvo užmušti, tik sunkiai 
sužeisti. Jie tuojaus buvo 
atvilkti pas gaujos vadą ir 
"pakrikštyti:” kiekvienam 
duota "vaddi” buože į galvą 
ir užmušta. Paskui lavonai 
padėta ant naščių ir nuneš
ta stovyklom Moteris tuo
jaus puolė ant kelių ir savo 
nagais iškasė smėlyje tris 
griovius apie 7 pėdas ilgio ir 
kokių penkių pėdų gilumo. Į 
tuos griovius sudėta lavonai 
ir dailiai užlyginta smėliu. 
Ant viršaus paskui sukurta 
didelė ugnis ir kūrinta kė
lias valandas. Beveik visą 
darbą darė moterįs. To ke
pimo metu tarp juodveidžių 
buvo didžiausis džiaugsmas. 
Paskui duota ženklas ir 
grioviai atkasta. Iškepti la
vonai buvo jau pusėtinai ap
degę: vietomis oda buvo su
trukusi ir iš jos sunkėsi rie
bus skystimas. Su neapsako
mai linksmu šauksmu kariai 
šoko į tuos griovius ir suva
rę savo ragotines į keptus 
kunus tuoj išnešė juos vir
šun. Visa gauja apnyko tuos 
kepsnius ir bematant su
draskė ir išnešiojo juos dali
mis. Aš mačiau, kaip viena 
motina nusinešus koją ryjo 
nuo jos mėsas, o maži jos 
vaikai lėkė rankas ištiesę, 
kad jiems irgi duotų to gar
dumyno. Kūnai nebuvo* 0
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kiaurai perkepę ir kaip šita 
regykla išrodė, kiekvienas 
gali įsivaizdinti.

Abelnai imant, laukinių 
moteris yra gana ramios;

Moterų ginčas, 
nesutikimų paprastai kįla 
tik tuomet, kai vyras parsi
veda naują pačią, ypač jei 
naujoji būna gražesnė. Tada 
jau vargas būna naujajai 
Kada ginčas pasidaro jau 
jjerdaug didelis, tuomet jis 
rišamas ypatingu budu. Mo
teris pasiima storą lazdą iš
eina laukan ir atsistoja vie
na prieš kitą. Tuomet viena 
pasilenkia, o kita tvoja jai 
tuo kuolu per nugarą. Gavu
si smūgį moteris tada atsi
stoja. o pasilenkia ta, kuri 
ją mušė, ir dabar basiis šu
kuoja antrajai nugarą. Ir 
taip apsimainydamos jos 
viena kitą muša patol. pakol 
viena jų nesuklumpa po 
•smūgiais. Suklupusi skaitosi 
apgalėta ir ginčas tuomet 
būna išrištas. Viena kitai 
apraišiota žaizdas ir paskui 
gyvena sutikime.

Armija žiurkių.
Syki aš ėjau su Jamba 

laukais, kaip staiga ji pra
dėjo man šaukti: „Ant me- 
c-.žioI Greitai ant medžio!” 
Ir ji tuojaus pradėjo kabin
tis ant šakų artimiausia bu
vusio medžio. Aš jau buvau 
pripratęs daryti ką ji sako, 
todėl nieko nelaukdamas lei
dausi ir aš ant medžio. Jei 
man butų sušukus, „Šok Į 
upę.” aš nieko nelaukdamas 
ir tai bučiau padaręs. Įlipęs 
medin aš vienok paklausiau 
jos, kame dalykas. Ji nieko 
man neatsakė, tik parodė 
man į tuos krumus, kuriuos 
mes buvom tik ką perėję. 
Pirma aš nieko tenai nema
čiau, bet dabar visas laukas 
išrodė lyg juodu audeklu 
apdengtas, ir tas apdenga- 
ias išrodė kaip ir gyvas. Kas 
sykis jis slinko vis artyn, ir 
ant galo pasirodė didžiausia 
žiurkių armija, kuriai nie
kur nesimatė nei galo, nei 
krašto. Jambai tas apsireiš
kimas, matyt, buvo gerai ži
nomas, nes ji man paaiški
no, kad žiurkės instinkty
viai prijaučia besiartinantį 
potvinį, todėl jos keliauja iš 
klonių Į kalnus, taip kaip 
keliaujantis paukščiai žie
mai ateinant išlekia į šiltes
ni kraštą.

šitas reginys iš mano at
minties niekad neišnyks. Aš 
negalėjau net pasakyti kat- 
zon pusėn jos keliauja, nes 
visi laukai, kaip tik akimis 
galima buvo pasiekti, ištisai 
buvo ta gyva žiurkių jura 
užlieti. Cypimas ir šlamėsis 
buvo neapsakomas. Ir -vis
kas, kas tik buvo gyva, likos 
sunaikinta: gyvatės, drie
žai. net milžiniški kangaru, 
ir tie krito nelygioj kovoj; 
viskas buvo sukapota ir su
ėsta.

Žiurkės ėjo valandą lai
ko. Jamba paskui man pasa
kė, kad musų jau nebūtų gy
vų, jei žiurkės butų užtiku
sios mus ant žemės. Man ro
dos kad netik žmogus, bet ir 
slonius nebūtų išlikęs gyvas, 
patekęs į tą žiurkių jurą.

(Pearson’s Magazine.)
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Trumpos žinelės.
MASKVOJ SIAUČIA 

ŠILTINĖ.
Leidžiamas Rygoje bolše

vikų valdžios oficialis orga
nas „Novyj Put” pranešą, 
kad Maskvoje prasidėjo 
siausti šiltinė. Iki 21 sausio- 
buvo jau 2.100 apsirgimų.

balsuos alaus ir vy
no KLAUSIMĄ.

Illinojuje norima duoti 
ateinantį rudenį patiems gy
ventojams nubalsuoti klau
simą, ar jie nori toliaus gy
venti „sausai,” ar sugražin
ti alų ir vyną.

SUGAVO 7 VAGIS.
Aną sąvaitę New Yorko 

policija sugavo 7 vagis ir 
vieną jų nušovė, kuomet jie 
bandė įsilaužti į kailių fir
mos krautuvę.

TRAUKINIS SUSIKŪLĖ.
Kanadoj, Ontario provin-Į 

rijoj, aną sąvaitę susikūlė' 
greitasis traukinis. Viena^ 
keliauninkas buvo užmuš
tas ir 12 sužeista.

KUNIGAS ĮPAINIOTAS 
ŽMOGŽUDYSTĖN.

Montreale atrasta užmuš
tas tūlas Delorme. Paaiškė
jo, kad jo brolis, katalikų 
kunigas, nesenai buvo pir
kęs revolveri. Teismas pa
šaukė kunigą pasiaiškinti, 
kam jam revolveris reika
lingas. Be to pasirodė, kad 
kunigas turi sužeistą ranką. 
Žinoma, Montrealo valdžia 
yra katalikiška ir teismas 
elgiasi labai atsargiai, kad 
neužtraukus ant kunigo ko
kio šešėlio.

Skurdas Kaune.
Ethel Erison, amerikietė, 

kuri lankė Kauno „senojo 
miesto” dalies biednujų na
mus, aprašo savo įspūdžius 
sekančiai:
• Gatvės siauros, be šali
gatvių ir daugelis namų 
apibudavoti apie kiemą.

Praleidus kiek laiko Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
klinikoje, kuri įsteigta šioje 
dalyje Kauno, su vietine 
slauge pradėjome rytinius 
atsilankymus.

Pirmas kūdikis, kurį ma
tėme, buvo šešių sąvaičių 
Rusijos pabėgėlių kūdikis, 
šeimyna atvykus iš Rusijos 
apsigyveno čion pereitą va
sarą. Tėvas mirė mėnesį 
prieš kūdikio gimimą. Kitas 
vaikas lengvai aprengtas 
stovėjo prie pečiaus, bandy
damas susišildyti. Motina 
užlaikė save ir du vaiku 
atlikdama naminį dar
bą tos šeimynos, su kuria 
gyveno. Kūdikis miegojo 
mažame cėberyje. Mes nu
prausę kūdiki aprengėme jį 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus drapanomis.

Užbaigę tą darbą keliavo
me prie upės, per dumblus, į 
namus motinos, kurios abu
du vaikai niežais sirgo. Mo
tina sykį užėjo Į kliniką ir 
slaugė, norėdama žinoti ar 
vaikai išgydyti, turėjo ypa- 
tiškai eiti į namus. Radome, 
jog abudu vaikai išgydyti ir 
jau lankė mokyklą. Tas ste
bėtina, kuomet pamatėme 
namus kur visi gyveno. Gy
veno dalyje kambario už pe
čiaus. Įtaisos susidėjo iš se
nos lovos, kur motina ir vie
nas vaikas gulėjo, viršuj lo
vos buvo antram vaikui su
kalta iš lentelių vieta.

Ėjome toliaus i namus ki
tos našlės, kuri gyveno vie
name kambaryje su dviem 
vaikais. Vienas kūdikis dve
jų metų senumo sirgo kaulų 
suminkštėjimu. Kūdikis nie- 
kada nevaikščiojo. Kuomet 
užklausėme motinos, ką kū
dikis valgo, ji parodė skau- 
radą taukuose iškeptų bul
vių. Skauradą laikė ant len
tynos, apie kurią buvo daug 
musių apspitę. Vieta baisiai 
nešvari. Motina skalbė kitų 
drapanas ir cėberis buvo 
pilnas purvino vandens. Bu
vo nešvarių drapanų ant 
grindų. Lovos apdengtos 
skudurais, ant jų gulėjo tris 
katės. Negalėjome čion pa
gelbėti tą dieną, bet kitą ry
tą lietuvaitė slaugė sugrįžo 
ir švariai apvalė namus.

Iš čia nuėjome pas pabė
gėlių šeimyną, kuri susidėjo 
iš devynių vaikų ir gyveno 
dviejuose kambariuose — 
skiepe. Aprengę mažą kūdi
kį įsakėme dviem vaikam 
ateiti į kliniką gydyti gal
vas. •

F. L. I. S. 1

Ką Lietuvos žmones kalba.
(Rašo Šeiva.)

Nuo Redakcijos: „Kelei
vio” Redakcijai paprašius, 
musų bendradarbis Šeiva 
apsiėmė rašinėti „Kelei
viui” pastabų iš opiausių 
Lietuvos gyvenimo klausi
mų. Kadangi musų kores
pondentas randasi”centre,” 
tat jo raštai Amerikos lie
tuviams bus įdomus ir 
reikšmingi.

Dabar eina ’*Tautos Bal
sas” ir redaktorium pasira
šo ne Smetona, bet piliečio 
Smetonos pačios sesutė po
nia Tubelienė, kuri yra ži
noma kaipo gera žurnalistė 
Paryžiaus žurnalų. Pažan
giečiai jau turi leidinius, bei 
padarę pareiškimus leisti 
„Tėvynės Balsą,” „Žmonių 
Balsą,” „Teisybės Balsą,” 
„Laisvės Balsą,” „Liaudies 
Balsą” ir dar kelis balsus.

‘ * ♦ ♦

Įsibrovusių į valdžios vie
tas dvasiškų tėvelių šmu
gelis aiškiai parodė kokių 
idealų siekia krikščionių-de
mokratų partija. Maikis ga
li statyt $1,000 prieš vyčių 
generolo SI, ir gali drąsiai 
„bečyt,” kad ateinančiuose 
Seimo rinkimuose klerika
lai laimės tiek, kiek Zablac- 
kas ant muilo.

« $ ♦

—Tovarišč Michajlov, ar' 
mokate kalbėt lietuviškai, 
buvo užklaustas Karaliau
čiuje vienas areštuotas ru
sų komunistas.

„Michajlov” tyli.
—Draugas Michajlov, ar 

jus nesate tas pats pilietis 
Mickevičius, kurio jaunes
nis brolis Charkove pasižy
mi kaipo uolus komunistų 
veikėjas ?

„Michajlov” tyli.
—Ponas Michajlov, ar 

tamsta nesi Kapsukas?
„Michajlov šypsosi.
—Dėl ko tamsta, Kapsu

kas važiuodamas į Vokieti
ją nesinaudojote savo pasu, 
bet kokio tai „Michajlovo?” 
—Tas jums ir be klausinėji
mo aišku, — atsakė lietuviš
kai p. Kapsukas.

Kuomet Lietuva vokiečių 
siūlomus Karaliaučiuj su
imtus lietuviškus komunis
tus atsisakė priimti, tuomet 
vokiečiai paprašė juos į va
goną ir užbliombavę nu
siuntė į Maskvą.

I
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—Kad jau vogt, tai jau 
vogt, tikrai kunigiškai —{ 
kalba Lietuvos žmoneliai, 
minėdami kunigo ex-minis- 
terio „Papirickio” su kuni
go „Varlekaičio” banko fi
nansuotąjį sugautą sacha- 
rino-kokaino šmugelį.

—Kad vagia, tai jau va
gia tikrai kunigiškai —kar
toja kuniguose apsivylę pa- 
rapijonai.

