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jimą tokių lapelių minėtojo 
laikraščio redaktorius ir ko
rektorius tapo nuteisti me
tams kalėjiman.

Žydai rinkėjai raidžių iš
varomi iš miesto, kadangi 
naujas įstatymas prieš žy
dus draudžia jiems gyventi 
ant vietos be užsiėmimo.

9 žmonės areštuoti dėl ši
to streiko.
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Carienė serga.
Peterburgas, 9 gruodžio.— 

Carienės liga, matyt, neiš
gydoma. Nuolatinis pavo
jus prieš bombas, nuolatinė 

----r_.baimė už savo gyvastį, jau 
pnesas yra jos pačios pns- keli metai> kaip jVarė jai 
pausta liaudis, negu Austri- nerVų ligą. Dabargi caruko 
jos karumenė. Jei žmonės sužeidimas visiškai suardė 
stovėtų su ja, jie Austrijos jos sveikatą. Buvo par- 
kariumenę galėtų da ir su- traukti daktarai specijalis- 
musti, bet kas bus, kada tie tai net iš Berlino, bet po ke- 
zmonės pakels revoliuciją jjy sąvaičių bandymo jie at-; 
prieš.patį carą? Lenkija jau sjsakė ją išgydyt ir išvažia- 

gerjįnan atgal. Dabar 
manoma partraukti vienuolį 

’ Rosoutiną, kurį švenčiausis 
' stačiatikių sinodas buvo iš

keikęs ir ištremęs iš Peter- [ 
burgo.

I

Caruką siunčia ant Juodųjų 
jūrių.

Iš Peterburgo telegrafuo- 
; ja, kad carukas vis tebeser-! 
ga Carskame Siele ir dak- 

i tarai nė ant žingsnio nuo jo 
neatsitraukia. Caras esąs 
labai susirūpinęs ir baigiąs 
eiti iš galvos. Carukas bu
vo nežinia keno ranka sužei
stas andai ant caro laivo,

■ taip bent eina paskalos. Bet 
i kaip ten buvo ištikrųjų, tai
■ niekas nežino, nes viskas lai
koma didžiausioj slaptybėj.

i Dabar, girdi, daktarai rei- 
į kalauja, kad išvežti caruką 
ant Juodųjų jūrių, tenai
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Keblus valdžios padėjimas
Mikės valdžia atsidūrė la

bai keblame padėjime. Bal
kanų karė padarė jai tiek 
galvasukio, kad ir išmintin
gai valdžiai butų sunku iš 
tokio padėjimo išbristi, o 
kaip rusų činovninkams, ku
rie moka tik prieš „muži
kus” didžiuotis ir ”mono- 
polką” gert, tai jau nėra kas 
ir kalbėti. Dabar kilo gin
čai su Austrija. Rusija gal 
ir nelabai Austrijos nusigą
stų, bet jai baisu savo žmo
nių. Ji žino, kad daug di
desnis ir pavojingesnis jai

taip ir laukia, kad Austrija 
pradėtų muštis su Rusija. 
Ji su mielu noru pereis Aus
trijos pusėn, kur lenkai tu
ri pilną laisvę.

Tiesa, Rusija turi pada
rius dabar sutartį su Angli
ja ir Francuzija, bet ir Aus
trija ne viena. Už jos da 
stovi Vokietiia ir Italija. 
Taigi trįs prieš tris.

Jei kiltų karė tarp Rusi
jos ir Austrijos, beabejonės 
įsimaišytų ir tos kitos vals- 
tvbės. Prie tokio sumišimo 
Mikės sostui greičausia rei
kėtų griūti. Nors jis ir 
kvailas caras, bet vis jau 
tiek supranta, kad jo sostas 
stovi ant šiaudinių kojų.

Nepilnamečiams nevalia 
dėt retežius

Pasijutus keblame padėji
me, Rusijos valdžia pradeda! 
jau vėl šunvodegaut prieš i ............ - - - . -
žmones. Jau ši-tą ji prade- g™<?au ps supysiąs. Ca- 
da reformuoti ir švelninti 
savo įstatymus. Taip dabar 
ji uždraudė dėt retežius jau
nesniems, kaip 17 m. kali
niams. Gali būt, kad da dau
giau prispirta prie sienos ji 
ir manifestą išleis, kaip tai 
padarė 17 spalių, 1905 
tais...

