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addressed to:
“KELEIVIS”

28 B’ way, S. BOSTON, MASS^ |

No. 6 Telephono No.;
So. Boston 935 W.

Iii t

I DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Leidžia

J. G. Gegužis ir draugai.
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išpirkimo. Varšavoje pra
sidėjo darbininkų to gelžke- 

| lio taupomai-skolinamosios 
kasos likvidacija.

Pūga.
Ant Juodųjų jūrių jau ke

linta diena kaip siaučia pu- 
į ga. Žinoma, neapsieis be 
! nelaimių ir žmonių aukų.

Iš kalinių gyvenimo.
Pskovo kalėjime badavo 

1105 kalinįąi 4 dienas.
Uždraudimas.

Mintaujos pavieto virši
ninkas uždraudė Rygos pie
nininkystės draugijai įtaisy
ti žemdirbystės kursus.
Atsidaro politechnikumas.

I Prof. Berilovas atidaro po
litechnikos kursus su me
chanikos, statymo ir mati- 

| ninku skyriais.
Kratos, areštai.

Kratos ir areštai padaryti 
inteligentų ir darbininkų 
tarpe Peterburge, Varšavo
je, Odesoje ir Voroniežių- 
je.

Macocho byla.
Macocho byla pagalios I 

sn7“apie“pedago“guš^ redak- įau Paskirta. Teismas bus 
torius nubaustas kalėjimu. |Petrakave, vasario 27 d. s.

. m. Kaltinama viso 8 zmo-
Nelaimė su traukiniu. i ngS^ liudytojų iššaukiama 

Netoli nuo Ekaterinosla-, 8g 0 apkaltinimo aktas uži- 
vo nuspruoo nuo bėgių trau- ma 23 pusi, didelio formato, 
kinis. Susimušė 21 vagonai,; p&tsaj kunigas vienuolis

Macochas kaltinamas: kad 
liepos 25 d. 1910 m. tyčia už
mušiąs kirviu miegantį savo

ŽINIOS 1$ VISUR.
iŠ RUSIJOS
Mirties bausmės.

Tiflise nuteista mirtin 3 
žmonės ir 5 tos pačios bylos 
katorgon įvairiam laikui.

Mirties bausmė.
Groznije karo teismas nu

teisė 3 žmones mirtin. Min
ske Vilniaus apskričio teis
mas nuteisė 6 žm. rųirtin. Se- 
vastopolije nuteista mirtin 
jurininkas, dalyvavęs Ku- 
bač’o sukilime.

-

Spaudos reikalai.
Nuo gruodžio 20 iki22 d. 

laikraščiai gavo 1100 rb. pa
baudos, sustojo ėjęs vienas, 
konfiskuota 2, redaktorių 
patraukta atsakomybėn vie
nas. Rygoje latvių rašyto
jas K. Skalbė nuteistas ant 
pustrečių metų tvirtovėn už 
atspausdinimą 1905 metais 
jo redaguojamame - laikraš- 
iij ”Kahvi” dviejų priešval- 
diškų straipsnių. Bernaule 
vos išėjęs ”Altaiski Krai” 
nubaustas 500 rb. už straip-
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sunkiai sužeista 4 žmones.
Darbininkų bruzdėjimas.
Rygoje „Fenikso” ir ”Lan- 

gesino” fabrikų darbininkai brolį; kad padirbęs neteisin- 
taisė pasikalbėjimą ir vieną gą aktą šliubo su Elena; kad 
dieną nedirbo, protestuoda- drauge su kun. Iz. Starčevs- 
mi, prieš antrosios V. D. at- kiu pavogęs iš Čenstakavos 
stovų s.-d. nuteisimą. vienuolyno 9 tūkstančius
Gazo pramoninkų susiva

žiavimas.
Apie tą susivažiavimą jau 

minėjome ”Keleivije.” __ 
bar pridurtam, kad tas susi- Kun. Iz. Starčevskis kalti- 
važiavimas paskyrė 17,000 namas tame, kad žinodamas 
rublių Kaukazo universite- aP^e Damazo Macocho to
tui, 15,000 keliams ir 5,000 k™s darbus tik niekam 
dėl badaujančių. Susi- -enran^ė. bet padėjo jam 
važiavimas jau užsidengė. pabėgti ir slėpė jį.

Da apie Zelim-Chaną.
Buvom rašę, kad Zelim- 

Chanas apstotas urve. Da
bar gi praneša, kad jis iš to 
urvo nakčia pabėgo. 6 poli- 
cistus užmušė, o keli sužeis- i 
ti.

Augštesniosios mo
kyklos.

Iš Peterburgo ūkio kursų 
prašalinta 150 žm. dėlei ne-

inžinierių instituto prašaliu-' vofa,s Pln!?al®’ naadoJ^1 
ta 127 žm. dėlei tos pat prie-' nete.,SI"^ sll±
v ,. ir mu ir kt. — Kiti kaltinami

Plėšimai. i ka’P° PadeJeJal-
Plėšimų skaičius labai pa- Atstatytas nuo vietos, 

kilo, ypač rytų-pietų Rusi-į Jekaterinoslave slaptosios 
joj. Ekaterinoslave apiplė- policijos viršininkas Ade- 
šta 50,000 rb. lungas tapo atstatytas nuo

Užtvirtino. vietos, kurs neva ėmęs kv-
Caras patvirtino įstatymą sius, plėšęs pinigus, kam tai 

Varšavos-Vienos gelžkelio pakišęs bombą ir 1.1.
I *

vienuolvno 91 c/

rub. ir 5 tūkstančius rublių 
pavogęs iš celės kun. Gavel- 
čiko, šiam numirus gruodžio 

į)a_ 29 d., 1909 m.

Laivai susimušė.

Dover, Anglija. — 1 vasa
rio laivas ”Glendower” su
simušė su laivu ”King Sa- 
vannah” ir nuskendo. Sykiu 
žuvo ir jo kapitonas.

Sukilimas Portugalijoj.

Lisbon. — 31 sausio mušis 
tarp streikierių ir ka-

Audra.

Anglijos ir Škotijos pa
kraščiuose siautė smarki 
audra 18 sausio. Ant jūrių 
nuskandinta keli laivai ir 

žuvo 100 žmonių.
1000 užmušia Ekvadore.
Ekvadoro republikoj, Pie- riumenės čia traukėsi 36 va

tų -Amerikoj, tarp senos ir landas. Buvo tokis pat suki- 
naujos valdžios armijų buvo limas, kokis įvyko monar- 
karštas pereitoj sąvaitėj su- chiją prašalinant. Streikie- 

- - - - L ginkluoti ir ketina
išardyt valdžios rūmą ir už
mušt prezidentą. Miestas li- 

i kariškame 
stovij ir pastatyta daug sar
gybos prie publiškų namų.

Daugiau negu 200 strei
kierių liko suimta ir karišku 
laivu ”Adomastor’ ’ išvežta 
ant upės Tagus. Daugelis 
moterų eina muštis su ka- 

Iš Moita praneša,

Streikieriai da nė vieno 
žmogaus neužmušė ir nė 
vieno nesužeidė, bet juos a- 
reštuoja ir sodina kalėjiman 
už ginklų vartojimą, už 
tvarkos ardymą. Milicija gi 
kelias dešimts jau sužeidė ir 
vieną aiškiai užmušė, bet jos 
niekas nekaltina už žmogžu
dystę ir tvarkos ardymą, 
nes ji tai daro kapitalo ap
gynime.

Pereitoj savaitėj išleistas 
atsišaukimas į 2,5000,000 u- 
nijistų, kad paremtų Law- 
rence’o streiką aukomis. 
Streikuotojų komitetas pra
šo aukas siunčiant čekius ir 
money orderius daryti ant 
iždininko vardo: James 
Menzie, o siųsti ant organi
zatorės vardo: Mrs. Sara A. 
Comboy, care of the Law- 
rence Joint Relief Cammit- 
tee, 184 Broadway, Lawren- 
ce, Mass.
Iš griuvėsių išimta jau 20 

milijonų dolerių.

New Yorkas. — Iš sudegu
sios bankos griuvėsių išimta 
jau ant 20 milijonų dolerių 
aukso ir sidabro.

Nemirtini žmonės.

Philadelphia, Pa. — Taip 
vadinamoji tautiškoji A- 
merikos literatūros ir dai
lės įstaiga, kuri susideda iš 
dailininkų ir literatų, ap
skelbė 40 savo narių ”nemir- 
tinais.” Tarp tų randasi ir 
Rooseveltas.

, <*x u*, . . -; Panašių ”40 nemirtinųjų
kur laikėsi i Yien^„ kaiP kokius žmonių” visuomet išrenka

francuzų akademija.

i 
i

i

i

sirėmimas. Iš abiejų pusių riai Yra 
užmušta 1,000 žmonių

Vulkanas dūksta.
Palermo, Italija, 3 vas. — ko apskelbtas

Vulkanas Etna pradėjo, 
mest lavą ir milžiniški du
rnų stulpai siekia debesis. 
Miestas Taormina, 30 mailių 
atstume, prisipildė keliau
ninkų, kurie tėmija į vulka
no išsiveržimą. Ištrukusieji 
žmonės bijo, kad nebūtų žu- riumene. 
vę daugelis valstiečių kalno kad ten likę daugelis moterų 
slėnij. i užmušta.

Skolina Persijai pinigus. I Raitoji kariumenė saugo- 
Londonas, 2 vas. -Angli-I > «atYes’, “ Pėstininkai ir 

. . „ ... , v... artilerija laikose soduose,ja ir Rusija greitoj ateitų į .
paskolįs Persijai da du mili- Velesnes žinios praneša, 

* ---- su_Į kad streikas liko mažne vi-
Isai nuslopintas. Suimta apie 
1000 gabiausių agitatorių 
ir streikierių komitetas. 
Streiką malšina 8000 karei
vių.

Orlaivininką sužeidė.

Tripoli, 1 vas. — Italų ar-

Audėjų streikas Lawrence.
Laisvos Amerikos kapita

listai su savo bičiule valdžia 
pralenkia savo šunybėmis 
net ir rusų žandarus . Visų 
pirmiausia Lawrence buvo 
atrasta keliose vietose padė
ta dinamitas. Pasiremiant 
ant to, majoras pareikalavo 
tuojaus milicijos ir areštuo
ta 8 streikieriai. Suimtuo
sius patraukė teisman ir 
pristatė 20 liudininkų, kurie 
po prisiega liudijo prieš su
imtuosius. Tarp tų liudyto
jų buvo ir majoro sūnūs. Su- 
imtiemsiems gi jokio pasi
teisinimo neleido ir butų vi
sus pasodinę ant keliolikos 
metų kalėjiman, jeigu nebū
tų išėję aikštėn, khd dinami
tą padėjo pats majoro sū
nūs. Ir streikierius reikėjo 
paleisti *

I

•

I

i
I 
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i i

paleisti. *

Bet to te negana, šitam Į 
streike atsižymėjo savo aš- ■ 
triomis kalbomis ^atvažiavęs 
iš New Yorko Joseph Ettor. j 
Jis buvo kapitalistams drus-1 
ka akįse ir jį reikėjo kaip , 
nors prašalint, arba uždaryt j 
kalėjime. Užpereitą pane-: 
dėlį laike sumišimų liko 
nušauta darbininkė Anna 
Lopezzi. Nors visi sakė, kad 
ją nušovė policija, bet val
džia apkaltino už tai streiko 

i vedėją Ettorą. Ne tik jį, bet 
ir jo pagelbininką Giovani- 

mušti; kiti 8 policistai ir kapitonas Monte, lėkė arti tt.i* Abuda surakino į
• ■ ■ ■ w >• <« •   •! O O 1 VA L.’’/A Lr 111 O
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Suimtas vienas bul- arabai, kad mest į juos bom- žmogžudžius, pasodino kale- 
bas. Jam pavyko numesti Jiman ir nepriima jokios Revjzjja Chicagos policijoj, 

j kelias ir ištirti arabų pozici- Kaaci.jos. Kalėjimą saugoja trinktoji miesto komisija

i

paskoljs r eisi j ai da du 
jonu dolerių valdžios 
tvarkymo reikalams.

Mesta bomba.
Konstantinopolis, 31 sau

sio. — Macedonijos mieste 
Radovišt mesta bomba į 
Turkijos kariškųjų policistų 
būrį. Viršininkas ir 9 poli- 
eistai likos ant vietos už- mijos orlaivininkas Tripolij,.

jų komanduotojas liko su- miesto Tabrak 
žeisti.
garas, kuris kaltinamas 
bombos metime.

Didelė turkų gauja užpuo
lė bulgarų vienuolyną mies
te Vilavet. Jie surišo 9 vie
nuolius, įvarė į bažnyčią ir 
nukirto galvas. Bažnyčioj 
daryti visokie išjuokimai 
šventenybių.

Tarp turkų ir bulgarų 
prasidėjo didelė neapykan
ta; tai vienur, tai kitur jie 
užpuldinėja vieni ant kitų ir 
žudo.

žemės drebėjimas.
Atėnai, Grekija. — 2 vas. 

ant salos Jonian įvyko že
mės drebėjimas. Telegrafų 
ir telefonų vielos nutruko. 
Žuvo 22 žmonės.

Kariumenės sukilimas.
EI Paso, Texas, 

rio. — Žinios 
skelbia, kad 
lusios didelės 
kariumenės.. 
lą Pasųual Orozco norima 
išrinkt gubernatorium.

Vaidai tarp arabų.
Tripoli. — 2 vasario tarp 

dviejų arabų burių įvyko 
aštrus susirėmimas a>ti Je- 
fara miesto. Daugelis krito 
negyvais. Arabai daro plė- 

; Šimus Jafaros apylinkėj.

I

bas.

Kun. vienuolis Olesinskis 
kaltinamas, kad nuo 1907 
iki 1910 m. būdamas klioš- 
toriaus zakristijonu vogda- 

•Jvęs iš skarbonkų pinigus ir 
! kad drauge su Macochu pa- 
į vogęs 5 tuks. r. iš numirusio 
kunigo Gavelčiko.

Elena Macochienė kaltina
ma — kad žinodama apie vi- 

i sus Macocho darbus— laikė 
užsimokėjimo" mokesčio Iš 1

i

I

ją, bet ir jis liko sužeistas. Į kariumenė. Mat, valdžia ti- 
Keturios kulkos pasiekė jo klsb kad be vado streikie- 
orlaivį ir viena dagio net iki!rlal F61013" Paslduos- Bet 
kepenių. Jis da spėjo suJyos hk uždarė Ettorą, tuo-! 
grįžti į italų lagerį ir liko Jau®2du<>ta telegrama,, kadi 
paguldytas į ligonbutį.

Chinų sostas pasidavė.

Galų gale Chinų sostas j 
pasidavė revoliucijonie- 

|riams ir karalienė našlė lie
pė Yuan Ši Kajui šiaurinę 

! Chinų dalį suvienyt su pieti
ne, kur jau įsteigta republi- 
ka ir išrinktas prezidentas

atvažiuotų Haywood, kuris 
ant kelių dienų Lawrence’ą 

: buvo apleidęs.
Dabar streikuotojų komi

tetas reikalauja, kad butų 
suareštuoti ir kompanijos 
viršininkai už Jono Ramy 
mirtį, kuri nudurė kareivis. 
Apkaltinimas kompanijos 
viršininkų yra toks pat, anti

d-ras Sun Yat Šen. Mandžu kurio Pasiremiant buvo a-, 
kunigaikščiai buvo labai reštuotas Ettor, o gal da ir 

didesnis, nes čia šimtai žmo-

5 vasa- 
iš Chihuahua x • T• •vi •šiandien įski- 
riaušės tarp 

Esą, genero-
i

priešingi pasidavimui, 
kitokio išėjimo, matomai, 
nebuvo. Daugelis tų kuni
gaikščių apleido Pekiną ir 
išvažiavo Mandžiurijon. Tik 
generolas šang šan Lin, ka
rališkosios kariumenės va
das, stovi da Pekine. Eina 
paskalas, kad jis nori sušau
dyt visą karališkąją šeimy
ną, kam ji atsisakė nuo sos
to; todėl jaunasis 1 
bijosi iš Pekino ir važiuot.

Macochas serga.

Macochas serga rauplė- j nepasiskubino 
mis. i jam iš kelio.

nių buvo liudininkais, kaip 
Ramy visai nekaltai buvo 
užmuštas. Jis ėjo į savo 
krautuvėlę. Kareivis neno
rėjo leisti. Ramy atsakė, 
kad jam reikia atidaryt sa
vo krautuvę ir norėjo eiti.* 
Kareivis davė durtuvu krū
tinėn ir pramušė plaučius. 
Ramy neužilgo mirė. Kitoj 

karalius jvieto'’ Pači? k?re?
Į vis stūmė streikierių is už
pakalio durtuvu ir pavojin
gai sužeidė už tai, kad tas 

atsitraukti

darė Chicagos policijoj revi
ziją, po kurios daug jau pra
šalinta ir da apie 1,000 gali 
būt palįuosuota.

Elektriška kėdė kačių 
žudymui.

Newport. R. I. — Gyvulių 
gelbėjimo draugija nutarė 
nupirkti ir įtaisyti elektriš
ką kėdę žudymui benamių 
kačių ir šunų, kad sutrumpi
nus jiems badą ir šaltį. Iki 
šiol jie buvo nuodijami.

Ekspliozija grudų ma
gazine.

Chicago, III. — Acme Mal- 
ting kompanijos grudų ma
gazine 25 sausio atsitiko iš 
nežinomos priežasties eks- 
pliozija, po kurios užgimė 
gaisras ir sunaikino visą 
magaziną. Nuostoliai labai 
dideli. . \

Suėmė plėšikus.

j Shebago, Me. — Netoli 
Shebago ežero keturi far- 
meriai suėmė penkis įtaria
mus plėšikus. Spėjama, jog 
tai bus tie patįs plėšikai, ką 
andai West Ruxtono pačtoj 
susprogdino nedegamąią

' spinta.k w

/
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PERŽVALGA.
I pragarą varys.

