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ti. Bet tokiems atviruo- 
liams kalėjimas tenka. Šio
mis dienomis Kijevo apskri
čio teismas nuteisė trims 
metams kalėjimo tris atsar
ginius kareivius, kurie atsi
sakė stoti tarnvstėn. Var- v
šavoje buvo teisiama 67 žmo
nės prigulėjusieji prie lenkų 
socijalistų partijos. Kator
gą gavo 32, ištrėmimą 25, ki
ti .išteisinti.
Atstovas patrauktas atsako

mybėn.
Visi atsimename, kaip 

anuomet buvo užmuš
tas antrosios ”Val. Dum.” 
buvęs atstovas Karavajevas. 
Gandas praėjo, kad tai juo- 

idašimčių darbas. Buvo pa
klausimas ir ”Val. Durna” 
apie tai. Kažkurie atstovai 
kaltino vieną dešiniųjų, at
stovą Gololobovą, kad su jo 
žinia užmuštas Karavaje- 

į vas. Bet tasai prižadėja pa
traukti atsakomybėn visus 
tuos, kurie jį šmeižią. Da
bar ministerių taryba pave
lijo Gololobovui patraukti

Teismas.
Neseniai Juodosiose jurose 

buvo pakilusi suirutė tarpe 
jurininkų karinio laivo — 
”Kubanec.” Teisman pa
traukta 14 žmonių. Visi jie 
teisiami Sevastapolij užda
rytomis durimis.

Artinasi rinkimais

”Val. Durnai” baigiasi gy
vavimo metas. Be abejo, vi
suomenės veikėjai rengiasi 
jau ir ketvirton, išanksto 
jieško cenzų. Bet valdžiai 
ir-gi rupi, kad IV ”Val. 
Dum.” papultų tinkami jai-, 
nuolankus atstovai. Ji ren
giasi. Kijevo konsistorija iš
siuntinėjo visos vyskupijos 
dvasiški j ai pranešimus, kad 
šventikai išanksto pasirū
pintų papulti į ”tikrųjų ru
sų sąjungos” pirmininkus. 
Matai, tad lengviau busią a- 
gituoti rinkimų laiku. Jei
šventikai nedirbsią, tai tada atsakomybėn atstovą s.-d 
pasiseksią rinkimus paveržti Kuznecovą.
visokiems social-demokra- Keistas paliepimas 
tams ir kitiems maištam- Petrokavo gubernatorius 
kams, kurie važinėja ir da- paliepė suimti visus oasiliuo* 
barties po sodžius. į savusius nuo kariumenės

Kratos. oer paskutinius 8-rius me-
Gerokai pakratė darbinin- tus. Matai, norima persiti- 

kus ir inteligentus Variavo- krinti,Juokia jų sveikata, 
je, NTžne-Nikolajeve. i Uždarė darbininkų mokyklą

Kalėjimai. j Gruodžio
Pskovo katorgos kalėj i- čio globėjui 

me buvo pradėję badauti 105 burge buvo 
kaliniai, nebeiškęsdami sun- Leščenko’s 
kaus rėžimo. Kai-kurie gavo šventadieniai darbininkams 
ir rykščių, bet visgi, neišba- kursai. Paeiliui uždaroma 
davę 4 dienas, nieko nepešė jau trąčia tokia mokvkla. Jo- 
ir turėjo pasiduoti.

Suimta.
Tiflise suimta anarchistų 

kuopa. Tarpe jų keliatas mo
terų Broduose Galicijos 
mieste, suimta 12 kalinių pa
bėgėlių iš 
mo. Manė nabagai pasinau
doti, pasidžiaugti laisve, bet 
deja: Galicijos (Austrijos 
provincija) vyriausybė žada 
juos visus išduoti Rusijai.

Badas.
Pašalpų rinkimas, 

kojimai baduoliams nesi
liauna. Pav., Ekaterinosla- 
vo žemietija nutarė paauko
ti 10,000 rb. tiktai ne pini
gais, bet miltais.

Apiplėšimas.
Vezenbergo stotyje api

plėštas pinigų rinkikas. At
imta 9000 rublių.

Nuteisė.
Dažnai atsitinka, 

kai-kurie naujokai 
darni priešingų karei 
monių ir šaukiami kariume- 
nėn, atsisako stoti. Girdi, 
jie jokiu budu negali mokin
tis amato žmonės užmušinė- ’

v*
mėnesį anskri- 
įsakius, Peter- 

uždengti prof. 
vakariniai ir

se buvo mokinama rusų kal
bos, aritmetikos, gamtos mo
kslų, istorijos, teisių mokslų, 
geografijos, literatūros.

Susivažiavimai.
Gruodžio 27 d. orasidėio

Bardičevo kaleli- "P^ri^ge net tris sus^.-

au

žiavimai: 1)visos Rusijos 
dailininkų tesis iki sausio 4 
d.; )2 visos Rusijos geologu 
ir 3) visos Rusijos matema
tikių. \

Spaudos reikalai.
Nuo gruodžio 22 iki 28 d. 

nubausta keletas laikraščių 
700 rublių; konfiskuota 6; 
patraukta tieson 3 redakto
riai ; išsiųsta iš Varšavos 1 
redaktorius.

Gaisras.
Jaroslavle, netoli Maskvos 

vokzalo, užsidegė žibalo san
delis. Gaisras sunaikino 
apie 300,000 pūdų žibalo, su
degė keli vagonai ir malkų 
stirtos.

«

Papigsią telegramos.

Ministerių taryba nese
niai nutarfe sulyginti teleg
ramų tarifą Rusijos Azijoj 
su Rusijos Europoj tarifu.

Socijalistų pergalė Vo
kietijoje.

Pereitoj savaitėj užsibai
gė rinkimai atstovų į Vokie
tijos Reichstagą (parlamen
tą). Nors kaizerio valdžia 
dėjo visas pastangas pirm 
rinkimų, kad suvienijus vi
sas partijas prieš socijalis- 
tus, tečiaus tas nieko negel
bėjo; žmonės balsavo dau
giausia už socijalistus. Soci
jalistų partija gavo apie 
4,500,000 balsų ir turės 100 
suviršum savo atstovų par
lamente, ko neturi nė viena 
partija. Daugiausia nupuo
lė šituose rinkimuose . cen
tras (klerikalai) ir konser- 
vatistai. Socijalistai gi pir
ma turėjo 52, o dabar turės 
105 atstovus; taigi laimėta 
daugiau negu dvigubai. 
Net paties kaizerio distrik- 
te, kur randasi jo rūmai, 
smarkiai balsuota už socija
listų partiją. Iš tos priežas
ties Vokietijos patrijotai la
bai nusiminę.

Gaisras padarė 30,000 
benamių.

Tokio. — Ant salos Hon- 
do 16 sausio ugnis nušlavė 
beveik visą Ozaka miestą, 

i Benamių liko virš 30,000.
Francuzija susirėmė su

Italija.
Šiomis dienomis tarp 

i Francuzijos ir Italijos užgi
mė tokie karšti ginčai, kacH 
Francuzija pradėjo grąsinti 
Italijai ginklu. Priežastis tų 
kivirčių buvo štai kame: Ita
lų laivyrias ant Raudonųjų 
ir Viduržeminių jūrių taip 
įsidrąsino, kad pradėjo stab
dyti kiekvieną svetimtautiš- 
ką laivą ir krėsti, ar neveža
mi turkai ant jo Tripoli j on. 
Taip anądien sustabdė fran
cuzų laivą ”Manoubą” ir ra
dę ant jo tu~kų daktarus — 
areštavo juos. Anty Raudo
nųjų jūrių taip pat buvo su
laikytas anglų laivas ir su
imti visi buvusieji ant jo 
turkų oficieriai. Anglija 
tuotarpu da nieko oficijališ- 
kai apie tai nepasakė, bet 
Francuzija tuojaus pakėlė 
protestą ir pareikalavo, kad 
suimti turkai butų tuoj pa
liuosuoti. -Tuo tarpu italai 
suėmė da vieną francuzų 
laivą — ”Tavignano.” Tas 
da labiau įpikdė francuzus. 
ĮViduržeminesjures tuojaus 
likos nusiųstas francuzų ka
riškas laivynas, kad apsau
goti tenai vaizbos laivus nuo 
italų užpuolimų. O tas reiš
kia pakišimą Italijai po no- 
sia kumščios. Jeigu Italai 
pabandytų vėl kokį laivą su
laikyti ant jūrių, į tai įsimai
šytų francuzų kariško laivy
no kanuolės ir pasakytų ita-
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IS AMERIKOS.lams, kad jie taip elgtis ne
turi tiesos.

Piksta ant italų ir Austri
ja, nes ir jos laivus iškratė.

Parako ekspliozija.
Peterburgas. — Rusiškam 

Turkestane, miestelije Sue- 
dune, ekspliodavo parako 
magazinas. Daug žmonių 
buvo sužeista ir užmušta. 
300 namų beveik visiškai su
griauta.

Sulinčiavo 5 generolus.
Guayaąuil, Pietų Ameri

ka. — Ekvadoro republikoj 
buvo iškilus revoliucija, bet 
valdžios kariumenė revoliu- 
cijonierius sumušė ir jų va
dus pasodino kalėjiman. 28 
sausio į Quito kalėjimą įsi
laužė minia ir penkis revo- 
liucijonierių vadus sulinčia
vo.

Su nužudymu šitų gene*! 
rolų, Eąuadoro revoliuciją 
galima skaityt jau numal
šinta.

Bruzdėjimas šioj republi- "konferenciją.’ bet
koj eina jau seniai, bet tik
ras sukilimas prasidėjo tik 
už kelių dienų mi™s 22 
gruodžio, 1911 m., preziden- k,udu majoras likos išstaty
tų! Emilio Estrada. _ tas ant juoko ir pradėjo sa- 
, Mirus Estradai, p vieton aštriai kritikuoti. |

Kada iš visų pusių pradė
jo piltis ant savininkų apkal- 

i tinimai, gubernatorius pa
siuntė savo sekretorių Hol- streiko

Audėjų streikas auga.
Lawrence’o audėjų strei

kas auga. Prisidėjo da kitos 
dirbtuvės ir dabar streikuo
jančių skaitlius siekia jau 
30,000. Kaip dabar išrodo, 
kapitalistai turės pasiduoti. 
Visuomenė labai užjaučia 
streikuotojams. Visur da
romi susirinkimai ir renka
mos aukos. Kapitalistus pra
dėjo kaltint jau net Law 
rence’o majoras Scanlonas, 
kuris kelios dienos atgal 
grasino darbininkams mili
cijos durtuvais. Mat, jis no
rėjo suvesti pereitoj sąvaitėj 
audinyčių savininkus su 
streikuojančių komitetu, 
kad pasikalbėti, ar negalima 
butų kaip susitaikyt. Vietą 
tokiai sueigai majoras pas
kyrė rotužėj (city hall); ir 
savininkai apsiėmė ateit. 
Majoras apskelbė, kad jis

kaip reikėjo, atėjo tik strei
kierių komitetas, o savinin-

tas ant juoko ir pradėjo sa-

i

mimas buvo ant Essex 
ir Jackson gatvių. Apie 
50 žmonių sužeista ir daug 
areštuota.

Geriausia šitoj darbinin
kų kovoj su kapitalistais at
sižymėjo teisėjas Jeremiah 
J. Makoney: jis jau pasmer
kė apie 50 streikierių kalėji
man.

Kas padėjo dinamitą.
Buvom jau anąsyk rašę, 

kad prasidėjus Lawrence’o 
audėjų streikui, detektivai 
tuojau susekė, buk streikie- 
riai rengiasi užmušti guber
natorių. Net ir bombas sura
do. Męs tuojaus buvom pa
sakę, kad greičiausia tas 
bombas patįs detektivai 
bus padėję, kad tik daugiau 
butų triukšmo. Apart to da, 
trijose vietose buvo atrasta 
dinamitas Lawrence ir areš
tuota keletas žmonių, buk 
tai jie ta dinamitą buvo pa
dėję su tikslu ^sugriauti dirb
tuves. Bet kaip dabar pasi
rodo, tai ir šitą dinamitą bus 
patįs detektivai padėję.

Valstijos policijos kapito
nas William H. Proctor vie
šai per spaudą pasakė: 
”Lawrence’o streikieriai su 
tuo dinamitu neturi nieko 
bendro. Jis buvo padėtas 
tyčia, kad suverst bėdą ant 

► ir streikierių, kad
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kariumenė apšaukė prezi
dentu generolą Pedro Mon- 
terą. Bet miniai jis nepati
ko ir tuoj jį nušovė, nukirto 

"galvą ir sudegino jo maną ištirti tikrąjį dalykų, V
Tai buvo pradžia revoliucį- f • Tinimams iSHrrč ir Pas^ul Juos diskredituoti.‘ stovj. Holmanas ištyrė ir Kapitonas Proctor jieško

24 valandų laikrodžiai. Per ^krascius, kad jau ir kaltininkų. kas di.
laianuu lainivutiui. ]]y vlsa Rifą strPlka 117. VISUR •. v-- t , • , .

Francuzija ketina įvesti 
24 valandų laikrodžius. Gel- 
žkelių stotįse ir kitose viešo
se įstaigose laikrodžių skai- 

i tlialentės bus pažymėtos 24- 
riomis valandomis. Tru
kiai, kurie dabar išeina pir
mą valandą po pietų, tuomet 
eis 13-tą. Teatruose persta
tymai prasidės ne 8 vai. va
kare, bet 20 vai. vakare.

4 milijonai chiniečių 
badauja.

i Iškilus Chinuose revoliu-* 
cijai ir sumišimams, visai 
užmiršta, kad trijose apy
gardose badauja apie 4,000,- 
000 žmonių. Valdžia apie 
juos nesirūpina, nes jai rei
kia muštis su revoliucijonie- 
riais, o patįs žmonės ant tiek 
yra biedni, kad stačiai mirš
ta iš bado. Nuo kelių metų 
tose provincijose nebuvo už- 
derėjimo, o pereitą vasarą 
tvanas sunaikino viską ant 
laukų.

Faterlandas „pavojuje.”
Berlynas. — Nepasisekus 

šiuose rinkimuose valdžiai 
suvienyti visas partijas 
prieš socijalistus, patrijotiš- 
koji „Norddeutsche Allge- 
meine Zeitung” atsišaukia į 
visuomenę, kad ji gelbėtų sa
vo tėvynę nuo socijalizmo 
””pavojaus,’, kuris kas diena 
darosi vis didesnis.

i

už visą šitą streiką, už visus 
sumišimus, už visus nuosto
lius ir 25,000 žmonių badavi
mą kaltas yra American 
Woolen kompanijos prezi
dentas Wood.

Pasirodo, kad darbininkai 
buvo nežmoniškai išnaudo
jami, o kompanija krovė sau 
iš to milžiniškus v turtus. 
1912 m. American Woolen 
kompanija dividentų (atlie- pfanų ; r'sudegi „ta. 
kamo pelno) išmokėjo 

‘ $1,400,000, o pereituose me- 
'' tuose jau $2,000,000. Kapi- 

i talo 1912 m. kompanija tu- 
i rėjo 40 milijonų dolerių, o 
j 1911 metuose jau 60 milijo
nų. Ir vis tai iš darbininkų 
prakaito.

Apskelbimas tokių žinių 
sukėlė didelį triukšmą. 
Wood užprotestavo, kad 
tas neteisybė, bet mažai kas 
jį klauso.

Streiku vadavauja smar
kus vadas, Joseph Ettor, 
prie to da pereitoj savaitėj 
atvažiavo ir Havwood. i 
Streikas tęsis, matomai, il
gai. Haywood pasakė, kad jis 
Lawrence’o neapleis tolei, 1 
kolei streikas nebus laimė- i 
tas, o jis yra pasiryžęs 
mėti arba numirti.

29 sausio buvo dideli 
mišimai. Milicija kelis 
kius buvo jau pasirengusi 
šauti. Karščiausis susirė- sos boikotą.

namitą padėjo. Labai butų 
gražu, kad išeitų aikštėn, 
jog tai padarė kompanijų 
pasamdyti detektivai.

Degina senus pianus.

Atlantic City, N. J. — Pia
nų pardavėjų susivažiavime, 
kuris įvyks čionai gegužės 
mėnesije, bus sukrauta į 
krūvą 300 senojo stiliaus 

Pianai 
| bus suvežti iš visos Ameri
kos krautuvių, kurios tik tu
ri tokio stiliaus ir dalyvaus 
konvencijoj.

Miesto majoras Bachar- 
rach davė jau ir leidimą to
kiam sudeginimui.

Nelaimė ant geležinkelio.

Montreal, Canada. — Ne
toli nuo čia susimušė Dele- 
ware ir Hudson traukinis. 
Vienas žmogus buvo užmuš
tas, 15 sužeistų.

Boikotuoja sviestą.

Pittsburg, Pa. — Sviestui 
pabrangus, Pittsburgo mo
terįs nutarė per 30 dienų jo 
visai nepirkti. Tą nutarimą 
padarė moteriškų kliubų su
sirinkimas. Nutarta atsi- 
šaukt ir į kitus miestus ir 
boikotą įtaisyt visoj šalij. 
Keli metai atgal tos pačios 
moterįs buvo sumanę ir mė- 
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jie nejaučia šalčio.
Kartais visai nemėgstan-

Da sykį -Prisikėlimas.” tis gėrimųžmo-
' ‘ gus pradeda juos vartot, ti-

„Tėvynės No 3 p. V. Kukėdamas, jog jais išsigelbės 
Račkauskas, teikdamas S. L. 
A. patarimus, neužmiršta, 
jog yra proga ir savo verti
mą įpiršti. Ir tik klausyki
tės, kaip atvirai ir su pasi
šventimu kalbama:

„-.Tolstojaus „Prisikėli
mas” išleist neapsieitų labai 
brangiai, o būtų nauda ir 
žmonėms ir Susivienijimui.”

Toliaus autorius daro pas
tabą, būk

„Dėlei tūlų priežasčių sus
tabdyta spausdinti 'Tėvynė
je’ ’Prisikėlimas.’ Daug na
rių reikalauja talpinti to
liaus ; tūli net praneša, kad 
jie dėl 'Prisikėlimo.’ kuris 
jiems patiko, pasiliko prie 
S. L. A.. Neužilgo bus vėl 
talpinama.’’