♦ ♦ ♦

—Musų miškus siunčia 
Vokietijon ir maino juos te
nai ant sacharino, kurį pas
kui Rusams parduoda — 
kalba Lietuvos žmonės, per
kratinėdami kunigais val
domos Lietuvos įvykius.

* * *
Nors dabar žiema, tečiaus 

garniai lankosi netik dau-! 
gelyje klebonijų, bet jų pa-j 
vyržiai apsireiškė ir šuto-, 
nuotų ministerių palociuose.

♦ $ ♦

Už smarkų kritikavimą 
klerikališkos Lietuvos val
džios ir Seimo „Pažangos” 
Smetonos  ̂Voldemaro-Tumo 

organas „Lietuvių Balsas” 
Kauno karo komendanto 
įsakymu tapo uždarytas. Po 
trumpos pertraukos pažan
giečiai išleido „Lietuvių 
Balsą,” kuris valdančioms 
partijoms atrodė kaip tas 
Krylovo žaltys: ”chot ty i v 
novoj kožie, no serdee u te- 
bia vsio tože.”

"Lietuvių Balsą” taipgi 
uždarė.

*

Komunizmas ir Rusija.
Rusija grįžta prie te, kas komunistų vadams už te

buvo keletas metų atgal.
Ką ’tas reiškia?
Tas reiškia didžiausią ko

munistų klaidą, kokią tik jie 
galėjo padaryti. Leninas 
staigiai pasuko savo politi
kos vairą atgal, kad jis vi
sai neišspruktų iš jo rankų. 
Jis dabar pareiškia, kad jie ! 
^komunistai) ne ką kitą pa-i

—te Įdarė, kaip privedė iki galui 
„buržuaziniai-demokratinę 

revoliuciją.” To ligšiol ko
munistai negalėjo suprastu

Tai^vra dar vienas faktas 
tiems, kurie dėl siaurumo 
savo pažiūrų nepermato, 
kad nieko gyvenime negali
ma peršoktu Didžiulėj Rusi
jos valstybėj komunistai 
bandė nušokti iš absoliutiz
mo tiesiai į komunizmą, bet 
iš to niekas neišėjo. Istorijoj 
ne viskas taip eina, kaip no
rėtųsi. Pavyzdžių buvo di
džiojoj francužų revoliuci
joj. Absoliutizmas tenai ta
po išrautas iš šaknų. Bet ne
spėjo pražysti. revoliucijos 
laimėjimai kaip vėl grįžo 
imperializmas. Panašiai at
sitiko ir su Rusijos laimėji
mais. Monarchinės tvarkos 
liekanos išnaikintos, komu
nistų idėjos neįgyvendintos 
—ir kas toliau? Toliau seka 
grįžimas i „valstybinį kapi
talizmą,” ir toks yra arti
miausias bolševikų siekis. Ir 
permatydamas tą, Leninas 
grįžta prie „valstybinio ka
pitalizmo,” kaipo vieninte
lio įrankio išsigelbėjimui iš 
neišbredamos klampynės.

Taip pamažu jų pačių 
ranka bus nutrinti garsieji 
komunistų „laimėjimai.”

Tiesa, nelengva yra atras
ti naujus evoliucijos kelius, ■ 
bet žmonija negali atleisti

! kias stambias jų klaidas. 
(Nebereikalo Rusijos darbi
ninkai jau pradeda į Leniną 

■žiūrėti, kaipo į darbo žmo
nių priešą. Komunistų va

idai ligšiol nežinojo, kad pir* 
{ mutine sąlyga kėlimo ga- 
‘ mybos musų laikais yra ”as- 
; mens interesas.” Jie tą su- 
! prato tik tuomet, kai stam
bioji pramonė liko sugriau
ta ir ekonominė Rusijos pa
dėtis pasidarė nepakenčia
ma.

Gyvenimas mus veda iš 
absoliutizmo į „asmens inte
reso” gadynę — kapitaliz
mą. Ir tik kapitalizmui pri
brendus ateina „bendro in- 

socializ-
■ brendus ateina 
i tereso” laikai

mas. Komunistai neįstengė 
, to visko peršokti ir dabar 
apie tai jau jie nebesvajoja. 
Vadinasi, susikūlė komunis
tų laivas į gyvenimo tikre
nybę. Dabar jau įsitikino ir 
svetimų šalių kapitalistai, 
kad Rusijos komunizmas 
jiems nepavojingas, nes jis 
heuždegs pasaulinės revo
liucijos. Komunizmo obalsis 
suvaidino Rusijoj savo rolę 
ir nuėjo į archyvą ilgam lai
kui. Dabar bolševikams jau 
nebetinka nei komunistų 
vardas. Atsisakius nuo ko
munistinių principų reikia 
atsisakyti ir nuo komunistų 
vardo.

Galima klysti, bet ne taip 
ilgai, ir sustoti tik tada, kai 
nuo žiaurios bado šmėklos 
milionai žmonių turės ke
liauti į kapus.

Pradėjus vykinti komu
nizmą, Rusijos socialistai 
perspėjo komunistus, kad 
jų idėjos nebeį vykdomos.

• J. M—ys.



Apsisaugojimas 
nuo džiovos.

1 7. Visuomet uždengk bur
ną ir nosį skepetaite, kuo
met kosti arba čiaudi ir bū
tinai reikalauk, kad kiti tą 
darytų.

8. Kuomet įeini į kambarį 
iš lauko ir randi blogą ir

Gemalai plaučiuose pa- biauriai kvepiantį orą, ati-! 
gimdo džiovą. Sveiko žmo- daryk langus ir permainyk 
—i 1 orą. Atidaryk ir duris.

9. Pavirsk į šviežio oro se
kėją. Geriaus būti šviežio 
oro sekėju, negu beveik ne
gyvu šiltnamio paliegėliu.

10. Nelankyk prigrūstų 
kambarių, nes ten lengva įk- i 
vėpti visokius gemalus.

11. Nevažiuok gatveka- 
riuose, kuomet turi trumpą 
kelionę. Vaikščiok.

12. Vaikščiok du syk ant 
dienos šviežiame ore. Tas 
pridės dešimts metų prie ta
vo gyvasties. Jeigu netiki 
pabandyk, tuoj pamatysi.

13. Atidaryk miegamojo 
kambario Jangus per dieną 
ir naktį, net ir žiemoje. Ne
gali gauti perdaug šviežio 
oro. Ligų gemalai nekenčia 
šviežio oro.

gaus kūnas nepasiduos ge
malams ir išnaikins juos, 
bet silpname ir be tinkamo 
prižiūrėjimo kūne gemalai 
dauginasi pakol sunaikina 
plaučius ir žmogus miršta.

Gemalai randasi džiova 
sergančio seilėse — išsyk 
mažai, bet ligai įsisenėjus 
jų būna rnilionai.

Tarp apsireiškimų, kurie 
kiekvieną verčia kreiptis 
prie gydytojo, yra silpnas 
kosėjimas, mažas karščia
vimas po pietų, pražudytas 
svarumas ir kraujo 
mas iš plaučių.

Daugelis turinčių 
džiovos apsireiškimus

leidi-

tuos 
pra

leidžia vienintelę išsigydy- 
mo progą, tikėdami Į paten
tuotų gyduolių apgavikus ir 
medikališkus šundaktarius.

Nevartok patentuotų gy
duolių ir neik pas šundakta
rius, kurie garsina, jog gy
do džiovą stebuklingu budu.

Jeigu jautiesi, kad sergi 
džiova, eik pas gerą gydyto
ją arba i džiovos kliniką.

Žinok, kad plaučiai turi 
būt atsargiai išegzaminuoti 
per nuogą krutinę. Netikėk 
Į gydytoją, kuris egzami
nuoja plaučius per drabu
žius, arba, aršiau, kuris nu
rodo vaistus be egzamino.

Jeigu yra kiek nors abe
jojimo, seilės turi būti mik
roskopiškai išegzaminuo
tos. Valstijos sveikatos bor- 
dai tą dykai daro.

Keli faktai.
Kas trįs minutos Suv. Val

stijose kas nors miršta nuo 
džiovos.

Šimtas 
tūkstančių 
kasmet nuo 
lyj. i

Dešimta dalis visų mirčių 
Suv. Valstijose priklauso 
džiovai.

1. šviežias oras tiek reika
lingas sveikatai, kiek gry
nas ir maistingi maistas.

2. Žmones neturi miegoti 
prikimštuose kambariuose, 
su uždarytais langais.

3. Namai ir fabrikai turi 
būt švarus ir tinkamai vė
dinti. Purvai ir prastas oras 
yra džiovos draugai.

4. Turintieji per ilgą laiką 
šalti su kosuliu ir kas kart 
puolantieji svarume, turi 
kuogreičiausia eit pas gydy
toją arba Į kliniką. Laukti 
pavojinga.

5. Neatsargus 
mas išplatina ligą, 
tieji turi spjaudyti į skudu
rus ir juos deginti.

6. Nors nepatartina kitam 
miegoti su džiova sergančiu, 
vienok atsargus džiova ser
gantis nepavojingas tiems, 
su kuriais jis 'gyvena arba 
dirba.

penkiasdešimts 
žmonių miršta 
džiovos šioj ša-

spiaudy- 
Sergan-

F. L. I. S

iDRESPONDENCidO:

I

! streikieriams. Bet visgi na
triams reikalaujant streikie
rių laiškas buvo perskaity
tas. Tuomet komunistai pa
darė didelį ”jomarką” ir 
perstatė kalbėti savo agen
tą J. Liaudanską (kuris 
1905 m. Kupišky yra "atsi
žymėjęs”), kad tas išgirtų 
Rusijos "rojų” ir ragintų 
narius aukaut Rusijai. Taip 
ir buvo padaryta į Rusijai 
paaukauta 25 dol., o strei
kierių prašymas atmesta.

Tai šitaip komunistai re
mia savo brolius streikie- 
rius, kovojančius už didesni 
kąsnį duonos.

J. Inkognito.
▼
Redakcijos Atsakymai.
Žilvičiui. Po koresponden

cijomis, apart slapyvardžių. 
< reikia pasirašyti ir savo tik
rą vardą. Tai yra reikalinga 

: redakcijos žiniai.

J. A., J. K. S. S. ir K. P.— 
Jeigu tamstos esat “Kelei
vio” skaitytojai ir norit pa
skelbti apie minėto žmogaus 
negražų elgimąsi, tai kodėl 
bijote pasirašyti savo pilna? 
jravardes ir paduoti antra
šus?

Pajieškau savo brolio Antano Vil
činsko, Vilniaus rėdybos, Trakų aps., 
Stakliškių miestelio. Jeigu kas žinot 
meldžiu pranešti arba jis pats lai 
atsišaukia, yra svarbus reikalas.

Banio Vilčinskiutė
173 Ames st., Muntello, Mass.

Pajieškau. savo brolio Viktoro Vė
žio. Girdėjau kad atkeliavo į šią šalį. 
Pirma jis buvo Lietuvon parvažiavęs, 
paskui išvažiavo j Tomską, o dabar 
girdėjau kad Amerikoj. Meldžiu atsi
saukt arba kurie apie jį žinot pra- 
nėškit, nes turiu svaibų reikalą.

Izidorius Vęzis
4 Judson avė., Binghamton, N. Y.

Pajieškau Vaclovo ir Bronislovo 
Petruševičių ir Stanislavos Kirulaus- 
kaitės, paeina iš Kuršėnų miesto. Tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos.

Stanislovas Vaišnoras
163 I st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Jono Bujausko. Vilniaus 
rėdylx>s, Jezno miestelio, Trakų aps. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinot 
praneškit

Benie Vilėinskiutė
173 Ames st., Montello, Mass.

■

Pajieškau brolio Juozo Zambucevi- 
ciaus (Sambus), S-valkų rėd., Jūrės 
kaime. Rudes parapijos; gyveno 
Brooklyn, N. Y. ir Paterson, N. J.

Marcelė Sumbus
929 E. Broadwav, So. Boston, Mass

Aš, Domininkas Litvaitis, pajieš
kau savo sesers Onos Litvaičiutčs, 
paeina iš Suvalkų rėdybos, Prienų pa- 
ra pi jos, -Tuodaraisčio kaimo. Ji yra 
gimus Mariampolėj. Paaugus paliko 
tęvą ir išėjo gyvom pas tetą į Juoaa- 
raistį. Aš girdėjau, kad dabar ji gy
vena Amerikoj. Aš paeinu iš Ma- 
riampolės parapijo-. Degučių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

D. Litvaitis
1052 E. 68th st.. Clcveland, Ohio.

Vartojamas 
Kur tik 
žmonės 
Turi 
Dantis

Prancūzijoj

I i 
h

Francijoj, kur viliojantis gražumas 
ir mados eina ranka rankon, gra
žuolė žino, koki dideli patraukimą 
turi žibanti dantis.

Ir tenai, kaip ir čionai, gražios moteris, ku
rios rūpinasi apie savo išžiūrą, pasirenka 
COLGATE’S. -Jis išvalo dantis saugiai ir šva
riai. Jo gardus skonis, priduoda valymui 
dantų smagumą. Didelė triubelė, kaina 25c.