Perskaitykite korespon
denciją iš Detroit, Mich., 
kad aiškiau suprast reikalą. 
Sykiu su ja mums liko pri
siųstas apgarsinimas, kurį 
paskleidė po žmones Detroi
to krikščionis - socijalistai. 
£ia jo turinys: „Žiūrėkite! 
Žiūrėkite! J. Schmidtas va
rys Mockų ir jo keturius 
tarnus i pekla su jo visomis 
biblijomis, uz apszmeizima 
Detroit’es merginu draugy
stes ir uz dergima visu De
troit’es lietuviu.

„Užkviečiame visus vy
rus, Moteres, o labiausiai 
merginas atsilankyti ant to 
vakaro, nes pirma syki De- 
troit’eje atsibus tokios pra
kalbos. Neatbūtinai ateikite 
kuodaugiausiai ant szios 
svetaines. John Alszewski 
631 23 rd, cor Ash.

„Prakalbos prasidės 7:30 
Subatos vakare 27 sausio 
(January). Uzpraszo szir- 
dingai visus Detroit’es lietu
viu. Komitetas.”

Vienas poetas pasakė: 
„Vargas, kada šiaučius ims 
kepti piragus, o piragius 
siu t čeverykus.” Nekitaip 
yra ir su krikščionimis-soci- 
jalistais, kurie pripažįsta 
socijalizmą naikinančius į- 
rankius ir tuo pačiu laiku 
nori išgelbėti socijalizmą. 
Juk ir kun. Tumas pasakė, 
jog jis nėra priešingas soci
jalizmo teorijai, tik sykiu 
pripažįstąs ir viską tą, kas 
sooijalistų judėjimą stabdo. 
Girdėjome, kunigas Valaitis 
rėmęs Detroit’o krikščioniš
kuosius socijalistus, kurie 
parodė savo gabumą ne tik 
kasdieniniame gyvenime, o 
viešai. Iš jų išleisto apgar
sinimo matote, kiek etikos ir 
liogikos pas tuos žmones. 
Sau nepatinkamų pažvalgų 
ir tikėjimo žmones jie pa
siryžo varyt ”į peklą.” Abel- 
nai fanatizmas verčia perse
kiot kitokių pažvalgų žmo
nes. Nežiūrint į tai, kad tie 
žmonės negali užginčyt so
cijalizmo doktrinų ir turėjo 
patįs jas pripažint, juose vis 
da viešpatauja ta pati tam
sa, kuri randasi kiekviena
me fanatike, ir jie gatavi y- 
ra sumušt arba ”Į peklą” nu- 
varyt kitokių pažvalgų žmo-

Ir juokdariai, reikia sa
kyt, tie krikščioniškieji so
cijalistai. Jie mano, kad p. 
Mockus ir kiti bedieviai irgi 
turi tokias pat kvailas bibli- 
jas, kaip krikščionįs. Ir jie 
Mockų varys ’’į peklą” va
kare, o ne dieną. Ir jie nori, 
kad ne tiek kas kitas, kaip 
merginos, matytų keliau
jant „į peklą” bedievius. Ir 
„Detroit’es’’ merginų ap
šmeižtoji draugystė rinkosi 
žiūrėt, bet neteko matyt, 
kad J. Schmidtas butų galė
jęs atlikti savo darbą. Jam ir 
toliau pasilieka dh galvot, 
kurgi yra tas pragaras, kad 
jis neatsiveria bedievius pra
ryt. Mažu, su laiku ir jis 
persitikrįs, jog dabartinės 
jo svajonės yra sapnu, o p. 
Mockus ir keturi jo tarnai 
mato reališką gyvenimą.

vaizdintų nepaprastai augs- viai nuėję biauroja, purvi- 
tą ir net nesuprantamą filo- na (biauroja, purvina su po- 
zofijos žodį. Argi nekeistas1 pierais, garsinančiais soci- 
jo be pastabos patalpintas jalistų prakalbas). Ir męs 
sakinys: „Sunku ir atsa- čia šioj vietoj pasielgtume 
kyt.” Rodos, jokio sunkumo nekitaip su tokiais.” Prieuž- 
neužduoda Ibsenas savo baigos kalbėtojas ištarė ačiū 
klausimais, vienok pas „V. kokiems ten Pfteiviams, 
L.” tokis protiškas bankru- Kirveliams ir Kapliams už 
tas, kad ir ant jų negali at* ■ tai, kad jie jį apskelbė per 
sakyt. Juk jei didžiuma yra 

■ kvaįla ir valdo pasaulį, tuo- 
• met protingoji mažuma pro
testuos prieš jų valdymą; 
i jeigu gi didžiuma yra pro
tinga ir valdo pasaulį, tuo
met kvailoji mažuma pro
testuos. Ir nieko stebuklin
go Ibseno žodžiuose nėra. 
Žinoma, ”V. L.” gali prisi-

Į sapnuot kasžin kas, nes juk 
tai Ibseno žodžiai. Jei Ibse
nas pasakytų, kad iš dviejų 

i ir dviejų pasidaro penki, tai 
visgi „V. L.” neginčytų ir 
tartų: „Sunku atsakyt.”

Bloga, kada tokis bankru-
tas užeina.

karčemų, kurie daugiausiai 
pinigų nuo žmogaus ištrau
kia. Nors algas lietuviai 
gauna mažas, bet darbus at
lieka sunkius, tečiaus nėra 
taip sumenkę, kaip kad tuo
se miestuose, kur yra lietu
viški kunigai ir karčemos. 
Tik gaila, kad organizacijos 
jokios čia nėr pas lietuvius. 
Mat, nėra kam pradėt.

Latvis.

Kitoj straipsnio vietoj 
randam da geresnį širvy di- 
nio kurpalio perlą:

„Ir apie šitą geltonybę vi
sur garsiai šneka: nedidelė 
dalis ją peikia, bet didesnė 
dalis ją giria. Esą, patinka! 
Gali būt, kad didžiumai gel- 
tonybė patinka. Bet ar vis
kas yra gera, kas didžiumai 
patinka ? Ar gerai yra alko
holis, kuris didžiumą žmoni
jos pavergė? Nemirtinos 
atminties skandinavų dra- 
mačius Ibsenas (dramoje 
'Draugijos priešas’) pasa

kė gilius žodžius: ’Sakote, 
kad didžiuma pasaulį valdo. 
Gerai. Aš sutinku. Bet pa
sakykit man, ko daugiau ant 
svieto: ar kvailių ar išmin
tingų? Jeigu kvailių, tai jie 
valdo pasaulį. Bet kodėl jus 
taip prieš jų valdžią protes
tuojate? Jeigu daugiau iš
mintingų, tai jie valdo. Bet 
kodėl jus ir prieš juos prote
stuojate?” Kaip žinoma ,Ib- 
sonui da nieks neatsakė.Sun- 
ku ir atsakyt, nes prisieina 
noroms-nenoroms pripažint, 
jog didžiumos nuomonė klai
dinga. Taip išeina ir su mu
sų ta ’didžiuma,’ kuri myli 
geltonuosius laikraščius ir 
net verčia visą musų laik
raštiją eiti geltonybėn...”

Skaitytojai atsimena, kaip 
neseniai ta pati ”V. L.” šnib
ždėjo į ausį vienam laikraš
čiui, jog ji turinti daugiau
siai skaitytojų, iš ko išeina, 
kad ji didžiumai patinka. 
Suprantama, niekas netikės 
(net pats Širvydas) kad to
kia ”V. L.” reklama buvo 
teisinga, vienok pagal jos 
pačios pasaką išeina, kad ji 
yra klaidinga ir net geltona
sis laikraštis, nes „didžiu
mos nuomonė vra klaidin-«/

ga’’ ir „myli geltonuosius 
laikraščius.” O jei ”V. L.” 
atsisako nuo savo sakinių, 
tuomet ji pasigarsina, kad 
mažiausiai skaitytojų turi. 
Šiaip ar taip, o jos neatsar
giai pameluota.

Bereikalo ”V. L.” peršasi 
i su alkoholiu prie žmonijos 
didžiumos. Mažu, „V. L.” 
apskritij jis taip madoj, vie
nok ne tarp visos žmonijos. 
Jei p. Širvydas butų atkrei
pęs atidą į moteris, kurių tik 
menka dalelę geria alkoholį, 
ir į milijonus negerenčių jo 
vyrų, tai butų supratęs, jog 
visgi mažuma, o ne didžiu
ma girtuokliauja. Didžiu
ma žmonijos visados yra do
ra ir gero trokštanti. Tik 
mažuma yra žmogžudžiais, 
vagimis ir išnaudotojais, o 
ne didžiuma. Tiesa, yra ne
didelė žmonių dalis, kurie 
ypatingai atsižymi kiltumu, 
o kita tokia pat ar da dides
nė dalis atsižymi visapusiš
ku nupuolimu ir rezultate 
išeina atsinešanti proporci
ja, t. y. ką viena dalis pakė
lė, tą kita nupuldė, o tik vi
dutiniškoji didžiuma nesu
laikomai žengia pirmyn.

Ištikro, p. „V. L.” redak
toriaus keistas smegenų 
sandėlis: jeigu jam pasakė 
kokis nors socijalistas žodį 
„žmogus,” tuomet jis greitai 
supranta, kad tai dvikojis 
sutvėrimas ir da gatavas 
pats patarimus duoti, kas v-

I

Širvydo lovoj.

Nors rusų patarlė sako, 
kad tokiu pat skoniu draugo 
neatitiksi, vienok p. Sirvy
dui jų nestokuoja. Kaip tik 
jis spėja nusirist nuo „Vien. 
Liet.” pirmojo puslapio, tuoj 
jo vietą užima jame ar kur 
nuošaliai gyvenantis Var- 
gomatis arba kokis nors 
niekur negirdėtas K...tis ir 
gieda tokiu pat balsu, kad ir 
geriausis ekspertas 
skirtų, jog tai ne p. 
das.

„Vien Liet.” No 4 lyginai 
tokiu pat širvydiniu tonu 
giedama apie”...ir musų gel
tonąją spaudą.’’ Nors neį
vardijami laikraščiai, ku
riuos p. Širvydas su K— čio 
pagelba pripažįsta geltonai
siais, vienog iš paminėjimo 
ape dialogus galima suprast 
kad visi socijalistiškieji. Ir 
tik klausykitės, kokiu argu
mentu ”V. L.” remiasi:

„Apskritai visi mokslo vy
rai sako, kad laikraščiai tik 
tada visuomenei naudingi, 
kada bešališki ir teisingi!”

”V. L.” redaktorius jokios 
pastabos čia nedaro, iš ko 
aišku, kad ir jis save skaito 
tokiu „mokslo vyru,” kuris 
pripažįsta, jog laikraščiai 
neturi siekt prie jokio tiks
lo.

Bešališkas žmogus gali 
būt pavadintas vėjavaikiu. 
Kiekvienas žmogus privalo 
atrast sau tikslą, idėją ir 
darbuotis dėl jų. Bešališ- 
kiausiu žmogumi, turbut, 
bus tas, kuris apleido savo 
tikybą, savo gimines, neturi 
jokios idėjos, jokio tikslo ir 
ramiai sau geria alkoholį. 
Nors visas pasaulis žūtų, 
jam nerupi. Jis link visko 
bešališkas. Jis gali žiūrėt i 
šaudomus žmones; jis ne- 
priešingas, kada da jaunus 
kūdikius pristato prakai
tuoti dirbtuvėse. Jis beša
liškas —jis gali su tokiu pat 
ramumu žiūrėt į žvėrišku
mus ir į malonę.

Bešališkas žmogus yra 
parazitas savo brolių, nes 
jis naudojasi jų atjautimu 
ir pagelba, o jiems neatlygi
na tuo pačiu. Jis bereika
lingai užima vietą ant že
mės, nes kiekvienas žmo
gus turi užduotį pasauli j, ku
rią jis gali pasirinkt.

, Tuo blėdingesnis ir nerei- 
kalingesnis yra bešališkas 
laikraštis. Jei jame nėra 
pravedama jokia idėja, jei 
jis neturi jokio tikslo, jei jis 
išeina tik todėl, kad būt be
šališku, tuomet nėra reikalo, 
kad jis pasirodytų, nes ir be 

I jo žmonės moka būt bešališ
kais, arba bent jie laikosi 

i prie to, kas jiems patinka, ir 
jei laikraštis į visų skonį 
taikys, tai ir be jo pas žmo
nes yra tas skonis.

Ir „V. L.” jei jaučiasi 
esanti bešališka, t. y., netu
rinti idėjos, verčiau kad ne
pasirodytų ir neviliotų iš 
skaitytojų dolerio-kito ir 
negaišintų žmonėms laiko.

Tik tokie „mokslo” vyrai 
kaip p. Širvydas, Vargoma- 
tis ir K—tis su atestatu iš 

. ’’V L.” gali pripažinti beša
liškus laikraščius naudin
gais. Tokių gatvinių ir, i 
kaip juos priimta vadinti,, ra žmogus, bet jei kun. 01- 
geltonųjų laikraščių yra vi- šauskas ar koks Vanagaitis 
sas tvanas iš kapitalistų ma- ’ tą patį žodį ištartų, tai ”V.

i lonės.

V' •

DETROIT, MICH.

Nedėlioj, 21 sausio, 175 kp. 
L. S. S. surengė prakalbas 
su dainomis ir diskusijo
mis—Kruvinojo Nedėldieno 
atminčiai. Publikos prisirin
ko apie 150 ypatų. Progra
mas buvo gana įvairus. Pir
miausia tris vaikinai sūdai-’ 
navo „Raudonas Velukas”, 
bet bloga meliodija. S. Jo- 
kubenas, 14 metų vaikas, 
padainavo solo „Pasakyk 
mano mylimas krašte.’* Atli
ko pusėtinai, už ką jam pub
lika padėkavojo delnų ploji
mu. J. Lazdauskas skaitė 
prelekciją temoje: „Iš mano 
kelionės po vakarines valsti
jas.” Prelegentas nurodė te- 
naitinių darbininkų skurdų 
gyvenimą ir kaip darbo a- 
gentai juos apgaudinėja, 
bet publika menkai tuom in- 
teresavos. Vyrų kvartetas 
dainavo „Broliai, sukrus
kim,” bet blogai išėjo. Potam 
kalbėjo J. Schmidtas; aiški
no nuotikį 22-ros sausio, 
1905 metų Peterburge. Lai
ke kerštingos despotams 
kalbos J. Gizauckas nupiešė 
budelio caro paveikslą, į ku
rį publika žiurėjo su nekan
trybe. Po kalbos S. Joku- 

; benukas deklamavo prieš 
caro paveikslą. Antras dek- 

• lamavo V. Šulcą „Verkiu na
ktį, šaukiu dieną, o, Lietuva 
mano miela.” Atliko labai 
gerai.

Po pertraukos kalbėjo vėl 
p. Schmidtas, bet šita dalis 
jo kalbos tai vien tik buvo 
atakavimas M. Mockus ir 
kitų tūlų narių 116 kp. L.S.S. 
už laisvamanybės platinimą. 
Esą: „Tokie žmonės suvis 
nepažįsta tikrojo socijaliz
mo, kuris yra paremtas teo
rija, bet jo vardu prisiden
gę šaukia žmones ir aiški
na jiems, kad nėra Dievo, 
nėra velnio, kad Jėzus Kris
tus buvo žydas. Ir net išjuo
kia panelę švenčiausią, kuri 
pagimdė svieto gelbėtoją.” 
Užtai kalbėtojas išreiškė 
karštą simpatiją muštu
kams,
daužė vieną kuopos narį už 
dalinimą socijalistų apgarsi- 
nimų*pas lietuvišką bažny
čią. Sako: „Tie žmonės nusi
pirko tą vietą ir dabar eina 
ten melstis, o koki ten bedie-

laikraščius krikščionišku so- 
cijalistu.

Pabaigoj buvo statomi 
klausimai. Vienas iš publi
kos klausė: ”Ar galima būti 
socijalistų, jeigu pildytum 
Jėzaus prisakus? Jėzus sa
ko, kad jeigu kas tau duotų 
per vieną veidą, tai atkreipk 
ir kitą. Jis mokino vien nusi
žeminimo, o tai mums soci- 

• jalistams yra priešinga. Ant 
to kalbėtojas atsakė, kad Jė
zus taip nemokinęs, tik jo 
apaštalai taip parašę.

Po užbaigos Schmidtas 
apgarsina, kad jis varys 
Mockų ir jo tarnus su jų vi
somis biblijomis į peklą ir 
prašė sueiti į paskirtą vietą. 
Girdėti, kad dauguma žada 
eiti, nes, esą, bus žingeidu 
matyti, kaip tie bedieviai 
pradės kelionę į paskirtą 
vietą.

Darbai šią žiemą čia pu
sėtinai eina, o ypatingai au
tomobilių dirbtuvėse; neku- 
rios dirba net su dviem dar
bininkų atmainom, vienok 
bedarbių žmonelių ir nema
žai randasi. Matuzelis.

PITTSBURG, PA.

Lietuvių Mokslo Draugy
stė duoda savo nariams lai
kraštį. Laikraštį narys pa
sirenka, kokis jam geriau 
patinka. Pasirodo, kad nė 
vienas taip nepatinka, kaip 
„Keleivis.” Čia paduodu, 
kiek kurio laikraščio parei
na: „Keleivio” 87 egz., 
taliko” 17, „Lietuvos” 
„Laisvės” 4, „Saulės”

Ka- 
9, 
3, 

Vienybės Lietuvninkų” 3, 
”Dilgelių” 3, „Draugo” 1, 
”Dagio” 1, ir ”Darb. Vilties” 
1.

Iš to jau pats skaitytojas 
gali matyt, kuris laikraštis 
yra geresnis ir kuris dau
giau yra skaitomas.

Mokslo Draugijai priguli 
garbė už platinimą tarp sa
vo narių apšvietos.

Vaikinas.

HARRISON, N. J:

12 sausio ”Laisvės” cho
ras turėjo surengęs vakarė
li. Vaidinta ” Netikėtai,” 
paskui buvo deklamacijos, 
dainos ir šokiai. Perstaty
mas nusisekė nepergeriau
siai. Žmonių buvo tik 70 y- 
patų.