Męs gerai pažįstame vei
kalo vertę ir neesame prie
šingi jo išleidimui, nors iš- 
kalno nedrįstume garsint 
jog S. L. A. iš jo pralobs, bet 
stebiamės iš autoriaus drą
sos, kuri apsireiškia viešoj 
ir reklamuojančio j savo ver
timą rekomendacijoj. 0 juk 
jis visas kitas rekomendaci
jas skaito purvinu darbu.

Da laimė, kad yra pasauli- 
- je „Prisikėlimas” ir p. Rač

kauskas, kuris ji išverčia ir 
gali jį pagal kokias tai tam 
tikras priežastis tai talpinti 
„Tėvynėje,” tai nutraukt, 
tai vėl patalpint ir tuomi su
laikyt narius nuo bėgimo iš 
organizacijos. Keistas atsi
tikimas, keistos ir tos prie
žastis...
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Naujas įvedimas.

Prūsijoj likos išrasta to
kia mašina, kuria pats bile- 
tų pardavinėtojas geležinke
lio stotij galės atspausdinti 
toki biletą, kokio pasažieras 
prašys. Nereikės eit jieškot 
ant lentynų, kur koksai bi
lietas guli; užteks pasakyt 
stoties vardą, kur važiuoji ir 
pardavėjas Į kelias sekundas 
paduos gatavą bilietą. Jis 
galės ant vietos sėdėt ir 
išdavinė! bilietus kelis sy
kius greičiau, negu dabar, 
kada reikia jieškot, kur ko
kis bilietas guli. Beto, maši
nėlėj yra prietaisa, kuri 
kontraliuoja, kiek kokių bi
lietų yra parduota. Ji bū
sianti įvesta visose Prūsijos 
stotįse, o paskui ir kitur.

Beabejonės, parankumas 
bus didelis, tik gaila, kad ne 
visuomenė galės ja naudotis, 
o geležinkelių kompanijos 
arba valdžia. Jei tik ją įves, 
tai liks nereikalingais tūks
tančiai dabartinių bilietų 
pardavinėtojų ir liks jie at
leisti iš darbo.

Kaip būtų linksma pra
nešt apie tokius išradimus, 
kad juos valdytų visuomenė: 
tuomet tuoj liktų sutrum
pintas darbo laikas bent ant 
pusės visiems bilietų parda
vinėtojams, o atlyginimas 
pasiliktų tas pats.

k’l,V tviiiiy inirv*

Teko mums šiomis dieno
mis gaut vieną egzempliorių 
laikraščio „Kelionė,” išei
nančio Worcesterij, Mass., 
leidžiamo p. M. Paltanavi
čiaus. Garsinama, kad laik
raštis yra „sanvaitinis,” bet 
nepažymėta nė kokioj die
noj, nė kokiam mėnesi j, nė 
kokiuose metuose jis išleis
tas. Iš vieno straipsnelio a- 
pie Lawrence’o streiką ma
tyt, kad laikraštukas išėjo 
pastarojo mėnesio laike. 
Laikraštukas turi , 4 skil
tis ir apie pusantros pė
dos ilgio. Jame telpa keli 
visai silpna charakteriaus 
straipsneliai, o netoli visos 
kitos skiltis yra užpildytos 
apgarsinimais. Matos, kad 
tai ne laikraštukas, o apgar
sinimų lapas. Ir kiek męs ži
nome, tokis laikraštukas ne
išeina kas savaitė. Mažu, kas 
metai, jis pasirodo, bet su 
kokiu tikslu garsinama sa
vaitraščiu, ir Alahas nega
lėtų įspėti.

šeimynos ekonomija.
Vaikinai gauna tokias pat 

algas kaip ir apsivedusieji 
vyrai, kuriems jau reikia už
laikyti magiausia du ar dau
giau žmonių. Reikėtų ma
nyt, kad apsivedusieji vyrai 
jokiu budu negali susitaupyt 
nors kiek pinigų, jeigu jau 
iki vestuvių negalėjo to at
likti. Vienok ištikrųjų pasi
rodo, kad pas vaikinus ran
dasi kur kas mažiau turto, 
kur kas didesniam pavojuj 
jie randasi, negu apsivedu- 

I šieji vyrai. Jeigu iš šimto 
vaikinų randasi šiek-tiek 
turto bent pas vieną, tai pas 
apsivedusiuosius būtinai bus 
pas du. Tyrinėjimas paro
do, kad vyrai yra labiau iš
laidus, negu moters. Jei 
mergina gautų tokią pat al
gą, kaip vaikinas, pas ją at
siras turto dešimts sykių 
daugiau, negu pas jį. Net ir 
kur kas mažesnę algą gau
dama, ji susitaupina už jį 
daugiau, nežiūrint kad jos 
rūbai ir kiti daiktai apsieina 
kur kas brangiau, negu vy
rui. Vyras neturi tiek 
honoro ir gilaus apmąsty
mo. Jis nepaiso apie darbą, 
manydamas, jei vienur išva
rys, tai kitur gaus; jis su
tinka ir ant kokio suolo mie
got lauke, jei visai nusiban- 
krutys. Jie nepaiso, ką jam 
siūlo ateitis. Kas kita su mo
terim: ji jau iš kalno apsi- 
svarsto, kas gali atsitikti, jei 
ji save neaprupins; ji yra 
perdaug dora, kad galėtų 
lengvai leistis į valkatas.

Ir kadangi moteris yra 
gerokai ekonomiškesnė už 
vyrą, tad ant jos galima pa
sitikėt, galima laukt, kad po 
apsivedimo vyras daugiau 
turto susitaupis, negu prieš 
vestuves.

Ištikrųjų taip ir yra. Ne
toli kiekvienas apsivedusis 
vyras, kuris turi kiek-nors 
turto, sutaupė jį iš savo pa
čios dėkos. Tankiai vyras 
nė nežino, kaip jo žmona at- 
likindama po centą-kitą nuo 
įvairių pirkinių, kurių ji ei
na jieškot visur, bile tik pi
giau gavus, sutaupo turtą. 
Ji bando padaryt tokį pat 
gardų valgį už tuos pačius 
pnigus; ji džiaugiasi * nusi
pirkus rūbą už pigesnę kai
ną. Ir neretai už kelių metų 
paduoda vyrui keletą jos rū
pestingai sutaupintų šimtų.

Beveik visuomet yra taip, 
kad pati pradeda taupyt tur
tą, o vyras tik paskui prisi
deda.

Apgailėtina, kad daugelis 
vyrų nesako savo žmonoms 
visos teisybės apie savo už
darbi. Tai kartais būna prie
žastim perdidelio eikvojimo 
pinigų ant blizgų ir kitko. 
Jei pati pilnai žinos, kiek vy
ras uždirba, kokias išlaidas 
jis turi, ji niekados neišleis 
to cento, kuris yra reikalin
gas šeimynos laimei.

Galite suprast, kad šeimy
nos užlaikymui turėtų būt 
pašvęstas visas vyro uždar
bis, nes iš jo ir jis pats užlai
komas. Bet daugelij atvejų 
pasirodo, kad vyras išlei
džia bent trečdalį arba pusę 
savo algos ant tabako, gėri

mų ir išeigų, o į namus par
neša apverktiną dalį. Ir da 
keisčiau, kad daugelis vyrų 
rugoja ant savo žmonų, sa-

V • v O f

bį turi praleist ant šeimynos 
užlaikymo, jog ji atsieinanti 

i jam brangiai.
Tokie vyrai turėtų atsi

mint, ar daug turto jie pasi
dėjo vaikinais būdami, 
nors gavo tokią pat algą. Jei 
jie šiandien tą algą parneštų 
savo žmonai, beabejonės, 
turto pas juos daugiau atsi
rastų, negu pirma. Moteris 
moka sutaupyti turtą. Ji 
moka pakurstyti prie to sa
vo vyrą, jei tik jis nėra per
daug rambus.

Taigi šeimyniškas gyveni
mas nesumažina vyro turtą, 
o padidina jį, t. y. atsiranda 
kasierius, kuris moka jį su- 
taupyt.

Marė Vaitėkaitienė.

tų ant mirties patalo kūdi
kis?...

„Aš buvau nuvargęs ir ne
miegojęs. Meldžiu pasaky
ti, ką tamistos tokiame atsi
tikime darytumėt? Suba
toj Mclntyre ir Penman už
sipuolė ant manęs be jokio 
reikalo, sumušė ir išmetė už 
durų. Paskui ir ant gatvės 
Penman nutvėrė man už pe
čių, o man ištrukus, pradėjo 
vytis. Kada pamačiau, jog 
aš iš jo neišbėgsiu, išsitrau
kiau kišeninį peiliuką ir at
lenkęs jį pradėjau grąsint. 
Kada Penman prisiartino ir 
vėl už manęs griebė, aš gin
damasis įpioviau jam į petį 
apie pusę colio. Aš labai 
gailiuosi tai padaręs, bet ti
kėkit, kad aš turėjau gintis. 
Po tokio atsitikimo, prie 
to turėdamas mirštantį vai
ką, ar tamistos manot, kad 
aš galėju būt šalto kraujo 
ir ramus?

„Jie atėjo mane areštuot 
su šerifu. Bet aš to nesitikė
jau. Naktis buvo tamsi, lie
tinga, iš ryto buvo rūkas ir 
aš šerifo visai nepažinau. 
Prie to aš ir nesitikėjau, kad 
jie butų gavę warrantą ma
ne areštuoti, nes aš nieko 
blogo nebuvau padaręs.

„Viduje girdėjosi, kaip 
lauke vienas davė kitiems Į- 
sakymą šauti į mane, jei aš 
pasirodysiu.

„Meldžiu tad apsvarstyti,

nuo šalčio.
Kadangi dabar yra žiema 

ir mums tankiai tenka gir
dėti, kaip vieni kitus kviečia 
apsisaugot nuo to nemalo
naus gamtos apsireiškimo, 
kuris net už ausų kartais 

, griebia, tai neprošalį bus iš
tarti da apie alkoholį vieną- 
kitą teisybės žodį.

Tiesa, alkoholis netaip 
greit sušąlą, kaip kitos tūlos 
substancijos, bet reikia ne
užmiršti, kad po jo vartoji
mo kraujo cirkuliacija ir vi
sas kūno veikimas netenka 
beveik pusės veikmės. Ir 
alkoholis niekad nesuteiks 
kūnui tiek šilumos, kiek su
teikia jo kraujo cirkuliacija 
ir visas kūno veiksmas jo ne
vartojus. Tai bus viena. Ki
ta labai svarbi pastaba ga
li būt padaryta, kad po al
koholio vartojimo žmogus 
gana greitai pradeda šalčio 
nejausti, tuo tarpu kaip jo 
persisunkimui į visą kūną 
reikėtų ilgoko laiko. Iš to 
galime spręsti, kad užtenka 
alkoholiui pasiekt nervų sis
temą. ir jis jau nusilpnina 
žmogaus jausmus. Kad tai 
teisybė, galite persitikrinti 
iš prisižiūrėjimo Į girtuok
lius: juk jiems ir neskaudu, 
jie beveik nemato ir negirdi; 
jie neturi skonio. Taip sa
kant, alkoholis užmuša jų 

| jausmus.
Čia atsiminkite, jog jaus

mais męs galime džiaugtis. 
Jie yra viena iš brangiausių
jų žmogaus dovanų; dėl jų 
žmogus gyvena ir kvėpuoja; 
jais jis apsigina nuo pavo
jų ir priima smagumus. Ir 
viskas tas, kas mažina jaus
mus, yra baisiausiu žmo
gaus priešu.

Iš mokslo męs žinome, kad 
visokis perviršis yra pavo
jinga kiekvienam daiktui, 
ne tik kūnui. Šalčio pervir
šis yra baisiai pavojingas 
žmogaus kūnui. Jausmai 
musų visada tarnauja ro
dykle arba sargu, pasakan
čiu ar šalčio yra tiek, kiek 
musų organizmas gali pa
kelti, ar jau jo perdaug. Ir 
pagal tą męs žinome, ar ga
lime da laikytis, ar jau rei
kia apsisaugot.

Kaip matote, jausmų už
mušimas alkoholiu rieškia 
to savo teisingo sargo užmu
šimą, tiesiau sakant, savęs 
užmušimą.

Nevartokite alkoholio jau
smų sumažinimui, nes kūnas 
vistiek kenčia šaltį, o tik jus 
to nejaučiate.

Galima būtų da nurodyt, 
i jog alkoholis šilumos neduo
da kitiems kūnams, tik save 

■ apsigina, bet kam visi toli
mesni nurodinėjimai, kad 
jau aišku, jog alkoholis žmo
gaus nešildo? Jis net ir ju
dėjimą stabdo. Juk girtas 
žmogus net ir liežuvio neap- 
verčia, o ką bekalbėt apie jo 
ėjimą ir kitus judėjimus, ku
rie duoda žmogui šilumos.
Užbaigoj išeina, kad tik tie 

gali alkoholį vartot, kurie 
nesigaili savo kūną šaldyt. 
Tiesa, jie nejaučia to, 
nes alkoholis užmuša jaus
mus.

/ Susišildymas degtine.

Netoli visi geriantieji al
koholį žmonės yra tos nuo
monės, būk apsigynimui nuo 
šalčio reikia išsigert degti
nės arba alaus. Ir jie taip 
daro. Ir jie pasiekia norimą I

PJELPSO NUŽUDYMAS

mus tamistos nematytumėt 
savo šeimynai pavojaus?

„Aš stovėjau su savo pačia 
prie laptų, kaip staiga likos į 
išlaužtos durįs. Priemenėj 
buvo taip tamsu, kad vos tik 
galima buvo įžiūrėti žmo
gaus pavydalą, bet kas jis 
per vienas — pažinti nebuvo I

Iš 25 į 26 d. sausio, kada 
juoda naktis nusileido antv

žemės ir visas judėjimas nu
tilo ir didžiuma Bostono gy
ventojų ramiai jau miegojo, 
valstijos kalėjime likos nu
žudytas elektriškoj kėdėj 
Šilas N. Phelps.

Juodas darbas ir juoda ar girdėdami tokius įsaky 
nakčia atliktas.

Phelps likos pasmerktas 
mirtin da prieš Kalėdas, bet 
nužudymas atidėta. Vald
žia, matyt, jautėsi, jog pas
merkimas neteisingas. Vi
suomenė taipgi nesitikėjo, 
kad jis bus nužudytas. Tie
sa, jis nušovė šerifą, bet tas
atsitiko tokiose aplinkybėse, galima. Jis išsitraukė ilgą 
kad ir pats teisėjas butų ne-; revolverį ir atkišo jį į mane, 
kitaip pasielgęs. Štai kaip ”Aš pašokau į šalį ir pats 
jis pats apie tai kalba savo nepajutau, kaip mano revol- 
laiške, rašytame iš kalėjimo veri s iššovė, 
gubernatoriui ir valstijos ta- „Meldžiu Įeiti Į mano pa- 
rvbai, kurie galėjo jam gy- dėjimą tenai, nuošalioj vie- 
vastį dovanoti arba ne: toj, toli nuo žmogaus, tam-

„Gerbiamieji! Leiskite šia nakčia, kuomet matytu- 
man ištarti keletą žodžių sa-M* savo gyvastį pavojuje ir 
vęs apgynimui, kad žinotu-i prie durų turėtumėt ,gink-Į 
mėt, kaip aš jaučiuos...

”Aš tikiuos, jog 1 
pripažįsit, kad aš, kaipo pi
lietis, buvau teisus savo na
muose lovoj su savo šeimy
na, 3:30 valandoj nedėlios 
rytą, kada tas baisus atsiti
kimas atsitiko.

”Aš nepapildžiau jokios 
piktadarystės ir niekam ra- 

I mumo nedrumsčia*, kada 
ginkluota gauja atėjo prie 
mano namų, pradėjo daužy
ti duris ir reikalauti, kad aš 
atidaryčiau. /

”Aš su savo šeimyna neiš
pasakytai pėrsigandau ir vi
si iššokom iš lovų. Aš priė
jęs prie lango pažiurėjau ir 
pamačiau, kad apie 20 pėdų 
nuo durų stovi žmogus su 
šautuvu ir taiko į duris. Su- 
grįžęs į miegamąjį kambarį 
aš pasakiau savo žmonai, 
kad lauke stovi Mclntyre 
(farmieris, tas kuris Phelpsą 
buvo iš darbo išvaręs) su 
ginkluota gauja. O iš vaka
ro Mclntyre man pasakė, 
kad jis mane pamokins da 
pirma, negu saulė užtekės.

„Pamąstykite, tamstos, ar 
būdami mano padėjime ta
mistos atidarvtumėt duris.

I

______________

luotą būrį žmonių — ką ta- 
tamstos m^os ^arY^uni®t?* Argi aš 

i_ neturėjau tiesos gintis nuo 
užpuolimo? 0 aš juk buvau 
užtikrintas, kad tai užpuoli
mas, kad Mclntyre su Pen- 
manu atėjo man atkeršyti, o 
gal ir užmušti...?

Tai visas prasižengimas 
už kurį Phelps tapo suimtas, 
pasmerktas mirtin ir nužu
dytas.

Pati jo dabar serga; 4 ma
ži vaikai paliko be tėvo, ku
ris uždirbdavo jiems duoną.

Vienam anglų dienraščiui 
skaitytojas prisiuntė $5, kad 
perduotų Phelpso sergančiai 
žmonai. Phelps tuomet bu
vo da nenužudytas. Apie 
tai svarstė valstijos taryba. 
Todėl šitas skaitytojas rašė: 
"Meldžiu perduoti šiuos $5 
Phelpso žmonai, kol jos vy
ras išeis iš kalėjimo. Aš ne
tikiu, kad jie jį nužudytų. 
Jeigu nužudytų, jie parody
tų, kad jie ne žmonės irnetu- 
ri širdžių.”

Ir jie nužudė.
Jis: —Man rodos, kad ge

riausia eit gulti tarp 10 ir 12.
Ji: — Ne, širdele, gulti 

geriausia dviese.

z
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CHELSEA, MASS.