Prasideda jau 
demonstracijos

Rygoj jau prasideda dar
bininkų demonstracijos. Po
licija demonstrantus areš
tuoja. Taip už demonstra
ciją ant kapinių, laidojant 
darbininką Mendį, areštuota 
11 žmonių. Demonstracijo
je dalyvavo apie 1,000 žmo
nių. Taipgi buvo padaryta 
demonstracija laidojant už- 
simušusį darbininką Kono- 
valovą.

Sustreikavo spaustuvių 
darbininkai

Nekuriu Rygos spaustu
vių darbininkai išėjo į strei
ką. Kitų gi spaustuvių dar
bininkai išstatė savo reika
lavimus. Iš tos priežasties 
14 didesnių spaustuvių pa
leido savo darbininkus ir už
dare dirbtuves. Vadinas, ap
skelbė lokautą darbinin
kams.

Spaustuvių darbininkų 
organas išsiuntinėjo lape-

me-

_• ras liepė jau viską ruošti tai 
i kelionei.

Liga ar žaizda esanti kai- 
i rėj kojoj. Nors ir ant Juo
dukų juriu jį išvežš, dakta
rai neužtikrina, kad jo koja 
sugys.

Mėsos pritruksią
. Prekybos ministerija la
bai susirupinusi tuomi, kas 
bus. išvežus vokiečiams mė
sa iš rusų krašto. Apskai
čius pasirodė, jog gabenant 
rusų gyvulių mėsą Vokieti
jai, už penkių mėnesių jie 
taip pat mėsos pritruks, 
kaip kad dabar Berlinas jos 
pritruko.

Prekybos ministerija 
svarstyti tą klausimą buvo 
sušaukusi tarybą ir nutarė, 
jog apie bent kokį raginimą 
gabenti mėsos į užsienį ir 
kalbos būt negali.

Vokiečiai gi skelbia, suda
rę stambią bendrovę, kuri 
supirkinės Rusijoje mėsą ir 
gabens ją Berlinan.

Prekybos ministerijos ta
ryba nutarė sušaukti Rusi
jos stambesnius
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jos stambesnius — mėsos 
pardavojimu užsiimančius 
— pirklius ir drauge su jais 
apgalvoti ,kaip pradėjus ko
vą su tos vokiečių bendrovės 
pasikėsinimas ant Rusijos 
mėsos.

I

Romos klerikalai sumušti
Roma. — 9 gruodžio buvo 

rinkimai miesto valdžios. 
Klerikalai liko visiškai su
mušti. Visi pirmeivių ir an- 
tiklerikalų (laisvamanių) 
kandidatai išrinkti. Majo
ru arba Romos miesto galva 
išrinktas tas pats Nathan, 
didžiausis laisvamanis.

Ir da girias klerikalai, 
kad jų įtekmė ant žmonių 
vis auga! Jeigu jau popie
žiaus lizde jie Įtekmės netu
ri, tai matyt, kad jos augi
mas eina jau atgal.

Lordas paliko socijalistų
Anglijoj yra taip vadina

ma Fabijonų draugija (Fa- 
bian Society), kurios tikslu 
yra platinti socijalistiškas i- 
dejas tarp augštesnės 
ir vidutinės luomų. Prie tos 
draugijos dabar prisirašė ir 
lordas Earl Russell, narys 
lordų namo Anglijos parla
mente. Prie tos pat draugi
jos priklauso ir garsus ra
šytojas George Bernard 

į Shaw ir novelistas H. G. 
Wells. Priklauso prie jos 
keli ir kunigaikščiai.

Vėl streikas Anglijoj
Anglijos geležinkelio dar

bininkai vėl pradeda neri
mauti. 7 gruodžio šiaurinėj 
Anglijos daliję 3,000 gelžke- 
liečių jau pametė darbą ir 
apskelbė streiką. Kapitali
stai ir valdžia bijosi, kad 
streikas vėl neapimtų visą 
Angliją.
Turkija taikintis da nenori

Turkija nesutinka taikin
tis ant tokių išlygų, kad Al
banija butų perkirsta pu
siau ir Serbija pasiektų jū
res; ji taipgi nenori išsiža- 
dėt Adrianopolio.