A. Jurevičia

kurie smarkiai ap-

1 L.” redaktorius tuoj išsi-

/

KENSINGTON, ILL.

Kalėdų vakare Scenos 
| Mylėtojų Ratelis statė ant 
scenos „Pono Felikso Atsi
lankymas.” Rolės išpildytos 
vos tik vidutiniškai, nes ak
toriai nemokėjo gerai savo 
rolių. Dainuotas solo lenkiš
koj kalboj ir griežta ant 
smuikos p-lės Dunduliutės. 
Po teatro sekė šokiai. Abel- 
nai vakaras buvo gražus, tik 
publikos buvo mažai ir ren
gėjai turės iš savo kišeniaus 
pridėti.

Nuo seniai čia vra susit- v
vėrusi muzikališka draugija 
„Aidas” prie 137 kp. L.S.S. 
ir ji nuolatos statė sceniškus 
veikalus. Bet paskui tūliems 
užsinorėjo sutveri da naują 
teatrališką kuopą, kas nu
silpnino visų pajiegas: Da
bar ir „Aidui” skriauda, ir 
”Scenos Mylėtojams” ne pi- 
ragai. Ir jiems prisieina ko
voti su parapijos vyriausy
be. Iš tos priežasties mo
ters pradėjo į teatrą visai 
neiti ir lošime atsisako da- 
lvvaut. Ir ši syki reikėjo net 
iš Chicagos kviest aktores. 
Jei Scenos Mylėtojai veiktų 
išvien su „Aidu,” tuomet 
darbas eitų nasekmingiau.

šilelis.

tas tai Or-

LAAVRENCE, MASS.

Dveji metai atgal po lietu
viškus laikraščius buvo ra
šinėjama apie Lawrence’o 
lietuvių kooperaciją. Girta
si, džiaugtasi. Ir kas šiame 
mieste yra buvęs, tas žino, 
jog čia yra tautininkas Jo
nas Orlauskas, kuris savo 
kalbose ir pasikalbėjimuose 
visados socijalistus vagina 
ir niekina. Ir
lauskas likos kooperacijos 
gaspadorium.

Iš pradžios da šiaip-taip 
ėjo. Jis rėkė visa gerkle, 
kad žmonės imtų šėrus už 

' $10 ir $5, buk tuomi bus ga- 
• Įima įsteigti sau gerą, švarią 
' krautuvę ir turėt pelno, 
i Žmonės jo klausė ir dėjo pi- 
’ nigus. Jis maišė su purvais 
visus kitus krautuvninkus.

Ir vos tik kooperacijos 
krautuvė įsigyvavo, vos tik 
pradėta buvo laukt procen
tų, kaip viskas virto kitaip. 
Jau trečias metas ji laikosi, 
o šėrininkai jokio uždarbio 
da negavo. Petras Šimonis 
idėjo į kooperaciją 8 šimtus, 
dolerių, trokšdamas, kad 
butų iš to žmonėms nauda, 
bet šiandien jis jau nebegali 
išgaut geruoju pinigų iš mu
sų gaspadoriaus. Visi teisin- 
gesnieji darbininkai likos 
pavaryti ir apšmeižti. Nors 
direktorių komitetas turi 
tiesą samdyt darbininkus, 
bet p. Orlauskas to nepripa
žįsta ir net algas neleidžia 
jiems išmokėt. Pasidarė aiš
ku, kad prisieis kreiptis prie 
tiesų, kad tą žmogų numal
šinus. Buvo parkviesti 
knygvedžiai, prižiūrėtojai, 
o p. Orlauskas nė vieno ne-

I
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MILWAUKEE, WIS.

L. S. S. 119 kuopa buvo su
rengus 7 sausio prakalbas. 
Kalbėjo Dargužis; aiškino, 

| kaip atsirado valdžia ir luo- 
mos. Kalba buvo nelabai 
aiški ir paskui kilo daug 
klausimų, »kurių kalbėtojas 
negalėjo nė išrišti, ir atidėta 
ant kito sykio.

J. I. Pobedinskis.

PORTLAND, ME.

Musų miesto lietuviai taip 
maišiai gyvena, kad,, rodos, 
jų čia nėra. Skaitoma jų čia 
apie 120 ypatų. Daugelis 
turi nusipirkę savo namus; 
kiti ant išmokesčio paėmę. 
Mat, čia nėra nė kunigo, nė

r



prileidžia prie knygų prižiu- blika nesuprato net paskai- 
rėjimo ir pinigų kontrolia- tos vardo, o ką jau bekalbėt, 
vimo. Noromis - nenoromis 
prisiėjo geresniems darbi
ninkams greitai mesti dar
bą, kad neturėjus reikalo su 
tuo keistu žmogum.

Pinigų kas savaitė įplau
kia po tūkstantį suviršum, 
bet pelno vis nelieka. Jei 
kokią savaitę p. Ori. apskel
bia, kad yra pelno $200, tai 
kitą savaitę apskelbia jau, 
kad nedatekliaus yra kokie 
$300 arba 500. Direktorių 
komitetas, kuris turi kont- 
roliuot turtą, yra laikomas 
pastumdėlio vietoj ir tik p. 
Orlauskas težino, kur koope
racijos turtas išeina ir kaip 
jis Įplaukia.

Darbininkus jis laiko to
kius, kurie yra gerais jo sė
brais ir padeda išpiauti nau
jai nusamdytuosius paties 
komiteto.

Nors pats sakė, buk lietu
vių krautuvninkai prirūko 
krautuves ir yra nuolatos 
girti, bet dabar kooperacijos 
krautuvėj nuo p. Orlauskio 
ir kompanijos durnų, net mė
sa gali imti kosėti. Apie

kas buvo toliau. Skaitė ko
kias dvi valandas ir vis da 
neužbaigė. Girdėjos iš jo 
burnos visokie šventi var
dai ir daugelis negalėjo jo 
atskirti nuo kunigo šeštoko. 
Žodžių girdėjom daug, bet 
kokiam tikslui jie vartoja
mi, nesupratome, ir jau pu
sė publikos ėmė snaust. Ko
mitetas turėjo sustabdyti 
prelegentą, kuris vienok 
tvirtino, jog bent už poros 

j valandų užbaigtų. Vienas 
iš kliubo narių pasakė, kad 
reikėtų skaityti šiek-tiek gy- į 

i vesnes ir tikslingesnes lekci
jas, už ką jis tapo pavadin
tas kiaule, nepažįstančia 
žemčiūgų. Mat, Liaudies Mo
kyklos nariai, kurių vos pen
ketas yra, papratę manda
giai kalbėti. Atsimenu, ir p. 
J. širvydas pavadino kvai
lais tuos, kurie ji kritikavo 
po paskaitos.

Šiaip vakarėlis užsibaigė 
gražiai. P-lė K. Jankauskiu- 
tė deklamavo ”9 sausio;” p- 
lė Linakiutė pagiedojo solo 

' „Onytė,” iliustruota daina 
girtybę neverta nė kalbėti. Į paveikslais. Ponia Jukelienė 

Žmoneliai dėjo savo kru- deklamavo „Su Naujais Me- 
vinai uždirbtus dolerius,kad tais.” Kas Tu.
užlaikyt savo krautuvę ir 
nesiduot išnaudot krautuv- ‘ 
ninkams, bet jie tuomi dar 
l?k’ i likos išnaudoti. Šėri- 

akai bėduoja ir gailisi pri
sidėję. Vienintelė viltis li
ko, jei kooperacijos visi na
riai nutars prašalint keistą
jį ir „teisingąjį” tautietį, o 
pastatyt kitą. Bet skriau
dos visgi niekas nepajiegs 
jau atlyginti. Vienok be 
teismo vargiai galima bus 
apsieit. Pavargėlis.

BURLINGTON, N. J.

Apie tuziną musų miesto 
lietuvių išvažiavo Į Pater- 
soną, N. J. užimt streikinin
kų vietas, t. y. būt streiklau
žiais. Mat, ten eina audėjų 
streikas, tad lietuviai nori 
pasinaudot proga. Vardai 
streiklaužių yra žinomi. ir, 
gal, neužilgo bus apskelbti.

Apušies lapas.

DU BOIS, PA.

Pas vieną žmogų čia gyve
no du Įnamiai, kuriedu tarp 
savęs baisiai nesutiko, nes 
vienas buvo tikėjimiškas fa
natikas, o kitas laisvų pa
žvalgų žmogus. Vieną nak
tį, kada savininkai buvo išė
ję Į svečius, katalikas pasiė
mė peilį r nuėjo nužudyt be
dievį. Mat, jis nežinojo, kad 
šeimyninkas jau sugrįžo ir 
gulėjo savo kambarij. Prieš 
savo pasielgimą dievuočius 
ėmė kalbėt, buk jis paplau
siąs bedievį už tai, kad tas 
pėtnyčiomis valgo mėsą, ne
simeldžia ir nepaiso apie 
Dievą. Jo kalbą išgirdo šei- 
šeimyninkas ir, įšokęs susta
bdė. Ant rytojaus buvo tei
smas ir katalikas užsimokė
jo 20 dol. bausmės. (Už tai 
aštriau baudžia. Red.)

NEW YORK, N. Y. .

Ant 14 sausio vietinis lie
tuvių Politiškas Kliubas bū
va parengęs paskaitas su 
deklamacijomis, iliustruo
tais paveikslais ir dainomis. 
Prelegentu buvo užkviestas 
Liaudies Mokyklos narys p. 
B., kuris skaitė kokias tai 
Shekespearo hamletas. Pu-

i

BROOKLYN, N. Y.

21 sausio čia apvaikščio
tas paminėjimas Kruvinojo 

i Nedėldienio. Jis prasidėjo 
nuo 2 vai. po pietų ir traukė
si iki 7 vai. vakaro svetainėj 
ant Grand gatvės. Publikos 
buvo pilna svetainė. Kalbėjo 
J Šukys, J. Perkūnas ir J. 
Šaltis. Gražiai nupiešta ca
ro valdžios kraugeriškumas 
ir jautriai paminėtos Kruvi
nojo Nedėldienio aukos. Pa
skui rinkta aukos kaliniams 
ir ištremtiemsiems, kurie 
kovojo už laisvę. Aukavo: K. 
Valantkevičius 50c., J. Va- 
melevičius 50c., S. Karvelis 
25 c., A. Kibulis 25 c., Norbu- 
taitienė 25 c., V. Baltrušaitis 
25 c.. A. Petraška 25 c., M. 
Vasiliauskienė 30c. ir V. 
Petraitis 25 c. Smulkių 
sumesta $4.88. Viso $7.68 c., 
kuriuos rengimo komitetas 
pasiųs i tinkamą Įstaigą. Su
rengime dalyvavo šios orga
nizacijos: 19 ir 52 L. S. S. 
kps., draugystės: Lietuvių 
Apšvietos, šv. Jurgio, Lietu
vos Sūnų, šv. Kazimiero ir 
rubsiuviu unijos 54 skyrius.

Steponas Karvelis.

LINCOLN, N. H.

Pereitą savaitę čia atsiti
ko nelaimė su girios darbi
ninkais : nakties dvyliktoj 
valandoj užsidegė lūžtvė 
kur darbininkai gyveno. 
Lūžtvės No 19. Daugelis ap
svilo, vienam net abiejų ran
kų pirštai nudegė. Daugelio 
pinigai žuvo ugnij. Nelai
minguosius nugabeno į vie
tinį ligonbutį, už kurį mokėt 
nereikia, nes kompanija, 
samdančioji darbininkus, iš- 
skaitliuoja iš jų algos kas 
mėnesis po 50 c. ir tie pini
gai eina ant ligonbučio. Po
pieros dirbtuvėj darbas ei
na gerai, tik naujų darbinin
kų nereikalauja.

Pragyvenimas brangus: 
pas lietuvius ima po 4 dol., 
bet maitina neapsakomai 
prastai, netoli vien tik kiau
lių galvomis. Pas svetimtau
čius, kur yra tam tikri na
mai dėl gyventojų, ima tik

po $3.50, bet guldo į tokius 
kambarius, kur sutelpa po 
30 ir 40 žmonių (? Red.).

Gyvena čia daugiausiai 
vilniečiai, kurie tiki Į viso
kius burtus, šmėklas ir 
velnius, jie tiki ir kalbasi. 
Neseniai vieno lietuvio vai
kas apsirgo nuomarulio liga. 
Kiti jam patarė vežt jį pas 
kokią ten raganą į Hyde 
Parką, ką tas ir padarė, tik 
niekas neišėjo iš to.

Patartina daugiau skai- 
tvt tokiems žmonėms, tuo- 
met ir švariau gyventų, ir li
gai atsitikus žinotų, kur 
kreiptis. žuvininkas.

GARDNER, MASS.

21 sausio čia buvo prakal
bos. Parengė 89 L. S. S. kp. 
Kalbėjo p. S. Michelsonas. 
Gabiai ir aiškiai jis nupiešė 
Kruvinojo Nedėldienio pra
smę ir jspudžius. Kadangi 
prakalbos rengtos su tikslu 
paminėti Kruvinąjį Nedėl
dienį, tad kalbėtojas dau
giausia laiko sunaudojo per
statymui Rusijos valstiečių 
ir darbininkų gyvenimo. 
Visos aplinkybės ten buvo 
tokios žiaurios, kad vargšų 
minios, popui Gaponui vado
vaujant, ėjo pas carą prašyt 
malopės. Ėjo be ginklo, bet 
su maldom ir šventais pavei-’ 
kslais. Vienok caras liepė 
išskersti tas minias, nuo ku
rių kraujo ir paraudo Peter
burgo gatvės.

Toliaus kalbėtojas per-

Paimta iš “TL ■ liojto:

Ponia Liuosybe '(Liberty) 'susilaukė naujos dukraites, vardu ,Chimja.
i

□joj r - įįK- v

•žvelgė pasaulio revoliucijas, 
: Įvykusias vos tik kelių pas
tarųjų metų laike. Portuga
lijoj, Turkijoj, Persijoj ir 
net Chinijoj žmonės praša- 

i lino savo senąją valdžią. Be- 
abejonės, ir Rusijos valdžiai 
jau artinas galas.

Pabaigoj p. S. Michelson 
i kalbėjo apie Amerikos dar- 
jbininkų padėjimą. Sulygino 
jMilvvaukee’s socijalistų val
dybos pasielgimą, kada ten 
ėjo streikas, ir Lawrence’o 
miesto valdybos ir guberna
toriaus Foss’o pasielgimą, 
kada nuskriausti audėjai 
pradėjo streiką. Pasirodo, 
kad socijalistų valdžia net 
apgina streikierius, o demo
kratų ir republikonų valdi- 
bos net siunčia kariumėnę 
prieš juos.

P. J. Mackevičius.

DeKALB, ILL.

20 sausio vietinis Lietuvių 
Ukėsų Kliubas parengė va
karėlį, kuris susidėjo iš te- i 
atro, prakalbų, monologo ir 
muzikos. Galima sakyt, 
buvo tai pirmas tokis nau
dingas vakaras šiame mies
te. Pirmiausiai p. Julius 
Guokas padeklamavo, kas 
jam gana nusisekė. Toliau 
sekė pasikalbėjimas Jono su 
Driskiu, paimta iš kada tai 
ėjusio „Amerikos Lietuvio.” 
Po to lošta veikalėlis „Nesi-! 
priešink.” Nusisekė gerai: Į 
nors aktoriai-mėgėjai stojo
tik pirmą sykį ant scenos, | apie kliubą, kuris jį parkvie-

pir-

ė kalbėt. Girdi: ”Jusų kliu- 
>as rūpinasi pilietyste, tai 
ra, kad kiekvienas lietuvis 

)astotų piliečiu. Iš to, girdi, 
nums maža nauda, 

■ niausiai bukite Lietuvos 
nliečiai. Turbut, daktaras 
ležino, kad čia darbininkai 
ik balsavimu gali pagerint 
avo būvį, o gal jis nori, kad 
ie negalėtų balsuot.

Publika pradėjo eit lau
kan ir kalbėtojas turėjo nu
traukt savo tuščią kalbą.

Darbai šiame mieste e’- 
įa neblogai, tiktai naujų 
iarbininkų visai mažai prii
mama. A. M. Ručas.

ELIZABETH, N. J.

Pastaruoju laiku musų 
! miesto lietuviai subruzdo 
sau salę pastatyt. Darbą 

i pradėjo vietinis Ukėsų Kliu
bas. Paskui prisidėjo Gim
nastikų Kliubas. Jau ir že
mė statymui nupirkta. Vos 
tik pora šimtų skolos pasi
darė ir ta tuoj bus atlyginta, 

i kadangi likos parengtas ba
lius r prakalbas tam tikslui. 
Prakalbos Įvyko 19 ir 20 
sausio. Kalbėjo p. F. J. Ba- 
gočius — pirmą vakarą apie 
lietuvių praeitį, antrą dieną 
apie gamtos r žmonių evo
liuciją. Pabaigoj ragino 
lietuvius prie savo salės pas
tatymo. Vieną dieną aukų 
surinkta $15.20, kitą $15. 
Publikai kalbos labai pati
ko, nes antrą dieną susirin- 

į ko daugiau, negu pirmą. Tū
li tamsuneliai atkalbinėjo, 
kad neeitų ant prakalbų ir 
ragina prie salės statymo 

' neprisidėt. čia yra kelios 
bažnytinės draugijos, bet ir 
tos kasžin ko laukia, kad ne
prisideda. A. Grigutis.

WORCESTER, MASS

40-ta L. S. S. kuopa suren
gė vakarėlį ant 20 sausio. 
Prasidėjo 7:30 vai. vakare 
ir tęsėsi iki 11 nakties. Da- 
leista buvo kiekvienam dek- 
lamuot, kalbėt, kas tik norė
jo. Dainuota ir skambinta 
ant piano.

Kalbose buvo aiškinamos 
skurdo priežastis ir kas jas 
prašalįs. Prieita prie rezul
tato, kad tik socijalizmas iš
gelbės darbininkų klesą iš 
vargo.

Publikai tiek patiko vaka
ras, kad paprašius rankas 
pakelt, kas užganėdintas, 
pakėlė jas visi ir prašė, kad 
tankiau butų rengiami tokie 
vakarėliai.