12 sausio pas S. L. buvo 
krikštynos. Susirinkę sve
čiai gėrė iki trečios valandos 
ryto, o paskui pradėjo šven- 
tyt savininko brolį I. Luko- 
šį. Galvoj pramušė dvi 
skyles ir perplovė peiliu 
kaklą. Sumuštas išpirko 
varantą ant trijų mušikų ir 
vieną tuojaus policija suė
mė. Suimtojo draugas pri
sigėręs nuėjo jį išliuosuo- 
ti — ir tą pasodino. Užda
ryti vienoj celėj katalikai 
ėmė šventas giesmes giedot. 
Paskui atėjo žydelis ir išbė- 
lavo. Kitų dviejų peštukų da 
nesuranda. Policija lankosi 
į namus rytas ir. vakaras, 
net sarmata, svetimtaučiai 
žiuri, tartum ant kokių 
žmogžudžių. Ar ne laikas 
paliauti mums tokias krikš
tynas kėlus?

S. Puceta.

- ST. LOUIS, MO.

Pas vieną tautišką smu
klininką, kurio vardą čionai 
pažymėsiu raidėmis P. B., 7 
sausio buvo krikštynos, pa
margintos gėrimais, daino
mis, šokiais ir muštynėmis. 
Gerai gėrė, gerai šoko, bet 
mušėsi da geriau. Ant ryto
jaus K. S. nieko negalėjo 
matyt, tai akįs buvo išdau
žytos; J. P. turėjo tik pusę 
nosies, o trečiam ant kaktos 

j buvo didelė duobė, kur tru
ko bonka su pienu. Durįs 
buvo užkimštos skudurais; 
languose taipgi stiklų nebu
vo. Belangis..

MONTELLO, MASS. 

Muzikantų peštynės.

Čia yra susitveręs muzi
kantų būrelis, kurie mokin
tis grajit pritingi, vienok 
nori būt dideliais muzikan
tais. Dažinoję, kad yra kur 
varduvės, tuoj griebia savo 
birbynes ir bėga griežti. Iš
girsta kur vestuves, ir tenai 
bėga siūlytis už muzikantus. 
Taip 7 sausio jie gavo progą 
griežti vienose krikštynose. 
Čia, žinoma, raugalo buvo ir 
musų muzikantai įkaušo. 
Pareidami užsuko da pas 
vieną vaikiną, kad jis paim
tų juos ant savo vestuvių. 
Užgriežė girtą meliodiją ir 
klausia, ar patinka jų "mu
zika.” Šis atsakė, kad ne.

Muzikantai išėję susirin
ko kitoj vietoj ir ėmė viens 
kitam išmėtinėti, kad nemo
ka griežti. Dėl tų ir kitų 
priežasčių iškilo ginčai ir 
pradėjo muštis. Parmušė
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ant žemės J. M.,ėmė kojomis džių nenugirdau, ir p-lė Dri- 
žiūtė.

Pabaigoj kalbėjo Vincas 
Jakštvs. kviesdamas žmonesV ' 
prisidėti prie socijalistų ir 
tuom eiti prie visasvietinio 
socijalistiško surėdymo.

Žmonių atsilankė pusėti
nai ir visi ramiai užsilaikė. 
Aukų lėšų uždengimui su
rinkti $6.00 su centais.

Philadelphijos tautiečiai 
į taip įsigązdino socijalistų, 
kad net iš kailio nertis pra
deda. Vienas vakarinės 
mokslainės mokytojas drau- 

' džia savo mokiniams skaityt 
i ”Kovą” ir ”Keleivj.” O jei- 
gu surengia kokį vakarą ir 
pastato kokią mumiją ant 
pagrindų ir jeigu kas sve
tainėj sukosti, subeldžia ar
ba paprašo "geriau kalbėk," 
tai jau esąs socijalistų dar
bas. Jie sako, kad pas juos 
yra daugiau inteligentijos, 
dailės ir šleketnumo, bet so
cijalistai jiems viską gadiną.

V. Jakštvs.

spardyt ir džiką po jį šokti. 
Mušamojo brolis išsitrau
kęs peilį šoko savo brolį gin
ti. Kas-žin kas iš to butų iš
ėjęs, jeigu į tą laiką nebūtų 
įsimaišius policija. Visi pe
štukai buvo suareštuoti ir 
pasodinti belangėm Ant 
teismo sumuštasis su savo 
broliu užsimokėjo po $25 
baudos, o kiti po $50. Apart 
tų peštukų, čia yra ir gerų 
muzikantų benas, bet tie 
taip nesielgia.

Ex-Muzikantas
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RUMFORD, ME.

Vietinė socijalistų kuopa 
surengė pasilinksminimo va
karėlį; buvo dainos, dekla
macijos ir pasikalbėjimas 
Maikio su tėvu. Žmonėms 
vakaras patiko; pelno liko 
$4. 85, kurie yra skiriami įs
teigimui knygyno. Prie 
progos meldžiame "Kelei
vio" skaitytojų, jeigu kurie 
turi nereikalingų knygų, gal 
malonėtų mums paaukauti, 
už ką męs butume labai dė
kingi. Adresuot meldžiam 
organizatoriui: S. J. Baub- 
lis, 142 Penobscot st., Rum- 
ford, Me.

S. J. Baublis.

PHILADELPHIA, PA.

Sausio 7 d. L. S. S. 1-ma 
kuopa turėjo paskaitą, ku
rią skaitė p. Klimas temoje 
"Gyvių evoliucija.” Prele-. 
gentas gana aiškiai prirodė' 
atsiradimą žmogaus ant že
mės. Žmonių buvo atsilankę 
apie 40 ypatų, kurių tarpe 
buvo apie 10 moterų.

Sausio 21 d. skaitė p. A. 
Dambrauskas "Iš Biologi
jos.”

Vasario 4 d. skaitys p. J. 
Gaigalas "Dėlko žmogus 
gyvena."

Vasario 18 d. skaitys K. 
Vidikas "Laikraštija, jos į- 
tekmė draugijoj ir jos už- 
duotįs.”

Sausio 13 d. L. S. S. 1-mą 
kuopa parengė vakarą su te
atru; buvo lošta vieno akto 
komedija "Nesipriešink.” 
Nežiūrint į tai, kad nekurie 
aktoriai buvo mažai apsipa- < 
žinę su scena, veikalėlis at-11 
likta vidutiniškai, žmonių 
atsilankė neperdaugiausia iš 
priežasties didelio šalčio. 
Publika užsilaikė ramiai, iš
skiriant vieną pusprotį, ku
ris, atsinešęs iš krautuvės 
nevirtos avies kulšį, pradė
jo žmonėms per burnas dau
žyt, bet pamatęs, kad iš to 
gali išeiti nekaip, išsinešdi
no.

Sausio 14 d. buvo II rajo
no konferencija, kurioj da
lyvavo apie 10 delegatų.

Pasibaigus konferencijai 
buvo prakalbos su tikslu ap
vaikščioti Kruvinąjį Nedėl- 
dienį. Pirmas kalbėjo p. Gai
galas, kuris savo kalboj pui
kiai nupiešė Peterburgo 
darbininkų skurdą ir Kruvi
nojo Nedeldienio regyklą. 
Po tam deklamavo p. Neris 
iš Eastono. Jam baigus buvo 
perstatytas monologas."Va
gis" per p. V. Jakštį.

Antras kalbėjo J. Stasiule
vičius; jis išrodinėjo Ameri
kos valdžios, kapitalistų ir 
politikierių niekšystes. Jo j 
kalba buvo labiausiai uži
manti. Jam užbaigus dekla
mavo du. vyrai, kurių pavar-.

męs nuliūdę.”
Laike šliubo tarpe svetim

taučių girdėjosi žodžiai: 
"Look at the polish theatre."

Atlikus kunigui ceremo
niją, muz. kuopa užgrajino 
praleidimo maršą, kuomi ir 
užsibaigė iškilmingas šliu
bas.

PITTSTON, PA.

16 d. sausio Pittstono lie
tuviškoj bažnyčioj buvo iš
kilmingas šliubas p. Antano 
Daukšo su panele Marijona 
Stoškiuniute. Tokio šliubo 
pittstoniečiai da nebuvo ma
tę. Iš pat ryto pradėjo vežti 
į bažnyčią palmas ir kitokias 
gėles, kuriomis išpuošė baž

nyčią, kad iš šalies žiūrint 
rodėsi, jog atsibus šliubas ne 
darbininko, kuris dirba mai- 
nose, bet kokio-nors Euro
pos kunigaikščio ar kara
liaus. Žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia, tarp kurių 
radosi net ir daugumas sve
timtaučių; mat, kiekvienam 
norėjosi pamatyt šis iškil
mingas šliubas, apie kurį 
žmoneliai iškalno žinojo,, 
kad jis atsibus su nepapras
tomis ceremonijomis.

Paskirtoj valandoj pir
miausia pribuvo į bažnyčią 
ilgos rogės, kuriose važiavo 
Pittstono Liet. Muz. Kuopa. 
Paskui jas sekė trįs karie
tos, kuriose važiavo taipgi 
ir jaunavedžiai ir jų taip va
dinamas pulkas. Pasiekus 
bažnyčią minėtoji muzikan
tų kuopa užsikraustė prie 
vargonų ir, kada jaunieji 
peržengė slenkstį, uždrožė 
patikimo maršą taip puikiai, 

;kad žmoneliai, sėdėdami sė
dynėse, pradėjo kojas kilno- 

j ti, o du aniuoliukai klūpoda
mi nrie didžiojo altoriaus, 
tartum plojo savo baltasran 

j kūtes ir šypsojosi. Ir kur čia 
nabagėliai nesišypsos! Juk 
ir jie nuo laiko, kada juos 
paklupdė ant altoriaus, to
kios ceremonijos da nebuvo 
matę. Bet paveikslas nu- 
kryžiavotojo Kristaus, ant 
kryžiaus Tėvo kapucino 
pastatytas, buvo rūstus, ir g L A 
tartum norėjo pasakyt: "Vi
si jus esate bedieviais. Nese-A A * * A « A A « _ « _ .

KELEIVIS
ii. J’orter in ’T'»e Boston fraveler*’
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Massachusetts (valstijos vardas) klausosi, kas dedasi va lstijos name.
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Įdomu tai, kad Antanas 
Daukšas išjuokdavo visus 
tuos, kurie tik kėlė triukš
mingas vestuves, o tuom 
tarpu paties šliubas ir vestu
vės buvo iškilmingiausios ir 
triukšmingiausios už visas, 
kokios tik kada buvo Pitts- 
tone. Muzikantas.

HAVERHILL, MASS.
I

Da gruodžio mėnesije vie-;
tinė S. L. A. 211 kuopa savo k§s> jis ėmė rėkaut, būk jis 
susirinkime nutarė surengti paeinąs nuo Adomo ir Jie- 
Mass. valstijoj prakalbų vos- Policistas. jį pasiėmė ir 
maršrutą, kad sustiprinus išvedė per duris. . Kitas, vėl

I

susi vienijimą. Nubalsuota 
parkviesti už kalbėtoją p. 
Liutkauską iš Brooklyno. 
Išrinktos tam tikslui dvi ko
misijos. Ant užkvietimo prie 
prakalbų surengimo atsilie
pė tik Lawrence’o kuopa, o 
kitos tai tylėjo, tai atsisakė. 
Reikia tikėtis, kad tautinin
kai tingėjo pasidarbuot, o 
pirmeiviai nenorėjo tokio 
kalbėtojo, kuris jiems jau į- 
grįso savo šmeižimais.

Man buvo pavesta para-! 
švt p. Liutkauskui laišką, I 
kad jis atvažiuotų sustiprin
ti įrančias S. L. A. kuopas, 
bet jis ramiai sau nutylėjo. 
Matyt, ir jis pradeda pa
miršti brangius savo tautie
čius. .

F. S. žuravlis.

KENOSHA, WIS.

Gruodžio pabaigoj 212 kp. 
___ , 58 kp. L. S. S. ir 

draugystė "Liet. Balsas" 
surengė suvienytomis pajie- 

mai šioj bažnyčioj kėlėte re- gOmjs prelekcijų eilę, kurios 
voliuciją prieš mano ištiki- traukėsi iki gruodžio pabai- 
mą tarną kun. Kaupą, o da- g0S Skaitė Chicagos uni- 
^LL1K^rntnatėS’ kuomet jversiteto medicinos studen

tas p. K. Mikolaitis. Prelek- 
' ei jų temos buvo šios: dan
gaus kūnų išsivystymas ir 
žemės susiformavimas; kaip 
pasidarė upės, kalnai, ežerai 
ir vulkanai; pirmutiniabgy- 
vunai ir jų išsivystymas; 
augštesnių veislių gyvūnai; 
ką reiškia evoliucija. Kiek-

gos. Skaitė Chicagos uni-

ką busim labai dėkingi. Siųs
kite šiuo adresu: K. Lipskis, 
Box 238, Great Neck, N. Y.

HOMESTEAD, PA.
Musų apylinkėj važinėjo

si keli lenkai, rodydami kru-Į 
tančius paveikslus. Jie pa
sigarsino po vardais Majau- j 
sko ir Spulkos ir rašo apgar- Į 
sinime, jog rodys Jėzaus 
kančias. Plakatai išleidinė-, 
jami ir lietuviškoj kalboj. 
Man teko lankytis ant tų pa- j 
veikslų ir mačiau rodant tik 
Kosciušką ir kelis kitus ne
svarbius. Prigautas.

So. SUPERIOR, WIS.
Darbai čia eina lėtai ir 

naujų darbininkų nepriima. 
Yra kėdžių dirbtuvė, kurioj 
jau ketvirta savaitė darbas 
eina visai prastai.

Lietuvių čia yra 8 šeimy
nos ir 30 nevedusių. A. B.

BROOKLYN, N. Y.

Vietinė Lietuvių Apšvie
tos draugija nutarė meti
niam susirinkime 17 d. sau
sio įsteigti viešą knygyną ir 
laikyti atdarą nuo 10 vai. ry
to iki 1 vai. po pietų, kas ne- 
dėldienis. Jei kas norės neš
tis namo skaityt knygas, tas 
turės uždėt tiek parankos, 
kiek knyga prekiuoja, o kaip 

j ją sugrąžins, pinigus gaus i 
atgal. Knygynas randasi 

,No 101 Grand st., Brookly- 
! ne, Tautiško Namo salėj. Čia 
yra visokių knygų ir laik-

v v rascų.
Nuo 28 sausio bus prade-: 

ta kas nedėldienis nuo 3 vai. 
po pietų p. J. Balčiaus salėj, 
93 Grand st., laikys paskai
tas. Jas iki šiol rengė Liet. 

' Apšvietos draugija ir L. S. 
S. 19-ta kuopa, dabar prisi
dėjo ir 54 rubsiuvių unijos 
skyrius. Geistina, kad ir ki
tos draugijos nesnaustų.

L. A. D. Korespondentas.

PATTERSON, N. J.
Pas mus atsirado lietuviš

kas •kunigas Dauginis (? 
Red.), kuris renka pinigus'

vieną dieną buvo vis nauja 
tema. Žmonių susirinkda
vo kas vakaras po kokius du 
šimtus ir visi ramiai klausė
si; tik paskutinį vakarą at
sirado kokis tai girtuoklis ir 
kėlė triukšmą. Pirma jis 
pats paklausė, ar žmonės iš
sivystė iš beždžionės ar pa
eina nuo Adomo ir Jievos, 
kaip bažnyčia skelbia. Pas
kui, da, atsakymo nesulau- 

I

ėmė rėkti, kad jei policistas 
vieną areštuoja, tai lai ima 
ir visus. To ir susilaukė žmo
gelis, o kiti sau pasiliko. 
Prelegentas teisingai pajuo
kė tokius žmones, sakyda
mas, kad mažu jie ir iš bež
džionės išsivystė.

Įžangos ant prelekcijų ne
buvo daroma. Prelegentui 
draugijos užmokėjo 15 dol. 
ir aukų susirinko $4.65. A- 
belnai surengimas atsiėjo 
$44.75.

Ponas K. Mikolaitis at
lankė viešąjį miesto knygy
ną ir atrado, kad tenai lietu
viškoj kalboj randasi tik pa
sakų knygos. Pakalbėjus su 
užveizda, tas apsiėmė nu
pirkti da už $35 lietuviškų | 
knygų, jei tik lietuviai eis 
skaityti. Jis pagyrė, kad lie-' 
tuviai nevagia knygų iš kny
gyno, kaip kad šio miesto 
lenkai daro.

Taigi kenoshiečiams yra 
gera proga pasinaudot kny
gynu.

Kaz. Brazevičius.

j

GREAT NECK, N. Y.

Musų miestelij yra pašal- 
pine šv. Fran. draugystė, 
kuri nutarė nuo šių Naujų 
Metų įkurti knygyną. Pas
kirta tam tikslui keletas do
lerių. Jei kas turi perskai
tytų knygų, lai nelaiko jas 
veltui, o būna taip malonus 
paaukaut musų knygynui,už

3— 
bažnyčios statymui. Kaip tik 
jis atvyko pas mus, tuoj pra
sidėjo tarp lietuvių vaidai, 
nes kunigui pavyko sukurs- 
tyt atgaleivius su pirmei
viais. 1 -

Reikia pripažint, kad ku
nigėlis neturi jokio manda
gumo. Kada jis užėjo pas 
D. L. kalėdodamas ir negalė
jo visus priversti bučiuoti 
jo šventenybių, tad pradėjo 
nešvariai koliotis. Ypač už
puolė P. S. Tas atkirto, jog 
nereikalauja kunigo pamok
slų ir barnių ir liepė pasi- 

' traukti. Tuomet kunigėlis 
šoko prie vienos čia buvu- 

■ sios merginos ir išvadino ją 
bedieve ir kitais vardais. 
Galų gale nusibodo jo bar
niai ir buto savininkas iš
prašė laukan, reikalauda
mas, kad paaiškintų, ką tai 
viskas reiškia.

Per pamokslą jis kerta 
per kailį taip vadinamiems 
bedieviams, kiek tik jo jie- 
gos išneša.

Darbai pas mus eina silp
nai. Dvejų šilko audinyčių 
darbininkai, kurių yra apie 
500, jau 8 sąvaitės streikuo
ja.

Nuskriaustas darbininkas. 

LEECHBURG, PA.