Grekai susimušė su 
Bulgarais

Į Londoną telegrafuoja, 
kad 3,000 grekų norėjo už
imti miestą Serres, kurį bu
vo jau bulgarai užėmę. Tarp 
grekų ir bulgarų kilo mušis 
ir 250 grekų liko užmušta.

Mokesčiai ant nevedusių 
vyrų
— Pagaliaus su- 
kad apmokės-

Berlinas. 
manymas, 
čiuot nevedusius vynus, liko 
įneštas į Prūsų seimą ir ga
li būt, kad liks įstatymu. At- 
galeiviai sumanymą remia. 
Tas sumanymas yra toks, 
kad kiekvienas nevedęs vy
ras, jeigu tik turi nemažiau 
kaip $750 įplaukų į metus, 
turi mokėt taksas nuo 10 iki 
20 nuošimčių.
Apiplėšė karališką grabą
Turin, Italija. — Iš 8 1 9 

gruodžio, vagįs įsiveržė į 
koplyčią, kur sustatyti Ita
lijos karališkos šeimynos 
grabai, ir apiplėšė brangu- 
mynus.
Austrija jieško priekabių
Bielgradas, Serbija.—Da

lykai susideda taip, kad šiuo 
laiku karė tarp Serbijos ir 
Austrijos, rodos, neiš vengti
na. Gal būt, kad Austrija 
nori tuomi įtraukt į aštres
nį konfliktą Rusiją, o gal ji 
mano tik atkeršyt Serbijai

juž paėmimą miesto Duraz- 
žo. Bet kaip ten nebūtų, o 
vienas dalykas aišku, kad ji 
įieško priekabių prie Serbi- 
įos. Šiomis dienomis ji pra- 
lėjo koncentruoti savo ka- 
iumenę Serbijos pasie- 
lije ir areštuoti serbus, kai
to šnipus, kurie prisiartina 
irie rubežiaus. Negana to, 

fUistrija suėmė laivą, kuris 
vežė 800 tonų miltų serbų 
kariumenei į Durazzo ir 
nano juos konfiskuoti. Tuo 
arpu Viennos laikraščiai 
įuolatos skelbia provokuo
jančias žinias. Tas da la
biau kursto visą tą ugnį ir 
gal būt, kad tuoj pasilies 
kraujas. Serbų laikraštis 
VPravda” 9 gruodžio šau
kia: „Jeigu Austrija trokšta 
karės su Serbija, lai tad ir 
būna karė! Bus tai karščiau
sia karė istorijoj. Į tą karę 
išeis kiekvienas Serbijos vy
ras ir moteris, senas ir jau
nas. Ir Austrijai reikės iš
naikint visą serbų tautą, tik 
tuomet ji galės ją apgalėti.” 

Tuo pačiu laiku serbai nu
siminę apie savo karaliaus 
sveikatą Pereitoj nedėlioj 
jis kelis sykius jau apalpo.

Turkai nušovė bulgarų 
orlaivininką

Vienna, Austrija. — 9 d. 
gruodžio praneša čionai iš 
karės lauko, kad turkai nu
šovę francuzą orlaivininką 
Konstantiną, kuris tarnavo 
bulgarams laike karės su 
turkais. Pereitoj nedėlioję 
jis išlėkė iš bulgarų stovyk
los su tikslu nufotografuot 
turkų poziciją ir įmest jiems 
kelias bombas. Kiek vėliau, 
jo orlaivis nusileido netoli 
bulgarų ir jį atrasta su žai
zda krūtinėj negyvą. Orlai
vio sparnai taipgi buvo kul
komis sukapoti. Prie taisos 
rodė, kad jis buvo iškilęs 8 
tūkstančius pėdų. Jis ture- 
jo nusifotografovęs ir turkų 
pozicijas. Spėjama, kad jis 
peršautas turėjo da tiek spė
kų, kad sugrįžt į bulgarų 
stovyklą. Buvo tai vienas 
iš drąsiausių orlaivininkų. 
Prieš pat užsimušimą Bul
garijos karalius apkabino 
jam krutinę medaliais.