N. Kudarauskas.

RACINE, WIS. 
i Čia yra L. S. S. kuopelė iš

vienok roles išpildė gražiai 
ir prijuokino publiką.

Kazys Dirsė perstatė ka
da tai „Keleivij” tilpusį mo
nologą „Dievo duotasis ar
ba žmogus ant bačkos.” Bu
vo tai vakaro žiedas. Toliau 
sekė prakalbos. Perstaty
tas daktaras Rutkauskas iš 
Chicagos. Kaip tik publika 
išgirdo, kad kalbės daktaras 
ir da iš Chicagos, tuoj nutilo 
ir ausis ištempė klausytis. 
Na ir pradėjo musų dakta
ras apie Vilnių, apie senoviš
kas liekanas Lietuvoj, pa
aiškino, kad krikščionybė; 
tiek išauklėjo ir pakėlė Lie
tuvą, kaip vargiai kas butų 
galėjęs padaryti, ir tik Lie-i 
tuvos sodiečiai apsaugoję jąI 16~ “ari" 7 sausio“jf 
nuo pražūties. Abelnai, dak- parengus ir šokius,
taras gyrė, kiek mokėdamas, • kur svaiginančių gėrimu ne-
Lietuvą, nors visi klausyto
jai gerai žino, jog ten tokio 
rojaus nėra. Nupeikė jis 
partijas ir draugijas, o išgy
rė kun. Olšauską ir Tumą, 
kurie, girdi, nežiūrint Į viso
kių vaikėzų riksmus, susi
rinko 36 tūkstančius dole
rių. Matyt, daktarui patin
ka, kad kokiam nors Romos 
atstovui pavyksta išvilioti iš 
lietuvių pūslėtų rankų kru
vinai jų uždirbtus skatikus.

Publika pradėjo nerimaut 
ir nors trukšmo nekėlė, bet i 
jau laukan pradėjo eit. Kal
bėtojas turėjo paprašyt, kad 
ji da palauktų.

Pabaigoj jis užsiminė ir

buvo. Svetimtaučių atsilan
kė daugiau, negu lietuvių. 
Mat, tūli musų žmoneliai 
bijo eit į bedievių parengi

mus. T. Beleckis.

LEVERMOOR, N. H.
Čia yra viena nedidelė 

dirbtuvėlė, kur daroma po- 
pierai medega. Vadinasi ji 
„Grand wood.” Dirba dieną 
ir nakčia. Darbas eina lėtai, 

| nes vandens stoka, o dirbtu
vę varo vanduo.

F. žilaitis.

SUPERIOR. WIS.
Čia girtuokliauja ne tik 

vyrai, o ir moters. Jos da 
tankiau apsigeria ir kelia 
muštynes. Karvelis.
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu
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Gėriau, 
galėjau 

Susimušiau kojas ir

— Sveikas-gyvas, tėve.
— Gyvas tai gyvas, vaike, 

bet su sveikata nekaip eina
si.

— Kasgi pasidarė? Rodos, 
tu šiandien šlubas?

— Ne, vaike, aš ne šlubas, 
nes abi koji lygiai sumuštos 
ir šonas liko be kaulų.

— Kas tave taip sumušė?
— Žinai, Maike, tu liepiai 

man mokintis, tad aš ir norė
jau pradėt. Supranti, kad dėl 
drąsos turėjau išgerti stiklą- 
kita alaus.G

— Dėl kokios drąsos? Juk 
mokintis nereikia drąsos.

— Tylėk, Maike, tu nesu
pranti. Juk aš turėjau Į mo
kyklą Įstot. Kaipgi eisi pra
šyt, kad priimtų, jei nebusi 
drąsus? Na ir nuėjau? Pas
kambinau ir sulaukiau išei
nant gražią mergą. Po šimts 
paibelių, pamislijau,'nebloga 
butų su ja apsiženyt.

— Blogas, tėve, iš tavęs j
mokinys: daugiau svajoji a- 
pie ženybas, negu mokslą.

— Palauk, vaike, palauk: 
bus ir apie mokslą. Aš nusiė
miau kepurę, šyptelėjau, pa
merkiau viena akia ir sakau: 
”Aš noriu mokintis. Ar 
negalėtumėte mane priimt 
Į mokyklą ?„ Ir tu žinai, Mai
ke, kaip ji užpyko ant manęs, 
maniau, kad augšta kulnim 
nuspirs mane. Ji užtrenkė 
duris ir nuėjo.

— O ką tu, tėve, dariai ?
— Aš vėl ėmiau skambint. 

Skambinau, kol vėl išėjo. Ji 
pradėjo sakyt, kad palicma- 
ną pašauks. Aš paaiškinau, 
kad jau daug sykių esu bu
vęs policijos Įstaigose ir ne
noriu, o noriu mokintis.

— Ką ji tau atsakė?
— Pasakė, kad aš perdide- 

lis. Ir liepė eit į naktinę mo
kyklą mokintis. Sakau, ir gė
dos neturi: seną žmogų Į to
kias vietas siųsti.

— Kaip tai, tėve? Juk nak
tinės arba vakarinės mokyk
los yra...

— Gana jau, gana, vaike. 
Turėk gėdą.

— Man tu keistas, tėve. Iš- 
tikro, juk tave negalėjo pri
imt Į tokią mokyklą, kur jau
ni vaikai mokinasi. Suaugu
siems yra tam tikros vakari
nės mokyklos ir ji tau ge
rai patarė.

— 0 man, vaike, pasirodė, 
kad ji negražiai kalba ir nuė-

New Yorką Industrial Wor- 
kers of the World organiza
toriui Ettor’ui, kad jis pri
būtų.

Streikieriai išėjo stabdyt 
einančius i darbą audėjus, 
kad galima butų Įvykdint 
generališkas streikas. Tuoj 
pasiųsta prieš juos 40 poli- 
cistų, kurie ėmė veikti ir 
streikieriai turėjo gintis. 
Už savęs ginimą jie pava
dinti maištininkais ir parei
kalauta milicija jų malšini
mui. Be to miesto valdžia 
suteikė galę ugnagesiams 
liet karštu vandeniu Į strei- 
kierius. Nestebėtina, kad 
tokiuose atsitikimuose ne 
vienas iš streikierių turėjo į 
revolveri išsitraukt arba pa
siimt lazdą.

Ettor kvietė streikierius 
veikti ramiu budu, bet jis tu
ri nepaprastą gabumą su
organizuoti žmones ir pri- 
duot jiems energijos. Jis li
ko streiko generolu, jei taip 
galima išsireikšti. Umu lai
ku pasisekė sustabdyti visas 
audinyčias ir apie 30,000 
darbininkų sustreikavo.

Darbdaviai, kurie taip 
buvo nudžiuginti McNama- 
rų prisipažinimu, ir čia su
manė begėdišką loši. Jie ir 
jų pasamdyti šnipai ir re
porteriai apskelbė. buk 
streikieriai kviečia iš New 
Yorko dinamituotojus audi- 
nvčiu suardvmui. Paleistas 
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paskalas per laikraščius, 
buk jie padarę suokalbi ant 
gubernotariaus Foss’o gy
vasties, buk pačiame Law- 
rence esą žmonės, kurie ren- 
giasi dinamituoti audiny
čias ir gubernatoriaus na
mą. Padarytos liko kratos 
ir suimti 8 žmonės, pas ku
riuos rasta dinamito. Su
prantama. ji padėjo patis 
jieškotojai arba darbdavių 
nusamdyti šnipai, kad gali
ma butų atrast priekabi prie 
streikierių. Po kelių dienų 
nagrinėta „dinamituoto- 
jų” byla ir tapo atrasta, 
jog jie yra visai nekalti. 
Net pats policijos komisijo- 
nierius pripažino, jog tyčia 
dinamitas yra padedamas 
šnipų.

Dinamitas atrastas suba
toj. 3 sausio, prie vienos au- 
dinyčios ir suimtas vienas Į 
streikierys, nors jokio daro- 
dvmo nėra, kad jis butų pa
dėjęs.

Gubernatorius Foss, kuris 
taip laikėsi už 54 valandų 
bilių, dabar pavartojo savo 
poziciją streiko nuslogini- 
mui, leisdamas apstatyt 
Lawrence’o miestą kariumė- 
ne, kuri pilnai ten viešpa
tauja. Ne vieno žmogaus 
gyvastis ir turtas ten nėra 
apsaugota; nes kareiviams 
leista šaudyt ir badyt žmo
nes. Sužeistų iki šiol jau 
skaitoma 200 ypatų. 30 sau
sio* John Ramev, 24 metų 
žmogus, laikantis krautuvė
lę No. 352 Elm gat., liko su
žeistas durtuvu Į nugarą. Jis 
ėjo Į krautuvę, ir tapo karei
vio užpultas. Tuomet jis pa
sitraukė prie savo gyvenimo 
durų, kur niekas neturėjo 
tiesos jo kliudyt. Bet karei
vis dūrė Į ji ir skaudžiai su
žeidė.

Kitas liko durtuvu sužeis
tas portugalas Psatko prie 
savo namų ant Chestnut ga
tvės po No 54. Kareivis jam

liepė eit greičiau ir už nek
lausymą dūrė i jį.

John Ramey neužilgo pasi
mirė.

Baugu ir ant gatvės išeit
Vieną dieną, kada Ona La 

> Pizzi išėjo Į streikierių mi
tingą, ji liko nušauta. Išim
toji iš jos kulka yra tokia 
pat, kokiomis šaudo polic- 
manai ir kareiviai. Yra pil
na viltis, kad tai policmano 
darbas, ką visi streikieriai 
pripažįsta, vienok policija ir 
šnipai tvirtina, buk kulka e- 
santi prastesnė, negu polici
ja vartoja, nors ir to paties 
numerio.

Onos Lo Pizzi nužudymas 
buvo provokacija,"kaip išsi
aiškino toliau. Tuoj apkal
tinti liko du streiko vadai, 
Ettor ir Giovannitti, ir sua
reštuoti jiedu. Nors jokios 
priežasties nėra manyti, kad 
Ettor ir Giovannitti galėjo 
dalvvaut merginos nužudy
me, kadangi jiedu tame lai
ke buvo už 2 mailių nuo at- 
sibuvimo vietos, vienok val
džiai, tarnaujančiai kapita
listams, nebuvo gėdos suimti 
tuos du nekaltu žmogų ir 
pasodinti Į Lawrence’o kalė
jimą, neišleidžiant už jokią 
paranką. Pagal Įstatymus 
nevalia yra suimti žmogaus, 
neturinčio iokio rvšio su žu-v v

dvste, bet čia peržengti visi 
Įstatymai ir nekaltas žmo
gus pripažintas žmogžud
žiu. Kiekvienas sveiko pro
to žmogus supranta, kad 
Ettor ir Giovannitti liks tei
sus, bet kapitalistams norisi 
sulaužyt streiką. Jie žino, 
kad Ettor yra perdaug ga
bus ;ųis moka keliose kalbo
se išaiškinti dalyku stovi, o 
Lawrenče’o streikierių di
džiuma yra ateiviai. Taigi 
kapitalistai išplėšė iš tų ne
laimingų ateivių vadovą, 
kad galima butų juos išblaš- 
kvti.

Štai ką pasakė pėtnyčioj 
garsus darbininkų vadovas 
H. W. Hayvvood prieš dau
geli tūkstančių streikierių:

„Aš labai mylėčiau eiti Į 
kalėjimą ir išleist iš jo Juozą 

: Ettor. Aš manau, jis yra la
biausiai brangus žmogus 
darbininkų klesai šioj šalij. 
Jis pažįsta pamatinius prin- 

Į cipus darbininkų klausimo 
ir žino viską, kas rišasi su 

: Lavvrence’o streiku nuo pat 
| pradžios.

„Jeigu jis nebūtų buvęs 
tiek brangus, jis nesėdėtų 
kalėjime. Jis nėra teii už 
peržengimą draugijos Įsta
tų ; jis yra ten, nes jo pusėj 

i buvo Lawrence’o darbinin
kų simpatija, pasitikėjimas 
ir užsitikėjimas.

„Ettor ir Giovannitti yra 
kalėjime todėl, kad kapita
listų klesa bijo jų. Jie tiki, 
kad žmonės, kurie buvo pa- 

I kinkytais galvijais, jau stovi 
ant sayo kojų ir yra lygus 
bent vienam audinyčios sa
vininkui.

„Manau, Juozas Ettor jau
čiasi stipresniu kalėjime, 
negu pirma. Jeigu jie tiki
si išlošti streiką todėl, 
kad jie paėmė streiko vado
vą. aš turiu jiems pasakyti 
dabar tuoj, kad jie turi pas
tatyti didesnį kalėjimą Law- 
rence.

„Aš esu linksmas, kad yra 
šimtai ir tūkstančiai, kurie

me, kad atsirado reikalas 
supažindinti su juo publiką 
kaip galint plačiau.

Pernai Massachusetts val
stijos kongresas, senatas, le- 
gislatura ir gubernatorius 
pripažino ir padarė Įstaty
mu, kad vaikams ir mote
rims nebūtų leidžiama dirbt 
ilgiau audinyčiose, kaip 54 
valandas Į savaitę. Iki tol 
dirbo 56 valandas, t. y. arti 
pusdešimtos valandos Į die
ną.

Nuo šių naujų metų Įsta
tymas Įėjo i veikmę ir audi- 
nvčiu savininkai turėjo ji 
pildyt.

Kadangi audinyčiose dir
ba didesnė dalis vaikų ir 
moterų, negu vyrų, tad pri
siėjo ir vyrams darbą su
trumpinti iki 54 valandų.

Rodos, kiekvienam aišku, 
kad ir tai reikia dirbti 9 va
landas Į dieną — ir tai nėra 
trumpas laikas, vpač'jaunu- 
čiams vaikams ir silpnoms 
moterims: Darbas biaurus, 
neišpasakytas užimąs ir dul
kės dirbtuvėse. Mašinos liko 
Įvestos tokios greitos, kad 
darbininkas turėjo dirbti Į- 
sitempęs ir neretai susi- 
žeisdavo.

Pragyvenimas Lavvrence 
da brangesnis, negu New 
Yorke, nes vien tik už butą 
reikia mokėt $3.50 ant pras
tųjų gatvių. Algos gi dar
bininkai gaudavo nuo 9 iki 
4 dol. i savaitę. Didžiuma už
dirbo po 6 dol. Baisus skur
das viešėjo pas audėjus.

Bet negana to. Nuo nau
jų metų, kada liko Įvesta 54 
darbo valandos savaitėj, al
gos liko sumažintos, t. v. už 
numuštąsias 2 valandi ir 
mokestį atėmė.

Audėjų gyvenimas pasi
darė negalimas, ypač kad 
maistas vis brangsta.

Pradėjo audėjai nerimti; 
nors nebuvo tarp jų žymios 
organizacijos, vienok jie jau 
plačiai skelbė, kad pradės 
streiką. Tuomet audėjų or
ganizacijos Indusrial Wor- 
kers of the World komitetas 
susirinko ir tarėsi, kas da
ryt. Likos išrinkti delega
tai, kuriems liepta susinešt 
su audinyčių agentais ir pa
klaust, ar ištikrųjų audė
jams bus mokama mažiau 
prie 54 darbo valandų.

Kada delegatai atlankė 
atsto

ju ten

jau Į saliuną gert, 
kol vos virsdamas 
eiti 
šonkaulius ir jau ketinau
kaili tau išperti už negerą 
patarimą.
— Kaip? Juk aš nieko blogo 
nepatariau.

— Mat, vaike, aš mislijau, 
kad tu liepi man eit svkiu su 
vaikais mokintis ir aš aptu
rėjau gėdą.

— Aš tau visai nesakiau, 
su kuo tu turi eit mokintis. 
Suprantama, tau geriau bu
tų su senesniais žmonėmis.

— Ir aš, Maike, taip sa
kau. Aš ketinu iš syk pas
toti Į universitetą, kur moki
nasi suaugę žmonės. Taigi 
bent ir vardas bus, kad stu- ! 
dentas — ir smagu sėdėt 
mokykloj.

— Mažu, universiteto as- 
lą galėtum, tėve, šluot, bet: 
mokintis ten netinki, nes vi
si tie/kurie ten mokinasi, 
vra jau daug mokslo perėję 
prieš pastosiant Į tą mokyk- 
>?•

— Tai nieko, vaike. Aš 
ilgiau galėčiau būt toj mo
kykloj ir pavyčiau kitus.

— Tu. tėve, ten nieko ne
suprastum. Argi galima ti-i 
kėtis, kad išmokįsi žmogų» 
skaityt, kol jis nežino da 
raidžių? Galėtum tu jį mo
kinti kiek nori, jis vis tiek 
neišmoks, kol nepradėsi jį 
mokinti nuo A, B, C. Taip 
yra ir su visu mokslu: rei
kia būtinai žinot pradžią, 
kad galėtum mokintis to
liau. Kaip tik ką praleis- 
tum, taip tuoj toliau negali 
suprast, ką mokinies. Taigi 
ir tu, tėve, turi pradėt mo
kantis nuo to, ko vaikai mo
kinasi. —

— Tai, tu, mane su vaikais 
lygisi!

— Daugelis vaikų dau
giau už tave žino, todėl prie 
jų aš tavęs nelyginu. Tave 
galima sulygint tik su tais, 
kurie vos skaityt yra pra
mokę.

— Jei taip, tai aš nešneku 
daugiau su tavim, Maike.

I

‘Audeiu streikas
• J z*

Lawrence.
Lawrence’o audėjų strei

kas liko tiek svarbiu apsi
reiškimu Amerikos gyveni-

\

Aver audinvčios 
vus, tad ne tik 
neišklausyta, bet da liep
ta išsinešt arba nustumsią 
trepais žemyn; Wood audi- 

inyčios perdėtiniai atsisakė 
kalbėtis su delegacija; 
Washington audinyčioj pa- 

‘ tarta kreiptis Į American 
Woolen Companv. Kadangi 
šios kompanijos prezidentas, 
William Wood, gyvena Bos
tone, tad jam pasiųstas spe- 
ciiališkas laiškas su užklau
simu apie algas ir prašyta, 
kad jis praneštų laišku arba 
per laikraščius. Atsakymo 
negauta. Prieš 13 sausio, 
kada turėjo būt užmokėtos 
algos, pasiustas jam kitas 
laiškas, ant kurio irgi tylė- 

: ta.
Audėjai pradėjo daryt mi

tingus ir nutarė streikuot. 
Tndusrial Workers of the 
World liepta veikti, nors šio
ji organizacija norėjo, kad 
pirma audėjai susirašytų j 

! uniją. Tuoj telegrafuota Į i

i

Į

i
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kad viskas 
kapitalistu.X <■ z

Vakarinės 
Federacijos

yra pasiryžę užimt pirmi
ninko vietą, nors jie žinotų, 
kad už tai pateks Į kalėjimą.