Geri Dantis Gera Sveikata

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA DIDELIS HOTfiLlS

Gera j vietoj, tirštai apgy Ventoj 
iietuviais, lenkais ir rusinais, kuria 
dirba didelėj čeverykų išdirbvstėj 
Endicott-Johnson Co. Namas s te vi 
prie grįstos gatvės, eina gatveka- 
lių linija. Minėti fabrikai visai neta- 
li. Priežastis pardavimo — likau b* 
vyro, kuris ką tik dabar mirė. Pati 
viena su mažais kūdikiais negaliu t* 
bizniu vesti. (<J)

TEKLIA TVARiJONIENE
65 Glenw iod av., Binghamton, N. Y.

PARSIDUODA NAMAS LABAI 
PIGIAI.

Parsiduoda 2 šeimynų namas, la
bui geroj vietoj, tik 5 minutos nuo 
gatvekario, 10 minutų nuo gelžkeliu, 
yra didelis daržas, labai patogu gy
venti. Taipgi sykiu parsiduoda auto
mobilis Ovęrland, 1921 metų, įvažinė
tas tik 7,600 mylių. Kaina už viską 
tik $4,800. Klauskit šiuo adresu: (6) 

K. Ramar.cuk
14C N. School st., Manchester, Ct.

RUMFORD, ME.
Kur nuėjo mus komunistai?

Štai keletas karščiausių 
komunistų nuėjo streiklau- 
žiauti j Intemational Papei 
Co. Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas savo susirinkim?, laiky
tame 8 d. sausio, pildyda
mas konstituciją, kurią pa
tys komunistai buvo užgy- 
rę, prašalino iš savo tarpo 6 
komunistus 
Prašalintieji 
tuojau nubėgo pas Interna- 
tional Papei? C o. administ
ratorių pasiskųsti, kad jie 
tapo prašalinti iš Kliubo ir 
Įvardijo tuos' Kliubo na
rius, kurie daugiausia sto
vėjo už jų prašalinimą. Ka
dangi tūli įskųstųjų narių 
dirbo Oxford Co., kur nėra 
unijos, tai netrukus jie tapo 
paleisti iš darbo. Tiesa, pa
leistieji taip pat yra komu
nistai. Tas parodo, kokia 
yra vienybė, brolybė ir mei
lė; tarpe komunistuojančių 
elementų. Streiklaužiai ko
munistai save vadina pa
saulio piliečiais. Mat jie ži
no, kad streikų yra visame 
pasaulyje ir streiklaužiai 
visur reikalingi.

Vietos komunistai dar ne
parašė Į „Laisvę,” kad čia 
tęsiasi darbininkų streikas, 
o apie streikierių 
nėr ką 
munistai 
streikieriams yra priešingi.

Rumfordo lietuvių strei
kierių skyrius kreipėsi i I^e- 
wistono komunistų kontro
liuojamą D. L. K. Gedemino 
draugystę prašydamas au
kų. Draugystės komitetas 
nenorėjo nei streikierių lai
ško susirinkimui perskaity
ti ir visokio kalibro komuni
stai, kaip tai J. Sakalaus
kas, V. Stelmokas, K. Poška 
ir kiti pasmerkė streikus ir 
įaginę draugystę neaukaut

KENOSHA, W1S.
Lietuvių žiniai* Kas nori nu

sipirkti "Keleivį” ant vietos 
rali ga’»t krautuvėje pas

I. PETKŲ
332 N. Sheridan Rd.,

Pajieškau sesers Onos Marketie- 
lės. Ji gyveno po dtųo adresu: R. F. 
5. Box i?O, Gras ner avė., Fairfieid, 
Jonrs., dabar nežii au, kur ji randasi, 
•leidžiu atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą.

Augustė -Jurgaitienė
413 Libertv st.. VVaukegar., Hl.

(?)

streiklaužius, 
komunistai

ę,”

j rėmimą 
nei minėti, nes ko- 

aukų rinkimui

NAUJASIS IŠRADIMAS
AUTOMATIŠKA ADATA

Su šia adata, kaita moteris, taip ir 
mažas vaikas gali išsiuvinėti įvairias 
dekoracijas ant drabužių, paduškų, 
staltiesių, užklodžių ir tt. Ši adata, 
tai vėliausio išradimo ir verta $10.06, 
bet mes parduodame tik už $2.00 ir 
dar prie to kiekvienam pirkėjui duo
dame dovanų Magišką peilių galąstu
vą.
Kritvos, geriausios pasaulyje, pas 
mus galima gauti; nuo $2.00 iki $5.06. 
Automatiškas spustuvas dei britvų 
$3.00. Su šituo spustuvu koznas išga- 
ląs sau britvą kai geriausia bsuberis. 
Taipgi užlaikome visokių šeimynišku 
gyduolių, Lietuvoje vartojamų šaknų, 
žolelių, lapelių ir tt. Pamoda dėl 
Plaukų, kuri gydo galvos odos ligas, 
išnaikina pleiskanas, ir augina plau
kus. Kaina $3.00. (8)

Savininkas
Wm. P. LEBEDN'IKAS

57 Linden st„ W. Lynn, Mass.

"Colgate” vaidas ant toiletinių daiktų, gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. Įsteigta 1806 m.

I
I

Svarbiausia

buvo

Jciyu ji

lEcuočia Kiekvienos
Metmos

Ar Bijai Dievo?
Jei ne — tai_skaityk

LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ 
KALENDORIŲ

• Su daug bedieviškų raštų, su daug 
bedievišku paveikslų ir su kun. Moc
kaus Peklos Mapa. Vertėtų visiems 
įsigyti šitą Laisvamanių Kalendorių 
ir vertėtų jį platint tarp savo draugų 
bei pažįstamų. Kaina už 1 egz. 75c. 
Agentams bei šiaip draugams, iman- 
tiems daugiau negu vieną egz., duo-, 
dam už labai nupigintą kainą: už 4 
egz. $2.00, už 10 egz. $4.00, už 20 egz. 
S7.00. už 30 egz. $10.00, už 40 egz. , 
$13.00, už 50 egz. $15.00, už 1O0 egz. 
$25.00.

Pinigus siųskite sekamu antrašu: 
"KARDAS” '*•’

1443 N. Paulina St., Chicago, UL

žindyti savo kūdikioAš, Paeina Mikalauskaitė /iš Lie- ‘ 
.uvo-s, pajieškau savo dėdžių Jono ir 
Benedikto Mikalauskų ir tetos Uršu
lės Mikalauskaitės, taipgi brolio An
tano Juškaus, visi paeina iš Luokės 
valsčiaus, Telšių apskričio, Palipių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo antra- 
šu; Paulina Mikalauskaitė

Šiaulių apsk., Šaukėnų valsčiaus, j 
Spaka'nasties dvaras. Litnuania. 1

Pajieškau pusseserės Marijonos 
černauskaitės. pirm 5 metų gyveno 
Brooklyn, N. Y.; ji paeina iš Suvalkų 

i gub., Seinų apskr., Kapčiamiesčio 
valsčiaus, Pušveinių kaimo. Kas apie 
ją žino, malonėkit pranešti.

Jonas Černauskas
16 Vinc st., Meriden, Conn.

i

turi surasti maistą, kuris patiktu jam 
ir padarytų jį raudonu ir sveiku kūdi
kiu.

EAGLE BRAND
(CONDCKSL3 MLK) '

dantis

KODĖL KIEKVIENAS PRIVALO
VALYT SAVO DANTIS REGU

LIARIAI?
Yra sakoma, kad "švarus 

’.egenda.”
Kodėl dantis genda?
Atsakymas paprastas. Kiekvienas 

'antis susideda iš trijų dalių. Vidury 
lančio randasi siūlelis arta nervas.. 
■>uo kurio paeina visas dančio skaus- 
nas, jeigu jis būna užgautas. Apie 
■ervą yra minkštas kaulas, o išlauki
ąs paviršius dančio yra labai kieti j 
;aV’?- ...... . ... j KOŠ'BĖRNOflĖNĖs’sū^vfemdūk-Jeigu paviršius dancio nėra uzla>- L- ;rm J0 met Q Brook.
omas svariai ir nuolat vaiomas. fra- , N/Y t R įve" Kas j jas 
lineliai maisto, pasilikę tarpe dantų, j žino lonait arba čįbs
ludami padaro tokią rūgštų kuri isi-įteiksis atsišaak£ 
ėda j kietąjį dancio pavirstų ir ardo > 
j. Už kiek laiko ta rūgštis praėda! 
lančio paviršių ir pasidaro skylutė. į 
fuomet rūgštis per tą skylutę įeina 
į minkštąjį dančio kaulą ir dasiėda

Pajieškau savo žmonos AGNIEŠ-

išmintingai pasirinktas ir saugiai naudo
jama^ beveik per 60 metų tūkstančių motinų, 
kurios negalėja žindyti savo kūdikiu.’

Pnsiųskite aitą apgarsiaim^ 
Bord Company New

York ir gaasite pilnus pata
rimus ir nurodymus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui. Taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

Juozapas- Bernotas
P. O. Box 114, Monclo, W. Va.

Aš', Antanina Budrienė, pajieškau Pajieškau’ brolio Aleksandro Davv.
. minKsiajĮ aancio šamą ir aasieaa. savo Vincento Budriaus. Jis pa- Ho Paeina iš Kauno rėd Ukmergės "o Sjt IK P leina iŠ Kaun° rėdyb0S’ ŠiaU',Ų apsk” ipsk" žuWi^sodo " Pra^u atsiš^k-

Danč-o skaudėjas vra blo-as i ^rj-škių . miestelio, daug metų kaip ti ar kas iino praneškit. (6)
Vania valstijoj, o dabartės pereitais! 125 RoJn st So Boston. Mass

lės blogybės. Puvimas, apėmęs vieną 
'antį, persimeta Į kitus ir tuomet vi- 
i dantys būna sunaikinti, jeigu ta 

1 iga nebūna gero dentisto sulaikyta 
ir prašalinta.

Visos dantų ligos paeina nuo r.e- 
valymo dantų reguliariai.

Dantų valymas netik kad padaro 
jūsų burną švaresnę, bet apsaugoja 
nuo dantų ligų.

Netekus dantų žmogaus maistas 
nebūna atsakančiai sukramtytas, e 
tas apsunkina pilvą ir paskui gema 
įvairios vidurių ligos, kurios ardo vi
są kūno sistemą.

Reguliaris dantų prižiūrėjimas ir 
iii valymas yra surištas su žmogaus 
sveikata, lAimo ir pasisekimu gyveni
me. Nepaisymas dantų švarumo reiš
kia nepaisymą sveikatos aplamai.

Jeigu jus valot dantis kas rytas ir 
vakaras, valvkit juos su COLGATE’S 
DANTŲ VALYTOJŲ, Jis išvalo ge
rai ir apsaugoja nuo ligų.

Nuo to priklauso sveikata visos jū
sų šeimynos.

vania valstijoj, o dabartės pereitais 
metais, 7 birželio, atsišaukė iš Milli- 
nocket, Me. Nežinau ar tai buv< jis 
pats ar kas kitas.

I 125 Bovven st., So. Boston, Mass
!
I 
t

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 iki 35 metų, kuri 
mylėtų dorą šeimynišką gyvenimą. 
Aš esu našlys 30 metų amžiaus. Mel
džiu atsišaukti, atsakymą duosiu 
kiekvienai. Fr. K.
466 E. 147 st.. New York City, N.Y.

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Frar.ciškaus 

I.ucijos Prausčių. 
rėdybos.

ir 
sesers I.ucijos Prausčių. Paeina iš 
Kauno rėdybos, Šiaulių apskričio. 
Papilės valsčiaus, Draginių kaimo. 
-Jeigu kas apie juos žino meldžiu pra
nešti arba jie patys lai atsišaukia 
šiuo adresu:

W. Praustis
P. O. Box 70. Benoni 

TransivaI, So. Alrica.

Čia telpa jo paveikslas.
Meldžiu atsiliepti arba duoti žinot, 

dėl kokios priežasties nenori su ma
nim gyvent ir manęs išsižadėjai, juk 
aš tau nieko blogo nepadariau. Jau 
kelintu syk tavęs pajieškau. o tu 
vis neatsišauki. Daryk ką tu nori kas 
link musų gyvenimo. Jeigu neatsi
šauksi dabar, tai jieškosiu atsiskyri
mo ir važiuosiu pavasari į Lietuvą. 
Kas man apie jį tikrai praneš, Traus 
dovaną 25 dol. Mano adresas (7)

Antanina Budrienė /
4 Wi!kie st., Providence, R. I.

i Aš, Franciškus šliumpa, pajieškau 
Į savo pusbrolio Rauiino Balkuno, Su
valkų rėdybos Mar:anipolės apskr., 
Prienų parapijos, Bačkininkų Kaimo. 
Jis atvažiavo Amerikon ' 1900 metais 
ir gyveno Boston. Mass. 1909 ar 1910 
metais, potam 1912 ar 1913 m. per
sikėlė į Philadetohia, Pa. Dirbę 
kriaučių šapo.i. Daoar nežinau ar jis 
dar gyvas ar gal iau miręs. Turiu 
svarbu reikalą, prašau atsišaukti ar
ba jei kas anie ji žinot meldžiu man 
pranešti, už ką busiu dėkingas. (6) 

Franciškus Šliumpa
453 Main st., . Ansonia, Conn.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginoj 

arba našlės be vaiku, nesenesnės kai 
30 metų. Aš esu 35 metų. Platesnes 
žinias suteiksiu laiškais.