Čia lietuvių yra ne taip 
mažai, bet kultūros darbu 
jie menkai užsiima. Dau
giausiai geria. 14 sausio 
buvo vestuvės, kuriose įkau
šę žmonės sumušė taip biau- 

j riai vieną vaikiną, kad prisi- 
i ėjo daktarą kviest. Ant ry
tojaus areštuoti 7 žmonės, 
kurie užsistatė paranką iki 
19 sausio, kadi turėjo įvykti 
teismas. Apie bausmę da 
negirdėjome.

I. Michailovas.

CARNEGIE, PA.

Pernai susiorganizavo čia 
Mokslo Draugystė, kuri pri
ima nariais visus lietuvius 
be skirtumo pažvalgose, nuo 
21 iki 50 metų amžiaus.

7 sausio draugija turėjo 
mitingą ir nutarė įkurt kny
gyną. Laikraščiai į knygyną 
pareis šie: "Keleivis,” "Lie
tuva” ir "Saulė.” Knygynas 
rasis 444 Carothers avė. Ten 
bus ir mokykla išmokinimui 
skaityt, rašyt ir 1.1. Ir vis 
tai už dyką.

Darbai kasyklose ir dirb
tuvėse eina gerai, tik naujų 
darbininkų nepriima.

Mok. D. prez. J. Lepas. 

BROOKLYN, N. Y.

6 sausio čia tapo sulošta 
komedija "Netikėtai” ir' 
drama "Žmonės." Surengė 
L. S. S 19-ta kp. Abu veika
lai perstatyta gerai, ypač 
dramoj "žmonės" atsižymė
jo Varguolis ir Anelė. Gaila, 
kad tą dieną buvo nepapras
tai šalta, todėl publikos su
sirinko nedaug.

Tie patįs veikalai bus pas
tatyti ant scenos 3 vasario 
dieną So. Brooklyne. Pelnas 
nuo teatro skiriamas Moks
leivių Paskolos Rateliui. Ak
toriai tikisi, kad šį sykį at
silankys kur kas daugiau 
publikos, nes juk visi su
pranta, kaip reikalinga yra 
paremti musų jaunimą, mo
kslus einantį. Beto. teatras 
yra žingeidus, gražus ir pa
mokinantis. Po jo bus mo
nologai ir deklamacijos, šo
kiai ir lakiojanti krasa.

W. Petrowitz.

<
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A. Antonov.

— Toliau nevažiuok, tėve,

«

t

i

Iš visų žuvų žmones su
valgo daugiausia silkių.

Pirmas lordų titulas buvo 
duotas Anglijoj Londono 
majorui 1354 metuose, prie 
Edwardo III.

Apskritas sloniaus amžis 
yra 100 metų; zuikio — 7 m. 
kiaulės — 25; karvės — 15; 
lidekos — 150; lašišos (sal- 
mon) — 10; liūto — 60.

Didžiausis pasaulij eže
ras su šviežiu vandeniu yra 
Superior ežeras; jo plotas 
yra lygiai tokio didžio, kaip 
visa Airija.

Jautriausi žmogaus kūno 
'dalis vra liežuvio viršūnė, 
paskui seka lupos ir pirštų 
galai.

Iš Kanados uostų pernai 
sugrąžinta 17,860 ateivių; 
15,404 iš tų buvo Suvienytų 
Valstijų piliečiai.

t

Iš visų javų avižos turi 
daugiausiai tų dalių, kurios 
budavoja musų kūną ir kau
lus.

tų 
per- 

at-/

-

Californijos valstijoj vy
rai, kurie pameta savo pa
čias, vra verčiami valvti 
gatves.

i

^m
i

Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

— Man, Maike, jau nepa
tinka. Su kuogl reikia žiū
rėti į žvaigždes? Juk per 
degtinės bonką nežiūrėsi.

— Dangaus kūnų tyrinėji
mui ir aiškiam jų matymui 
yra vartojama keletas ins
trumentų, svarbiausis iš ku
rių yra teleskopas. Mat, ši
tas instrumentas yra pada
rytas taip, kad viena jo dalis 
sutraukia prie tavo akies 
daug šviesos ir gali matyti 
tokius kunus, kurių papras
tai nematai. Beto, prie tos 
dalies vra kita, kuri daikta 
padidina ir priartina jo at
spindžius.

— Tai aš, vaike, turėsiu 
parduot mikroskopą ir pirkt 
terleskopą.

— Teleskopą sakyk, o ne 
terleskopą. Bet man matos, 
kad veltui bus tavo tirinėji- 
mas. Juk tu da nežinai ge
rai nė vienos žvaigždės.

— Kaip aš nežinau? Aš ži

— Ko tu taip užsimąstęs, 
tėve?

— Sumanymą pienuoju, 
’ vaike. Tu vis kalbi, kad mo

kintis reikia. Na aš ir nu
sprendžiau taip daryt. Žinai, 
aš nusipirkau mikroskopą 
ir žiūrėsiu į žvaigždes. Gal, 
sakau, atrasiu kokią naują 
žvaigždę arba ant senos ką 
ištirsiu.

— Cha, cha, cha, tėve. Ko
kis tu kvailas.

— Ko čia dabar juokiesi, 
Maike ? Ar gi aš negaliu būt 
astarbomas?

— Aš matau, tėve, kad tu 
net žodžių nežinai, kuriais 
vadinasi tūli astronomijos į- 
rankiai. Net pačią astrono
miją, kaip girdžiu, vadini 
astarbomija. Įrankį gi 
žvaigždžių tirinėjimui nusi
pirkai tokį, per kurį visai 
nieko nematysi. Velyk jau 
žiūrėk savo užrugusiom a- 
kim Į žvaigždes, negu per
mikroskopą. nau, kad yra aušrinė, vaka-

— Kam tu niekus pliauš- ■ rinė žvaigždė ir taip toliau, 
ki, vaike. Tu pats ne sykį esi 
man sakęs, kad mikroskopas nes ten nieko nežinai. Žinai 
padidina daiktą kelis šimtus vardus dviejų žvaigždžių, o 
sykių. Aš kelias naktis ne- i apie jų pasirodymą, didu- 
miegojau, kad tik neužmiršt 
to įrankio vardo; vieną sykį 
vos tik liežuvį nenusilaužiau 
beatkartodomas tokį žodį. 
Aš dėjau pinigus, kad tik 
galėčiau nusipirkt mikros
kopą, o tu dabar juokiesi iš 
manęs. Ar tai taip gražu tė
vą apgaudinėsi?

— Aš tavęs neapgaudinė
ju, tėve.

— Meluoji, Maike. Aš 
vakar užsirioglinau ant 
augščiausio stogo ir žiūrė
jau pirma viena akim, pas
kui kita ir vis nieko nema
tyt. Aš pamislijau, kad ūka
nota diena, todėl nieko ne
matyt, arba, sakau, nemoku gabus, 
nustatyt; taigi šiandien ke
tinu nueiti pas krautuvnin- 
ką, kad jis man nustatytų.

— Niekas tau jo nenusta
tys taip, kad galėtum žvaig
ždes matyt. Mikroskopas 
yra tirinėjimui arti esančių 
kūnų. Reikia kokio— nors 
kūno dalelę, labai ploną, 
padėt po pat jo apačia, tai 
yra po žiūrėjimo triuba ir 
žiūrėt. Tuomet padėtasis 
daiktas pasididina daug sy
kių ir matyt, iš kokių mede- 
gų jis susideda ir kokia veik
mė jame eina.

mą, vietą ir 1.1, nieko neži
nai. žvaigždžių yra tūks
tančiai ir atstronomai visų 
jų vardus, didumą ir vietas 
žino. Jie niekados nemano 
atradę naujos žvaigždės, jei 
žiūri į seną. O tu, beabejo
nės, kaip tik išvystum bile 
žvaigždelę, tuoj manytum, 
kad jau naują atradai ir lip
tum nuo stogo, kad pranešt 
apie tai. Jau ir taip į driskių 
esi panašus, o tuomet visai 
nuplyštų tavo rūbai, nuo 
stogo belaipiojant.

— Kodėl gi, vaike, kiti ti
rinėja ir užtinka naujas 
žvaigždes? Juk ir aš gana

— Tie, ką jieško dangaus 
erdvėse naujų kūnų, gerai ži
no jau atrastuosius. Ir tu, 
jei nori likt astronomu, pir
ma turi išmokt tą, ką astra- 
nomai jau yra ištyrę, o tuo
met galėsi tirinėti. Daug 
metų da turėtum mokintis, 
kol ištirtus kunus išmok
tum.

—Tai ką, tu, Maike, man 
patari ?

— Aš tau patariu mokin
tis, o ne tirinėti, kol pats be
veik nieko nežinai. Kartais 
gali pasisekti tdu ką ištirti

ir dabar, bet netoli visada 
tavo ištinimas pasirodys 
jau seniai ištirtu. Tu tik lai
ką gaišįsi ir nieko gero ne
nuveiksi. Yra daug tokių 
žmonių, kurie tingi išmokti 
jau ištirtus dalykus ir patįs 
tirinėja. Jie tankiai rašo ra
štus apie savo ištirimus ir 
patirimus, o neatsižiuri, 
kad tai jau seniai yra apra
šyta. Jie gaišina sau ir ki
tiems brangų laiką.
'— Jeigu jau taip, vaike, 

tad aš sumušiu savo mikros
kopą ir eisiu mokintis.

• - ----- - " -

Geriausioji knyga
i

Vieną sykį Sam T. Clover 
užklausė publikos: ”Jeig'u 
iųs plauktumėte ant tuščios 
salos ir galėtumėte su sa
vim pasiimti tik 10 knygų, 
kokias jus išsirinktumėte?” 

Atsakymų buvo daug, nes 
kiekvienas žmogus turi sa
votišką ūpą. pažvalgas ir su
pratimą.

Mes iš savo nusės turime A.
pasakyt, kad knygų skaity
mas yra betiksliu, jeigu iš to 
skaitymo negalite suteikti 
kitiems žmonėms naudos. 
Taigi skaitymas knygų ant 
tuščios salos nebūtų tikslin
gas.

Blogumas su daugeliu 
skaitytojų yra tas, kad jie 
skaito, kaip ištikrųjų būda
mi ant tuščos salos. Jie su*. 
geria literatūrą ir faktus, 
kaip kempė sugeria vandenį. 
Ir tie žmonės-kempės nieko 
neveikia savo žinojimu. Jie 
skaito patįs dėl savęs; jie 
skaito padidinimui savo ego
izmo ir savo pasididžiavi
mui ; kitokių skaitymo tikslų 
pas juos nėra.

Žmogus turi skaityt, kad 
paskui ką-nors veikti ta pa- 
jiega, kurią pagimdė pas jį 
skaitymas. Taigi visos tos 
apysakų knygos, kurios su
teikia tik skaitytojui užsi- 
ganėdinimą, o nepagimdo 
medegos veikimui žmonijos 

naudai, neturėtų būt paim
tos ant tuščios salos. Jos ne
turėtų būt skaitomos 
žmonių, kurie da nėra 
skaitę žmonijai naudą 
nešt galinčių knygų.

Mums rodos, kad keliau
ninkas ant tuščios salos ir 
kiekvienas žmogus labiau
siai turėtų interesuotis as
tronomija. Kur jus nesto
vėtumėte, jus matote daugy
bę kūnų ties jūsų galva. Jus 
matote tūkstančius žvaigž
džių mirgančių šaltose erd
vėse ir tartum žiūrinčių į 
musų saulę, kuri apšildo že
mę. Matote Pieno Kelią, tą 
dangaus Mississippi, kuris 
užima bilijonų tūkstančius 
mylių. Matote daugelį ko
metų, kurios artinasi tai 
prie vieno, tai prie kito dan
gaus kūno. Spalvotos pla
netos ir mėnuliai, skystos 
masos ir šaltis, apmirę pa
sauliai, gulinti amžinoj ty
loj — pasakoja jums stebė
tinus daiktus.

Geriausia knyga yra ta, 
kuri sudrutina ir išlavina 
žmogaus protą. Astronomi
jos knyga yra viena geriau
siųjų knygų, nes iš jos žmo
gus supranta savo vietą 
nasaulij, nustoja didžiuotis, 
matydamas tikrąjį pasaulio 
progresą, susipažįsta

gamtos įstatymais dasižino 
daugybę įdomiausių dalykų, 
kurie per tūkstančius metų 
interesavo žmoniją, gązdino 
ją ir laikė nežinojime. Tokią 
knygą perskaitęs, žmogus 
gali ir kitus pamokinti ir jų 
protą ištobulinti.

Kita svarbi knyga kiek
vienam žmogui yra istorija. 
Iš jos ifaęs dasižinosime apie 
savo praeitį, apie tą praeitį, 
kuri vystėsi per tūkstančius 
šimtmečių ir padarė mus iš 
žemų sutvėrimų žmonėmis; 
apie tą praeitį, kuri parodo, j tuomet jie kitokioms prie- 
iš ko yra išsivysčiusios musų 
protiškosios ir fiziškosios 
pajiegos, nežiūrint į jų da
bartinį šiokį-toki patobulini
mą. Jei pas mus yra charak
terius, protas, instinktai ir. 
kitos ypatybės, tai męs turi
me žinot, iš kur jie atsirado, 
kaip jie išsivystė.

Trečia svarbiausia knyga 
matome fiziologija arba a- 
natomija, kuri supažindina 
mus su gyvų organizmų 
konstrukcija, su jų organų 
veikimu ir t. t. Iš tos kny
gos žmogus nemažai atliks 
naliepime ”Pažink pats sa
ve.”

Nenorime užimt daug vie-jJo pilvas stovi pailgumo po- 
tos, todėl nutraukiame iš- i zicijoj. kaip pas žemųjų veis- 
guldinėt anie atskirų mokslų į lių gyvūnus; jo burnoj nėra 
šakų knygas ir patariame j seilių, akįse ašarų; jis netu- 
kiekvienam žmogui pir-lri balso, kuriame butų gir 

tn- 1 ofdriT*! irti re oi ŠitoklO- 
mis ypatybėmis apdovano
ti yra visi žemesnieji gyvū
nai. Proto, tobulų jausmų 
ir gi neturi. Taigi užgimęs 
kūdikis yra da pusė žemes
niojo gyvūno ir pusė žmo
gaus. Ir ar jus galite reika
laut, kad jis nebūtų žiaurus, 
kad jis bent ką suprastų apie 
dorą, kad jis mokėtų save 
kontroliuoti?

Protą, teisingumą, sa
vęs kontroliavimą ir gerumą 
išvysto žmogus savij tik per 
mokslą ir pripratimą prie 
susilaikymo.

Pilnai teisingo vaiko, tur
būt, da nėra buvę pasaulij, 
nes tai butų priešinga gam
tos įstatymams, kurie jau y- 
ra ištirti embrijologijos. Juk 

i ne tik vaikai, o ir vaikiškos 
tautos, stovinčios ant žemo 
kultūros laipsnio, atsižymi 
melagystėmis, vagystėmis ir 
kitomis nedorybėmis. Taip 
sakant, pas vaikus sąžinės 
nėra, ji tik toliau išsivysto. 
Jų protas pradeda kilt augš- 
tvn laipsniškai: pirma jie 
būna visai neprotingi, pas
kui lieka kiek protingesni ir 
pilnais žmonėmis lieka tik 
tuomet, kada pasiekia tą ži
nojimą ir kontrolę, kuri lai
ko žmoniją ant žmonijos 
laipsnio.

Paduokite jus vaikui gy
vulį, negalintį apsigint, ir 
tas nelaimingas sutvėrimas 
arba gyvas neliks, arba liks 
baisiai nukankintas. Tik 
suleiskite vaikus į krūvą ir 
neįsakykite jiems, kaip elg
tis, tuoj prasidės tarp jų to
kios peštynės ir vienas kito 
skriaudimais, kokių beveik 
nematysi tarp suaugusių 
žmonių. Tas vaikas, kuris 
neretai buvo gatavas auklei 
išbadyt akis, kuris kankino 
gyvulius ir paukščius, kuris 
atiminėjo nuo kitų vaikų 
daiktus ir mušė juos, lieka 
geru ir tobulu tik tuomet, 
kada išauga į žmogų, kada miai, niekur pinigų neskleis- 
mokslu ir savęs kontroliavi- damas.

sykį liudija mums, kad vai-1 mu pagimdo idėjas, sąžinę ir 
[dorą.

Iš to atžvilgio turiu tarti, 
kad nė vieni tėvai neprivalo 
tikėt, jog jų vaikas yra ge
ras, jog jis skiriasi nuo ki
tų vaikų. Ypač motinų ego
izmas verčia manyt jas, kad 
jų vaikai yra geri 
iš prigimties. Jos tankiai ne
atkreipia atidos į mokinimą 
ir todėl išaugina vaiką gyvu
lišku.
\Ne mušimu turite mokinti 

vaikus, bet paaiškinimais. 
Jie nekalti už nežinojimą, 
kas geras ir kas blogas — a- 
pie tai jie turi išmokti. Mu
šimas padaro juos da labiau 
žiauriais.

Jus galite padaryt iš savo 
vaikų tokius, kokius norite, 
tik turite mokinti pagal savo 
užmanymą.

Bukite atsargus. Neiš
leiskite iš atidos, kad vaikai 
nėra gėri ir tobuli. Visuo
met bukite pasiryžę juos 
mokinti ir tikėkite, jog tik 
mokslas juos padarys ge
rais.

kas pergyvena da žemesnio 
gyvūno laipsnį.

Daugelis kvailų tėvų mu
ša savo vaikus ir kitaip kan
kina už bile kokį prasižengi
mą, atimdami nuo jų svei
katą ir gabumą. Mat, tėvai 
tiki, kad vaikas iš pat pri
gimties yra tobulas ir ge
ras ,tik paskui jis iš savo no
ro prasižengia.

Tėvai privalytų daugiau 
mokintis apie fiziškąjį ir 
protiškąjį vaikų vystymąsi,

monėms sulaikytų vaikus 
nuo prasižengimų.