„šitas Į kalėjimą ėjimas y- 
ra svarbia profesija tiems, 
kurie nėra buvę jame. Aš 
tankiai manau, kaip tai 
jaustų teisėjas, kuris siunčia 
kitus Į kalėjimą, jeigu jį už
darytų tenai. Jie negali su
prasti, kaip skaudžia širdį, 
kada išgirsti pirmą sykį 
raktų ir skląsčių žvangėji
mą ir barškėjimą.

„Bet jus, kurie dirbate to
kiose apystovose, kur gir- 
džiate žvangėjimą ir barš
kėjimų audinyčių durių ir 
einate ir sugrįžtate iš darbo 
ir Į darbą nuo tamsos iki 
tamsos — jus neturėtumėt 
nusigąsti eit Į kalėjimą. 
Tarp kalėjimo ir audinyčios 
vra labai menkas skirtu- v 
mas. Vienintelis skirtumas 
tame, kad kalėjime nerei
kia dirbti, o audinyčiose rei
kia.”

W. Havwood apleido Law-
V A

rence’ą, kad važinėtis po 
miestus ir rinkti streikie- 
riams aukas. Subatoj jis 
kalbėjo socijalistų susirinki
me New Yorke ir surinko 
$750. Jis pasiryžo pilnai 
pasišvęsti Lavvrence’o strei
kui, bile tik streikieriai lai
kysis.

W. Hayvvood yra sėdėjęs 
ilgai kalėjime ir norėtąjį 
nubausti mirtim neva už I- 
dahos gubernatoriau nužu
dymą. Teisme rastas nekal
tu ir pasirodė, 
buvę sutaisyta 
kad nužudžius 
Angliakasių
vadovą. Jis vra dabar la- 
blausiai pagarsėjęs darbi
ninkų vadovas ir,reikia tikė
tis, aukų surinks užtektinai 
Lavvrence’o streikieriams.

Dabar streiku vadovauja 
William Yates, Industrial 
Workers of the World orga
nizacijos atstovas. Nors jis 
nėra tiek iškalbus, kaip Et
tor, bet veikia nepaprastai 
taktiškai. Jis praneša, kad 
kitų miestų audėjai apsii
ma už poros savaičių pradėt 
streiką, jei bus reikalas. Ši
tas streikas, jis sako, yra 
kova už gyvastį arba mirtį. 
Jei jis bus pralaimėtas, tuo
met audėjai atsidurs da bai
sesniame junge. Išlaimėji- 
mui nieko daugiau nereikia, 
kaip tik vienybės ir neit Į 
darbą, kaip iki šiol.

Amerikos Darbo Federa
cija (American Federation 
of Labor) išleido atsišauki
mą Į pustrečio mlijono savo 
narių, kad skubiai šelptų 
streikierius. Tik keista, 
kad šioji organizacija sten 
giasi streiką sulaužyt ir pa
sitiki ant kapitalistų malo
nės ir galėjimą tiesų keliu 
susitaikyt. Kapitalistai per
žengė visas tiesas šiame 
streike; jų malonė apsireiš
kė durtuvuose ir šaudvklė- «/
se. Bet Amerikos Federaci
jos vadovai tankiai mėgsta 
parsiduot kapitalistams, to- 
dėFir šis sykis abejotinas. 
Jos išleistoj proklamacijoj 
užgaunama Industrial Wor- 
kers of the World, nes šioji 
organizacija tikrai darbi
ninkiška.

Kapitalistų pasamdyta po
licija ir šnipai siaučia. Iki 
šiol jie jau suareštavo 75 
žmones.

l
t
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liau ir pirkti. Tą patvirtino: jojimas pas p D Ą ĮV C ČI 11 Ą C
merginą arba nuotaką su palydovais, gink- 
iais ir šaudymais, nuduotos karės ir pešty- 

j nės, tykavimas giriose, įvairus vadavimai, 
motinos raginimas vytis paskui dukterį, d j žį
kliūtis vartuose, neįleidimas į namus, uzmo- 
kesnis už vainiką, vaišinimai, dovanos, ta
rybos su suolsėdžiu, vištavimas, kraitis ir

j 1.1.
Kuopinėms šeimynoms suirus ir indi- 

; viduališkoms (iš dviejų ypatų) atsiradus, 
l kada pritrūko žmonų, tai vaikinai, bent pas 

lietuvius, rūpinosi apsivesti su jaunomis ir 
net su mergaitėmis (per jauna žmona, sep
tynių metų, arba vygėj supama žmona ir 

lt. t.).
Ir pas lietuvius pirmoji individuališka 

(ypatiška) šeimyna buvo porinė (dviypatiš- 
ka), prie kurios vyras labai lengvai galėjo 
atsiskirti nuo savo žmonos arba žmona nuo 
savo vyro, (žmona žada savo diedą net ant 
jomarko parduoti).

Su ypatiškos nuosavybės augimu, su 
vergų atsiradimu, turėjo pasirodyt ir patri
archališka šeimyna, kaip pereinamas laip
snis tarp porinės šeimynos ir monogamijos. 
Tą patvirtina valstiečių ir dainų suprati
mas apie šeimyną iš darbininkų.

Pagaliaus atsirado ir monogamija su 
žmona-verge. Vyras savo’žmoną prie savęs 
pririšdavo jau ligi mirties (žiedavimas) ir 
vienas nuo kito jau nebegalėjo atsiskirti. 
Monogamiška lietuvių šeimynos forma vis 
toliau plėtojasi ir dabar ji pasiekia papras
tos bužuaziškos monogamijos laipsnį. 
Dainos pasakoja apie baisius santikius tarp 
apsivedusių, apie tai kaip vestuves taiso ne . 
meilė, bet įvairus apsirokavimai, tėvų 
noras, pinigas (be pinigų net žmonos negau
si — taip skelbia vien daina). Ašaros ir 
peštynės nuolat dainose atsikartoja. Greta 
šeimyniško gyvenimo matom ir paprastą 
paleistuvystę, kuri nors retai, bet visgi dai
nose pasirodo. Dainose meilę matom tik už 
šeimyniškų rybų; bet ir toji meilė ne ■ tiek 
panaši į lytišką meilę, kiek į erosą; per tai 
toji' meilė labai artima paprastai paleistu- 
vvstei.v

Apie giminystės sistemą ir veluoniečių Ameriką.
dainų ir jų vestuvinių apeigų mažai ką gali
ma pasakyti. Bet ir giminystės sistema se
niau visai kitoniška turėjo būti. Taip, dai
nos broliais ir seserimis vadina ne tik tik
rus brolius ir seseris, bet ir gimines, ir kai
mynus. Tuo tarpu mergina savo bernelio 
(vyro) brolius ir gimines jau vadina ne bro
liais, bet dieveriais. Kitose dainose vyras 
net savo žmoną sesele vadina. Iš to darom 
išvedimus: 1) Seniau tarp lietuvių viešpata
vo visai kitoniška giminystės sistema; 2) to- 
ji kitoniška giminystės sistema sako, kad 
senovėj turėjo būti ir jai atsakanti šeimy
nos forma. Jeigu vaikinas savo broliais va
dina netik savo tikrus brolius, bet taipogi 
gimines ir kaimynus (pirmi kaimynai atsi
rado iš senovės gentininkų), tai kadaisi pas 
•^tuvius turėjo būti tokia šeimynos forma, 
kad jie visi ir ištikro jo broliais buvo. Taip
gi buvo prie šeimynos punalua.

Pagaliaus, jeigu vyras savo žmoną va
dina sesere, tai kadaisi galėjo būti tokia 
šeimynos forma, prie kurios sesers (visų ei
lių) ištikro buvo kartu ir žmonomis. Taip 
buvo prie kazigimystes. Tokiu būdu, męs 
galim daleisti, jog lietuviams nesvetimos 
kazigimystes ir punuala šeimynos. Pridur-

Suvalkų Tardymo Kalėji
mo politiški kaliniai gavo iš

1 F* e RSzeimyniszkas lietuviu gyvenimas 
Juszkevycziaus dainėse.

(Pabaiga).
pusėmis, ką atsispindėjo pas veluoniečius 
jų dainose ir svodbinėj rėdoj (vestuvinėse
apeigose), galim padaryti trumpą peržval-' 
gą, kaip plėtojosi lietuvių šeimyniški santi- 
kiai. Žinia, ši peržvalga da toli gražu nepil
na, nes čia naudojausi medega tik iš vieno 
kampo. Atsakantesniam pažinimui, kaip 
keitėsi lietuvių šeimyna, būtinai reikia susi
pažinti su senovės lietuvių istorija, su lietu
vių pasakomis, padavimais ir su jų mitolo
gija. Ją ir pasirūpinsiu atlikti toliau.

Apie lietuvių kazigimystes (kraujo gi
minystes), klesines ir punalua šeimynas 
pas veluoniečius atsakančių žinių labai ma
žai randasi. Vienok, abelnai kuopinių šei
mynų laikų šiokios tokios žinios užsiliko. 
Taip devyni, t. y. daugiau kaip keli, broliai 
turi seselę, kuri ne tiek išrodo seselė, kiek 
žmona. Mergelė sėja rūteles į devynias lo
veles, t. y. turi lytiškus susinešimus su de
vyniais berneliais. Du-trįs vyriškiai turi 
vieną bendrą sau žmoną, o 3 žmonos — i J 
vieną bendrą vyrą. Tai vis kuopinių šei
mynų laikų liekanos.

Augštesnėsės kuopinių šeimynų for
mos (pradedant nuo klesinių ir baigiant pu
nalua) reikalauja gentiškos tvarkos, nes j 
prie tų šeimynų lytiški susinešimai (apsi- 
vedimai) tarp tos pat kuopos uždrausti.

Šiokias tokias žinias turim ir apie lie
tuvių gentus- Ir lietuvių gentuose apsivedi- 
mai įvykdavo tarp svetimų arba svečių, t. 
y. tarp svetimgenčių, nes tik svetimų gentų 
nariai vadinosi svečiais (svetimais). Da- 
leidfmą apie lietuvių gentus patvirtina 
skirtumai dainose tarp brolių ir dieverių, 
palydovai-žentai, mergelės-seselės, giminės 
mylimiausia, gobturavimas, šokiai, lovos 
šildymas, brolio lytiški susinešimai su sese- 
le-žmona (guli vienoj lovoj), žmonos gimi
nių vaišinimas, giminių užsistojimas už 
merginą, vaikino aplankimas svečiu mergi
na, kaip savo žmona ir 1.1. Aš kalbėda
mas apie lietuvių gentus, nurodžiau, kad 
vienos dainos vilkas, tai, veikiausia, ne tik
ras vilkas, bet tik vilkų gentas. Gal tas 
mano daleidimas ir perdaug drąsus, gal to
je vietoj jis ir neteisingas, bet, apskritai 
kalbant, visgi neapsiriksim daleidę, kad ir 

. pas lietuvius gentai buvo su Vilko vardu.
Vilkų gentai labai tankiai atsikartoja pas 
indėnus. Mat, vilkas tai žmogaus priešas, 
su kuriuo labai tankiai prisieidavo susidur
ti. Pagaliaus, vilkai randasi įvairiuose že
mės kampuose. Pirmi gi žmonės savo rem
tus mėgdavo pavadinti gyvūnų vardai’ 
Kadangi vilkai įvairiose vietose randasi, 
tai nestebėtina, kad įvairiose žemės ki
nuose galėjo atsirasti ir Vilkų gentai. Jei
gu mes paimsim lietuvių ir kitų tautu pa
sakas, tai ir jose gana tankiai rasim vHkv.s. 
lanes r kitus gyvūnus. Prisieina patėmvti. 
jog pasakų gyvūnai ne tikri gyvuliai, bet 
tie labiau žmonės. Pasakų vilkai ne tik 
kalba, bet taipogi dirba įvairius darbus 
(padėkim pasidaro rogutes), jie turi kir
vius, plėškes ir kitus dalykus. Ir keistai iš
rėdytų, kad tikroji lapė bijotų katės, o nesi
bijotų vilko. Ir išeitų, kad katė baisesnė 
už vilką. Įvairios pasakos apie įvairius gy
vūnus — tai tik perdirbti padavimai apie 
pirmus žmones, apie pirmus gentus. Paša-' 
koše yra vilkai, per tai ir tarp žmonių gale- sim, kad dainų broliai, sesers ir dieveriai ne 
jo būti vilkų gentai. Prie to da prisieina 
pridėti neva buvusį Gedimino sapną apie ge
ležinį vilką, nuo ko savo pradžią, būk, ima 
miestas Vilnius. Šis padavimas apie sapną 
ne be prasmės.

Prie kuopinių šeimynų visuomeniška
me gyvenime moters turėjo platesnes tei
ses kaip vyrai; padėkim, turto ir vardo įpė- 
dininkystė ir giminystė skaitėsi vien pagal 
moterį. Tas pats buvo ir pas lietuvius. Da 
lig šiol dainose dukters ištekėjimas ne tiek 
priklauso nuo tėvo, kiek nuo motinos. Kitur 
žmona ir namuose viešpatauja; bet ji dabar 
tik girtuoklė. .

Su ypatiškos nuosavybės užaugimu 
kuopinė šeimyna suiro ir pas lietuvius. Mo
ters padėjimas pradėjo pulti, ir šeimynoj ir 
visuomeniškame gyvenime užviešpatavo 
vyras. Moters liko vyrų vergėmis. Dabar 
ir žmonų pritrūko ir jas prisiėjo vogti, o vė-
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1100 rub. Tas šimtas rublių 
taip paliko išdalytas: Suval. 
T. Kai. politiškiems kali
niams išdalyta 47 rb. 62 k., 
nusiųsta Kalvarijos polit. 
kaliniams 10 rb., pinigų nu
siuntimas 16 k., telegrama 
advokatui 95 kap., likusieji 
pinigai išsiųsta Į Marijam
polę, kur politiškiems kali
niams liko išdalyta 71 r. 9 k., 
nusiuntimas 18 k. Iš viso iš
leista 100 rb. Šiomis auko
mis naudojosi 8 politiški ka
liniai: Iš Suvalkų kalėjimo 
L. A. gavo 27 r. 58 k.; A. V. 
19 rb. 58 kp., Z. A. 19 rb. 57 
k.; K. Z. 1 r. 50 k. Iš Kalva
rijos kalėjimo J. R. gavo 10 
r. 87 k. ir A. V. 10 r. 87 k. Be 
to J. R. ir A. V. 10 r. buvo at
skirai prisiųsta iš Amerikos 
(iš tos pat vietos). Augščiau 
paminėti kaliniai savo dalį— 
išdalies gavo Suvalkų kalėji
me, iš dalies Kalvarijos ir 
Marijampolės kalėjimuose. 
Beto Marijampolės kalėjime 
gavo P. B. 5 r 87 k. ir K. V. 
5 r. 87 k. Neskaitant augš
čiau paminėtų 100 r. ir 10 r., 
per mano rankas Suv. polit. 
kaliniai da gavo iš Škotijos 
28 r. 32 k. Iš jų A. V. gavo 
9 r. 79 k.; L. A. 8 r. 29 k.; Z. 
A. 7 r. 27 k. ir K. Z. 3 rb. Be 
to seniau buvo gautos aukos 
iš Amerikos nuo J. Jasulevi- 
čiaus. Kaip liko išdalytos 
tos aukos, dabar pranešti 
negaliu, nes apyskaitų neat
simenu. Bet apie jų gavimą 
savo laiku buvo pranešta į

Už visas šias aukas visų 
politiškų kalinių vardu tariu 
širdingą ačiū. Z. A.

APYSKAITA AUKŲ 

Politiškiems Kaliniams, ku
rios tapo prisiųstos „Kelei

vio” redakcijon.
Į Suvalkų kalėjimų:
Vasario 27 d., 1911 m. per Z. A. $5.35. 
Vasario 27 d., 1911 m. A. V. $5.35. 
Balandžio 18, 1911 m. per Z. A. $52.00 
Į Kalvarijos kalėjimų:
Rugsėjo 15 d., 1911 m. A. Ven. $5.35 
Į Kaunu:
Rugsėjo 29 d., 1911 m. VI. St. $155.35
J. Bliud......................................... $52.00
L. Pruseikai............................... $5.30

Viso sykiu $280.70
Žiūrėk "Keleivio No. 3, 1912 m.

Suplaukusių aukų buvo .... $345.40
Iš tų išsiųsta....................... 280. 60

Lieka pas mus $64.70.

PASARGA: Beto yra iš
siųsta į vieną vietą 20 rb. o į 
kitą 10 rub. Bet kadangi nuo 
tų pinigų neturime tikrų pa
liudijimų, todėl kol kas jų 
nepriskaitome. Paliudiji
mai šios apyskaitos yra pa
siųsta p. J. Šukiui, Brook
lyn, N. Y., kuris perkratęs 
nusiųs da kokiai nors ypa-

garbės vardus nešioja, bet jie visi taipogi 
naudojasi ir atsakančiomis teisėmis, kaip 
tikri broliai ir sesers.