• John I-apinskas
’ Gen. Dėl., Bristol Mills, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos 
r.uo 2p iki 25 metų, be skirtumo tikė

jimo. Aš esu 30 metų, laisvų pažval- 
, gu. moku amatą ir gerai uždirbu. 
Kuri myli gražų gyvenimą, lai atsi- 

! šaukia. Geistina butų, kad su P*Ųr-.u 
■aišku prisiųstų ir paveikslą. _ V aiki- 
nus meldžiu nerašinėti. Z. W. K.

14 Essex st.. Bangor, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 35 m., bet nesenesnės 
42 metų. Esu 42 metų, turiu gerą 
d arba — molderys. Malonėkit atsi
šaukti ir su pirmu laišku prikąst sa
vo paveikslą. Kiekvienai pareikala
vus paveikslą grąžinsiu ir duosiu at
sakymą.

J. W. 2319 Mercier st.. 
Kansas City, Mo.

Pajieškau draugės apsivedimui, 
nuo 25 iki 35 m. amžiaus, kuri mylė
tų švarų ir gerą šeimynišką gyveni
mą. Esu pasiturintis ir darau gęrą 
reikalą. Platesnes žinias suteiksiu 
laišku. (6)

W. Dumt-rau
5211 Prospect avė., Clcveland, Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 40 metų. Geis
tina, kad butų laisva ir negerianti 
svaigalų. Aš esu našlys, 31 metų am
žiaus, laisvų pažiūrų, turiu du vai
ku, vienas 8 metų, kitas 6 metų; 
taipgi turiu savo gražius namus, ge
rus forničius ir pinigų. Merginos ar
ba našlės malonėkite atsišaukti. (5) 

.Toe Novick
31 E. 13th st., Georgeto’.vn, 111.

i

P Saugiai Skalbia
, Plonas Drapanas

Tai COLGATES
Gausit pas 

Grocerį

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA-
50 akrų žemės, prie vieškelio; 

mylios nuo miestelio, arti kaimynai, 
telefonas, R. F. D., dirbama ir tyri 
žemė, apvalyta nuo akmenų; yra už
tektinai malkų; farmos rebežiai upė. 
Šaltinio vanduo stuboj. 7 ruimų stu- 
ba su piazais, geras skiepas; gera 
barnė su skiepu, vištininkai, ker
nams aruodai, 4 galvos galvijų, vie
nas arklys, 30 vištų, vežimai ir viso
kie padargai. Kaina $3,800. (5)

MERRITT WELCH 
CHAPLIN, CONN.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Nevark, N. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSK1 (26)

Box 46, Sand Brook, N. J.

Norėčiau susipažinti su mergino
mis ir našlėmis apsivedimo tikslu. 
Gali atsišaukti ir gyvanašlės, turin
čios divorsus. Atsišaukiančios turi 
būti tarpe 2ę ir 30 metų senumo. Aš 
esu 27 metų. Malonėkite atsišaukti ir 
su pirmu laišku prisiųsti paveikslą. 
Platesnių žinių suteiksiu laiškais. (8) 

John Navickas
471 N. 3rd st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
kad ir neturtingos, turi mokėti ang
liškai kalbėti, kad butų dailaus sudė
jimo. sveika ir švariai užsilaikytų. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiusi pa
veikslą. J- B- Felops

11-27 Arion PL, Brooklyn, N. Y.

I
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STATĖS

PAVASARIUI ATEINANT ruoškitės keliaut Lietuvon, per 
musų tarpininkystę, turėsit ge

riausią kelionę. 1921 m. musų Bankas išsiuntė suvirs 1,000 kelei
vių. Pasportų išrūpinta 3,000. Visi buvo dėkingi už draugišku
mą ir gražią kelionę!

AUKSINU KURSUI NUPUOLUS nigus Lietuvon. Ten jų 
reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įrankiams. Mes saugiau
siai pristatome ir pilnai išmokame pinigus žemiausiu kursu. Per 
1921 m. 12,000 žmonių per musų Banką persiuntė Lietuvon arti 
55 milionus auksinų. MUSŲ KURSAS YRA 2EMJAUSIS.
DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PASTA. Mokame 4,nuos., pri- 
skaitomus kas mėnuo.

Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 vai. ryto iki 5 v. vakare; Suba- 
tomis — r.uo 9 v. ryto iki 7 vai. vakare.
RAŠYKITE:

4

<

BANK
Kapitalas ii- Surplusas $270,000.00.

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

(Telefonas WATKINS 2142)

Pajieškau ąpsivedimui merginos 
nesenesnės 24 m. amžiaus. V pata pa
geidaujama sekanti: geltonų plaukų, 
hlaivio proto, ekonomiška ir tinkanti 
prie biznio. Aš esu 25 m.; 5 pėdu 9 c. 
augščio, blaivas ir savo protu gyve
nantis. Su pirmu laišku prishiskite 
paveikslą, kurį ant pareikalavimo su
grąžinsiu. H. Harris

Gen. pel., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 24 iki 30 metų. Aš esu 29 metų. 
Suaugusias merginas meldžiu atsi
šaukti. Kurios turite savo paveikslą, 
malonėkite prisiųsti. Platesnių 
suteiksiu laišku.

T. J. Boris
Statė Normai School. 

Framingham, Mass.

žinių
(6)

Paj’eškau apsivedimui merginos 
be skirtumo tikėjimo, turi būti links- 
raaus budo ir nesenesnč kaip 25 me
tų amžiaus. Aš esu 26 metų, 5 pėdų 
ir 6 colių augščio. Su pirmu laišku j 
meldžiu prisiųsti ir paveikslą. Vyrus : 
meldžiu nerašinėti.

M. G. M.
82# Lincoln avė., Rockford. 111.

Jieškau gyvenimui d: augės, labai 
reikalinga gaspa<fir.% mergina arba 
našlė. Aš esu vaikinas 45 metų am- 
: iaus. turtingas, turiu iki 19 tukstan- ‘ 
čių dolerių. Mergina a> ba našlė no-; 
rinti apsivesti su pirmu laišku lai pri
siunčia paveikslą, kurį ant pareika
lavimo sugrąžinsiu. • (7)

Peter Dobri
429 *o Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 34 metų. Aš 
esu 34 metų. Platesnes žinias suteik
siu laiškais. Atsakymą duosiu kiek
vienai. (6)

Frank J. Madison
608 W. Federal st., Young.-town, O.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI | DARBA sumanus 

vyrai, po vieną kiekvienoj lietuvių 
kolonijoj. Reikia mokėt susikalbėti 
angliškai. Darhe> lengva-, ir žmo
gus su gabumais gali uždirbti $400.00 
j mėnesį. Atsišaukite iš įvairių kolo
nijų rašydami lietuviškai šiuo adresų, 
kurį aiškiai užrašykite ant kenverto: 

Erwi.n Miller Co.
1207 Garland Bldg.,

58 E. Washingtin st., Chicago, Ilk

FARMOS! FARMOS!
115 akrų žemės, 25 akrai dirbamos, 

3 mylios nuo gelžkelio, puiki 7 ruimų 
stuba, 3 karvės, 2 telyčaitės, 1 arklys, 
100 vištų, vežimai, padargai, mašine
rija — viskas už $5,000. (323)

Dviejų šeimynų stuba, dešimts rui
mų, puiki pievelė, vienas akras že
mės. Kaina $1,000. (379)

55 akrai žemės, 20 akrų dirbamos, 
10 ruimų stuba, geri kiti budinkai, 2 
karvės, 2 kiaulės, 1 aVklys, 250 vištų, 
vežimai, pakinkai, įrankiai, mašineri
ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių 
nuo gelžkelio. Kaina $4,500. (381)

100 akrų farma, 40 akrų dirbamos 
ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu
ba, yra ir kita stuba 4 ruimų, barnė 
40x60, malkinyčia, vežimams pašiūrė, 
vištininkai. Labai piguti, tik už 
$2.500. (137)

200 akru žemės, daug dirbamos, 
daug maikų, gera stuba. barnė ir tt. 
2 arkliai, 2 karvės, 2 jaučiai, 5 kiau
lės, vištos, daug šieno, visokios maši
nerijos ir įrankiai. Viskas už $4,000.

354»
Aš turiu daug kitokių gerų parda

vimu ant mano listo, kuriuos galima 
pirkti ant gerų išlygų. Delei platesnių 
informacijų rašykit: (?)

F. I. RACINE
DANIEI.SON, CONN. _



KELJEIVIS

daugelis kitų žmonių prabagotėjo, indėję pinigus 
i kompanijas tada, kada jos buvo jaunos ir siekė 
atsiekti didelių dalyku.

TOKIA PROGA PASITAIKO TIK SYKĮ I DAUGELI METŲ
įpiNOMASAI Amerikos milibnierius James Couzen 

keliolika metų tam at>al buvo nusipirkęs Fordo 
automobilių kompanijos 2,180 šėrų už $57,000. Da-

bar H. Fordas atpirko nuo jo tuos Šerus ir užmokėjo w 
juos ^29,500,000.00. Taigi, ant kožno šimtojam už

dolerių James Couzen uždirbo po $50,000. — Taip

i 1

Padękit pamata savo pasisekimui ir gerovei ateityje
Viena iš retų progų indėti keletą šimtų doleriu i 

tikrą bizni ir laukti netolimoj ateityj puikių pasekmių 
pasitaiko dabar, kada dar galima prisidėti su pinigais

prie naujos kompanijos chemiškiems dalykams išdirbi
nėti, kuri neužilgo ketina išauginti milžinišką pramonę. 
Tos kompanijos vardas yra •

§

Vieno Miliono Dolerių Korporacija

Išdirbinei imas chemikalu kaip tai biznio žmonėms yra 
gerai žinoma, yra viena iš pelningiausių pramonių, ir daž
nai neša Iki 1000 ir daugiau nuošimčių pelno.

Kompanijos tikslas: išdirbinėt pelningus chemijos pro- 
ktus ir vaistus, o taipgi augint žalią medžiagą įvairiems

chemikalams ir valdyti žemę. Universal Chemical Co. at-
(tu

f
perka visus patentus ir teises nuo Bingol Chemical Co., ir 
tęs toliaus tos kompanijos produktų išdirbinėjimą. Bingol 
kompanijos išdirbiniai, kurių garsiausias yra Bingol bliz- 
gylas, jau dabar yra parduodami su geru pelnu kompani
jai Universal Chemical Co. netolymoje ateityje ketina 
Įsteigti didesnę laboratoriją, kad^ Įsigys naujus namus 

. pritaikytus platesnei išdirbystei.

Universal Chemical Co. išleidžia dabar iš savo iždo ap- 
rubežiuotą skaičių preferred Šerų, kurie tur užtikrintus 8 
nuošimčius dividendų. Šitie Šerai parsiduoda po $10, ir 
prie to kožnas pirkėjas prie dviejų preferred šėrų gaus 
dovanai vieną common šėrą. Kas moka permatyti tikrą 
progą pinigams daryti, tas pasiskubins Įsigyti šitų šėrų 
kol jų galima gauti.

-

Dabar yra laikas pasidėti pinigų pastebėtinai 
pelningon apyvarton

Jeigu norite plačiau sužinoti apie šitą nepaprastą 
progą geram, saugiam ir daug žadančiam pinigų indėji- 
mui, tai parašykit apie tai Į Universal Chemical Co., o

jums duos pilnus tos progos išaiškinimus. Išpildykite čia 
pridėtą kuponą, atkirpkite jj, ir prisiųskite laiške i Uni
versal Chemical Co., 2816 So. Michigan Avė., Chicago, III.

r

Jšpildyk šį k^ona ir pasiųsk adresu Universal Chemical Co., 2816 Šo. 
Miehigan avė., Chicago. III.

Universal Chem. Co.
2816 Se. Michigan Avė.
Chicago, III.
Gerbiamieji: •

Nieko neuždėdamas Jums, aš noiiu viską sužinoti apie Jūsų 8 nuo
šimčių šėrų pirkimą. Prisiųskite visas iiyfcrmaeijas adresu:

Vardas ir pavardė ..............................................................................................

Adresas ........................................-.....................................................................

* \
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Nerado savo kojų.
Vienas farmervs atėjo Į 

miestą ir nusipirko porą ba- 
ty, bet grįždamas namo pa
vargo ir atsigulė šalia kelio 
pasilsėt, ir atgulęs tuoj 
užmigo.

Tuo tarpu ėjo pro sali val
kata ir nutraukęs batus nu
sinešė. Farmervs miegojo 
pakol neatvažiavo žmogus 
su vežimu. Negalėdamas 
pravažiuoti, vežėjas sušuko 
f armeriui:

„Ei, žmogau! Atimk savo: 
kojas nuo kelio!„

„Kojas?” atsiliepė farme- 
rys, trindamas akis. „Šitos 
kojos ne mano — mano bu
vo su naujais batais!”