Nereikia užmiršt, kad 
žmogus yra išsivystęs iš že
mesnių veislių gyvūnų for
mų. Embrijologija mums 
darodo, kad žmogaus kūnas 
prieš užgimimą pereina dau
gelio žemesnių veislių gv- 
yunų formas. Čia norimą 
pasakyt, kad nuo užsiveisi- 
mo žmogus da yra toli nuo 
žmogaus, jis pradeda būt 
vienokiu gyvunu, paskui ki
tokiu ir taip eina, kol jis per
eina i žmogui panašų pavida
lą. Vienok ir užgimęs kūdi
kis nėra da pilnu žmogum.

rniausią! perskaityt 10 to-‘dėt atskiri garsai, 
kiu moksliškų knygų, kurios 
supažindina su universališ- 
kasiais pasaulio ir žmonijos 
klausimais ir dalykais. Kitas 
knygas paskui pasirinkite 
nagai savo nažvalgas ir ti
kslą. Ypač į savo tikslą at
kreipkite atidą. Viso pa
saulio tikslo neapžiosite, to
dėl turite, pasirinkt tik vieną 
ir skaityt prie jo atsinešan- 
čius raštus, nes išsitobuli
nus greičiau bus jums pa
siekt tikslą.

Ar žinote, kad—
Apskritas akras kviečių 

Suvienytose Valstijose duo
da 12 bušelių grudų; Angli
joj vienas akras duoda 27 
bušelius.

Briežukų Anglijoj padaro 
daugiau, negu kokioj nors 

. kitoj šalij.
Bitė tuščia pralekia 40 

mylių į valandą, bet grįžda
ma su medum, negali dau
giau padaryti, kaip 12 my- 
lų į valandą.

Vaikai yra 
žiaurus.*

1906 metuos liko pranešta 
laikraščiuose, kaip trįs jau
nos mergaitės mieste Pal
myra, N. J., kankino paraly
žiuotą ir ant lovos gulinčią 
moterį Izabelę Bailev. Vie
na mergačių turėjo 11 -metų 
amžiaus, kitos dvi 8. Senelė 
turėjo 85 metus. Iš kanki
nimo priežasties ji pasimirė 
ir mergaitės likos nubaustos 
už jos nužudymą.

Visi Amerikos gyventojai 
tuomet stebėjosi, kaip galėjo 
tokios jaunos mergaitės leis
tis ant tokių žiaurumų, ko
kiais jos kankino senelę. 
Mat, žmonės papratę yra 
manyt, kad maži vaikai yra 
geri, dori, lipšnus ir gailes
tingi.

Šitas atsitikimas privertė 
tulus laikraščius paaiškint, 
jog trįs jaunos mergaitės 
nebuvo kokiomis nors išga
momis, o tokios pat, kokioms 
yra ir milijonai kitų mergai- NZ • cių.

Tėvai pripratę yra pripa
žint savo vaikus dorais ir tas 
jų fanatiškas egoizmas at
neša didžiausią blėdį žmoni
jai. Sykį ant visados tėvai 
turėtų suprasti, jog vaikai 
vra^kurkas didesni melagiai, 
vagįs ir žiaurunai, negu su
augę žmonės.

Viršminėtas faktas da

Kretinga (Telšių pav.). 
Vietinis krasos viršininkas 
P. gruodžio 3 d. nusišovė. 
Susekta, kad valdiškų pini
gų krasoje pritruko 4,000 
rublių. Visi stebiasi, — nes 
krasos viršininkas buvo {y- 
lus žmogus ir gyveno ra-

■s 1
1 1
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Z. Aleksa.

Šeimyniškas lietuviu 
gyvenimas Juškevičiaus 

dainose.
(Tąsa).

Taip pabroliais, taip pamergėmis turi 
būt jaunojo arba jaunosios broliai, giminės 
(gentis) arba draugai-kaimynai. Nemažiau 
svarbus dalykas ir vestuvių žaislai. Beveik 
visi vestuvių žaislai nešioja įvairių gyvūnų 
vardus. Tie gi vardai pas žmones, pas ku
riuos gentai užsiliko ligi paskutinių dienų, 
kartu yra ir jų gentų vardais. Gal ir šitie 
žaislai buvo gentiškais žaislais. Gal kiekvie
nas gentas turėjo savo žaislus ir už tai nuo 
gento vardo ir žaislai-šokiai įgijo savo var
dus. Bet tai abejotinas dalykas.

X.
Dabar nors trumpai peržiūrėsime ko

kioj tvarkoj eina vestuvinės apeigos. 1) 
Stebėjimas arba medžioklė paskui mergas. 
2) Sanvedybos arba merginos tėvų užklau
simas, ar leis jie savo dukterį už vyro tekė
ti. 5) Pažintuvės. Senovėj, kada vaikų ap
sivedimas priklausydavo vien nuo tėvų no
ro, vis vien tėvams rūpėjo vienas kitam pa
rodyti. 4) Piršlybos — susitaria vaikinas 
su merginos tėvais ar jie leis už jo savo duk
terį. 5) Sanderybos — derasi apie kraitį ir 
užrašus. 6) Meglavimas — jaunieji rūpinasi 
susipažinti tarp savęs. 7) Ž valgy tuvės — 
aiškiausiai parodo, kad apsivedimas pri
klauso beveik vien nuo įvairių apsirokavi- 
mų. Čia labai svarbu apsipažinti su jauni
kio turtu, ir merginos tėvai važiuoja pas 
vaikino tėvus pasižvalgyti. 8) Žiedynas— 
žiedus apsimaino. 9) Kvotimas — taiso už
sakus, o klebonas pertikrina jaunųjų tekė
jimą. Apeiga labai nesvarbi ir aiškiai ma
toma, iš šalies prisiegta. 10) Mergavimas— 
jaunoji užbaigia savo mergavimo dienas. 
Česnis-vedis vaišina nuotakos gimines. 12) 
Didvakarvs arba mergų vakaras. Vienos 
mergos renkasi pas nuotaką, kitos pas jau
nikį. Jaunikis siunčia dovanas nuotakos gi
minėms. Dainuojamos dainos. 13) Kvies
lys — vienas jaunikio, kitas nuotakos; 
kiekvienas jų kviečia savus svečius. 14) 
Mergvakaris — mergos rėdo nuotakos gal
va. kad priruošti ją prie vestuvių, : 
leistuvės vedžio ir jojimas pas nuotaką. 16) 
Lauktuvės vedžio ir jo neįleidimas Į namus 
17) Vedlio įsiprašymas prie suolsėdžio. 18) 
Vedlio (buvusio kvieslio) ginčai su suolsė
džiu. 19) Vadavimas suolo per pabrolį. 20) 
Išvadavus suolą nuo mergų svotai su. 
mergomis dainuoja ir valgo. ^Nuotaka tuom 
tarpu slepiasi. 21) Jieškojimas pasislėpu
sios nuotakos po paklode arba bragu. Pa- 
brolis tankiai vieton nuotakos randa seną 
bobą, katę arba ką kitą. 22) Nuotaką ats
kiria nuq mergų ir giminių. Daug ašarų. 23) 
Kvieslys Vaduoja suolą nuo mergų. 24) At
vedus nuotaką iš po paklodės ir išvadavus 
suolą prasideda posėdis, vaišinimas. Pir
mas jaunųjų pasibučiavimas per vestuves. 
25) Valgo vedžio karvolių (pyragą). 26) 
Prasideda šokiai (suktinis) su dainomis. 
27) Ačiavimas ir dovanų rinkimas. Daug 
dainų. 28) Kraitvežio atvažiavimas. Krai
čio vadavimas ir jo išvadavimas. 29) Nuo
takos svočia. 30) Pabrolis jaunojo paduoda 
jaunajai vainiką ir sako atsakančią kalbą. 
31) Nuotakos atsisveikinimas (atidėkavoji- 
mas) su tėvais, giminėmis ir svečiais. Daug 
ašarų. Išvažiuoja į bažnyčią. 32) Bažnyti
nės apeigos. Tarp kitų apeigų ši mažai ver
tės turi. Tai tik formališkumo išpildymas. 
Bažnytinės apeigos (šliūbas) užsibaigia 
karčiamoj (gaspadoj). 33) Lauktuvės jau
navedžio marčios. Jaunasis su jaunaja va
žiuoja pas jaunojo tėvus. Vakare nuotaka 
nuliūdus eina į klėtį gulti. Ant rytojaus ves
tuvių svečiai vagia pas kaimynus gyvulius. 
Tai prasimetimas vestuvninkų. 35) Kilavi- 
mas jaunavedžių. Bildesiu prikelia, o ei
nančius į namus aplieja vandeniu. 36) Da 
prieš jaunojo svočios atvažiavimą turi būt 
jaunųjų praustuvės alumi. 37) Išvažiuoja 
ant tam tyčia prirengto vežimo ir parveža 
svečią. 38) Kitur jaunuosius prikelia su 
dūdomis. 39) Gabturavimas su šliku. 40) 
Viduryj kiemo jaunojo tėvas pasitinka

marčią, mošos nuvalo jos kojas, o vaikinai 
vandeniu laisto. 41) Svočia vaduoja suolą. 
42) Marčia vaduoja pagalvį. 43) Pasėdas po 
sukeltuvių. Vaišinimai ir dainos. 44) Šokiai 
45) Vištavimas. 46) Pas jaunąją turi būt du 
kart tiek pasekėjų kaip pas jaunąjį. 47) Pa- 
dabinimas ir apšvietimas seklyčios, kad 
gražiau išrodytų. 48) Marčpietis. 49) Po 
marčpiečiui jaunoji išeina į vidurį aslos ir 
lieja gėrimą į lubas. 50) Šokiai. 51) Dovanų 
dalinimas. 52) Svočios karvolius. 53) Kar- 
volius šešuro. 54) Netikusio piršlio pakori
mo nudavimas už jo neva prigavimus. Teis
mas ir nusprendimas. 55) Užbaigimas ves
tuvių. Svečiai išsiskirsto. 56) Jaunieji ap
lanko jaunosios tėvus. 57) Jaunosios tė
vai aplanko jaunojo tėvus.

Jau ši trumpa vestuvių apeigų peržval
ga rodo, jog seniau pas lietuvius šeimyniš
ki santikiai buvo visai kitoniški. Nuo tų tai 
kitoniškų šeimyniškų santikių ir užsiliko 
dabartiniejie vestuviniai papročiai. Mat, 
šeimynos forma greičiau mainosi, kaip įvai- 
paskutinių dienų, čia da turiu pridurti, 
kad kalbant apie žmonų vogimą ir jų pirki
mą, nereikia manyti, kad kadais buvo to
kia šeimynos formą, kurią reikėtų pavadin
ti „šeimynos forma su žmonų vogimu ir pir
kimu.” Panašios šeimynos formos niekados 
nebuvo. Buvo tik laikai, kada apsivedimas 
reikalavo žmonų vogimo arba jų pirkimo. 
Tie laikai tęsėsi pradedant nuo apirimo 
kuopinių šeimynų, ligi porinės šeimynos. 
Kadangi vogimas ir pirkimas buvo tik ap
sivedimui reikalingi, tai jų liekanos ir 
smarkiausiai atsispindėjo vestuvinėse ap
eigose. Dėl mus labai svarbu ir tas atsispin
dėjimas: jis leidžia geriau praeitį pažinti.

D r augysčiu Reikalai PaJ iesk°j imai
--------------- Pajieškau Franciškaus Petraičio,

Dr-stė Lietuviška Tautiška Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės 
Tėvynės Mylėtojų No. 1. valsč-> Purvių kaimo. 3 metai kaip A- 

Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis,
4600 S. Paulina st.

Vice-prez. F. A. Mišius
4602 So. Ashland avė.

Prot. rašt. K. A. Čiapas,
4436 S. Hermitage avė.

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,
4606 S. Paulina st.

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland avė.

Užžiūrėtojas org. StT Ragauski,
4612 So. Wood st.

SUSIRINKIMAS.
Lietuvių "Apšvietos Draugystė,” 
Brooklyn, N. Y., laikys mėnesinį susi
rinkimą 4-tą dieną vasario (Feb.), 
1912 m., 3-čią vai. po pietų, po No 
101—103 Grahd st. Meldžiam visus 
atsilankyti.

Su pagarba J. M. D. Sherkus, sekr.

PRANEŠIMAS.
Elizabeth, N. J. Šiuomi pranešame 
visiems lietuviams, jog 26 d. sausio 
1912 m. susitvėrė draugystė, po vardu 
"Laisvė.” Tikslas draugystės pašal
pa ligoje su posmertine, taipgi plati
nimas apšvietos lietuvių tarpe. Į 
minėtą draugystę gali prigulėt vy
rai, moters ir vaikai nuo 10 metų, be 
skirtumo tikėjimo ir pažvalgų.

Norintieji prisirašyti, ateikit Pėt- 
nyčioj, 2 vasario ir prisirašymas 
trauksis per kelias pėtnyčias. Dabar 
įstojimo jokio nėra, reikia užmokėt 
tik 50 c. mėnesinės. Todėl meldžia
me paskubėti Toliau reikės mokėt ir 
įstojimo.

Su pagarba DR-STĖS TVĖRĖJAI.

X

XI.

merikoj. Turiu labai svarbų reikalų; 
kas apie jį žino arba jis pats, mel
džiu atsisaukt ant šio adreso:

Robert Meiron,
P. O. box 3, Washington Dep., Conn.

Jeigu kuri mergina norėtų apsives
ti ir turėti linksmų gyvenimų, tegul 
atsišaukia ant žemiau minėto adre
so. Aš nenoriu pinigų, bet jeigu tu
rėtų ant čeverykų, būt neprošalį. Aš 
turiu 21 metus, taipgi kad ir ji ne
būtų senesnė. Turiu darbų gerą, pel
ningų ir ant visados. Taigi, kuri pa- 
mylėtumet ženybinį gyvenimų atsi- 
šaukit kuogreičiausiai o kožna gausite 
atsakymų, o jei ne ištoli, galėsim 
ypatiškai pasimatyt.

M. Dobilas, [6]
Post Office, Bedford, Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 18 iki 26 metų, ne senesnės ir turi 
būt su pinigais. Aš pasirengęs prie 
biznio. Merginos, kurios nori susipa
žint su manim arčiau, meldžiu atsi
šaukt per laiškų ant šio adreso:

J. žajankauskas, [7]
308 N. Tremont st., Kewanee, III.

Pajieškau pažįstamo Antono Gird- 
denio, Kauno gub., Telšių pav., ir pa
rapijos, Novarėnų miestelio. Treti 
metai Amerikoj ir nežinau kur randa
si. Turiu labai svarbų reikalų. Malo
nėkit atsišaukti arba kas žino meldžiu 
pranešt šiuo adresu:

Ona Norkienė po antru vyru 
Vaicekauskienė,

65 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

turiu svarbų reikalų; meldžiu atsi
saukt pačiam arba kitas kas apie jį 
žino, duokite žinių, už ką busiu dė
kingas :

Antanas Petrushis,
Box 411, Strutners, Ohio.

Pajieškau pažįstamos merginos 0- 
nos Laškauckiutės; du metai kaip ji 
Amerikoj, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Šaduvos miesto; turiu svambų reikalų. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

K. Arlauckas,
579 W. 6-th st., St. Charles, III.

Pajieškau merginos apsivedimui, tu
ri būti laisvų pažiūrų ir mylinti ap- 

jaunesnė 
metų ir nesenesnė 25 metų, 

malonėkite

švietų ir kad nebūtų
18
Norinti plačiau žinot 
kreiptis antrašu:

Joseph Chesnauskis;
194 North Broadway, Aurora, III.

Pajieškau savo dėdės, Povilo Rup
lio, paeinančio iš Lietuvos Kauno 
gub., Panevėžio pav., Remygalos par., 
Kutiškių kaimo; kitados gyveno Af
rikoj. Girdėjau, kad yra apie Chica- 
go, III. Esu labai išsiilgęs ir turiu la
bai svarbų reikalą; meldžiu jo paties 
atsišaukt arba kas apie jį žino, 
meldžiu pranešt šiuo adresu:

M. Drasutis,
Shady st., Charleroi, Pa.1201

Vestuvinės apeigos reikalauja ir tam 
tikrų dalyvaujančių ypatų, žinia, nė vienos 

' vestuvės negali apsieiti be vedžio (jaunojo) 
ir nuotakos (jaunosios). Jau jų užvardy- 
mas rodo, kad vienas veda, o kita tik paskui 
nuteka. Patįs užvardinimai sako, kaip se
niau vestuvės buvo taisomos. Be šitų svar
biausių ypatų męs žinom da vedlį, ką ”svod- 
bą” veda. Jis pildo tos kuopos vado prieder
mes, ką seniau užklupdavo merginos tėvų
namus. 2) ir 3) vedžio ir nuotakos pabro- ■ 
liai, pildo senovės gentininkų priedermes.į 
4) Suolsėdis pildo gento viršininko prie- 

15) Iš- dermes; ir dabar jis tankiausia būna namų ■ 
- i gaspadorius arba svočios vyras. 5) Svočia 

nildo gento viršininko (seniūno arba kuni
go) žmonos priedermes. Pamergės reika- 
• ingos vieton senoviškų seserų. Pabroliais 
ir namergėmis būna broliai arba artimos 
giminės, jeigu jos yra.

TĖMYKIT! TĖMYKIT!
Pirmą sykį Dramatiškas Ratelis prie 
L. S. S. kuopų Chicagoje statys sce
noje K. Jasiukaičio nauja 3 aktų ko-

i mediją
"SVEČIAI IŠ LIETUVOS”

j Nedėlioj, 4 d. Vasario, 1912 m., Hull 
House svetainėj, kampas Polk ir Hal- 
sted sts., Chicago. III. Pradžia 7:39 v. 
vakare.. Įžanga 50, 35 ir 25 c.
Autorius komedijos yra gerai žinomas 

i kaipo gabus rašytojas feljetonėlių ir 
i sceniškų veikalų, kuriuos žmonės su 
I noru skaito. žingeidumą gi tos ko- 
| medijos da labiau padidina siužetas, 
Į nes paimtas iš taip nesenos praeities 
pagarsėjusio atsilankymo iš Lietu- 

| vos "svečių nebuvėlių” — kunigų
Tumo ir Olšausko. Aktai perstato 
patį priėmimą "svečių” inteligentais. 
Beto, vakaro programas bus pamar- 

• gintas puikiais monologais, duetais ir 
j t. t. [5]

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Pa- 
čėsos iš Padovanių kaimo, Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav. Taipgi Petro ir 
Antano Baltrukonių, Gudupių kaimo. 
Jie patys arba kas kitas praneškit 

| šiuo adresu:
Petras K. Pačėsa,

Taylor Spring. bx 67, Hillsboro, III.