Iš to visko matom, kad lietuvių šeimv- tai, o vėliau apie jos tikrumą 
nos formos istorija pilnai primena šeimynos 
istoriją, rastą pas kitas tautas. Nors smulk
menose ir buvo šioki-toki skirtumai, bet pa
matiniai dalykai vienodi. Pamatiniai daly
kai venodi, nes išdirbimas pas lietuvius tu
rėjo žengti pirmvn maž-daug tokiais pat 
keliais, kokiais jis žengė ir pas kitas tau
tas. Pamatinės gi ekonominės sąlygos ir 
iššaukia atsakančias šeimynos formas. Su 
lietuvių kultūros pakilimu (jis priklausė 
nuo išdirbimo pakilimo) kartu 'plėtojasi 
ir šeimynos forma. Tas plėtojimąsi paga
liaus pasiekė dabartini savo laipsnį, 
nėtojo gi užduotis 
medegą šeimynos nlėtoiimosi patvirtinimui. 
Čia ir padaviau tos medegos pradžią.

apskelbs visuomenei.
J. G. Gegužis.

a-

i-

Tyri-
surinkti atsakančią

Fermos! Farmos!
LIETUVIU KOLONIJA MICHIGAN 
VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę 105 
lietuviai farmeriai farmas, Mason 
pielinkėj turiu ant pardavimo

GYVENAMU FARMŲ 
su hudinkais. sodais ir kai-kuriais
rankiais. Žemė maišyta molis su smė
liu ir juodžeme. Turiu taipgi daugy
bę geros bet neišdirbtos žemės Lake 
County, parsiduoda pigiai ir ant 
lengvų išmokesčių. Norintieji pla
čiau sužinoti galite gaut • lietuviškoj 
kalboj informacijų knygelę ir mapų 
dovanai.

ANTON KIEDIS.
Lake Co., Peacock,
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Mich.

Dr-stė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III. | 
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4600 S. Paulina st. I Post Office, 

Vice-prez. F. A. Mišius

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 gerų, pel
ningų ir ant visados. Taigi, kuri pa- 
mylėtumet ženybinį gyvenimų atsi- 

i šaukit kuogreičiausiai u kužna gausite 
o jei ne ištoli, galėsim 

, ypatiškai pasimatyt.
M. Dobilas, [6]

Bedford, Mass.

4602 So. ^Ashland avė. I 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 mar.im arčiau, meldžiu atsi
šaukt per laišką ant šio adreso:

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

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. 

Užžiurėtojas org. St. Ragauski, 
4612 So. Wood st.

REFERATAI, DISKUSI
JOS IR DEKLAMACIJOS.

Bendrai surengta siuvėjų unijos 54-to 
skyriaus, Lietuvių Apšvietos Dr-stės 
ir L. S. S. 19-tos kuopos. Šie refera
tai bus skaitomi Palace Hali, 91-93 
Grand st., Brooklyn, N. Y. Nedėldie
niais nuo 3 vai. po pietų. Įžanga do
vanai. Programa sekanti:

1) Vasario 4 d. "Vaikų penėjimas.” 
Skaitys daktaras J. J. Kaškevičius.

2) Vasario 11 d. "Darbininkų uni
jos senovėje, viduramžiuose ir da
bar." Skaitys drg. J. Perkūnas.

3) Vasario 18 d. "Kaip Amerikos 
Jungtinės Valstijos rėdosi ir tvarko
si.” Skaitys drg. A. C. Herman-Pur- 
vis.

Todėl visų referatų mylėtojus kvie
čiame ko-skaitlingiausiai atsilankyti, 
nes įžanga nieko neprekiuoja.

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

II -ras metinis

--------BALIUS----------
Dr-stė šv. Petro ir Povylo parengia 
labai gražų pasilinksminimų, kuris 
atsibus Subatoj, 17 vasario (Feb.), 
1912, svetainėje ant kampo Derbis ir 
55 Union st., Salėm, Mass. Prasidės 
7 vai. vakare.

Visus gerbiamuosius lietuvius ir 
lietuves, kaip vietinius taip ir iš ap
linkinių miestelių meldžiam atsilan
kyti. Muzikantai bus geri ir graj:įs 
visokius lietuviškus ir angliškus šo
kius, todėl galėsime gražiai ir sma

lkiai praleisti laiką. Įžanga: Vy
rams 25c.; Moterims 15 c.

Su pagarba KOMITETAS.

Pajieškau Antano Kraučiuno, Jono 
Račiūno ir Juozo Miezeraičio, visi 
Suvalkų gubernijos, Naumiesčio pav., 
Liesnistvos gmino. Daugiau kaip 20 
met ųapie juos nieko nežinau. Jie pats 
arba kas žinotų, meldžiu duot žinią 
šiuo adresu:

Joseph Stein,
271 N. Main st., Naugatuck, Conn. į

Pajieškau savo draugo Juozo Lat
vio, paeinančio iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Mankunų vok, Beldžiunų 
sod. Pereitų pavasarį gyveno Wor- 
cester, Mass. Meldžiu jo paties arba 
draugų apie jį pranešt.

Stasys Poderys,
481 Millbury st., Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Antano Poškus, 
Kauno gub., Šaulių pav., Nabulnių 
dvarelio, pirmiau gyveno Cambridge, 
Mass. ir ketino važiuot į Chicago, 
III. Turiu svarbų reikalų pranešti. 
Meldžiu jį patį atsišaukt arba kas a- 
pie jį žino teiksitės pranešt šiuo ad
resu:

Mike Poškus,
36 Washington st., Cambridge, Mass.

Pajieškau Kasparų Ulčonų, Kau
no gub., Šiaulių pav., Bertužių so
dos. Turiu svarbų reikalų, meldžiu 
jį patį atsišaukti arba kas apie jį ži
note, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Juozapas Jaras,
6 Bolton pi., Charlestown, Mass.

Pajieškau Jono Šakuno ir Jono 
čenčiuko, Kauno parap., Dubrių so
dos. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
jų pačių atsišaukt arba kas apie juos 
žino teiksitės pranešt šiuo adresu: 

Stanislovas šakunas,
40 Easton avė., Hyde Park, Mass,

Pajieškau pusbrolio Jono Dabašins- 
ko. pirmiau gyveno New Phiiadel- 
phia, Pa., paskui Benld, III., dabar 
nežinia kur. Jis pats lai atsišaukia 
arba kas apie jį žino malonėkit pra
nešti, nes turiu svarbų reikalą.

John Kališius,
Tower Hill, III.

Pajieškau .Juozapo Gabrio, kuris 
atvažiavo iš Manchester (Anglijos) į 
Grand Rapids, Mich. Turiu su juom 
daug svarbių reikalų. Jis pats lai 
atsišaukia arba kas apie jį žino mel
džiu pranešt šiuo adresu: 

J. Šulzickas, 
3938 Lincoln avė., St. Tx>uis, Mo. |

Jeigu kuri mergina norėtų apsives
ti ir turėti linksmų gyvenimų, tegul 
atsišaukia ant žemiau minėto adre-

Pajieškau merginos apsivedimui, • 
turi būt laisvų pažiūrų ir mylinti 
mokslų. Norinti plačiau susipažinti 
meldžiu atsikreipt šiuo adresu:

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

Pajieškau draugo Jos. Lankučio, 
Kauno gub., šaulių pav., Akmenės 
miestelio. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas malonėsit pranešti 
šiuo adresu:

W. Abakanovicz
21 N. Sycamore st., Springfield, IIL

Pajieškau savo tikro brolio Petro 
Svirkio, Grodno gub., Martinkonių 
pav., Piesčių sodžiaus. Jis pas te
gul atsišaukia arba kas apie jį žino 
meldžiu pranešti, už kų būsiu labai 
dėkingas.

Juozapas Svirskas [4—2]
211 City Grove st. New Bedford, Mass

Pajieškau brolio Stepono Vayego, 
Kauno gubf, Zarasų pav., Panedėlio 
parap., Ninof viensėdijos. Treti metai 
kaip nieko nuo jo negirdžu, nežinau, 
ar jis da gyvas, ar miręs. Todėl te
gul atsišaukia jis pats arba kas apie 
jį žino meldžiu pranešt man šiuo ad
resu: [4]

J. Vayego,
48 W. 107 st, Rosi., Chicago, UI.

Pajieškau pusbrolio M. Sorki ir D. 
Ronkaičio
Lingvir.o. Visi Pirmiaus gyveno Chi
cago, III. Malonėkite pats atsišaukti 
arba kas apie juos žino teiksitės pra
nešt šiuo adresu:

F. Laureckis,
P. O. Box 195, Rumford, Me.

(Rankat) ir draugo F.

Pajieškau pusbrolio Justino Pluko, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Pašušvio 
parap., Mikailiškių sodos. Turiu 
svarbų reikalų; meldžiu jį patį atsi
šaukt arba kas apie jį žino teiksitės 
pranešt šiuo adresu:

Marcelinas Lazutka,
306 Helen st., McKees Rocks, Pa.

Kur-
Girgždelių. Turiu

Pajieškau švogerio Juozo Lidugmi- 
no, Kauno gub., Šiaulių pav., 
šėnų parap., iš 
svarbų reikalų. Jis pats lai atsi
šaukia arba kas apie jį žino malonė
kite pranešt šiuo adresu:

Jonas Stripeika,
1011 Addison Rd., N.E.Cleveland,Ohio

Pajieškau Juozapo Stravinsko, jis 
16 d. sausio paėmė nuo manęs $200.00 
ir auksinį laikrodėlį su retežėliu 
liu $75.00 vertės ir pasmuko. Kalba 
lietuviškai, lenkiškai ir ruskai. 5 pėdų 
6 colių augščio, plaukai geltoni, akys 
mėlynos, apsivilkęs pilku overkotu ir 
didelis sportas. Kas apie jį praneš 
gaus $10.00 dovanų.

Antanas Januszas,
P. O. box 487, Spring Valley, III.

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.

BUK' MANDAGUS!
nusinirk

ETIKETĄ -
Taisyklės, kuriu kiekvienas turi prisi
laikyti apsiėjime su kitais. Ten > -i 
su virš 300 pamokinimu gražaus pa
sielgimo dėl visų, visokiuose .’tvė; ’o- 
se. [8]

Mary M. Rice-Hcrman
112 E. 19-th st., New York. N. Y.

NAMINE mokykla.
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta) $1 OO.
Vaikų draugas arba kaip moki: ris 

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

mokytojo..........................................1Oc.
Aritmetika mokinimuisi rokundų. 

su paveikslais (apdaryta) ____
Pinigus siųskit per Money

Į šiuo adresu:
P. MIKOLAINIS.

tlOX <S2. NEW YORK

.. 35c.
Orier 
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— Kad Dievas sutvėrė, 
tai turi būt reikalingas ir 
vienas, ir kitas, bet mėnulis 
vistiek reikalingesnis, nes 
jis šviečia naktimis, o saulė
dienomis, kada ir be jos ga-1 
lėtų būt šviesu.

dintas?” užklausė Koranda, 
i z* pradėjo galąsti savo peilį.

„Piktadary! Žiūrėk, tu 
beveik užmušei man Eleną, 
ii* klausi da ar aš užganė
dintas... Laukan!

„Ne taip greitai. Pirma 
turiu nuplauti tamistai no
sį” paaiškino Koranda. ”Aš 
savo žodį dalaikiau, dabar 
turi tamista dalaikvti.”

„Atsitrauk!” šuktelėjo ku
nigas, užsidengdamas del
nais veidą. ”Tu ištikrujų 
norėtum nupiauti man no
sį.”

”Jei gerai užmokėtum 
gal tada ir neplaučiau.”

”0 kiek nori?”
”Nežinau kiek duosit.” 
„Imsi dešimts aviną?” 
„Ne.”
”Dešitms karvių?”
”Ne. Aš velyk nosį jums 

nupiauti,” atsakė Koranda 
ir vėl pradėjo galąsti peilį.

„Tėve,” atsiliepė gaspadi- 
nė į kleboną, ”tai mano kal
tė ; leisk tad man ją ir ati
taisyti. Koranda, imsi ma- 

i no ranka, vieton tėvelio no
sies?”

"Kodėl ne,” atsakė užga
nėdintas Koranda.

”Bet aš irgi tokias pat iš
lygas statau,” tarė gaspadi- 
nė. „Kuris iš mudviejų po 
apsivedimo pirmas parodys 
neužsiganėdinimą, tam no
sis šalin!”

”Gerai!” pritarė Koran
da.

Tas buvo seniai, seniai at
gal ; bet niekad laimingesnės 
poros ir gražesnio sutikimo 
tarp vedusiųjų nebuvo, nes 
kiekvienas nešiodavosi peilį 
ir nuolat vienas kitam į nosį 
žiūrėdavo.

Atėjo nedėlia. Klebonas 
atsisėdo su gaspadinė į bri
kelį ir išvažiavo bažnyčion, 
o Korandai įsakė:

„Tamistos darbas šiandien 
išvirti pietus. Atpiauk ver- 

' šienos, ką tenai va pakabin
ta, įdėk svogūnų, salerių, ‘ 
morkvų, sudėk į aną juodąjį 
puodą, ką tenai stovi, ir ge
rai sušutink.”

Ir išvažiavo.
Kada Koranda paėmė nu- i 

■ rodytą jam puodą, jis pa
matė, kad viena koja buvo 
iš jo išlaužta ir dugne buvo ' 
apskrita skylė. Bet kito 
puodo jis neėmė. Sudėjo 

) viską į kiaurąjį ir užpylė 
j vandenį. Vanduo tuoj išbė- 
' go. Koranda pastatė katila 
ant ugnies, iš vienos pusės 
parėmė ir pradėjo virti. 
Viskas sudegė.

Atvažiavo išalkęs kuni
gas su gaspadinė, o puodas 
tuščias ir namuose pilna du
rnų.

”Jėzau Marija!” sušuko 
gaspadinė.

”Ką tu padarei, beproti!” 
užgriovė klebonas.

”Ar tamista neužganė
dintas?” užklausė Koranda, 
išsiimdamas savo peilį.

”Aš to visai nesakiau” su
sigriebė klebonas. ”Pietųs 
yra vien tik pietus.”

Syki klebonas važiavo i 
miestą; bijodamas, kad Ko
randa vėl nepadarytų ko 
nors negeistino, įsakė jam 
daryti tik tai, ką daro kiti.

Tarp kitų triobų, ant ūkės 
stovėjo pašiūrė su senu, su- 
kiurusiu stogu. Vos tik 
klebonas išvažiavo, atėjo 
meistrai taisyti tą stogą ir,; 
žinoma, senąjį nuplėšė že
mėn. Pamatęs tai Koran
da užlipo ant gyvenamojo 
namo ir nuplėšė visai naują 
stogą, leisdamas šiaudus ant 

klebonas par- 
stovėjo jau be

-Z v

H t
PASAKA APIE NOSIS.

(Iš franeuziško.)
Netoli nuo Pragos miesto 

buvo viensėdis Dieveliai, kur 
gyveno turtingas klebonas 
ir turėjo gražią gaspadinę.

Pragos studentai, kurių 
buvo iš viso arti 25,000, tan
kiai traukdavo link Dieve- 
lių. Kiekvienas iš jų
jų eidavo visą dieną arti,ma
nydamas prisigerinti prie 
gaspadinės ir tapti turtingo 
klebono — kaip čia pasa
kius — na, giminaičiu.

Pirmutinė išlyga, kokią 
klebonas studentams staty
davo, buvo šitokia:

”Aš tamista samdau dirb
ti ant visų metų, t. y. iki ge
gutė užkukuos pa vasari je, 
bet jeigu į tą laiką tamista 
nors sykį pasakysite, kad 
esate kuomi nors neužganė
dintas, aš tamistai nuplau
siu galą nosies. Aš duodu to
kią pat teisę tamistai link 
manęs: jei aš pasakysiu, jog 
aš iš tamistos darbo neuž
ganėdintas — mano nosis 
šalin,” pridurdavo klebonas 
juokdamasis.

Ir kaip sakydavo, taip da
rydavo. Pilna Praga buvo 
studentų su apipiaustyto- 
mis nosimis, iš ko kiti turė
davo gardžių juokų.

Atsirado vienas jaunas 
žmogus, Koranda vardu, ne- 
nelabai gražus iš veido ir ne
labai mandagus apsiėjimuo
se, kuris nulėmė, jog jis 
galės klebono išlygas išpil
dyt.

Klebonas priėmė jį, kaip 
paprastai, su geru upu ir iš
siuntė pūdymus arti.

Atėjo pusryčių laikas, ki
tus darbininkus pašaukė 
pusryčių valgyt, o apie Ko- 
randą, rodos, nė žinot ne ži
notų. Ant pietų buvo tas 
pats. Bet Koranda nieko 
sau iš to nedarė. Kuomet ki
ti pietavo, jis užlipo ant pa
liepių, nusikabino kumpį, 
atsivertė sau didelę riekę 
duonos ir išėjęs ant lauko 
suvalgė.

Atėjo pavakarį j klebonas 
ir klausia:

”Na, kaip einasi? Esi ta
mista užganėdintas?”

”Kuogeriausiai!” atsakė 
Koranda.

Tuo tarpu atbėga kunigo 
gaspadinė ir praneša, kad 
nuo paliepių dingo didžiau- 
sis kumpis. Kunigas paba
lo.

”Esi tamista užganėdin
tas?” klausia Koranda.

”Kumpis yra tiktai kum
pis,” atsakė klebonas, „ir dėl 
tokių niekų aš nenusimin
siu.”

Bet nuo to sykio Korandai 
pasninkaut jau nebereikėjo. 
Jį maitino geriau da už ki
tus.

XAx\
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suriko tėvas

Gyventojas Įpuola pas namų 
savininką rėkdamas: — 
Žiūrėk, tamista, koki man 
namą davei: per naktį pilna 
vandens pribėgo.

Namų savininkas: — O 
gal tamista mislijai, kad ta- 
mistai šampano pribėgs?

vėjo. Kada 
grįžo, namas 
stogo.

„Išdukai!” 
dvasiškas.

„Aš dariau tai, ką kiti da
rė,” atsakė Koranda. ”Ar 

I tamista neužganėdintas ? ” 
ir jis išsitraukė savo peilį.

”Ar užganėdintas?” at
kartojo klebonas. ”Kodėl aš 
turėčiau būt neužganėdin
tas? Stogas yra vien tik sto
gas.” Tečiaus jis giliai atsi
duso.