Gyvenimą reikia naudot.
Klausimas: Aš esu jauna 

ir nešpetna mergina, ir tu
riu du vaikinu, bet kadangi 
vienas jų gyvena kitam mie
ste, o kitas naktimis dirba, 
tai aš tankiai išeinu vaka
rais su kitais. Taigi aš nore- 
čiauj>aklaūsti, ką jus apie 
tai manot: ar gerai darau, 
ar ne?

Atsakymas: Žinoma, kad 
gerai.. Gal tamsta ir mums 
savo adresą prisiųstum?

Kaip drapanas skalbti?
'Klausimas: Pasakyk, kaip 

jus skalbiat purvinas drapa
nas?

Atsakymas: Mes drapanų 
visai neskalbiam; mes til 
atsakinėjam Į žioplus klau
simus. Apie drapanų skalbi
mą pasiklauski t skalbykloj.

Kaip kelines kabinti.
Klausimas: Gerbiamoj

Redakcija! Kaip jus skaitot 
visokias knygas ir viską ži
not, ar negalėtumėt man pa 
sakyt, už katro galo geriau 
kelines kabinti?

Atsakymas '■ Pakabint už 
abiejų, tai bus geriausia.

to tėvas prirūkydavo na
mus.

Jaunavedis:— Na, tai aš 
patariu dabar nuo to sir
gimo atprasi.

I

j

IŠGYDO LIGONIUS
Iš derlingos Europos, Azijos ir Af

rikos žemes surinkti žiedai, iš kuriu 
padaryta

Bulgariška Inoje Arbata
PAGELBSTI GAMTAI

Paliuosuot vidurius
Išvalyt kraują 
Pasaldyt pilvą 
Virškinti
Išvalyt inkstus
Imama karšta užmuša 

saugoja nuo influenzos ir plaučių už
degimo. Parsiduoda visur aptiekose 
arba pasiunčiam per paštų 1 dideli 
šeimynišką baksą už $1.25, arba 3 už 
$3.15 arba 6 už $5.25. Adresas: H. H. 
Von Schlick, Prezident, Marvel Pro- 
duets Company, 49L Marvel Bldg., 
Pittsburgh, Pa. •

Kad mus žmonės 
mylėtų ir gerbtų,

Kaip dievaičiams 
laižytų' lankas,

Mes juos pragaru,
' ,ir velniais bauginam, 
0 jie duoda gausias 

mums aukas.
Melskis, žmogeli, 

tyliai kentėdams,
Tyliai, tyliai, 

tylėk, tylėk, tylėk!
Priperėsim davatkų 

daugybę, »
Tai iš jų musų 

armija buk
Pašnibždoms Įkalbėsim 

tamsybę,
Tai turėsim savus 

žandarus.
Mes visas jas 

šniūreliais apkrausim
Ir sujuosim dirželiais 

šventais,
0 jų turtus pas save 

sukrausim,
Kviesim jas vakarais 

ir rvtais.
yei skis, žmogeli, 

tyliai kentėdams,
Tyliai, tyliai, 

tylėk, tylėk, tylėk!
Po dvi-tris gaspadines 

laikysim
Užganėdint saviems 

reikalams,
Nuo žmonių mes tą 

viską užslėpsim,
M ųs seselės — sakysim 

kvailiams.
Jei garnys tik katrą 

p - atlankytų,
Vežšim gydyt nuo 

vandens ligų.
Kad tik nieks negirdėtų, 

nematytų
Ir nešmeižtų doros 

•kunigų.
Melskis, žmogeli, 

tyliai kentėdams,
Tyliai, tyliai, 

tylėk, tylėk, tylėk!
Dvasiška* Daktaru.

Unite d Hambur^ 
American 
A Line A

<■

• * • S* • :

Lirtes Ine.Kunigų Marsatietė.
Prisirišę prie svieto 

mes turtų
Ir juos renkam 

bažnyčios vardu, 
Prie senoyės vis 

x laikomės burtų, 
Nes iš jų gert 

ir valgyt gardu.
Angelais mes Į žmones 

keliaujam,
Gudriais žodžiais 

apgaunam tamsius,
Savo mokslu kai maišu 

apmaunam
Žmonių smegenis 

silpnus, skystus.
Melskis, žmogeli, 

tyliai kentėdams
Tyliai, tyliai, 

tylėk, tylėk, tylėk!
Su turtuoliais ir ponais 

sėbraujam,
Jiems pagelbstim 

apgauti tamsius.
Su bažnyčios priešais 

mes kariaujam,
Nes kitaip musų ' 

rojus pražus.
Per pamokslus šėtonais 

bauginam
Ir baisiomis peklos 

kančiomis,
Jų raštus mes iškeikiam, 

naikinam
Ir tamsybėje 

laikom aklus.
Melskis, žmogeli, 

tyliai kentėdams,
Tyliai, tyliai, 

tylėk, tylėk, tylėk!•
Nuo avelių kerpam 

sau vilnas,
Iš jų kailitj 

siuvam šiubas.
Mus kišeniai 

dolerių pilni
Ir šampano pilni 

mus pilvai

šaltį, ap-

r

I l 
i
I

v

IŠ HAMBURGO I 
DANCIGĄ ir VARšAVĄ

Naujaic laivais
Orbita Vas. 17. Kove 31, Gejj. 12. 
Orduna Kovo 3, Bal. 14, Ges. 26 
Ompesa Kove 17, Ba>. 28. Birž. 9.

Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimynoms.

THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

26 Broadvay. New York.
117 W. Washington stw Chicago 

arba pas vietos agentus.

Į LIETUVĄ

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpiausias susisiekimas su visais perlais Centr.-Europos. 

"Savaitiniai išplaukimai kas Ketvertas 
nuo Piero 86. North River, 46 Street, New York, 

”MOUNT CLAY” ”HANSA”
”MOUNT CARROLL” ”BAYERN”
rMOUN’» CLINTON" ”WU ERRTEMBERG

Specialiai traukiniai laukia Cushaven su lietuviu perkalbėto, 
ju. 275 svarų bagažas dykai iki rubežiui.
Kambariai su 2, 4 ir 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie 
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažie- 
riams. Ant laivų ”HAXSA” ”BAYERN” ir ”WUERTTEM 
PERG” yra keli specialiai puikus kambariai. Klauskit agento 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St„ Boston. Mass.

/

DRAUGAI, platinkite „Kelrivį” tarpe savo draugu, 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

t
f

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETUVOS IR 
LENKIJOS su augsčiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių liniją. 

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelių sąvaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST„ BOSTON, MASS.

Ar.timas susinėsimas su visomis 
Lietuvos dalimis. Geras maistas ir 
daug jo duodama. Atskiri kamba
riai. Didelė vieta ant čeko. Visi 
parankamai ant modemiškų laivų 

V^REOStAKIMS 
Išplaukia kas savaitė iš Ncw York 

j llamburg, Dancig ir Liepoj ų 
Samland (tik 3 k lesa; .. Kovo 7 
Iš New Yorko z į Plyrnoulh, Cher- 
bourg, Antvverp • 
čFinland .................... Vasario
Gothland ................... Vasario
jfcroontand .................. Vasariu
-teeland ...................... Kovo
•? ‘Sustoja Halifax

Amkkcan Link 
Iš New Yorko i PlymouLh, Cher- 
bourg ir Hamburg
MinnekaMa .................. Kovo
’Manchuria ..........  Kovo

Iš New Yorko j Hamburgą 
’Haverferd ............... Vasario
'Sustoja Queynstown 
INTERNATIONAL MERCANT1- 

LE MARINE COMPANY
• 120 laivr. — 1,300,000 tonų. 

84 STATĖ ST., BOSTON, MASS. 
arpa pa v vietos agentus.

Kuo pradėt pietus?
Klausimas: Aš gyvenu to 

kioj auzoj, kur yra dauf 
burdingierių, ir jie visuo
met daro iš manęs fones 
kada pradėdamas valgyt at 
sukalbu maldelę. Taigi, kaip 
jus mislinat, ar pietus ge
riau pradėti su malda, ar be 
maldos?

A tsakymas: Geriausia
yra pietus pradėti su gera 
sriuba.

Kurie karaliai reikalingi?
Klausimas: Po karės daug 

karalių buvo nuversta, bet 
daug jų dar liko ir tūli žmo
nės sako, kad jie da reika
lingi. Taigi aš norėčiau, kad. 
redakcija paaiškintų, kurie 
karaliai yra 
kurie ne. —

Atsakymas: Mes žinom! Jo patarimas,
tik keturis karalius, kurie! Jaunavedė:— Mielasis
reikalingi (lošiant kazy- j dabar turėsi nuo rūkymo at- 
lom), būtent: vynų kara-■ prast, nes durnai kenkia ma- 
lius, gilių karalius, čirvų ■ no sveikatai, 
karalius ir bubnų karalius.J Jaunavedis:— Ištikrujų? 
Kiti visi nereikalingi. —Re-, Jaunavedė:— Taip, aš vi- 
dakcija. * suomet sirgdavau, kada ma-

i

.. 
reikalingi, o. 

Žingeidus.
Mes žinomj
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KELEIVIS

S. L. A. knisikai. ' kėjimą geresniais darbais 
pirma negu bandyti ' vesti 
Susi vieny j imą. Ir čion aš 
turiu pasakyti, kad kaip 
Gegužis ir Paukštys, taip ir 
Lopata ir Strimaitis nėra 
tautininkų kandidatais. 
"Krivija" to ”lato” nepas
kyrė. Tos korčiukės "Krivi- 
jos" vardu buvo išsiųstos 
;rijų ypatų. "Krivijos" var
ias buvo neteisingai varto
jamas. Lietuvių tarpe yra 
itsakantesnių žmonių' 
/airą valdyt. *

Komunistai irgi susirupi- 
įo SLA. doleriais; jie per 
'Laisvę^ ir "Vilnį” perša 
visokius Jukelius, Bimbas, 
’vlizaras ir Kaškiaučius. Ko
munistams turbut pritruko 
jau tų tūkstančių, kurių 
reikia Štilsonams, o kadan
gi Susivienyjime yra dar 
biskis pinigų, tai kodėl Pru- 
seikos - Paukščio - Jukelio 
kompanijai nesitaisyt prie 
Susivienyjimo turto, kaip 
kad buvo prisitaikinta prie 
LSS. ir LDLD turto? Ir jie 
netik per spaudą, bet ir per 
savo emisarus dirba - išsi
juosę. Į kuopų susirinkimus 
nominacijoms sušauktus 
vaikščioja delegatai — agi
tatoriai ir savo kandidatus 
-erša. Ir turi pasekmių, nes 
tautininkams pastačius Lo
patą ir Strimaiti ir nežino
mą Naikelį nėra kaip atsis- 
nirti. Tiesa, jei komunistai 
ir pervarytų savo kandida- 
tus; jiems vargiai butų leis
ta Susivienyjimo . reikalai 
paimti; bet tuomet reikėtų 
eiti į teismą, kiltų ginčai 
kuopose ir butų kitų erge
lių. - * _

Taigi, potilikieriai ir 
grašiagaudos darbuojasi iš
sijuosę, kad apvaldyti Susi- 
vienyjimą. Ką mano didžio- 

___ ____ _ __  ______ .sios Susivienyjimo narių 
ir prezidentą. Ten Karužaf mo iždą, ” butų labai neiš-! minios? Ar jos duosis tiems 

j—r _„ --—y mintinga. Žmonės, kurie politikieriams už‘nosių va- 
! nemokėjo visuomenės pini- džiotis ir ar paves savo ap- 

-. gų jiems pavestų apsaugoti saugos sudėtus skatikus* 
-.. Atstįymp taift&..Yarų-bnJ^
’sorcino kompanijoj, kurie kasi į tuos globėjus? Grer 
buvo d a 1 i n i n k a is tų čiausia ne. Vienok reikia 

______  skandalų apie supirktus šė- ko-ordinuoti savo spėkas, 
pasielgimus, ir Lopata, kai- rus ant notų ir^visokių "ko- nes kitaip politikieriai ir 

j_______________ L” — tie žmonės turi grašiagaudos paims viršų.
-------- .Taigi, .pavelykite fhan iš-

Besiartinant SLA. centro turi nugarkaulį, tai jo ne- 
valdybos rinkimams, prasi- naudoja musų viešame gy- 
dėjo vėl požeminė ir vieša 
agitacija. Suprantamas da
lykas, tokioj organizacijoj tautininkų'kasierium. Kuris 
kaip Susi vieny jimas agita- perkūnas Įkišo tą žmogų 
rijos visada buvo ir visada tautininkams ir Susivieny-

venime.
Tarnas Paukštys buvo

rijos visada buvo ir visada tautininkams ir Susivieny- 
bus. Tpdel aš čionai ir nėra- iimui, tai turbut pasiliks 
šysiu nieko priešinga agita- amžina misterija. Žmogus, 
cijai kaipo agitacijai, bet kuris negali sakinio jpkioj 
pasidalinsiu mintimis su kalboj parašyti; žmogtis, 
SLA. interesuotais asmeni- į kuris apie saulę kalbėda
mas apie tų agitacijų tiks- ■ mas mėnulį gaudo, tas žmo-

vo kasierium. šliupo nėra.
lus ir ko iš to visko Susivie- gus su Šliupo užtarimu bu- 
nyjimas gali susilaukti.