Pajieškau draugės Uršulės Adomai- 
čiutės, Kupiškio parap. Turiu svarbų 
reikalų; ji pati arba kas apie ją žino, 
meldžiu pranešt šiuo adresu: 

Anelė Tatorytė,
P. O. box 230, Lewiston, Me.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
i turi būt laisvų pažiūrų ir mylinti 
! mokslą. Norinti plačiau susipažinti 
meldžiu atsikreipt šiuo adresu:

J. Šulcą, [7]
P. O. box 217, Larksville, Pa.

XII.t

Ir antrąją dalį užbaigsiu tuom pat, nuo 
ko pradėjau: Vestuvinėse apeigose meilė 
*-arp jaunųjų visai neapsireiškia. Vieton 
apsivedimo dėl meilės męs matom kelią prie 
vainiko tik per ašaras. Bet,už tai vieton tik
ros meilės įvairiose kalbose (kvieslių, ved
lių) matyt eros — paleistuvinga meilė. Taip 
nuotakos kvieslis kviesdamas nuotakos gi
mines ir kaimynus ant vestuvių tarp ko ki
to primena, kad prirengtų ”gražią, jauną 
mergelę ma jaunam pasibovyti.” Pasiro

do — mergos reikalingos tik žaislams. To 
pat reikalauja ir kitas nuotakos kvieslys 
(p.p. 83 ir 85). Dar daugiau nori vedlys kal
bėdamas su suolsėdžiu: „Kitiems kad ir po 
vieną, o man bent dvi” (p. 87). Kitam ved
liui ir to neužtenka, ir jis reikalauja ”pusę 
kapos mergyčių” (p. 88). Panašiai kviesliai 
ir vedliai kalba viešai ir prie merginų. Tas 
rodo, kaip žemai stovi moters musų valstie
čių akyse. Nereikia mylėti, išteks vien jos 
užlaikymo. Valstiečių žmona nėra tikra 
žmona, bet tik tairnaite, darbininke ir gu- 
lova. Maž daug tą patį galima pasakyti ir 
apie buržujo žmoną. Nekalbėsiu čia apie 
negeistinumą tokio apsireiškimo, nes tą 
klausimą reikėtų plačiau išgvildenti, čia 
tik pažymėsiu — net kalbant apie liaudies 
dainas ir vestuvines apeigas męs greit pa-
tėmijam nužemintą moterų padėjimą iri 
męs tuoj pamatom valstiečių merginas tik 
kaipo vaikino žaislą.

Dabar, kada jau męs susipažinom su 
įvairiomis šeimyniško lietuvų gyvenimo ;

(Toliau bus).

PASILINKSMINIMO 
VAKARAS.

Parengtas per 81-mą kuopą Liet.
Soc. Sąjungos, Subatoj, 3 vasario 
(Februarv), 1912, PROSPECT BUIL- i 
DING SVETAINĖJ, kertė Ashland ir 

i Division gatvių. Įėjimas iš Ashland
ant trečių lubų. Pradžia 7 vai. vaka- 

| re.. Įžanga 25 centai ypatai. Pro- 
į gramui pasibaigus bus šokiai ir kiti 
i įvairus pasilinksminimai.
i Visi lietuviai ir lietuvaitės yra už- 
kviečiami atsilankyti ant šio puikaus 
vakaro. KOMITETAS.

Pajieškau Prano Pažėros, pirmiau 
gyveno Brooklyn, N. Y., dabar neži
nau kur. Meldžiu jo paties atsišaukt 
arba kas apie jį žino teiksis pranešt 

i šiuo adresu:
Tony Pasakovičius,

17 Short place, Rochester,— N. Y.

Mau-Pajieškau pusbrolio Antano 
ragejo, Kauno gub., Šiaulių pav., Šau
kėnų parap.,Janudžiu kaimo. Apie 14 
metų kaip Amerikoj. Jis pats arba 
kas apie jį žinotų meldžiu duoti žinių 
šiuo adresu:

Vincentas Mauragejus,
P^O. box 453, Millinocket, Me.

LINKSMAS BALIUS.
Su programų, parengtas Chicagos 
Lietuvių Draugijos Sav. Pašalpos 
Subatoj, 10 vasario (Feb.) 1912, 
MIELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242—44 
West 23-rd Place. Durys atsida-ys 6 
valandą vakare; programas prasidės 
7:30 vai. vakare. Įžanga ypatai 25 c.

Maloniai kviečiam publiką atsilan
kyti ant šio vakaro. Bus Monologas, 
Deklamacijos, 81-mos kp. L. S. S. A. 
mišraus ir vyrų chorų dainos ir ant 
galo šokiai ir kiti žaidimai.

Davažiuoti galima bile karais iki 
18-tai gat., nuo ten 18-tos karais iki 
23-čio Place ir pusę bloko į vakarus.

Visus užkviečia KOMITETAS.

Pajieškau Kazimiero Griciaus, Kau
no gub., Šiaulių pav., Triškių parap. 
Judeikielių sodos; jis pats arba kas 

i kitas apie jį teiksis pranešti šiuo ad
resu, nes turiu labai svarbų reikalą. 

Viktor Kroli,
36 Everett st., Hyde Park, Mass.

Pajieškau Stanislovo Blinkevi- 
čiaus ir Stasės Blinkevičiukės, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Pušalotos pa
rap., Pazukų kaimo. Kas žino jų adre
sus arba jie patįs, meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

Joseph Blinkevicz,
32 Glenwood avė., Binghamton, N. Y.

TEATRAS IR BALIUS.
Parengtas Lietuvių Socijalistų Są
jungos, 137 kuopos, Subatoj, Vasario 
(Feb.) 3 d., 1912. J. STANČIKO SVE
TAINĖJ, 205—207 E. 115-th st., Ken- 
sington, III. Scenoje statoma "GA
DYNĖS ŽAIZDOS,” Br. Vąp-gšo IV 
veikmių drama. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Įžanga 25, 35 ir 50 c. ypatai.

Gadynė turi daug žaizdų./. Nereikia 
nė aiškint nes pats antgalvis parodo 
minėto veikalo svarbumų. Dalyvaus 
ir L. M. D. "Aidas” dėl pamarginimo 
vakaro programo. Ant galo balius.

Visus užkviečia KOMITETAS.

PAJIEšKOJIMAS.
Pajieškau agentų dėl užrašinėjimo 

pirmutinio lietuvaičių laikraščio ”A- 
merikos Lietuvaitė.” 50 c. ant metų., 
10 c. už tris mėnesius ant pažiūros. 
Reikalinga jauna mergina norinti iš
mokti darbų ir pas mus pasilikti. At- 
sišaukit pas išleistojų.

G. A. BARONAS.
P. O. Box 125, McKees Rocks, Pa.
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Reikalingi du kriaučiai, vienas 
mokantis kotus siūti, o kitas — keli
nes ir kamzelkas. Geriems darbinin
kams gera mokestis ir darbas visa
dos. Meldžiu atsišaukt greit ant ad
reso:

P. A. Yechinskas,
96 Green st., Worcester, Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui; tu
ri būt apsipažinus su visuomenišku 
gyvenimu ir laisvų pažiūrų. Nuo 25 
iki 30 metų amžiaus. Mergina norinti 
plačiau su manim susipažint malonės 
kreiptis šiuo adresu:

Petras Gricius,
106 Market st., Brighton, Mass.

Pajieškau .Juozapo Žeimio, kuris gy
veno Haverhill, Mass. Jau bus 2 me
tai, kaip nebežinau kur jis gyvena, tik 
girdėjau, kad išvažiavo kur kitur; 
meldžu atsišaukti ant šio adreso:

Juozapas Stankus,
Box 271, Coalton, W. Va.

Pajieškau pusbrolio Liudviko Rui- 
bio, Kauno srub., Raseinių pav., Kel
mės parap.; 8 metai kaip Amerikoj; 
Pirmiaus gyveno apie New Yorką. Aš

X. >

VAGĮ.SUGAUKITE
Juozapas Tvacka kuris 

neperseniai apsivedė su ma
nim ir pagyvenęs porą mė
nesių išviliojo nuo manęs 
$1,300.00 pabėgo. Jis paei
na iš Kauno gubernijos, Ve- 
jališkių sodos. Nosis smai
la, raupuotas veidas, vidu
tinio ūgio ir tur ant smakro 
duobukę.

Kas man jį sujieškos gaus 
$50.00 dovanų. Meldžiu pra
nešt šiuo adresu: [51

Tcresa Tvackienė,
212 Broadway,

So. Boston, Mass.

BUK MANDAGUS! 
nusipirk *

—ETIKEIA—
Taisyklės, kurių kiekvienas turi prisi
laikyti apsiėjime su kitais. Ten rasi 
su virš 300 pamoldnimų gražaus pa
sielgimo dėl visų, visokiuose atvejuo
se. [8]

Mary M. Rice-Herman,
112 E. T9-th st„ New York, N. Y.

NAMINĖ MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta) $1.00.
Vaikų draugas arba kaip mokintis 

skaityti ir rašyti be mokytojo .. 15c.
Naujas Budas mokintis rašyti bu 

mokytojo.......................................... 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundų, 

su paveikslais (apdaryta)....... 35c.
Pinigus siųskit per Money Order 

šiuo adresu: [16-2]
P. MIKOLAINIS,

BOX 62. NEW YORK C1TV

NAUJOS KNYGOS: 
„NAUJAUSIOS DAINOS ir EILĖS.” 
Telpa 80 įvairių dainų. Kaina tik 20c. 
"PASAULIO RATAS.” Astronomiš
kas aprašymas saulinės sistemos. 
Su paveikslėliais. Kaina 25 c.

Reikalavimus ir pinitrus siųskit šiuo 
adresu:

J. STROPUS. [6-2]
30 W. Broadway. So. Boston. Ma-s

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS AMERIKON IK 

IŠKELIAVUSIEMS.
Jeiguu nori žinot anie visas laivų 

kompanijas, kokie yra laivai, iš kur 
jie priplaukia, kiek kur yra mylių, 
kur randasi didieji kompanijų offisai, 
kokius žmones įleidžia į Suvienytas 
Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek ver
tės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. štampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

J. VALUKONIS, [5 2]
261 W. Broadway, So. Boston. Mass.

•r



Tarnas:— O, ji neap
vils !

Teisėjas: 0 ką tu žinai?
Tarnas — Manęs pereitą 

vakarą neapvylė.

pra-

Matai, juk kaip

Aliejus per telefoną.

Vienas aliejaus pirklys 
turėjo išeiti iš ofiso, o jis 
neturėjo nieko daugiau pa
likti, kaip tik moteriškę, ku
ri ateidavo kas diena išmaz
goti grindis.

— Štai, tamista — tarė jis 
jai — aš turiu išeiti ant ke
lių valandų; jeigu suskam
bės telefonas, tamista nu-

Pragare geriaus.

Juras: — Na, kur tu, Rati
lai, geriaus norėtum eiti: į 
dangų ar į pragarą?

Raulas: — Žinoma, 
garan!

Juras: — O kodėl?
Raulas:

ant žemės, taip ir danguje. 
Dabar ant žemės žiema ir 
dideli šalčiai — tas pat ir 
danguje. O pragare visados 
šilta vietelė. Taigi geriaus 
būtų pragare, šilumoj, negu 
danguj nuo šalčio dantis 
barškint žiemos laike.

Juras:— O gal, ir tavo tie
sa... Kiauraprotis.

Iš ko sutvertas nigeris?

Mokykloje kunigas klau- 
imk ragelį ir sakyk: ”Hello! s*a va^: k ko Dievas
Kas tenai?” ir lauk atsaky
mo.

Išėjus jam laukan 
suskambėjo ir telefonas. 
Moteris pribėgo ir šaukia:

— Heilo! Heilo! Kas te
nai?

—Tai aš, Bobsonas — bu
vo atsakymas. — Gavau 
daug šviežio aliejaus ir tuo- 
jaus jums nusiųsiu. Bukit 
gatavi jį priimt.

Kada pirklys parėjo, prie 
telefono stovėjo moteriškė 
ir laikė pakišus po juo vie- 
drą.

— Ką tamista darai? 
— užklausė jisai.

— Sakė, kad aliejų tuo- 
jaus paleis — atsakė jinai.

sutvėrė žmogų?
I vaikas: — Iš molio nųli- 

tuoj pino ir įpūtė nemirtiną dva-

Profesorius: — Žmogaus 
yra toks jau prigimimas, 
kad kiek jis negautų, vistiek 
jis nori daugiau.

Girtuoklis: — Saliune — 
taip; bet policijos nuovado
je — ne!

šią.
Kunigas: — Gerai, puikus 

iš tavęs berniukas!
II vaikas: — Ogi nigeris 

tai jau, turbut, ne iš molio, 
nes labai juodas...

Kunigas: — Tylėk tu neti
kėli... !

III vaikas: — Cha, 
cha...

Kunigas: — 0 ko tu, 
ma, ten kvatoji?!

III vaikas: — Kurgi 
kvatosi; nežino, iš ko nige
ris sutvertas...

Kunigas: — Nagi pasakyk 
tu, kad jau žinai.

III vaikas: — Kogi čia ne
žinosi. Dievas molio mažai 
turėjo — išteko tik vienam 
žmogui nulipinti, o jam no
rėjosi da kitą, — na, jis kitą 
nulipino iš juodo dumblo, — 
tas ir pasiliko juodas — ni
geris.... Kiauraprotis.

i

vardą jo bus galima užrašyt 
Gabrio enciklopedijoj.

Aitvaras.

1912 METAMS, sutaisy
tas J. Ilgaudo, jau išėjo iš 
spaudos ir gaunamas visuo
se knygynuose, o taipgi ir 
"Keleivio” Redakcijoj. Kai
na 25 c. Kalendorius pa
puoštas gražioms iliustraci
joms, turinys naudingas ir 
vertėtų jį kiekvienai šeimy
nai nusipirkti.

SKAITYTOJO ATIDAI.
Visų gerbiamųjų ”Kelei

Marė: —Sei, Keidi, Fren- 
ks sakė, kad aš labai graži. 
Kaip tu sakai, ar užkviest jį 
kada pas save?

Keidi: — Nau , to neda
ryk! Geriau tegul jis jau 
ir mislina, kad tu graži.

Ohio valstijoj esanti mo
teris, kuri turi jau šimtą me
tų amžiaus ir nė sykio da 
nėra pabučiuota.

Ne dyvai, kad ji taip’ ir 
paseno.

DIDIS 
GYDYTOJASi

I

Telephone So.

Dr.F.Mr tukli lis
495 Broadvvay, So Boston.

Šuo 12-2 d'eiią ir •••»«• .-!• vakar*- 
Nedėliotu* iki S vai. po pietį.

E

naujausios mad
GRABAR1USIR BALS UiUOTOJAS 
Atlieka visokį dalbų pru palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangių prekę.

336 Broadvvay, So. Boston. 
Gyvenimu vieta blū Ur«ad*ay.

i
i

MOKYKLA ŠOKIŲ.

r VaIz> tw0 
step, būck

*

♦ \v

i
t i

■'J

"r 
vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti "Keleivį” sulaikyti.

PASARGA.
Mainant adresąreikia 

sados priduot naująjį ir
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

”Kel.” Administracija*

*• c
“ VZ

»

wing, buck 
skirt ir kitus.
Iš viso 95 šo
kius.

JULIUS S.PROF.
2124 S. Halsted st., Chicago.

Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabirę*daktarišką mokslą univeršitet* valstijos Indiana, 
ir baigjs kvotinius aukavusioje ir tau paskutinėje dakia- 
L‘?.!f.ltt~.n’?kyk!i,J •'«» York P«»VGra<luate MEDICAL 

St HOOL k UOS EIT A L, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojinįiausiij li.-u ir daryme operacijų; pa
baigęs tą mokslą Įgaus vardu cukšlo, didžio dakiaro. Dr 
1U. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi- 
anapolis. Ind . kur turėjo d.\ię praktiką gydyme įvairių 
ligų atlikdamas savo užduot kuo genaušei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot j'ics n jo išnaudojimo per nesąžiniškus 
daktarus. įrengė savoje era naminį l.goabutį ir:

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikata:, skubei kreipkis pas manę ypatiškai arba 

la'šku. o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes ai turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį tieksią, tau pagelbėsiu ir suteik
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikrįs, kad 
esu pabaigęs didesnį dak'arišką mokslą ft geliu geriau gy dyti negu kiti daktarai 
svetimtaučiai.

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo viso

kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių, išbėrimo, kūno niežėjimo, vi
sokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukiu galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų. neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuc greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-„ 
silpnėjimų sveikatos. Tcip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų Fr neregu- 
lariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Spociališką Diplomą dol darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai regai pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tj 'u pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriauset ir už menką mokestį." Darau teip gt operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas? Išgvdau su naujausio budo operacija rep'urą. už menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje’ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiš- 
kai. tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnate Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj ar k'tose šalise.

Atsilankantiems ypa’iškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų 

LIGOKBl’TĮ. Biednus gydau DOVANAI.Dr. Ignotas Slankus M. D. ■«*
Vai. Ofiso- no 9 ik 12. no 2 ik 4. ir no 6 ik 8 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakaro-

VI-
se-

MOTERYS IR MERGINOS
Nepirkit gatavų skrybėlių nė dre- 

sių, nes tokios tik sugadina jūsų iš- 
veizdų ir figūrų. Ateikit pas mane 
aš padarysiu kuopuikiausias dresias . 
ar tai paprastas ar šliubines, ir pada
rau gražias skrybėles. Kalbu lenkiš
kai ir angliškai.

Mrs. K. NOOL, 
328 E. st.. So. Boston, Mass.

I

X
PADlEk A VO2NES DAHTzkRL IGNOTU STANKŲ

Nuo visokiu spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų, 
niera geresnio daktaro. kaip Dr. I. Starkus. Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgy 
dyti. Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlton Stręet Phiiadelphia Pa.