Atėjo naktis ir klebonas 
su savo gaspadinė nutarė 
atsikratyt nuo to žmogaus. 
Pasišaukė jie da antrąją 
gaspadinę, nes apie Pragą 
yra paprotys tikėti, kad 
trįs galvos geriau negu dvi, 
ir pradėjo svarstyti, kokiu 
budu nuo jo atsikratyti. An
troji gaspadinė sako:

”Aš įlipsiu į grušę ir pra
dėsiu kukuoti, o tėvelis jam 
pasakysi, kad atėjo jau pa
vasaris ir atmokėsi jam.”

Ant rytojaus anksti išryto 
pasigirdo sode gegutės bal
sas. Klebonas nudžiugęs 
pasišaukė Korandą ir sako, 
kad metai jau pasibaigė ir 
jis jam atmokėsiąs už gerą 
jo tarnystę.

”Gegutė!” sušuko Koran
da. ”0. aš jau seniai noriu 
tą paukštį pamatyti” ir nu
bėgęs sodan papurtino medį. 
Iškrito merga.

”žmogžudy!” suriko kle
bonas.

”Ar tamista neužganė- tinę lupą, pamislijo ir sako:

I — Tai apsivedei su nabaš- 
ninkės savo žmonos seseria ? 
Juk ji ir negraži ir 
tinga...

— Taip, ale tik 
uošvę užtai turėsiu.

netur-

I

i į

Pas plaukakirpį.

— Kiek kaštuoja nukirpi- 
mas plaukų?

— Penkiolika centų. .
— 0 barzdą ?
— Prie plaukų, barzdą 

| nuskutam už dyką.
Į — Tai nuskuskit man tik 
barzdą.

-

AMERIKOSLIETUVIU

I

i

I
I vieną

vogeiTeisėjas: — Kam
(nuo stulpų telegrafo vielas?

Vagis:— Nes laikraščiuo- 
’ se skaičiau, kad dabar tele
grafuoja be vielų...

— Kodėl tamista nevalgai 
| sriubos ?

— Ačiū, nesinori.
— Nors šaukštą.
— Ačiū, šaukštą galiu ki- 

šeniun įsidėt.
Parapijinėj mokykoj.

„Sesuo,” papasakojus vai
kams apie sutvėrimą pasau
lio, užklausė vaikų, ar vis
kas jiems aišku; jeigu ne, 
tai liepė klausti, apsiimda- 
ma viską išaiškinti.

Kaziukas pakėlė pirštą ir 
sako:

— Kam Dievas sutvėrė 
saulę ir mėnulį?

— Saulę sutvėrė, kad 
šviestų dieną, o mėnulį, kad 
šviestų naktimis — paaiški
no „Sesuo.”

— O kas yra reikainges- 
nis: saulė ar mėnulis? — 
klausia vaikas toliau.

i „Sesuo” prikando sau apa-

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.

9 SKAITYTOJU ATIDAI.
t -a

Visų gerbiamųjų „Kelei
vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti ”Keleivi” sulaikvti.v

PASARGA.
Mainant adresąreikia vi

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

”Kel.” Administracija.
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Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis)
495 Broadway, So. Boston, į 

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. ; 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietą

3

3

TeL Canal 2118.

DAKTARAS A. YUŠKA

LIETUVYS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

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

CHICAGO, ILL.

MYSLE (45)

I

įdėk į kiekvieną langutį kokias 
nors skaitlines nuo 11 iki 19, taip kad 
pridėjus kiekvieną pusę išeitų 45. Skait- 

I linės netur atsikartoti.
Kas prisius mums teisingą išri- 

. Šimą, kiekvienam duosime gražius 4 lo- 
l tus, esančius parankioj vietoj ant LONG 
j ISLAND, kurių tikra kaina yra $189., 
i o męs jums atiduosime už $89. Jei jus 
! norite tai laimėti, rašykite tuojaus. nes 
Į tokių lotų jau nedaug teliko. Reikalau
dami mapų arba informacijų, o taipgi ir 

j su atsakymais kreipkitės šiuo adresu:
ABBEY RE AL ESTATE COMPANY, 

i So. 59 Park Row, Room 1012,
NEW YORK C1TY.

Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

arba patįs važiuot j Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

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

Telefonas: 1431—3. 
Visoki patarimai velaui.

TElSlNGI.il MA IK GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. u.'ziurint ar iš Lietuvos at 
vežti ar Amerikom-ki. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaldė j 
vartoja, teipgi \isados randasi Lie
tuvis aptiekorius k. SlBLAl'SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Brosdway> S- Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs per erpresą gyduoles prisiųsim

MOTERYS IR MERGINOS
Nepirkit gatavų skrybėlių nė dro

šiu, nes tokios tik sugadina jūsų iš- 
veizdą ir figūrą. 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.

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 

j Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
i kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston. 
Gyvenimo vieta S45 Braadvay.

t

i

NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA

Nuo ko priklauso žmonių 
-------- nuotikiai.--------

Knygelėj aiškinama materijalisliš- 
kosios istorijos supratimas.

KAINA 1() C.
L. S. S. kuopoms <*xira nuošimtis.

Gaunamos lis pas vertėja. Gali
ma pr'siąst ir š'ampoms.

A. J. KAKALIUS.
1607 N. Ashland ai e, Chicago, 111.

GERIAUSIA AKUŠERE A

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą 

\VOMENS MED1CAL CALLEGE, 
Baitimore. Mil.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

MOKYKLA ŠOKIŲ.

Valz, two 
step, buck <fc 
wing, buck 
skirt ir kitus. 
Iš viso 95 šo
kius.

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

■e.'
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Dr. Ignotas Stankus M.D.'
pabaigęs daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana, 
ir baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakia- 
riškoj mokykioj New York Post-Graduate MEDICAL 

SCHOOL & HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr 
IG. STANKUS,*per kiek lailto buvo miestavu daktaru Indi- 

į, anapohs. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių 
• ligų atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan

čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesąžiniškus 
daktarus. įrengė savo locna naminį ligonbulį ir:

KVJr' re« «-»<«>• « « w -----
Jeiguserg,, ^ei.Kia xas sveikatai, ^.e.pkis pas manę ypatiškai arba

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsi*- ' 
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsiš“n!;'j^:- ...... sad
esu pabaigęs didesnį daktariška mokslai? pat'•’.........’ ___iii daktarai
svetimtaučiai.

APSiimu rM»čKMiNGAI 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
sokių spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-„ 
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausoungųlr neregu- 
lariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską su pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. * Darau teip-gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Išgydau 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 gvvęnate *Amerikoi. Anglijoj. Kanadoj ar k'tose šalise.

Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų 

LIGOM BŪTĮ. Biednus gydau DOVANAI.Dr. Ignotas Stankus M. D. n.
Vai. Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik 4. ir no 6 ik 8 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakare-

DIDIS
GYDYTOJAS

**’ . A

PAD1EKA VO5ESDAHTARU IGNOTE STAINKŪ
Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų, 

niera geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgir
dyti. Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carkon Stręet Philadelphia Pa.

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingą padėką Dr Stankui už išgydymą nervų liga ir sugrąžinimą, 
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsisakė išgydyti, ir vssims su slaptomis ligomis patariu kreiptis pas 
Dr. Ig. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio A. Zn.udzen. Salėm, Mass. 57 Pingree Street.

John Akuotaitis Montreal Que Cana Ia. rašo: Meilutis gydytojau:- Š šta diena kaip gavau nuo 
Tamstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidėkavou Tamstai iš džiaugsmo da tik po- 
K Ii karstu sunaudojau *>et jau visas susoprėjau ir baigiu gyti Daug>ap neturu ką rašyti ‘nes jau ne
reikalauju daktanskos pagelbos Ta jktn liga, kuri taip daug prikankino mane »r kūną kiti daktarai- 
•aikė už neišgydoma, dabar jau baigia gy ti. Ačių Tamstoms už pi»rų ir greitą išgydymą. 
AS 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 
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253.N. 15 S«reet Philadelpata, Pa.
JAMES FAKO. 923 So. Gth Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,.Manęs niekas negalėjo išgydyti noo 
•7<isenėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelta operacijos ir savo gvdulėmis kūrina 
¥mano akių savo aptiekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Afrp jam Patariu visiems kreipi*. 
%e daktaro Ignoto Stunkaus; kurie jau pa metėt nodieįą išsigydyti.

TElSlNGI.il


KELEIVIS 7

Lietuviška Banka

BOSTON, MASS-
92 SALĖM STREET.

Kapitalas ir kaucija firmos $50,000.00 LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir

o C o. '..... ' ° ’ ~...... *
SALĖM, MASS.

213 DERBY STREET.

ant geriausiu ir greičiausią laivu 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 paliudyjimo Rusiško konsulio.
■M

vo atsilankę naktimis neži- 
! nomi vyrai gmino raštinin- 
i ko ir vaito Vasiliausko pa
baustų. Vaitui apie tai ra- 

i portąvus pavietan, į gminą 
i pribuvo policija ir apie 60 
kareivių ūkininkų krėsti. Jie 
išbuvo čionai'2 dienas, sto- 
vedami pas keletą ūkininkų, 
kurie turėjo kareivius tą lai
ką maitinti. Kaltininkai su- 

| rasti nebuvo, nors gmina už
mokėjo 300rb. uždėtos Su
valkų General - gubernato
riaus pabaudos. Ūkininkai, 
pas kuriuos stovėjo ir maiti
nosi tuomet kareiviai, reika
lavo iš vaito Vasiliausko sa
vo išlaidų — iš viso 70 rb.50 
kp. pagal aptaksavo j imą (la
bai augšta), paties vaito pa
darytą. Bet kaip gminos 
sueiga nesutiko užmokėti 
tuos pinigus, tai tie ukinin-

• kai per teismą pareikalavo 
i nuo vaito Vasiliausko jiems 
užmokėti. Tas, pralošęs by
lą, užmokėjo iš savo kiše
nės, ko, žinoma, neprivalė da
ryti. Dabar gminai iš naujo 
jos įgaliotinių vardu, 
nesutikus grąžinti Vasiliau
skui tuos pinigus, jis padavė 
teisman, reikalaudamas su
grąžinimo jam tos sumos.

Vilniaus pavietas. Atsto
vas Kuzma — kaip rašo 
”Dziennik Peterburski” yra 
gavęs žinią, jog uriadninkas 
Siemaško pradėjo kovoti su 
"lietuvių agitacija,” Mišunų 
ir Kozilų sodžiuose suėmė 
dvi merginas ir konfiskavo 
maldaknyges ir šiaip nema
ža cenzūruotų knygų ir įvai
rių lietuviškų laikraščių.

Pašalpa nukentėjusiems 
kareiviams. Kauniškis sky
rius draugijos nukentėju
siems karėj kareiviams ir jų 
šeimynoms šelpti davė šiais 
metais pašalpos 188 rublių 
šiems lietuviams: Juoz. 
Mackevičiai, Jevai Vaičiu- 
kienei, Bagenskienei, Andr. 
Kralikui, Elzbietai Šiaučiū
nienei, J. Jotautui, K. Šerne-! 
niui, Vine. Gaveikai, Petrui 
Kalpokui, Jonui Mažeikiui, 
S. Pilypavičiui ir Ant. Sta- 
zaičiui.

Krata. Netoli Naumies
čio, Lukšių viensėdijoje bu
vo krata. Vilkaviškio žan
daras su sargybiniais išjieš- 
koję visas paliepęs,radę kele
tą nekalto turinio knygų, Vasiliauskas pristatė teis- 

išsidanginę. man kopiją pavieto viršinin
ko duoto jam įsakimo, kurs 

: rašo, kad remdamasis vaito 
i raportu siunčia gminan ka- 
Įriumėnę ir įsako priruošti 
! jai butą, maistą ir reikalin
gus vežimus. Gmino pusę 

j ginti stojo teisman prisiekęs 
• advokatas atstovas A. Bulo
ta, kuris išaiškino, kad rei
kalauti iš gmino užmokesčio 
už kareivių maitinimą — tai 
yra nesusipratimas: pagal 
Rusijos ir kitų viešpatysčių 
Įstatus, kariumėn.ė, net bu- 
dama karės lauke svetimoje 
šalije, visad maitinasi savo 
lėšomis, ir jeigu ima nuo vie
tinių gyventojų kokius pro
duktus, tai visad arba čia 
Įau moka pinigais arba iš
duoda apie paėmimą kvitas. 
Pagal tas kvitas, o ir be jų, 
gyventojai, nuo kurių buvo 
kas paimta, gali paskui gau- 
ti užmokestį iš kariumenės 
štabo. Taip ir čionai turėjo 
būti, ir iš pristatytos Vasi
liausko popieros matyti, kad 
jam buvo įsakyta tiktai pa
ruošti kareiviams maistą,bet 
neatlikti tą gmino lėšomis.

Negalima taipogi manyti, 
kad kareiviai buvo atsiųsti 
gminan stovėt ir maitintis iš 
gminos — kaipo pabauda

laikraščių, ir
Pasiėmę išvažiuodami ”Liet. 
Uk.”. Klausinėję jaunojo 
Lukšio, bet to nebuvę namie.

N. Ž.
Įsakymas. Kadangi kas 

kart dažniau gydytojams 
prisieina gelbėti nusinuodi
jusius žmones, vidurinių 
reikalų ministerija įsakė vi
siems aptiekų savininkams 
laikyti sondas (gumines žar
nas) ir leikas, kuriomis nu
sinuodijusių viduriai yra 
plaunama nuodų prašailni- 
mui.

Kauno katalikų partija. 
Rašėm ”L. Ž.” No. 149 pasi
remdami S. Z. T. atspausdin
tomis žiniomis apie tai, jog 
neseniai buvo kalbama apie 
”Draugijos” redaktoriaus 
kun. A. Dambrauskio stato
mą kandidatūrą į 4-tos V 
Durnos atstovus. Dabar dėl 
tos žinios S. Z. T. No. 300 at
spausdino kun. A. Dambrau
skio laišką, kuriame jis sa
kosi neturįs mažiausio no
ro keisti savo literatūros 
veikimo politikos veikimu.

Plungė. (Telšių ap.) Nese
niai Plungėje buvo apielen-l 
kių vartotojų draugijų inga- 
liotinių susivažiavimas.

Buvo aptartą venyties a-! gyventojams. Panašauspa- 
pielinkės vartotojų draugi- baudimo ir general-guber- 
joms. Tuo tikslu sutarė su- 
ferfosfatą išsirašyti tiesiai 
iš Anglijos, miltus imti iš 
Panevėžio ”Musų duona”, 
Saldumvnus iš ”Birutės”.a-

Neužilgo bus antras susiva
žiavimas galutinai nutarti. 
Sektinas pavyzdys!

J. Sond.
Padovinys (Kalvar. pav., 

Suv. rėd.). Sauvio 4 (gruo- 
džo 22) d. gmino teismas 
Liudvinave nagrinėjo įdo
mią bylą, priminusią da lais
vės metus; 1907 metuose Pa- 
dovinio gmino kancelerijoje 
ir pas vaitą po du kartu bu-^

skaitymą ”L. Uk.,” ”L. Ž.” 
ir ”R. Naujien.” ir platin
tojų prilyginimą prie anti- 
kristaus, tie laikraščiai vis 
daugiau ir daugiau įgyja 
šioj apielinkėj skaitytojų. 
Ypač skaito jaunesnieji. Mo
ters ir jaunesnės neskaito, 
nes nenori įsipykti kunigė
liui.

S. Jaunikaitis.
Skuodas (Telšių pavieto). 

Baimė kariumenės. Vienas 
vaikinas, prikalbėtas apga
vikais - tamsuoliais, įsipylė 
sau į ausį kokiu tenai vais
tų (Gyvojo sidabro ištirpin
to azotinėje rukštije), nuo 
kurių ausįs pradėsią pulioti.

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman
7 Parmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasek raingia- 
usiat. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į ~ *"■
neikit į 
mano d 
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo V iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ikŽ 
S vakare. Telephone 1967—3

viršų tik 
aptieka: 

u rys bal-
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbg artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra* 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS

453 Broadway So. Boston, Mass

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

džių,, Wolthom ir El- 
gin, ir šliubinių žie
dų. Užlaikom ke

reikia mokėt už lašinius, ku
riuos suvalgė ne jų pakvies
ti svečiai. Atstovo A. Bulo
tos paaiškinimas svarbu ir 
kitiems įsitėmyti, kad kariu- 
mėnė, jeigu ima kuomet 
maistą arba užima gyvena
mąsias ar kitas triobas savo 
reikalams, tai pagal įstatus 
turi už tai užmokėti. Tiktai 
reikia pačiam apie tai laiku 

| ir atsakančiai prisiminti.
Ten buvęs.

Radviliškis (Šiaulių pav.). 
Turbut, retai kur rasi tokį 
sulenkėjusį miestelį, kaip 
šis. Užkalbinti žmogų, tai 
arba visai neatsako, arba at
sako kokia tai kalba, kuria,
rodos, pamėgzdžioja lenkus Jis manė tuomi pasiliuosuo- 
?.r lietuvius ar gal ir vienus ti nuo kariumenės. Tiesa, 
ir kitus. Daugiausia sulen
kėję gelžkelio tarnautojai, 
nors yra tarp jų ir tokių, ku
rie tikrai letuviškai visai ne
moka, yra atkeliavę iš kitur. 
Sakoma, kad kuomet vienas 
kunigas bekalėdojant klausė 
radviliškiečių vaikų poterių gelbos, bet jau buvo pervėlu. 
lietuviškai, tai tėvai ėjo pas 
džekoną skųstis, kam juos 
tas kunigas ”lietuvinąs”, 
nors tėvai vien tik lietuviš
kai temoka.

Sasnava (Mar. apskričio), 
j Gruodžio 20 (7) d., 9 valandą 
vakaro buvo bandoma sude- 
gnti Sasnavoje šulinėlį su 
stebuklingu vandeniu. Ne
žinia kas atnešė iš kleboni
jos kluono ar iš kur kitur 
šiaudų, sugrudo šulinėlin, 
apipylė gazu ir padegė. Pa
sirodė gaisras. Pirmiausia 
subėgo moteris gaisro gesin
ti, pradėjo mesti sniegu; bet 
iki šiaudai nesudegė, ugnies 
neužgesino. Ant rytojaus 
nebuvo galima ne prieit prie 

I tos vietos, taip kvepėjo ste- 
I buklingasai šulinėlis. Kaip 
Į tai niekinami musų stebuk- 
į lai... Kelios savaitės atgal 
ir medelį nukirto, kuriame 
pasirodė Panelės Šv. pavei
kslas.