Pastarose agitacijose pa-, ir visokie^ gandai apie SLA. 
sižymėjo dvi srovės: komu-;centro raštinę, apie Susivie- 
nistai ir prisidengę slaptos ’ nyjimo stovį, matomai, pri- 
liberalų draugystės vardu vertė tautininkus atsižadėt 
"Krivija” — tautininkai. Paukščio ir statyt Strimar. 
Svarbiausias dalykas, su
prantama, yra paimti i savo 
rankas prezidento ir kasie
riaus urėdus.

Stasys Gegužis, buvęs iki 
šiol prezidentas, matomai ir 
tautininkams jau Įsipyko. 
Jei kas tėmyjo jo patiektas 
sąskaitas už keliones ir su
gaištą laiką, ir podraug ži
no, kad Gegužis, kaipo mai- 
nerių organizatorius, taipgi 
gauna apmokėt už visas ke
liones ir už visą laiką — su
pranta, kad ir tautininkai 
to "kostumerio” už saviškį 
priimti jau nenori, ir jo ne
beramia. Į jo vietą stato 
adv. Lopatą, gana gerą 
žmogų, bet žmogų, kuris 
yra daugiau jniręs, negu gy- 
vas: dinamito reikia, kad ji 
išjudinti ką nors daryti. 
Žmogus be jokio, kaip Ame
rikonai sako, "pep.” Jis taip 
gi yra bile ko už nosies va- 
džfojamas: atsimename jį.--------  —.-------
Lietuvos Atstatymo Bend- čiui arba bdht vienam jo 
rovėj kaipo vice-prazidentą "kompanijos" Susivienyji-

tį.
Kas-kas, bet jau Strimai- 

, lis tiek tinka į SLA. kasie- 
! rius, kiek Grikštas į Lietu
vos karaliaus vietą. Viena, 

: tas žmogus neturi jokios 
į nuosavybės ^r jokio turto 
; apart poros desėtkų šėrų 
Baltic Statės Banke. Ant-

■ ra, jo buvimas SLA. sekre
torium sukėlė tiek ergelių, 
privirė tiek košės ir viskas 
ėjo šakar-makar budu, net

i nėra jokio augštesnio mok-
■ slo pasiekęs. Jis su Lopata.
■ Karuža ir kitais gaspado-
■ riavo ir gaspadoriauja su
virs pusę mil. lietuviškų do
lerių surinkusioj ir taip ne
garbingai savo dienas tę
siančioj Lietuvos Atstaty
mo Bendrovėj. Jis taipgi 
buvo vienas žymiausių pi
liorių suvirš šimtą tukstan- 

' čių lietuviškų dolerių pra-
ryjusioj Resorcino kompa
nijoj. Pavesti ar Strimai-

--- -
reikšti savo nuomonę, kad į 4. Į kasierius —advokatas ’ 
Susivienyjimą, kaipo į ne- Kazys Gugis, iš Chicagos. i 
partyvišką apsaugos orga- Yra tai inteligentas, tvirtos 
nizaciją, sekanti žmonės bu-Svalios vyras, veikėjas visuo- 
tų atsakančiais viršinin- meniškuose reikaluose per 
kais: ’ jpenkioliką metų ir jo repu-

1. Į prezidentus — Dr. taciją ir nuopelnus nesuli- 
Graičiunas iš Chicagos. Se- gint su jokiais Paukščiais 
nas SLA. darbuotojas, nuo-' arbj Kaškiaučiais. Antra, 
širdus, teisingas, darbštus kaipo advokatas jis galėtų 
žmogus. Jis yra tautininkų f daug prisidėti prie išrišimo 

■ to mysteriško požeminio 
dundėjimo, kad SLA. cent
re su pinigais neviskas ge
rai... Jis yra socialistiškų 
pažvalgų žmogus.

5. Į t daktarus-kvotėjus — 
Dr. Matulaitis iš \Vorces- 
ter, Mass. Tas senas mus vi
suomenės veikimo vetera
nas jokių introdukcijų arba 
rekomendacijų nereikalau
ja. Jis yra taipgi socialistiš
kų pažvalgų žmogus.

6. Į iždo globėjus — Dr. 
Montvidas iš Chicagos ir 
Antanas Ivaškevičius iš Bo
stono, pirmas socialistas, 
antras tautininkas, ir tai 
butų geriausia. Bet kadangi 
šis urėdas yra mažesnės 
svarbos, tai netaip svarbu 
kas liks išrinkti.

-Mano rekomendacijoj pa- 
tėftiysite stoką partivišku- 
mo. Matysite, kad aš pata
riu rinkti abiejų mus kairių
jų partijų žmones, kurie yra 
inteligentai ir savo, visuome
niškais darbais atsižymėję. 
Išrinkus juos, SLA. išeitų į 
skaistesnę ir švaresnę ateitį. 

SLA. Draugas.

ir Račkabskas darė su juo, 
ką norėjo.

Susi vieny j ime Lopata yra 
advokatu-Žiurėkite į psezi? 
dehto Gegužio sąskaitas, i 
tą požemini šnabždėjimą 
apie kasieriaus Paukščio

j>o advokatas, tą viską lei- mišinų” — „va
džia. Pasirodo, kad jis jei ir atgauti visuomeaėr užsiti-

ĮmSikos^g^ į Lietuvą
Greitas Pasažierinis Susisiekimas

TARP NEW YORKO IR LIEPOJ AUS.
Per Gothenburgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami i

Liepoją
Stockhoim Kovo 11, Balandžio 18

Trečios k’.esos kainos: l Hamburgą $103.50, į Piiiavą ir Dancigą 
$106, į Liepoją $110 ir $5 taksų. .

Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentų.('}

♦

Lietuviškai -/Lenkiška Aptieka - <
v

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite S 
ant 100 Salėm st., kur rakite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 3 
visokią ligą, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo,' nuo užsisenejusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo ?! 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 3 
tingu ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo y 
dėl vyrų ir moterų. Dielią iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius < 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus v 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu » 
100 SALĖM STREEt/ BOSTON, MASS. |

į

$2 DOVANŲ $
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"Draugai, "Keleivio” skaitytojai! Dėkitės prie "Kelei- 
vio" Bendrovės! - ~

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerų apetitų prie valgio, sudrutina 

dirgsniuseir suteikia ramų miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH^COMPANY
28 SCHOOL ST„ CAMBRIDGE, MASS.

t
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dabai: Šita? 
ir 

geria.ztsias dak- 
tariški.is kny
gas parduodam 
už $7.00. IE
TIES MOKS- 

1 LAS, tai pir- 
Į matine knygS, 

kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 

zrei žinoti apie 
' savo lyti: — 
lyties oi'ggnų 
i š s i v ystyntą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą. jų ligas; 
meilės ir šei
mos . visokius 
sekretus. Gra

žiai apdalyta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.0 0. (2)
SVEIKATA, tai Įmyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus ku- 
n?: norite savo organizmą

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
fcy\.t£i Įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdary*ta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 

^Kairia $2.
Matote, kad šitos knygos kal

nuota $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų- KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEME ir KITUS SV1E- . 
TUS; apd.. $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIAl MAŽOJOJ .AZI
JOJ; a, d., $2. MEILE ir PAI- 

' ?2. TUKSTANTtS;
apd., $2.0*1. Į

: ir siųskit jas

DI- 
KATA-

LĖ; apd.
NAKTŲ;

Pirkit Knygas i. j_
j Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musu 

’DžIAUSlO KNYGŲ ...........
LOGO. Jei mvlit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit* 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim;
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, »r 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupihšim.

AL. KARCERIS 
x023 St. f*aul Avė. 

.CHICAGO, nx.
$2 DOVANU $2

srovės žmogus, bet libera
las savo pažvalgose, sukal
bamas visiems, inteligentas,; 
o kas svarbiausia, didelis 
SLA. entuziastas.

2. I vice-prezidentus — 
advokatė S. M. Puišiutė, iš 
Bostono. Prezidentui esant 
vakaruose, paranku vice
prezidentui būt lytuose. Ji 
yra jauna, gabi, energiška 
veikėja. Ji yra įvairių ko
misijų pirmininkė, ir kaipo 
advokatė, geriausia tinka į 
SLA. viršininkes. Ji yra so- 
cialistišky pažvalgų.

3. Į sekretorius — . Petro
nė Jurgeliutė. Ji likusi SLA 
sekretore pastatė SLA. 
spaustuvę ant tokio pama
to, kad ji apsimoka pati, ir 
organas "Tėvynė" 
nebeneša. Ji daug padarė 
reformų. Duokite jai tik 
energišką ir inteligentišką
prezidentą, vice-prezidentą 

ir kasierių, o pamatysite, 
kokios bus pasekmės! Da
bar jos rankos dar surištos. 
Bet paliuosuokite ją nuo 
dabartinės slogos, o daug; 
navatnų dalykėlių bus aikš-i 
ten iškeltą. Ji yra tautininke I

KEIKAI
Padaro Namus 
Maloniais Namais

PARSJDUODA VISUOSE
geruoseJgroseriuose

t

deficito “Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAUBINO 
iuin abiem!”

-<4
'J

Kūdikiai mėgsta jil
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

B .A. ivr BINTO
Vaūbatrnklia uireg. S. V. Pat. Ofisą

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuesu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vietą naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamu tivsivgiš laUtratorijua.

F. AD. RICHTER & CO.

.s

BOROUGH OF BROOKLYNPradek Dabar Pirkti
STANDARD
Challenge Pieną ||
IR TAUPYK LEBELIUS KAD 1 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ.

įąnų iš adresų es^pčių ant leibelią kitos 
etTreveikshrotcrTrovanų- katalogo. 

"Afeimoka Taupyti Leibelius ’

PuMfiBkit*

Suutragistraotn vaisbafienkliaSuT. Valst. 
EeUumPtam.

Naujame mėlynam* pakelyje.
Visos tvirtos, gemalu* užmušan

čios ypatybės šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimuiai švelnaus 
kvepalo.

Rufflea yra įsoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puiku* plauku autaisytojas, kuris

j^D.P ;r!:np\
:/£ A n.
įr.-rai V vx>> r

{
i

patiks kad 
ir gačniau- 
eiaiypataL

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
pat pešt* 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

Balinai 
rrftaten. 
Kriti* 
jakelis.
ihireklte, 
kad kaiti 
INKARO 
bafcaklls.

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
TIK PER 3« DIENŲ*

štai nepąprąsta progą įsigyti pui
kų nikeliuotą gero išdirbimo "Young 
America” revolverį. Ji* aąuja tikro- 
H»s kulkomis, septynis kartus vienu 
užtaisymų. Paprastą ši* revolverio 
kaina yra $10.00, bet mes laike šio 
mėnesio numušėm jo kainą iki $5.50. 
Mes turim* trejopo didumo: 22, 32 ir 
3* kalibro, visų vien* kaina. Užsisa
kant revolverį pažymėkit, kokio kali
bro jus norit. Mes gvarantuojam vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, mes sugrąžinsime jum* 
pinigus. Neužmirškit, kad ši revolve
rį tokia pigia kaina grilsit gaut tik 
laike šie mėnesio.

Iškirpkit šį apskelbimą ir pasiuskit 
hiums su savo vardu, adresu ir 35c. 
stampomis arba sidabru dėl persiun
timo lėšų. $&J0 ją* užmokėsite, kai 
aplsikysit* revolverį. Jeigu nenorite 
praleisti šio* progo*, nokite dabar.

(?)
CHICAGO SAFVPT COMPANY 

D*pt> M$
13M N.^F**t*ra av*, Chicago, Ilk

NEW YORK

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRU I* 
MOTERŲ LIGAS. 

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakar*.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) 

69 CH AMBER ST, BOSTON. ' 
Telephone: Haymarket 33S0

E

i
I

EXTRA! EXTRA!

Žemiau negu fabriko kaina. 6 bar- 
beriški daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
labai pigiai, nes šie daiktai mažiausia 
yra verti $9.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gera barberiška britva, Gvaran- 
tuotą barberiška mašinukę. Barberiš- 
kas žirkiiukes. Šukas. Gerą diržą ir 
gerą šepetuką. Šie visi daiktai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vien barberiška maši
niukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me ui visus daiktus. Tokia žema kai
na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai pri- 
siųskite 20c. dėl pepsiutimo ir $3.75 
užmokėsite, kai daiktus aplaikysite. 
Gvarantuojame užsiganėdinimą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (6)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Are., Dept. 402,

CHICAGO. ILL.