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingą padėką Dr Stankui už išgydymą nervų liga ir sugrąžinimą 
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsisakė išgydyti, ir vuims su slaptomis ligomis patariu kreiptis pas 
Dr. 1g. Stankų, o nepasigailėsi* e savo žygio A. Zn.udzcn, Salėm, M a ss. 57 Pmgree Strcet.

John Akuotaitis Nlontreal Que Cana ia. rašo: Meilutis gydytojau:- š-šta diena kaip gavau nuo 
Tam>tos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabuatsidekavou Tamstai iš džiaugsmo da tik pu
sę! i karstu sunaudojau bet jau visas sustiprėjau ir baigtu gyti Daugiau neturu ką rašyti Ties jau ne
reikalauju daktariškos pagelbės Ta įkin liga, kuri taipdaug prikankino mane -r kūną kiti daktarai 
laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių Tamstoms už pieų ir greitą išgydymą.
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėka* o u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido, 
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulų. Kiti 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs į mano namus 
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Sirect Philadelpasa. Pa.
IA.MES PAKO. 923 So. 6th Strret Philadelphia. Pa. sako taip: Manęs niekas negalėjo išgydyti nuo 
•»’’msenėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gydulėmis kurias 

> mano akių savo aptiekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreiptis 
>. daktaro Ignoto Stvnkaus; kurie jau pa metėt nodieją išsigydyti.

Sykį atėjo bažnyčion gra
žiai apsirengusi moteris. A- 
pie vidurį bažnyčios pasivi
jo ją durų sargas, paėmė 
mandagiai už rankovės ir 
rodydamas pirštu atgal ta
rė:

*

— Šunų nevalia bažny
čion vestis.

— Tai ne mano šuva! — 
atsakė moteris.

— Bet jis seka paskui ta- 
mistą.

— Tamista taipgi seki 
paskui manęs.

—Apdraudžiau savo gy
vastį ant penkių šimtų dole
rių.

— Tokiu budu neužsimo- 
<a ir mirti.

Konkursas.

Teisingai apkainavo.

Socijalistas: — Jei tamsta 
norėtum žinoti, tai Japoni
joj galima nusipirkti sau 
pačią už dėžutę senų sardi- 
nų.

Katalikas: — Tai kas čia 
per dyvai? Gera pati ir ver
ta to.

Ji neapvils.

Teisėjas: — Aš turiu pas
kirtą pasimatymą su ta 
šviesiaplauke, ką anądien 
matei su manim kalbėjosi. 
Tik aš abejoju ar ji ateis.

' i
{

Pradėjus musą tautai kil
ti ir visokius kultūros dar
bus veikti, pasirodo, jog 
mums trūksta žodžių kiek
vienam dalykui pavadinti. 
Žinoma, tuomi aš nenoriu 
pasakyti, kad mus kalba yra 
biedna. Saugok Dieve. Mu
sų kalba yra seniausia ir 
gražiausia, vienok kad rei- 
kalingiausio žodžio mums 
trūksta, tai ginčų apie tai 
negali būt. Tuo žodžiu' yra 
”down and out.” šiandien 
turime ant tautiškos dirvos 
užsitarnavusį p. J. O. Š., p. 
J. G. ir daug da kitų, ku
riems reikia jau tverti 
”Down and out kliubą,” o to
kio žodžio musų kalboj 
(nors ir seniausioj) nėra.! 
Taigi mano nuomone reikė
tų parinkti tam tikslui aukų 
ir apskelbti konkursą. Kas | 
geriausiai jį išvers, tas gaus j 
dovaną, sudėtą iš aukų, ir I

Teatras ir Balius I
šel-

ne-

Mokslaeivių Paskolos Ratelio 7=ta kp., Brooklyn, N. V.,
Parengia labai gražų perstatymą ir balių. Bus vaidinama pirmu kartu trijų veikmių 

drama “ŽMONES.” Minėtas gražus pasilinksminimas atsibus

Subatoje, 3 Vasario February , 1912'm.
Kosciuszko 

Hali.Frank A. Belling’o svetainėj
684 3-rd avė., kampas 21-st st., Brooklyn, N. Y

Prasidės lygiai 8:15 vai. vakare

Pirmame akte dramos, Onytės tėvas — varguolis, išvaro jos numylėtinį ir priverčia ją 
ženytis su turtingu Tubanskiu. Tubanskis, tai ištvirkęs dvarininkas. Jis Onytės nemylėjo, 
ir pagy venęs su ja kokį laiką, ją išvaro ir ji įpuola didelį skurdą.

Po teatro monologas ir trumpa prakalba.

Vėliaus balius, lekiojanti krasa, dovanos. Daugiausiai gavusieji atviručių, laimės 3 puikias 
dovanas, vertės nuo 2 dol. iki $1.50. Tikimės, kad lietuviškoji visuomenė prijaus tam darbui ir pri
sidės su savo centais sušelpimui beturčių mokslaeivių, einančių augštesnius mokslus. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti: senus, jaunus, vyrus ir merginas ant taip linksmaus baliaus.

Įžanga: 50 ir 25 c. Perkantiems už 50 c. tikietą, duosime prenumeratos kortą, už kurią 
gaus 6 sąvaitems dykai laikraštį “Kovą”. Nepraleiskit taip puikios progos!

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.



Lietuviška Kanka

BOSTON, MASS-
92 SALĖM STREET.

Kapitalas ir kaucija f h mos $50,000.00
a

PKOVIDENCE, R I- 
MARKET SQUARE-

SALĖM. MASS.
213 DERBY STREET.
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' ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele
gramą, kuriuos atima per 3 dienas be jokio primokėjimo. Geležinkelio tikietus po 
visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOTARIJUSAS, padarom ir 

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudysimo Rusiško konsulio.

!S LIETUVOS!
Nemunu. Šįmet per vie

ną lapkričio mėnesį Nemu
nu per Jurbarką išgabenta 
į užsienį 800.000 rąstų už i 
900,000 rublių ir 6,000 sieks-1 
nių malkų už 1000,000 rub. 
Viso labo musų krašto girių 
per tą vieną mėnesį išga
benta už visą milijoną rub
lių.

Dvaras parduodamas. 
Dvaras Aleksandrava (Tel
šių pav., Kartėnų valse.) 
parsiduoda po 100 iki 150 
rublių už dešimtinę.

Diržų sodžiuje (Šiaulių 
pav., Žagarės valsčiaus) ras
ta žemėje daug pinigų, jų 
tarpe ir keli auksiniai.

Tauragės gimnazijai su
teiktos visos valdiškųjų 
gimnazijų teisės. Baigusie
ji 8 klesas galės stoti į vi
sus universitetus ir kitas 
augštesnes mokyklas.

Macocho ir jo draugų by
la. Teisėn yra traukiami dėl 
Čenstakavo Motinos Šven
čiausios paveikslo ‘apvogimo 
8 žmonės: Damazas Maco- 
chas, Izidoras Starčevskis, | 
Bazvlis Olesinskis, Katari- 
na-Alena Macochienė, Juo
zapas Blozikevičia, Juoza
pas Pertkevičia, Lucijonas 
Cyganavskis ir Vincentas 
Pianko.

Dam. Macochas kaltina
mas: 1) pirm sugalvotame 
savo brolio Vladislavo už
mušime liepos 25 d.; 2) pa
daryme neteisingų savo 
šliubo su Alena metrikų; 3) 
padaryme neteisingo paliu
dijimo, neteisingos ants- 
paUdos ir neteisingo Przy- 
miechos parapijos klebono 
parašo; 4) pavogime tam 
tyčia padarytų raktų draug- 
su vienuoliu Izidoru Star- 
čevskiu iš vienuolyno iždo 
9000 rb.; 5) pavogime iš 
mirusiojo velionio Bonaven
tūros Gavelčiko kambario 
5000 r. gruodžio 29 d. 1909 
m.

Vienuolis Iz. Starčevskis 
kaltinamas tame, jog jis ži
nojo, jog Macochas užmušė 
savo brolį ir kad jojo jieško- 
ma policijos, ir neišdavė jo, 
bet dagi perspėjo telegra
mą, kad pasislėptų. 2) 
kad slėpė Stanislovą Zalogą 
ir D. Mac. buveinę. Kiti visi 
yra kaltinami irgi kaipo D. 
Macocho padėjėjai.

Liudininkų iššaukta 88.
Įsakymas. Vilniaus gu

bernatorius išaiškino Viln. į 
miesto valdybai, jog- sulyg 
įstatų Šiaur- Vakariniam 
krašte visos visuomenės į-, 
staigos turi savo veikimą 
vest rusų valdiška kalba, to- 
dėlei Viln. miesto valdyba 
turi vartoti rusų kalbą ir vi
suose savo apskelbimuose ir 
iškabose.

Burčunų sodžiuje (Šiaulių 
pav., Pašvitinio valse.) ati
dengta šį rudenį nauja mo
kykla. Mokslas neapmoka-1 
mas. Jau pirmą dieną po ati
dengimo mokykla buvo pil
nų pilniausia vaikų.

Anykščiai (Ukm. p.). Sun
ki parapijos našta. Klebono 
jungas. "Blaivybė” ir blai- į 
vybė. Klebonas ir kamendo- 
rius. Knygyne. Dvi valdži. 
"Kalnai kalnuoti, pakalnės 
nuplikę! Kas jūsų grožei se
nobinei tiki?” Taip ir ver
žiasi nenorom tie žodžiai, 
kuomet artinies prie Anykš
čių. Ir tikrai! Nors čia da
bar ir nėra "balto miško,”, 
nors ir pasilikę 'd<n pakal
nės nuplikę," bet jauti, kad 
čia vasarą taip gražu, kaip! 
retai kur Lietuvoj. Priva
žiuojant prie Anykščių ir 
žiūrint į kalnuotą vietą, ro
dosi, kad artiniesi prie kokių 
tai kalnų, kad štai-štai pa
matysi dangų draskančias 
kalnų viršūnės. Bet tokių 
kalnų, žinoma, nepamatai, o 
pamatai didelę gotiškam sti
liuje bažnyčią, kurios bokš
tai taip ir veržiasi į dangų. 
Žiūrint į tą bažnyčią, neno
rom žmogus klausi: Ir kam 
šiam taip užsnudusiam kam
peliui reikalinga tokia puiki 
bažnyčia? Ir ar pakeliamas 
parapijos toks jungas? ... Į- 
ėjęs bažnyčios vidun įsitiki
ni, kad toji bažnyčia tai iš- 
tikrųjų nepakeliamas para
pijai jungas. — Parapija, 
turbut, iš visų spėkų stengė
si, kad pastatyti šią bažny
čią, bet išgalėjo tik sienas iš
vesti. Bažnyčioj gi vidus vi
sai tuščias, nepadailintas, vi
sai nepritinka prie jos iš
vaizdos iš oro.

Išėjęs iš bažnyčios taip ir 
jauti, kad ji savo sunku
mu spaudžia, gniaužia ne tik 
miestelį, bet ir visą apylinkę, 
visą parapiją, kad tai uždėta 
ant žmonių pečiu našta, ku
rią jie su dideliu vargu kelia.

Ir vėl ateina klausimas—

I

bet "Blaivybės” pirmininkas 
kunigas klebonas išranda į- 
vairias kliūtis ir rezultate 
kun. Braknis lieka nepriim
tas ”Blaivybėn".

Mat kunigas Braknis ab
stinentas ir trukšmadarys— 
jis stačiai per pamokslą šau
kia, kad parapijonįs pirmu
čiausia klebonijoj išnaikintų 
girtuoklybę. Mat kun. Bra
knis pasirodo tokiu naiviš- 
ku, kad mano, kad jeigu ką 
nors garsinti, tai reikalinga 
tai ir pildyti.

Galų gale prieina prie to, 
kad klebonas su kamendo- 
rium sau rankos nepaduoda.

Bet ne trumpoj korespon
dencijoj išpasakoti, kokie 
yra atsinešimai tarp Anykš
čių klebono, ir jo kamendo- 
ria*us.

Gyvuoja čia ir knygynas. 
Matomai, jam ir neblogai se
kasi. Turgadienį jo mažas 
kambarėlis taip žmonių pri
grūstas, kad rodosi štai-štai 
jo sienos truks, neišlaikę sa
vyje didelės žmonių minios.

Yra ir pasakos apie tą 
knygyną.

Štai jos:
Ateina knygynan vienas 

anstolis. Žiuri, krato, įieš
ko kokių tai neregėtų, negir
dėtų knygų, laikraščių, bet 
randa vien tik girdėtas ir re
gėtas, o paėmęs su savim ke
lius "neištikimus” pirmeivi
škos pakraipos laikraščius, 
greit sugrąžino , nei žodžio 
nepasakęs. Bet štai atsilan
ko knygyne klobonas.

— Žiūrėk, kad čia man ne
būtų "L. U.”, "L. ž.” rūsčiai 
šaukia.

Užtai aiškioj vietoj ramiai 
sau ilsisi "Vilties” kvieslys.

. u Petras.
("Lietuvos žinios.”)

kam tokia bažnyčia čia rei- į 
.kalinga? Ar jos reikalavo 
narapija, ar tikėjimo reikš
ti, ar...kunigų fantazija, 
kad parodyt savo galybę, 
kad pasakyt: "Štai ką męs 
galime!”

žymint į šią bažnyčią, taip 
’r norisi pasakyt, kad tai "ne 
navai Jono kepurę.”

Bet čia ištikrųjų taip ir 
jaučiasi visur kunigų galy
bės viešpatavimas. Išrodo, 
kad čia sunkios kunigo lete
nos užspausta, užgniaužta, 
•užmušta mažiausia laisvos 
dvasios kibirkštėlė.

— Kaip jus čia gyvuojate, 
ką manote? klausiu.

— Koks čia musų gyveni
mas, atsako: čia viską kuni
gas klebonas turi savo ran
koj užgniaužęs.

Žmonės vos kruta, vos ju
da. Tik šen-ten pradeda gy
vuoti laisvesnė- dvasia, pra
deda busti, krutėti jaunuo
menė, stengiasi išsiliuosuoti 
iš po dvasiško jungo.

Yra čia ir "Blaivybė” ir 
”Blaivybės" arbatnamis, ku
rį prižiūri buvęs aludinin- 
kas.

O štai tos "Blaivybės” su
sirinkimas. Jaunas r tik ką 
į šią vietą atkeltas kamendo- 
rius kun. Braknis prašosi, 
kad jį priimtų į "Blaivybę”.

Žmonės visi vienu balsu 
šaukia: "praošom, prašom”’]

Redakcijos atsakymai.
Incognito. — Nors jūsų 

raštelis geras, vienok neap
simoka vest ginčus su 
"Draugo” korespondentais 
per kitą laikraštį, todėl ne
talpiname. Juk tokios mela
gingos korespondencijos, 
kokia, kaip jus rašote, tilpo 
”Drauge,” nekenkia pirm
eiviams, o tik diskredituoja 
katalikų laikraštį.

Jaunam Springfieldie- 
čiui.— Malonu būtų, kad 
rašinėtumet į musų laikraš
tį ir ant toliaus, nes rašote 
gražiai. Prisiųstojo straips
nelio nedėsim, nes ne tik ap
garsinimai yra daromi to
kioj žargoniškoj kalboj, o 
ir laikraščių yra tokių.

. M. Kirtikliui. — Rašykit 
ką nors svarbesnio. Žinios 
apie to ar kito miesto oro 
permainas neinteresuoja; 
skaitytojų. Tamista praneš-! 
davai mums svarbesnių ži
nučių.

Kalakutui. — Korespon-i 
dencija iš Sheboygano pri
siųsta per vėlai, todėl netilps 
Reikia rašyt tuoj po atsiti
kimo.

A. A. Garliauskui. — La
bai norėtume patalpint jūsų 
straipsnelį, nes mintis pra
vesta gera, tik esame nepa
prastai užimti, o jį reikėtų 
perrašyt, todėl negalime į- 
dėt.

P. K. Pačėsai. — Gal ir su
naudosime toliau. Mintis ge
ra, tik taisvt reikės.z

P. Kučinskienei. — Ačiū 
už gerus linkėjimus ir pa
drąsinimą.

J. Mickevičiui.— Įdėsime 
toliau.

Jonui Dobiniui. — Pole
mika su demokratų kliubu 
visai nesvarbi; ji apeina tik 
kelias ypatas, todėl pašvęsti 
jai laikraštį, kurį skaito tūk
stančiai žmonių, negalima.

Lietuvos Jaunikaičiui. — į 
Kitą panašią koresponden
ciją iš to paties miesto pir
miau gavome, todėl jūsų ne
galime sunaudoti.
P. Geležiniui. — Kitas apie 

tai parašė pirmiau.
F. J. Pabedinskiui. — Ne

aiškiai parašyta ir neaiškus 
draugijos vardas, todėl ne
galime talpint, nes galėtų iš
eit nesusipratimas. Jokiu 
būdu pataisyt nėra galima.

M. Razgale. — Kad visur 
kapucinas tokius pat niekus 
pliauškia, todėl neužsimoka 
to paties atkartot. Jau daug 
sykių tilpo ”Kel.” apie jo 
beprotiškus pamokslus.

Profesorius medicinos

Lietaviszlras D-ras M. Ziseirm 
7 Parmeuter St 
Boston, alass.

Visokias ligas gy 
dau pas -kimngia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pa» mane 1 
trepais i vir:ų tik 
neikit į aplieką: 
mano u u rys bal
tos arba telefoną 
duok o aš a tęs iv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir tt iki 
8 vakare. Telephone

03
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O
© O
£
>

Mano dirbtuve yra 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tl 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS
453 Broadway So. Boston, Mass

įrengta puikiau

NAUJAS GYVENIMAS’!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savgs ligas, 
yvairių skaudėjimų naštų.

Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų ir 
džiaugsmų, išgydant sergančius-nesveikus. sugrųžinant 
gerų svoikatųtų. tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekamų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas. kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai

bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir taikstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rodysiu kreiptis prie Jus.

Su guodone A. KARANAUSKAS. Box 233. Seelyville, Ind.

H, HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai sunkia vyriška 

liga. Nuodugniai išgydytas; širdingai dėkavoja Klinikui už gerų sveikas naujų gyvenimų— 
' tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga MrS. MARE OČIPENČ. IŠ Conemaught. Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata irdėkavoja Philadelphios M. Klįnikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGEL), TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
liekarstįį, išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai. tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini
mus. reikalingas liekarstas ir ant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrų sveikatai pagelbų nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, tkip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teipužsise- 
nėjusių, kaip ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drųsiai, neklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt:

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėliotus nuo 10 iki 3 p. p. 
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyčiomis.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

Philad. Med. Klinikai tikrai galima tikėt Padėkavonės ištirtos, teisingos!

J.P.TUNILA
Užlaiko didele 

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

džių,, Wolthom ir El- 
gin, ir šliubinių žie
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ir orderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

822 Washington st., 

BOSTON,................MASS.

Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Po
cius ir J. Pociūnas.
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Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą,kuriam 
atras daugelį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka 4-tų procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus grei*: i. 
gerai ir pigiai. Reikalaudami i. 
liogo prisiųskite 2C markę ant ač ■ o:
Geo. a. pupausky C'

2342 SO. LEAVITT ST. CH1CAGC. .L-L.

j

SKAITYK, O £ireOS! VISKĄ
• Pr

perkel-r Sss.. i

Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumenams, kad aš 
liau savo krautuvų į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro

džiu, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, - kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiusdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. AVilkevvich,
3?? s So. Halsted St. Dept. k. Chicago, III.

Vienatinis lietuvys kostumeriškas

Kriaucius Bostone
Siuvu visokius

siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus.

Kiekvienam pritaikau pasai jo norą ir pasiu
vu pagal naujausią madą. Išplaunu, išvalau, 
išprosinu ir sutaisau senus vyriškus ir mote
riškus rubus.

Darbą gvarantuoju.
Iš toliau atvažiavusiems apmokam kelionės 

lėšas tik ne viršaus SI. 00

JULIUS BUKANTIS
889 CAMCRIDGE ST., E. CAMBRIDGE, MASS.

VYRAI!

Gera Naujiena
Puikų, naujausios 

mados

8ITJTA
Jeigu užsisakysit da

bar pavasainį ploščių 
tad $25.00 vertes, pa
siuvame už 15.00.

Tikras jūsų brolis j

222 Broadvvay
SO. BOSTON. Į

ir
I

24Amesst.,
Montello,

Mass. L



Vietines Žinios
Ant Batavia gatvės, po No 

28, pereitą panedėlį užgimė 
gaisras ir viena moteris su
degė mirtin. Nuostolių ug
nis pridarė $2,500.

Pereitoj savaitėj Charles- 
towno kalėjime tapo nužu
dytas elektriškoj kėdėj Šilas 
Phelps (platesnių aprašymų 
žiur. ant puslapio 2). Phelps 
buvo beturtis žmogus ir pa
liko sergančią moterį su ke
turiais vaikais. Kad sušelpt 
nelaimingą moteriškę, pra
dėta dėti pereitoj savaitėj 
aukas ir iki šio panedėlio 
sudėta $1,585.80. Dienraštis 
”Globe” paaukavo $250, ma
joras $100, gubernatorius 
$100, o tūlas Anonymus (be
vardis) paaukavo $500. Dau
giau sudėta smulkesnėmis.

i

Šiomis dienomis preziden
tas Taftas išleido į Ameri

kos gyventojus atsišaukimą, 
prašydamas pašalpos badau
jančioms provincijoms Chi- 
nuose. Pasiremiant tuo at
sišaukimu, gubernatorius 
Foss atsiliepė per laikraš
čius nuo savęs, prašydamas 
Bostono žmonių paduoti 
ranką badaujantiems chinie- 
čiams.

■Gavę tokį atsakymą, strei
kuotojai kreipėsi su skundu 
į Washingtoną.

Aną dien ant Water gat
vės streikui užjaučiantieji 
darbininkai pasigavo kelia- 
tą streiklaužių ir gerokai 
juos apkūlė, o paskui nusivi
jo per visą Charlestowno til
tą.

Tuoj po to, streiko vadas 
gavo be parašo laišką, buk 
tai nuo ”juodosios rankos 
rašytą,” kuriame grūmoja 
jam mirčia. Streiko vadas 
laišką atidavė policijai. Po
licija spėja, kad ji parašė 
i vienas iš tų streiklaužių, ku
rie gavo mušti.

East Bostono teisme du 
streiklaužiu yra patrauktu į 
teismą už nešiojimą revolve
rių. Hamburg American li
nijos advokatas gina juos 
nurodydamas, jog jų gyvybė 
visuomet pavojuje, todėl jie 
turi pilną tiesą nešioti revol
verius.

Nuo Deer Island salos, kur 
laikomi prie sunkių darbų į- 
vairųs prasikaltėliai, perei
toj sąvaitėj kažin kokiu bu
du pabėgo vienas labai 
bus prasikaltėlis, John 
Daris vardu.

svar-
Da-

AM*
Pranešu gerbiamai visuomenei, 

kad užsiimu visokiais taisymais. Tai
sau Armonikas, Vargonėlius, Laikro
džius (didelius ir mažus), Revolve
rius, sunitavoju visokius auksinius ir 
sidabrinius daiktus. Žiedus padidinu 
arba pamažinu. Perku visokius sulū
žusius auksinius daiktus. Jeigu kas 
turit sulūžusio auksinio laikrodėlio lu
kštus arba paauksuoto su gvaranci- 
ja ant 20 metų tai galite prisiųsti 
kad ir su viduriais, aš užmokėsiu tik
rą prekę. Jeigu kurie norit sutai- 
syt, tad sutaisęs prisiunčiu atgal. Tą 
viską padarau už pigę prekę.. Darbą 
gvarantuoju! [7]

MIKE K. KETURAKIS,
711 Monroe avė., Dunmore, Pa.

STATAU NAMUS
naujus ir taisau senus. Kiekvieną 
darbą iš medžio ir muro padarau at
sakančiai ir greitai. Esu kontrakto-

Į rius. Kalbu visokias kalbas.
A. SUDIMT, [50]

328 E st., S0. BOSTON, MASS.

Parduodu

— DU LOTUS — 
Ryitnėj pusėj miesto Springfield, III. 
nepertoli C. P. st. L. Šepių. Ateinan
tį pąvasarį žada statyti karų dirbtu
ves. Kadangi savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą, todėl gali nupirkti už 
lengvą prekę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
1711 E. Matheny avė., Springfield. III.

KN Y
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vien;} iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale 'nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika

lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 

Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma i trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Ta dykai g-auta knyga yra wertės 
kožnam sergančiam 

vyrui.

Užnuodijimu Krauju arba Brantais, 
Triperiu. Abelnu Prastotam Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms? *

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoiina apetitu, surugusi pylva, 
biauru skausmu galvos, tulžinius pri- 
puolimus, i cgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aišaieis žodeis dielko kenti ir kaip 

gali būti sveiku.
Tūkstančiais vyru atgava sava

pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra _ krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, L agotas arba bied-

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikiukiet sava sunkei uždvrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedvs jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink i tą, jog ta knyga vra 
siustą jums vysai dykai. Alės užmokant ir už paezta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant kouverto. Ne^vienas nežinos kas tas yra tyk Jus. Išra.šikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

Pereitoj nedėlioj Socija
listų salėj buvo diskusijos 
ant temos tautiškas klausi
mas ir socijalizmas. Kon- 
kliuzija buvo maždaug ši
tokia: Tautiškas judėjimas 
yra reikalingas ir neišveng- 
tinas. Didesnės tautos spau
džia mažesniasias, o pasta
rosios turi kovoti už savo 
liuosybę. Bet už liuosybę 
kovoja ir socijalistai. Todėl 
bereikalo musų tautininkai 
giriasi, kad jie tik rūpinasi 
apie Lietuvą. Laike revoliu
cijos Rusijoj lietuviai socija
listai visuomet ir ant lapelių 
padėdavo, kad Lietuvai turi 
būt duota savyvalda, su sei
mu Vilniuje.

■v •

Netoli nuo Bostono 
cija suėmė 3 norvegus, kurių 
jau nuo ilgo, ilgo laiko jieš- 
kojo. Policija tvirtina, kad 
jie yra padarę mažių-ma- 
žiausiai 100 įsilaužimų ir už
puolimų Bostone ir jo apie- 
linkėse.

poli-

Policistų baliuje šįmet 
buvo 15,000 žmonių.

KONCERTAS.
Ateinančioj nedėlioj, 4 d. 

vasario, socijalistų svetainėj 
bus koncertas; tarp kitko 
koncerte dalyvaus ir Džian 
Bamba. Koncertas prasidės 
7:30 valandoj vakare, 376 
Broadway. Įžanga visiems 
dykai.

Netoli nuo Adams sq., po 
žeme, pereitoj savaitėj su
simušė du strytkariai. Kata
strofos pasekmėje 27 žmo
nės buvo sužeisti, du beveik 
mirtinai.

19 vasario So. Bostone bus 
pastatyta ant scenos ”Stoly- 
pino Užmušimas,” kurį ren
gia lietuvių scenos mylėto
jai. Svetainės tikrai neži
nome, bet rodos, kad bus 
Dahlgren Hali, kampas E ir 
Silver gatvių.

ROSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

Didžiausi, geriausi ir greičiausi 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai- 

I tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
C AR, KURSK, RUSSIA

Į Rotterdamą 8 d., į Liepoj ų 11 dienų.
$33.00
$45.00
$65.00

Dabar plauks iš New Yorko:
Kursks 10 d.
Lituania
Birma 9
Kursk 23 d.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

A. E. JOHNSON & CO. 
27 Broadway, New York.

III klesa 
II klesa 

I klesa

$35.00
$47.00
$75.00

24 
d.

vasario (Feb.), 
vasario (Feb.), 
kovo (March), 
kovo (March).

VISU DRAUGU ATIDAI!
Gera proga tik ant trum

po laiko. Kas prisius “Mo- 
ney Order’į” ant $3.00 gaus 

“Vienybe Liennvinku” ant metų ir 
Bibliją priedo vertės $3.00.

Kreipkitės šiuomi atrašu:

J. AMBROZIEJUS,
209 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

Ant 21 akmens 
Gelžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo
teriško didumo, ant

Adresas
SIUSK ŠiTŽ KUPONĄ ŠENOENA.

DR. JOS. LISTER & CO., L. 401, 2G8 N. Fifth Avė., Chicago, III.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

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

Steitas
*

f

i

LIETUVIŲ ATYDAI!
Jiegu lietuviai kur apsigyvena ir 

nori pasistatyt namus, tai kreipkitės 
pas savo tautietį, kuris Jums geriau 
pastatys negu svetimtautis. Aš esu 
kontraktierius ir inžinierius ir todėl 
visokiuose reikaluose geriau galima 
apsvarstyti. Reikale kreipkitės šiuo 
adresu: [5-2]

. JOSEPH PULASKIS,
14 Howe st., Lowell, Mass.

į
<

TeL: Main 3307.
Gyvenimo Tel.: Milton 913—3.

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

Atlieku visokius reikalus 
Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

Russian-American Bureau.

r

M.Caljvan &Go
Užlaiko geriausį

Llių, Vyną, visokius Lekie- 

rius ir Cigarus.

Pardavimas šeimynams tai yra musų 

SPECIJAL1ŠKUMAS.

366 Second st., So. Boston.

Puikiausias Lietuviškas ii
SALIUNAS ir RESTORACIJA |

kartą pas mus atsilankys,
To niekad nesisrraudys; 

Alus, vynai mus gardžiausi, 
Cigarai iš Turkijos, geriausi

A. Yudeico & Co. |
3o4 Broadway ir 259 D. St., 

South Boston, Mass.

fe&
fe

fe

DIDELES

DOVANOS

28 d. sausio E. Cambridge 
buvo diskusijos, kur gvil
denta du klausimu: ”Ar te
atrai reikalingi ar ne” ir ”ar 
šokiai reikalingi ar ne.” Bal
sų didžiuma pripažinta, kad 
teatrai reikalingi ir reikia 
juos lankyti; šokiai gi neat
neša jokios naudos ir nerei
kalingi.

Ant 4 vasario diskusijoms 
paskirta temą ”ar reikia kū
dikius auklėjant mušti ar 
ne.”

60-ta L. S. S. kuopa nutarė 
įvesti vieną vakarą šokiams 
mokintis. Įžanga, rodos, bus 
visiems dykai.

PARDUODU LAIVĄ.
20 pėdų Gasolin mašina 4 arklių sy- 
los. Kas pirks tą laivą išmokysiu ir 
jį valdyt. Prekė $100.00

Platesnių žinių
tės šiuo adresu:

ANTANAS
\ 411 Freeport st.,
I------ ----- =
1 I ■■! I I. — ■

norėdami kreipki-
[5] 

LUKOŠIUS, 
Dorchester, Mass.

TeL Canal 2118.

DAKTARAS A. YUŠKA

. 20 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viršais. La 

ly bai teisingai eina, 
skili; n j-s yj alin

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo- 
I nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 m 

'Ypatingas pasiūlysimas. Męs išsių 
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad 
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntime 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėi 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek 
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg.. CHICAGO. ILL.

i Sekantis laivas iš New Yorko tiesiog 
į Rotterdamą ir Liepoją išplauks 19 
Vasario (F?b ). Kelionė per vandeni 
iki Rotterdamui $33.00, iki Liepojai

; $35.00. Aprūpiname visokiais reika
lingais raštais už dyką, tik reikia už-

■ mokėt 80c. už konsulio paliudijimą
RUSSIAN - AMERICAN

BUREAN
160 N.5-th avė.. Chicago. TU.

I

e ■

AR MOKI ANGLIŠKAI?
Jaigu nemoki, tai išsirašyk

LENGVAS BUDAS IŠMOKT ANGLIŠKAI
Ta knyga sutaisyta taip, kad ir mažai mokantis skaityti, gali 
greitai išmokt anglišką kalbą. Yra sudėti reikalingiausi klausi
mai ir atsakymai darbo jieškant, dirbant fabrikoj. keliaujant, 
nuėjus krautuvėn, ant pačtos, ant stoties, pas dak
tarą ir tt. Knyga diktoka. spauda aiški..........................  ^25C

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Toje knygo e telpa daugelis įvairių deklamacijų: revoliucijonie- 
ri'kų. darbininkiškų, rami kų ir humoris’Gkn (jud .ngu). Mono- 
losai naujausi, da nie ur negirdėti ir labai juokingi. Tinka 
kiekvienam susirinkimui, prie prakalbų, teatrų, ko- certų, vestu
vių ir šiaip pasilinksminimų Didelė knyga, spauda 
aiš.-i. kalba lengva. Tik ka išėjo iš spaudos ................

AMŽINOS DAINOS.
Naujausios rr užimančios. Parašė Jovaras ir ką tik 
išleistos .....................  ...........................:.............I5c

25c

f 
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GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIEM E
Pabaigusį kursą.

WOMENS MEDICAL CALLEGE, 
Baltimore. Md.

PUIKI PROGA.
Mįslė iš 75.

<£n$I0Q/\

Longshore linijos darbi
ninkai vis da streikuoja. 
Kompanija pradėjo samdy
tis stovinčių uoste svetimže- 
mių laivų jurininkus ir tie 
atlieka streiklaužių rolę. 
Streikuojantieji darbininkai 
pasiskundė Suvienytų Vals
tijų prokurorui Frenchui, 
bet šis atsakė, kad Įstatymai Į 
visai nedraudžia svetimže- 
miams jurininkams išlipti 
ant Amerikos žemės ir už-j 
imti darbą, kurį pirma 
dirbo Amerikos piliečiai.1

\

LIETUVYS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

Gydo visokias ligas Vyrų, Mote
rų ir Vaikų. Gyvenimas ir ofisas:
1749 S. Halsted st., kertė 18-tos, 

CHICAGO, ILL.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

Laivakortę, Pinigus 
arba patįs važiuot į Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel st., New Haven,Conn. 

, Telefonas: 1434—3.
Visoki patarimai velaui.
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Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ru
das motery ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSjA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIBLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Bro8dway, S Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per espresą gyduoles prisiusim
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. Paimkit skaitlines iš vieno ketur
kampio ir sudekit į kitą taip, kad iš 
kiekvienos pusės sudėjus išeitų 75. 
Atsiųskit atsakymą, o męs nusiūsim 
piums atsakymą, o męs nusiųsim 
jums kredito kvitą ant $100 dėl 4 
gražių lotų, kurie turi 10,000 ketur
kampių pėdų ir guli tik 10 mylių nuo 
New Yorko, ir tik kelios minutos nuo 
stoties. Tikra tų lotų kaina yra $199, 
todėl jums reikės pridėt tiktai $99 
už 4 lotus, jeigu išrisite šitą mįslę. 
Tuos pinigus užmokama įmokant $7 iš 
kalno, o paskui po $3 kas mėnesį.

Reikalaukite žemlapių ir smulkes
nių žinių Atsakymą reikia siųst ant 
šito adreso:

Catholic Polish Dpt. C.,
Room 1013, No. 63 Park Row

New York, N. Y.
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DIEVO ŽMOGUS
Labai užimanti pasaka iš gyvenimo. Minėtoj knygelėj 
ai-kiai aprašo darbo žmonių padėjimą .... .........2Oc.

LYTIŠKOS LIGOS

IR KAIP NUO JŲ APSISAUGOTI.
Parašė D-ras F. Matulaitis. Tą knygą turėtų perskai 
tyt kiekvienas vyras ir moteris, ypai ingai jauniejie .. lOc.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Kas tik yra arba mano būt vaikų tėvu arba motina, kiek
vienas šitą knygelę turėtų perskaityt, nes iš to 
turės didelę nauda................   lOc.
Kas prisius dolerinę, tam nusiusime visas čia 

paminėtas knygeles,

arba

Kas prikalbįs vieną “KELEIVIO” skaitytoją 
ir prisiys S2.OO, tam nusiųsime visas čia 
paminėtas knygas, kurių tikra kaina $1.10

Tai geriausia dovana kokią męs prirengėm gerbiamiems “Ke
leivio’’ skaitytojams ir todėl medžiame pasidarbuot “Keleivio” 
labui ir priimt dovaną.

Pinigus geriausiai siųst per “Money Order.” 

Siųsdami pinigus ar laišką visados užrašy- 
kit šiaip adresą:

“KELEIVIS”
28 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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