Aiškus tie stebuklai, bet 
bet da vis atsiranda žmonių, 
kurie aklai į juos tiki.

Juozas.
Plokščiai (Naumiesčio pa

vieto). Nežiūrint į kunigė
lio Brundzos gązdinimus už

ti nuo kariumenės. Tiesa, 
nuo kariumenės pasiliuosa- 
vo, bet vaistai matomai dar
bą varė, nes išėdė ausį, kad 
pūliai pradėjo sunkties į 
smegenis. Vaikinas nebeiš
tverdamas nesvietiško skau
smo, griebėsi gydytojų pa-

Baisiose kančiose turėjo pa- 
simirti. J. Gyvūnas.
Paroda. Kauno ūkio drau

gija 1912 m. taiso sėklų pa
rodą.

("Lietuvos Ūkininkas.”)

natoriaus nebuvo uždėta ka
reiviai buvo pasiųsti tik dėl 
kratos, kurią atlikę ir sugrį
žo Kalvarijon. Tokiu budu 
buvusis vaitas Vasiliauskas 
pats kaltas, kad savo laiku 
nereikalavo iš karinės val
džios užmokėjimo tiems ūki
ninkams už kareivių maiti
nimą. Dabargi jis, kaipo 
jiems išmokėjęs savo pinigus, 
tegul jieško atlyginimo ne iš 
gmino, tik iš karinės val
džios.

Teismas Vasiliausko rei
kalavimą atmetė, ir valstie
čiai džiaugiasi, kad jiems ne

i

i

liaujančius agentus ir orderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų 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, J. Pociūnas, Liud. Davalga ir 

F. S. Šimanekis.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras daugelį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjirnui ir 
moka 4-tų procentų. Siunčia -us 
ir parduoda laivakortes į visas d s 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudi- : 1 
visokius drukoriškus darbus gr ■ : 
gerai ir pigiai. Reikalaudami . 
liogo prisiųskite. 2C markę ant a-. :
Geo. A. PUPAUSKY C 

2342 SO. LEAVSTT ST CHiCA»*O.

Redakcijos atsakymai.
M. Kirtikliui. — Tikrą tei

sybė rašote, bet gaila laikra- 
štij vietos begaliniams per

spėjimams ”Vien. Liet.” lio- 
giško bankruto. Vargiai 
tas žmogus bepasveiks, nes 
juo tolyn, juo labyn brenda 
i visokias nesąmones, o svei-

> c

kos kritikos nesupranta.
Aglelei. — Jūsų korespon- 

i denciją žymiai sutrumpi- 
nom, nes visi išpasakojimai 
apie suirusias vestuves nė
ra svarbus publikai.

P. M. Tamistos korespon
dencija aiškesnė ir trumpes
nė, bet kita apie tą patį atsi
tikimą gauta anksčiau, to
dėl jūsų negalime sunaudot. 
Gaila.

Šventakupriui.— Visai pa
našią žinią gavome pirmiau 
nuo p. P. J. Mackevičiaus ir 
sunaudojome, todėl jūsų ži
nutės negalime įdėt.

SiCASTYK, O ZiEOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad ai 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, Iii., kurioj galit gaut: iaikrc- 
džiy, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kote::.ų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, škripkų' klerttc.i|, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų iustrumcattĮ. 
Gerųbritvų, 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 prekes pigesnes kaip kitur. Perkupčiai gali g^uti pirkt 
tavora daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
So. Halsted St. oeDt. k. Chicago, Iii

Vienatinis lietuvys kostumeriškas

KRIAUCZIUS
Easi Cambridge

Siuvu visokius

siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus.

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

Darbą gvarantuoju.
, Is toliau ntvažiavusiems apmokam kelionės 
lėšas tik ne viršaus SI. 00

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI &AUJI 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, sugražinant 
gerų sveikatųtų. tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:

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

' bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstanti 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 ®:"ggs sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už gerų sveikas naujų gyvenimų— 

| tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPĖNE. iš Conemaught. Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių. pūslės, i r baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera

| sveikata irdėkavoja Philadelphios M. Klinikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė 

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
Į jei tik nori be peilio ir operacijos. PHILADELPHIOS M. KLINIKAS .užvedė daugybes naujo 

liekarstlj, išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti. Čio- I 

nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.
JEIGU negali pributarabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų. pamokini- I 

mus. reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrų sveikatai pagelbų nuo visokių I 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teip užsise- I 
nėjusių, kaip ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis Irusiai, neklaidžiojant, I 
šiuom adresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo6 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyėiomis.

Pbilad. Med. Klinikai tikrai galima tiWt. Padčkavoncs ištirtos. teisingos.'

JULIUS SUKANTIS
889 CAMCRIDGE ST., E. CAMBRIDGE, MASS.
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Vietines Žinios

So. Boston, Mass.

greitai. Esu kontrakto- 
visokias kalbas.
A. SUDYMT [10]
fl„

4 N Y
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

i

$1.00
$1.25
gauti 

išleis-

visai normališka, kita gi iš 
užpakalio daug mažesnė ir 
tankiai apaugusi plaukais. 
Harvardo profesoriai labai 
užinteresuoti tuo atsitiki
mu.

Šiomis dienomis pas gu
bernatorių atsilankė Law- 
rence’o streikuotojų komite
tas iš šešių vyrų ir skundėsi, 
kad perdaug besąžiniškai ir 
žiauriai su streikuojančiais 
darbininkais apsieina. Foss 
patarė darbininkams grįžti 
prie darbo už numuštą algą, kurio butą užtaisyto, 
o tuo tarpu jis patarsiąs sa
vininkams, kad jie mokėtų 
56 valandų algą už 52 valan
das. Darbininkai reika
lauja pakėlimo algos ant 15 
nuošimčių.

t

Lexingtone, netoli nuo 
Bostono, likos nušautas 14 

' metų amžiaus Harold 
Thorne. Jį nušovė vyresnis 
brolis, valydamas šautuvą,

KNYGOS
Išleistos kun. V- Dembskio. 
Iš ko kyla melai .......................
Kaip maskolai persek. Lietuvą 
Kaip laidoti numirėlį ..............
Imtynės varguolių su bagočiais 
Ar vyskupas Valančius nėra

viliugis Lietuvos ? .............
Dvynai vagių ..........................
Kankiniai už mokslą ..............
Inkvizicija ..............................

Visas šitas knygas galite 
“Keleivio” redakcijoj arba pas i 
to ją

Rev. V. Dembskis,
1419 N. Main Avė.. Scranton. Pa.

4&C 
10c 
10c 
10c

Kun. Arthur Barber pa
sakė savo pamoksle, kad 
Lawrence’o darbininkai kal- 
tesni, negu kapitalistai. Jei
gu jiems neužtenka $7 pra
gyvenimui, tai kam jie turi 
po 12 vaikų.

Moksliškai pasakyta.

Pereitoj nedėlioj buvo lie
tuvių socijalistų koncertas. 
Publikos tiek prisirinko, 
kiek tik galėjo svetainėn til
pti. Geriausia žmonėms pa
tiko ir daugiausiai juokų 
pridarė Džian Bamba su sa
vo pasakojimu, kaip jis no
rėjo nusipirkti ”Gud taim.”

STATAU NAMUS
į naujus ir taisau senus. Kiekvieną 
darbą iš medžio ir muro padarau at j 
sakančiai ir 
rius. Kalbu

328 E. st.. 3

DIDELĖS PRAKALBOS.
Ateinančioj pėtnyčioj, 9 

vasario, lietuvių socijalistai 
rengia dideles prakalbas dė
lei Lawrence’o streiko. Kal
bės 5 ar 6 kalbėtojai. Pra
kalbos bus socijalistų svetai
nėj, 376 Broadway, 8 valan
doj vakare.

Streiklaužis Edward F. 
Hamilton, kuris dirbo Long- 
shore linijos dokuose, tapo 
nubaustas ant $50 už nešio
jimą pilno revolverio.

Pereitoj nedėlioj Vytauto 
draugystė nutarė savo susi
rinkime paaukauti iš kasos 
$25 Lawrence’o streikui; 
paskui sąnariai sumetė nuo 
savęs da $14.07. Girdėjome, 
kad šv. Kazimiero (susivie
nijimo) draugystė taipgi pa
skyrė $25 iš kasos ir darė 
kolektą tarp narių. Lietuvių 

; socijalistų koncerte surink- 
ta$12 su centais. Nors tai 
nedideli pinigai, kur reik 
šelpt tūkstančius badaujan
čių, bet jei tik visur taip au
kautų, tai streikieriai drą
siai galėtų laikytis, kol ka
pitalistai nepasiduos.

Parduoda

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

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vieną 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—vyfai, 
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 naikin 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Ta dykai Rauta knyga yra vertės 
$10.00 kožnam sergančiam - 

vyrui.

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gvvastinės 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, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, i egalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis 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 tvkrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bied-

I

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LTNT.IA.

Didžiausi, geriausi ir greičiausi 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai
tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

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

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

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

I

knyga
nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.

Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas,. bevertės 
vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink i tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išfašikiet 
sava jparda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO, L. 401, 208 N. Fifth Avė, Chieago, III.

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

Vardas ir pavardė

Adresas.................... / Steitas
1

III klesa 
II klesa 

I klesa

$35.00
$47.00
$75.00

It
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Tūlas Goldman, matyt žy
delis, kad padaryti geresnį 
biznį, apgarsino laikraščiuo
se, jog jis labai pigiai par
duoda savo tavorus, nes tie 
tavorai esą valdžios konfis
kuoti iš įvairių kontraban
dų, norinčių įvežti juos be 
muito. Dažinojo apie tai 
valdžia ir poną Goldmaną 
paėmė tuojaus už apykaklės. 
Pasodino šaltojon, paskui 
nubaudė ant $50 už apgaudi
nėjimą žmonių.

Ateinančioj nedėlioj, 11 
vasario, So. Bostono socija
listų svetainėj, 376 Broad- 
way, p. F. J. Bagočius turės 
paskaitą, o paskui bus dis
kusijos. Paskaita prasidės 
7:30 vai. vakare. Įžanga vi
siems dykai.

24 
d.
d.

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

LIETUVIŲ ATYDAI!
Jiegu lietuviai kur apsigyvena ir 

, nori pasistatyt namus, tai kreipkitės 
pas savo tautietį, kuris Jums geriau 

j 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.. Loveli, Įlaša. ,

i
I

M.Caljvan&Go.

Pagarsėjęs Bostono or- 
laivininkas Atwood rengiasi 
neužilgo lėkti per jūres.

Linkim jam gero pasiseki
mo, bet vargiai jam tas nu
siseks. Per naujus metus jis 
tik Į Portlandą bandė iš Bos
tono nulėkti, ir tai žvejams 
prisiėjo traukti ji iš jūrių.

Kriaučių atidai.
Šiuomi pranešam visiems 

kriaučių unijos 149-to sky
riaus nariams, jog prie mu
sų unijos teismo, kame kal
tinamas buvusis kasierius 
už pinigus, prisidėjo da šeši 

'unijos skyriai. Taipgi pri
siuntė mums ir pinigų pašal- 

: pai. Pinigai randasi pas 
pirmininką J. Nevulį, todėl 
visi nariai malonės pribūti į 
susirinkimą, kuris atsibus 
ketvergo vakare, 8 vasario, 
7:30 valandoj, po No. 339 
Broadwav.v

Pirm. J. Nevulis.

I

VISU DRAUGU ATIDAI!
Gera proga tik ant trum

po laiko. Kas prisius “Mo
ney Order’į” ant $3.00 gaus 
“Vienybe Liennviiiku” ant metų ir 
Bibliją priedo vertės $3.00.3

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 
20 metų auksuotas, 
su i rašytaisdubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina. 
>1 ii ; n rs x j ai in

I

TeL: Main 3307.
Gyvenimo Tel.: Milton $13—3. 

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

Užlaiko geriausį

Elių, Vyną, visokius Lekie- 
rius ir Cigarus.

Pardavimas šeimynams lai yra musų 

SPECIJAL1ŠKUMAS.

366 Second st., So. Boston.

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORAGIJA

sartą pas mus atsilankys. 
To niekad nesigraudys;

Alss, vynai mus gardžiausi, 
Cigarai iš Turkijos, gurinusi

a. Yudeico&Co.
3o4 Broadway ir 259 D. <t., 

Soatk Boston. Eass.

*
š*

* 
s
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Ant kampo Boylston st. ir 
Massashusetts avė. pereitoj 
savaitėj susimušė du gatve- 
kariai. Sužeista suviršum 
40 žmonių.

>_____________

Anądien ant Orleans gat
vės, East Bostone, būrys 
vaikų užpuolė keliatą streik
laužių ir pradėjo juos per
sekiot. Prispirti streiklau
žiai prie sienos išsitraukė re
volverius ir pradėjo šaudyt į 
orą. Bet tas vaikų nė kiek 
nenugązdino. Minia pradė
jo rinktis vis didesnė ir di
desnė. Prie vaikų prisidėjo 
ir dideli. Pradėjo mėtyt 
streiklaužius ledais ir snie
gu. Ant galo pribuvo po
licija ir du juodveidžiu 
streiklaužiu areštavo už 
šaudymą. Žmonių susirinko 
į 3.000.

Prelekcija.
vasario Cambridge’11

iaus L. S .S . kuopa rengia 
paskaitos vakarą, kur d-ras 
F. Matulaitis skaitys a- 
pie džiovą. Paskaita pra
sidės 7 valandą vakare, 
7 Burleigh st., Cambridge, 
Mas.

šokiai.
Ateinančioj subatoj, 10 

vasario, socijalistų svetai
nėj, 376 Broadway, vakare 
bus šokiai. Merginoms į- 
žanga dykai, šokti gali eit 
ir nemokantieji, nes šie šo
kiai su šiuo tikslu ir yra ren
giami, kad nemokančią jau
nuomenę pamokinti. Tokie 
šokiai bus kas subatvakaris.

Cambridge’iuje, po No. 4 
Harvard place, pereitam 
ketverge tūla W. Kasnow 
pagimdė kūdikį su dviem 
galvom. Viena galva yra

« t

gai geležinkeliu važiuojantiems žmv 
nems, kuriems reikia visuomet tikra 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant Ž'in 
Ypatingas pasiūlysimas. Męs išsiu 
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno a d 
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntim- 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk tv 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtume 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.0<». je 
pirktumėt kitur. Puikus auksuota 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek 
vienu laikrodėliu.

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

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

Platesnių žinių norėdami kreipki
tės šiuo adresu: [5]

ANTANAS LUKOŠIUS,
411 Freeport st., Dorchester, Mass.

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

Reikalavimus ir pinigus siųskit šiuo Į 
adresu:

J. STROPUS,
' 30 W. Broadvvav,

[6-2]
So. Boston, Mass. 711 Monroe avė.,

PRANEŠIMAS.
Pranešu gerbiamai visuomenei, 

kad užsiimu visokiais taisymais. Tai
sau Armonikas, Vargonėlius, Laikro
džius (didelius ir mažus), Revolve- 

Į 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,
Dunmore, Pa.

DIDELESAtlieku 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.

j Sekantis laivas iš New Yorko tiesiog 
' į Rotterdamą ir Liepojų išplauks 10 
Vasario (Feb.). Kelionė per vandenį

i iki Rotterdamui $33.00, iki Liepojui 
' $35.00. Aprūpiname visokiais reika
lingais raštais už dyką, tik reikia už
mokėt 80c. už korelio paliudijimą 
RUSSIAN - A MERU AN

BURKAN
160 N.5-tb avė., Cbb-a«’

PUIKI PROGA.
Mįslė iš 75.

Paimkit skaitlines iš vieno ketur
kampio ir sudekit į kitą taip, kad iš 
kiekvięnos pusės sudėjus išeitų 75. 
Atsiųskit atsakymą, o męs nusiūsim 
mums 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 išrišite 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:
Lithuanian Catolic, Dep.* 2.
Room 1013, No. 63 Park Row

New York, N. Y.

M

DOVANOS
AE 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 jieši<ant. dirbant fabrikoj. keliaujant, 
nuėjus krautuvėn, ant pačtos. ant stoties, pas dak
tarą ir tt. Kryga d-ktoka, spauda aiški .... ..................25c.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Toje knygo e telpa daugelis įvairių deklamacijų: revoliucijonie- 
r>škų. darbininkiškų, tauri k ų ir h t: įnoris* iš k ų (juo: ingų). Mono
logai naujausi, da niekur negirdėti ir labai juokingi. Tinka 
kiekvienam susirinkimui, prie prakalbų, teairų. koncertų, vestu
vių ir šiaip pasilinksminimų Didelė knyga, spauda 
aiši.i. kalba lengva. Tik ką išėjo iš spaudos ................... 25c.

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

< c<
i 5c

DIEVO ŽMOGUS
Lab-i užimanti pasaka iš gyvenimo. Minėtoj knygelėj 
aiškiai aprašo darbo žmonių padėjimą.......  ......................20c.

LYTIŠKOS LIGOS

IR KAIP NUO JŲ APSISAUGOTI.
Parašė D-ras F. Matulaitis. Tą knygą turėtų perskai
tyt kiekvienas vyras ir moteris, ypatingai jauniejie .. I OC«

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Kas tik yra arba mano būt vaikų tėvu arba motina, kiek
vienas šitą kDygelg turėtų perskaityt, nes iš to
turės didelę naudą................ ....... ............. 10c.
Kas prisius dolerinę, tam nusiusime visas čia 

paminėtas knygeles,
arba

Kas prikalbįs vieną “KELEIVIO” skaitytoją 
ir prisius $2.00, tam nusirisime visas čia 
paminėtas knygas, kuriy tikra kaina $1.10
Tai geriausia dovana kokia 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
ki t šiaip adresą:

“KELEIVIS”
28 BROADIVAY, SO. EOSTON, MASS.
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