^IŠRADĖJAI!!
Prisiųakite man savo braizi- f 

nius išradimo išegzaminavimui.^9» 
Reikalaukite išradimų knvgu-A 
tės ”P*tsrim*i Išradėjams,” JE 
kuri duodama dykai. Y

Rašykite lietuviškai savo ad 
vokatui. A

MART1N LAB1NER X
Rsg. Pstent AUy. f

3 PARK ROW, NEW YORK A

SVEIKATOS GELBĖTOJAS.
Aš, J. Karalius, dabar esu labai ; 
linksmas ir dčkiruras SVEIKA
TOS GELBĖTOJUI, kuris išffel- 
bč:o mano sveikatą ir gyvastį. , 
Aš buvau labai nupuolęs ant 
sveikatos, viso j kūno sistemoj per 
3 metu^ j? visur jieškojau

“ sveikatai pagalbos, bet niekur 
neradau. Galy gale kreipiausi 
prie Sveikatos Gelbėtojo, kur yra 
taip garbingi vaistai, kaip tai: 
Kraujo Valytojas, Nervą Stip
rintojas, Nuo # Kaulą Gėlimo, 
Skilvio Bitelio ir Lytišką Organų 
Sustiprinimui Vaistų. Sunaudo
jau tuos vaistus ir j septintą die
ną pajutau, kad atitrauki nuo 
manęs didesnę dalį skausmų. Aš 
dar antrą sykį pareikalavau Svei
katos Gelbėtojo Vaistų ir praėjus 
dar penkioms dienoms aš pajutau

esąs sveikas, be skausmų ir ligos. Tartum kas atplėšė nuo mano kru
tinės įnirtusią draskančią katę. Taigi dabar aš tariu tukštant; sykių 
ačiū Sveikatos Gelbėtojui J. Baltiėnui.

J. Baltrėno žodis: Aš dirbau vaistus per 15 metų po Salutaras var
du, bet 19U) metais aš sumania u parduoti Salutaras Drug Ch. Co. įr 
išvažiavau į Europos didesnius miestus, kaip tai Berliną, Paryžių, 
Londoną, delei platesnio patyri mo vaistą išdirbime.

SVEIKATOS GELBĖTOJAS DRUG CHEM. CQ. 
2500 West 39th SU Qiicago, UI.

Jis Tari Sveikatą, Tvirtumą 
ir Gyvumą ačiū

i Nuga-Tone
Natianal Labcralory, Chicago.

' , “Sivomi pranešu Tamstoms, kad Ubaigi Nuga-Tonc’a. 
kurį man buvote prisiux:lę, aš jaučiausi puikiau Aš pali
kau diktas* mano svarumas padidėto 25 svarais ir aš iau- 
čiuooi tvirtas, pakalti viską. ’ Aš
siunčiu Jums savo fotografiją, kad Jus $a!ėtixncte 
Cjrei ir įsitikinti patys. Tariu Jun:i d«dcP ačiū, nes Nuga- 
Toa© suteikė man naują gyvastį ir aš patariu jį vi iems 
savo 0-aucams**. Amlreas Lyvas, New Y©r?, N. Y.

P-nas I*yvas tikrai yra puikus vyriškumo 
pavjiorfys! Pasižiūrėkit*- į jo standžius >r.u- 
mciiU ir tvirtą griežtą jo veido payidjšLąl Tai 
šitą Nusra-Tone padaro tūkstančiams silpnų, 
nervuotų, sunykusią vyrą ir moterų. Letuvi- 
nikai dabar visur vartoja šitą jęarsi, nervus, 
kraują ir sveikatą duodantį vaistą, Nuga- 
Tonv’ą stebuklingu sėkmingumu. Tas lengvai 
išaiškinama, nes Nugn-Tone yra puikus mai
stas kraujui, kaulams ir nervams. Jis yra 
gausus Fosforu Nervams ir Geležis Kraujui. 
Jis daro tvirtus, patvarius nervus; srausų 
raudoną kraują ir pajiegius vyrus bei moteris.
^Nuga-' Tone paskstina, maitina ir stiprina 

visus gyvybinius organus. Jis įdeda gyvybę 
į kepenis, sustiprina vidurius taip, kad jie 
išeina tiksliai. Jis atgaivina inkstu:, išvaro 
iauuan nuodingas išmata-;. Gazą, išpūtimo, 
ne^ardaus kvapo ar apkloto liežuvio negali 
būti daugiau? Skausmai ir diegliai yra dingę! 
Nugs-Tone suteikia stebuklingą norą valgyti, 
gerą virškinimą, ištvęnningus nervus ir sveiką 
paivininę miegą. Nuga-Tone pagausina kraują, 
pagerina kraujo tekėjimą. įde^a sveikatos žė- 
resj į veidus ir žibesį į akis! Jis padaru tvirtus _ ___ _ ____  . _______
moteris. Nuga-Ton *’e nėra jokių opiumo vaistų — jokių paprotį auklėjančių gyduolių. JH 
yra sudėtas parankiau pakelin. ” y - ’ ‘
imti. Pabanoyk. Patarsi imti jj visiems savo draugams, 
graikų T<ad daro.

MUSU A3SOLIUTA GARANTIJA: Nuą.-Tone’o kaina yra VImms 
$1.OO) Dcleris bonkciei. Kiekvienoj bonkelaj yra Devynois dešimti* (M) 
Plokštelių, arba vienam pilnam mėnesiui gydyti*. Galima nuiipirkti Iri!** 
bonkelėa, arba šešiems mėneriarns gydyti* «ž Penkis ($5.00) doleriu*. Var
tok Nuga-Tone dvidešimtį (20) dienų; jei nebusi patenkintas pasėkas**!,, 
sugrąžink likusi* pakelio dalį drauge su dėžute mums, o mes tuojau* *mt*» 
šinsim pinigus. Čia Tamsta neprikiši nei cento. Mes rizikuojant. Ntiaa-Taaa 
yra pardavinėjamas visų gerų aptiekininky torais pačiomis išlygomis ir t* 
pačia garantija.
*•••••••••••••••••••<•••••••  •••••••••••••••••••*•*••■•? ••*•**•••••• s •••****•••• ■•*••••**••«•••••••••••••••

Prisiųsk Mums Šitą Kuponą Šiandien.
National Laboratory, L 603, 1018 So. Waba»h Avė., Chica<o> 1U.
Gerbiamieji:—Indedu čia .....................................už kuriuo* malonėkit p risiu man............ ..  •
bonkėlės Nuge-Tone’o.
Vardas Ir pavardl............................

,Gatvė numurta, arba R. F. D..

Miestas ..................... .. .......... .

standžius vyrus, sveikesnes ir trr xTtntl

J.* y:*4 cukrumi apvnktas, tuęj grardų skonį ir lengvas 
taip kaip p. Lyvas ir iuntai

Valstija

• • <

• •
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Vietinės Žinios r - - - -
KALESKIUTĖ REIKA
LAUJA PANAIKINIMO 
ŠL1UBO SU MAZGELIU.

Mergina nori tekėti už 
Kazlausko.

Pereitam „Keleivio” nu
meryje buvo šioje vietoje 
rašyta apie varžytines tarp 
dviejų^ vaikinų dėl vienos 
merginos. Ten buvo pasaky
ta, kad* Bronė Kaleskiutė iŠ 
Worcesterio, tėvų spiriama, 
buvo sutikus tekėti už P. 
Kazlausko iš Bostono. Bet 
kuomet Kazlauskas nuva
žiavo imti šliubą, mergina 
pabėgo ir išsiėmus speciali 
leidimą tą pačią dieną susi
tuokė su Petru Mazgeliu, su 
kuriuo ji šenai jau drauga
vo ir kurį ji tikrai mylėjo.

„Keleivis” parašė šitaip 
pasiremdamas tomis žinio
mis. kokios tilpo anglų laik
raščiuose, ir tomis informa
cijomis, kokias mums žo
džiu papasakojo atvažiavę 
iš Worcesterio kai kurie lie
tuviai.

Bet pati B. Kaleskiutė ir 
P. Kazlauskas.-kuriedu pas
kui buvo atsilankę „Kelei
vio” redakcijon, sako, kad 
ištikrujų buvę kitaip. Kales
kiutė sako, kad ji ištekėjusi 
už Petro Mazgelio prieš sa
vo norą, bet sudarytų aplin
kybių verčiama, ir todėl jau 
padavusi teisman prašymą, 
kad jos apsivedimas su Maz
geliu butų panaikintas. Ji 
paliko ir kopiją to prašymo. 
Tarp kita ko ten sakoma, 
„kad ji yra nepilnametė, gi
musi Lietuvoje 25 gruodžio, 
1901 metų, ir kad todėl ji 
neturi da 21 meti] amžiaus; ( 
ir kad 16 sausio šių metų j 
kąltinamasai jos vaikinas, 
norėdamas įvesti ją i sląstus;

priverst ją už jo- tekėti, j 
' prikalbino ją nueiti Į tulus;

KONCERTAS!
Vasario 4 d., t. y. ateinan- 

bus
Lietuvių 

Salėje, So. Bostone, kurį 
rengia „Gabijos” D-ja vado
vaujant M. Petrauskui. 
Koncerte dainuos solistai p. 
Pocienė iš Chicagos, P. Stri
ukis b‘ visas „Gabijos” cho
ras. Visuomenė kviečiama 
itsilankyti.

Komitetas.

PRAKALBOS SO. BOS
TONE.

Ateinančios nedėlios va
karą apatinėj Lietuvių Sa-įėios subatos vakare, 
lėj Šo. Bostone bus prakal- gražus koncertas, 
bos, kurias rengia LSS. 60 
kuopa. Kalbės J. Gegužis ir 
V. Ambrozaitis. Prakalbos 
prasidės 7:30 valandą. Įžan
ga dykai. Rengėjai kviečia 

i visus. Komitetas.
—

Sacco ir Vanzetti gynimo 
mitingas.

Mus prašo pranešti, kad 8 
^asario, seredos vakare, Lo- 
nmer Hallėj, Tremont Tem
ple, bus Sacco ir Vanzetti 
gynimo mitingas. Kalbėt 
pagarsėjęs oratorius Dr 
Magnus iš New Yorko. Kam 
laikas leidžia, patartina į tą 
mitingą nueiti.

MOTINA .ĮIEŠKO SAVO VAIKO
Felikso, 4 S metų, yra kaktoje nia- 

a žymė ir nėra augštutinio dantuko 
triešakyje. Ji padavė tėvas kitai šei
ny nal; kas žino malonėkit pranešti.

Veronika Tauėis
301 D >t-, So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE SALES CORPOR. Auksinu Kursas PIGUS!
PI’UIIVAI ADU' *

| Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu. 
Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau auk-

* sinu už doleri: ieieru kvla — nersiunčiam mažiau.
į

<

MANO KELIONĖ Į 
AMERIKĄ.

Apleidžiant Mickiškių kai
mą, Batakių valsčių, visi 
mano draugai ir draugė? 
žingeidavo, kaip mano ke
lionė pasiseks į tą garbingą 
Ameriką. Taipgi sužinoję 
mano atvažiavimą Ameri
koje gyvenanti lietuviai, 
žingeidauja apie atvežimą 
savo giminių, todėl šiuom- 
keliais žodžiais papasakosiu 
apie mano kelionę iš Lietu-

Gavusi žinią iš Amerikos, 
kad rengčiaus į kelionę, pir
miausiai gavau iš valsčiaus 
liudijimą, važiavau į apskri
tį ir už 14 dienų gavau aps
kričio liudijimą. Tada važia
vau į Kauną ir gavusi užsie
nio pasą leidausi į Rygą prie 
Amerikos konsulio ir pada
viau affidavitus, kuriuos 
prisiuntė Baltic Statės Fi 
nance Corp. Konsulis parei
škė. kad už 4 mėnesių gau
siu leidimą važiuoti į Ame
riką.

Už 4 mėnesių gavus leidi
mą važiuoti, Kastantas Nor- 

jkus išdavė karčiuke, kad ei- 
čiau prie Baltic Statės Fi- 

namus po Nr. 18 Ashter st.Jnance Corp. daktaro, kuris 
Worcesteryje, kur ji buvo peržiurėjo ir išdavė liudiji- 
priversta pasilikti per nak-'mą mano sveikatos, kad ke- 

, tį, tai yra iki 17 sausio, o ant Jionėje niekas nekliudytų, 
rytojaus pasakė, kad jei da- Už peržiūrėjimą mokėti ne- 
bar ji už jo netekės, tai jis' reikia.
ją apšmeižšiąs, iškelsiąsj Važiuojant iš Kauno pra- 
viską aikštėn ir padarysiąs leido agentai iki pat laivo, 
jai gėdą ir negarbę.” ! taip kad jokių kliūčių netu-

Ir tuo budu mergina bu- A’ėiau. Baigdama savo raš- 
vusi priversta nueiti pas teli tariu padėkos žodį K. 
miesto klerką išsiimti apsi-! Ncrkui ir Balti$ Statės Fi- 
vedimui leidimą ir nuėjus su nance Corp. ir patariu vi- 
juo pas taikos teisėją susi- siems^ kurie nori —- 
žiedavo. Kadangi visa tai ’ 
įvykę prieš jos, norą ir be 
tėvų sutikimo, ir kadangi 
tuojaus po apsivedimo ji sa
vo sužiedotinį pametusi iiv 
atvažiavusi Bostonan, kur 
ir dabar gyvenanti atskirai, ’ 
kaipo pati su juo visai ne- į 
gyvenusi, tai ji prašo, kad į 
teismas tą jos apsivedimą 
panaikintų. ! j.

Iš pasikalbėjimo ”Kelei- ‘ 
vio” redakcijoj paaiškėjo/ 
kad dabar Kaleskiutė nori _____ ___ ______ __
jau tekėti už Kazlausko. ja anį ]engVų išlygų. Visi įran-

i 
į

1

i legališkai 
pasiimt savo gimines, kreip
kitės Į
Baltic Statės Finance Corp.

357 Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Petronėlė Atkočaitė 
722^ East Eighth Street, 

South Boston, Mass.
PARSIDUODA RŪBŲ KRAUTUVE 

pigiai, dėlto, kad turiu su svarbiu 
reikalu tuojaus išvažiuot Lietuvon. 
Kas nori matyt, kreipkitės (

565 Main st., Cambridge, Mass.

~DUONOS KEPTUVE
Parsiduoda arba išsiraudavo-

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Poduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
adangi Plapao paduškaitė yra vien 
n ra padaryta, kad jus išgydyti nuo 
ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
■ridėjus nenusenka ir tuo budu ge- 
esne negu diržas. Jokių diržų ar 
prenžinų neturi. Minkšta, lengva ne

bojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 
■e. Gauta aukso medalius. Mes pri
busime ką sakome, atsiųsime jums 
šmėginimui visai DYKAI.

PLAPAO LABORATOR1ES
3058 Stuart Bldg.. St. Louis. .Ms.

I

EKKNESA publikai apie

DIDŽIAUSI KAINŲ NUNUŠIMĄ
Tokio didelio kainu numušimo Cambridge'aus miestas dar nėra 
matęs. Visas sukrautasis tavoms — Vyrų Aprėdą lai. Skrybėlės, 
Kepurės, čeverykai. Moterų Pančiakos. Vaikų Aprėdalai ir kito
kį tavorai — viskas parsiduoda labai pigiai. Atsilankyk anksti, 
kad nereiktų grūstis. >
Sis didelis išpardavimas prasidės Vasario-Feb. 3, nuo 9:30 ryte. 
Isitėmyk keletu musų specialių daiktu:
<1.25 Vyrų Mėlyni Darbiniai

Marškiniai
.25c. Moterų Pančeke-
<1.99 Moterą Silkinė- Paniekos
25c. Vyrų Pančekos 9c.. > poros
35c. Vyrų Penčekos 1 ■<
.?’.25 Marškiniai 
ė'ontoocook Vilnos Psačtkos 
Karvės Skuros Biston Krepsis
Moterų Kasdieninis Krepšis
s2.(M> ...............
Vvrų
$ 1.50
$1.00
$3.50

2 poras

Khahi Kelines 
Mėlynos Overo
Vyru Union Siutai 
Vaikų Union Siutai 
Vilnoniai Sveteriai

67c 
19c
49c
25c
25c
79c 
19c 

$1.25
79c 

$1.29
79c 
9Sc 
69c 

S1.9S

49c
59c

%
Vyrų Dryži Marškiniai 

(truput) apsitrynė) 
$1.15 Drabnai Išmarginti 

Marškiniai
$1.25 ir $1.50 Vaikų Kepurės 59 ir 79c 
$1.5® Vvrų Sunkios Kepurės 79c 
$4.00 Paklodės $2.75
$1.50 Vyrų Flaneliniai Marškiniai 

(nuo i t Yj iki 18 saizo)
I <3.00 Flaneliniai Marškiniai
Į $5.Oo Valdžios Khahi Marškin.
! Arrow Kalnieriai
i $3.99 Vyrų Kelinės
j Vyrų Darbiniai Čeverykai $2.45-32.75 
i $1.90 Vyrų Guminiaį Diržai 48c

79c 
$1.95 
$2.95

15c 
$1.9<

sinų už dolerį; jeigu kyla — persiunčiam mažiau.

|1000 auksinų "Šmį..pat
Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint 

13; pinigų galima nusipirkti visko ant vietos.
Kurie norite, kad nueitų pinigai iki švenčių į Lietu- 

į» vą Jūsų giminėms, siųskite tuojaus.
!■ Patarnavimas užtikrintas.
| BALTIC STATĖS FINANCE CO. 
įj 357 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

$6.50

! 
I

I
!

! 
!

č‘

48c

Neužmirškit, kad išpardavimas prasideda Pėtnyčioj, Vasario 
(Feb.) 3. nuo 9:30 ryte.

.Ateik ir sučėdyk savo pinigus

i LOUIS GOLDBERG, Advokatas
I

I
1

I
J

I

Veda bylas visokiuose reikaluose, visuose skyriuose.
606 EXCHANGE BLDG., 53 STATĖ ST„ BOSTON.

Ar Rukai?
ies aplaikėme iš Rusijos prikraūtą 
.įvą geriausio, skaniausio ir tyrhu- 
io TABAKO dėl cigarėtų ir pypkės, 
’aprasta kaina to tabako 5 doleriai : 
ž. svarą. Bet mes neturime vietos i 
ur jį 'padėt. Prisiųsk VIENA D0- j 
-ERĮ pinigais, o mes išsiusime ju»:s j 
IENA ŠVARA TABAKO ir dedėsi-> 

.ie dykai pypkę ir cigarnyėią vertės 
2 dolerių. * (6) I

L. KOVNAS ! *£-■
B. 1834, Renton. Wash. j g*

----------------------------------------- ■—............. - ----------------------------- ■ y-gil

Darbininko Draugas

CAMBRIDGE SALES CORPORATiON
877 CAMBRIDGE ST..

e
EAST CAMBRIDGE. MASS.

Chas Urbonas, Vedėjas.

t 
i
♦>

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESU AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal Buildtng

262 WASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
TeL Main 3334

Tel.: Richmona 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai i> 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo 
Nuo
321

Bet Kazlauskas sakosi jis 
neužsipuoląs. „Jei ji nori, ji 
gali gyvent su Mazgeliu,’’ 
jis pasakė.

„Na, o ką tamsta dary
tum, jei teismas atsisakytų 
tamstos susituokimą 
Mazgeliu panaikinti ? 
tamsta grįžtum tada 
Mazgelį, ar ne?” buvo 
klausta mergina.

"Niekados” atsakė ji gal
vą purtindama.

kiai ir mašinos yra geriausioje 
tvarkoje, ir gali pradėt tuojaus 
darbą. Klauskit pas KRAUS ant 
3 lubų. (5)

91 Bolton st., So. Boston, Mass.

su ■
Ar | 

pas K 
na- a

i 
a

f 
iI
i f
Ia

Prakalbos Cambridge’uje.
Ateinantį nedėldienj, 5 d. 

vasario, LSS. 71 kuopa ren
gia Cambridge uie prakal
bas. kurios įvyks 2 valandą 
po pietų, Rhcdes Svetainėje, 
40 Prospect st. Kalbės St. 
Michelsonas apie pasaulio 
darbininkų judėjimą ir kas 
dedasi Lietuvoje. Ateikit vi 
si, o išgirsite daug įdomių
dalykų apie kunigo Puric- • 
kio sachariną ir kitokį šmu- 
gelį.

*
e
i
S

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa
sėkimais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliuį: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvtn sukepi- 
mo. pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
50 centai.—Severe’* Coid endCrip 
Tablete (Severo Plyškeiei nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. 
Kaina SO centai. Visose Aptiekose.

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metamo. Gaiema jįjį gauti 
dykai pas s-vo Aptiekario, ar r.uo

Komitetas.
W. f'sEVERJ co. ’ 

CEDAR RAP1DS. IOWA

!

dėl sekančios žie-

10 ryto.
3 dieną. 
S vakare.

f

Atsižvelgdami Į tuos pranešimus, kokius mes gauname 
kasdieną, susidaro opinija, kad streikas bus neišveng- 
tinas.

!

i t
I >
Į 
I
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Vaizbažefiklis užreg. S. V. Pat Ofise.

Ganus per daugiau kaip
50 metų. MES NEPATARIAM

dabartinėmis kainomis

i*AIN-EXPELLER
į 
į

Į
I

Temyk Ikare (Auchor) VaizbazcaklĮ.

8 iki
2 iki
7 iki 
HANOVER ST.

| BOSTON. MASS.

LIGAS.

i

i

Boston, Mass.

. K < • .

Tel. S. B. 2482.

Dr. d. C. Landžius Seysoor
LIETUVYS 

Gydytojas ir Chirurgas. 
506 Broadway & G st. 

SO. BOSTON, MASS. -

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL HDERKCTICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3. nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo lo iki 1.

81 C ANA L ST., BOSTON. 
Room 215 ir 216.

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms j Lietuvą pinigų ar šifkor- 

tę, arba rengiesi pats grįsti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomą, teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šifkorčių agentai *

85 Leverett St, Boston. Mase.
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai

85 Leverett St.,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ |

’TIEKA |
Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos Sj

'ar Europos daktarų, išpildomi teisingai. 3;

Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome- y 
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip K 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms. 3

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie- X 
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo y 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti. 9
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką............................................. $1.50. B
Lietuviška Trejanka, pakelis........e................................................ 50c. X
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ..t............................................. $1.25. J
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ........................................................ 50c.
Perfumai •••••••••••••••••••••••••••••• •’» •«.. $5., $4., $3., $2.. $1.24 
Muilai ..................................................................... 50c., 25Č, 15c.. 10c. X
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. ® 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 1 ! 

ir užlaikome visus jų preparatus.
Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymuL

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BROADVVAY, Kampu e .l, SO. BOSTON, MASS.

Kadangi pranešama, kad Sekretorius Hooveris ir In- 
tersiate Komercijinė Komisija pataria apsirūpint an- •
glim dėl ateities, tad mes manome, jog šitie autorite
tai permato galimus kilti tarpe angliakasių ir kasyklų 
savininkų nesusipratimus.

pirkti anglis 
mos, bet

LIETUVYS GRABORIDS
Patarnauju prie numirusių 

kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribut grei
čiau negu kiti, nes mano auto, 
mobilius visados stovi prie ofi
so ir namų durų. Todėl Bosto
no ir apielinkės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane 
ypatiškai arba per telefoną.

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADVVAY 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 381 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th 
Tel. So. Boston 1391-M.

KERDIEJŲ 
SPAUSTUVE

(KERD1EJUS PRESS)
593 BROADVVAY. 2-ros lubos 

SOUTH BOSTON. MASS.
Jei jums reikia gerų spaus- 

di.nių, kaip Lietuvių, taip Ang
lų arba ir dar kitokiomis kal
bomis, tai kreipkitės pas 
KERDIEJUS. jie gerai padaro 
spaudos darbus - - be klaidų. 
Apart paprastos spaudos, Ker- 
diejai užsiima gaminimu ir to
kių dalykų kaip Šerai, Paliudi
jimai ir kitoKi produktai, at
liekami taip vadinamais Ingra- 
viravimo, Spalvavimo, Imbosi- 
nimo bei Litografijos proce
sais.
Vieta: Cor. Broadway A I St.

TeL Beach 6933

DR. N. H. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENKRISK U 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASH1NGTON ST.

BOSTON. MASS.

MES PATARIAM
musų kortumeriams Įsigyti anglies,
iki Geg’tžės ar Birželio mėnesių — ir įsigyti dabar, kol 
situacija dar nėra Įtempta.

kad jos užtektu

Metropolitan Coal Company
20 Evchange Place, Boston Congress 4600

MES SIUNČIAME PINIGUS PER PAŠTA IR TELEGRAFA I

LIICTUVA
Musų Bankas yra nariu

FEDERALĖS REZERVO SISTEMOS
Didžiausios Pasauk'je Finansinės Įstaigos

ČEKIŲ SKYRIUS TAUPYMO SKYRIUS
TAUPYMO DĖŽUTĖS

BOYLSTON NATIONAL BANK
41 BEDFORD ST., cor. CHAUNCY ST.

BOSTON, MASS.
įsteigta 1845

Geriausia proga norintiems 
važiuot Lietuvon!
12 (UK0V0-MARCH, 1922

Didžiulis Suvienytu Valstijų Laivas “AMERIKA” specialiai at
plauks į BOSTONĄ ir paims visus per mus keliaujančius pasažierius iš 
Bostono porto ir plauks tiesiog į BREMENĄ.

Rrpmpnp visi keleiviai Persės i speciali trankinį Kanna 
VlvUICUv jr be persėdimo su visais bagažais važiuos į

Važiuojančuis tuo Laivu lydės žymus musų KURJERAS, kuris važiuos 
iki pat KAUNO. - •

NELAUKITE! Kurie žadat važiuot Lietuvon, tuojaus užsisakykit vietas, nes 
e pigesnės ir tokios parankios kelionės niekur nerasite.

Rašykite tuojaus j grynai lietuvišką Bankinę įstaigą
BALTIC STATĖS FINANCE CO.

357 BR0ADWAY,_________ '_______________ SO. BOSTON, MASS.
Kurie norės grįžti po 6 mėn. atgal, gali issiimt paliudymus. Norintieji važiuot 

tuo laivu, užsiregistrokite vietas tuojaus ir prisiųskite depositą.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.

4-

Ttl. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pieta.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Bro*dway. tarp^C ir D et.
SO. BOSTON. MASS.

..................................................