žvėriški turkų darbai
Konstantinopolis. — Iš 

Gallipoli pranešama apie 
pasibaisėtinus turkų kariu- 
menės darbus. Kiek toliau 
už Gallipoli kasžin kas nu
kapojęs telegrafo vielas. 
Kariumenės vyriausybė nu
sprendė. kad tai krikščionių 
kaimiečių darbas ir paskyrė 
kareivių buri tuos gyvento
jus nubausti. Kareiviai pra
dėjo degint namus, vogt 
turtą ir gėdint moteris. Ku
rie bandė pasipriešint, tuos 
išskerdė. Kaimai Maigara, 
Kašen, Karadžali, Alkali, 
Grabunar ir Eksamili liko 
visiškai sunaikinti.

Pagarba maištininkams
Kantonas, Chinija.—Dak

tarui Sun Yat Senui primi
nus, 7 gruodžio čionai buvo 
surengta šventė paminėji
mui ir pagarbinimui žuvu
siųjų, kurie 18 metų atgal, 
bandant Sun Yat Senui su
kelt revoliuciją, buvo suimti 
ir Kantono mieste nužudyti.

Į

tęs, kad ji tenai apsikabinus 
su kitu vyru, būtent Povilu 
Lukinskiu, kuris buvo jo 
priešu. Nors paskui ji pri
žadėjusi Lukinskį pamesti, 
tečiaus žodžio neišlaikė ir 
vedė su Lukinskiu romansą 
toliau. Tas išvedė Varnį iš 
kantrybės ir jis nutarė pa
daryti jų meilei galą.

Padarė jis galą jų meilei, 
bet bus turbut galas ir jam.

Fondas bomboms daryti
Kaip skaitytojams jau ži

noma, Los Angeles ir India- 
napolio miestuose eina dide
lė byla prieš geležies darbų 
unijos viršininkus. Yra tai 
ta pati byla, ką prasidėjo 
nuo McNamarų. Dabar kal
tinama apie 30 to unijos vir
šininkų. Detektivai liudija, 
kad toji unija buvo įsteigus 
net tam tikrą fondą bom
boms daryti, į kurį kas mė
nuo aukaudavo po $1,000. 
Tuo fondu naudojosi Mc- 
Namarai ,kurie darė bom
bas ir sprogdino ne unijos 

I darbininkų statomus na
mus. Bet unijos pirminin
kas Ryan sako, kad detekti- 

' vai meluoja — tokio bombų 
fondo visai nebuvę.

I

Skandalas ant kariško lai
vo.

Vallejo, Cal. — Ant sto
vinčio čia kariško laivo 

1 „Vicksburg” atsitiko kas 
| tai negražaus. 6 gruodžio 
nuvežta ligonbutin be žado 
kokia tai moteriškė. Vėliau 
išsiaiškino, kad tai buvo vie
no saliuninko pati. Oficie- 
riai sako, kad ji nupuolė te
nai nuo laiptų ir susitrenkė. 
Bet policija susekė ką kitą. 
Tai moteriškei galvą per
skėlusi aline bonka vieno o- 
ficieriaus pati. Skandalas 
atsitikęs pačiam vidurnak- 
tije. Su sužeista saliuninko 
pačia buvus da viena ir mer
gina, kuri dirbanti San 
Francisco saldainių krau
tuvėj. Tas atsitikimas su
kėlė tarp valdininkų didelį 
triukšmą.
Suimti pardavėjai žmogaus 

kūno.
San Francisco, Cal. — I- 

i migracijos valdžia sulaikė 4 
jaunas chinietes, kurios bu
vo apvilktos vyrų drapano
mis ir įvežtos čionai kaipo 
vyrai, nes moterų chiniečių 
įstatymai neįleidžia. Visos 4 
merginos buvo jaunos ir 
vienos iš gražiausių. Išsi
aiškino, kad moterįs chinie- 
tės įvežamos tokiu budu jau 
seniai. Chiniečiai biznie
riai parduoda jas čionai į 
didesnius miestus, kur ran
dasi daugiau chiniečių, ir i- 
ma po $2,000. Tie žmogaus 
kūno pardavėjai siūlė val
džiai po $250 už tas mergi
nas, kad tik jas įleistu, bet 
valdžia grąžins atgal.

Kunigas užmušė žmogų, ku
ris jį sukritikavo.

Greenburg, La. — 7 gruo
džio čionai buvo nepapras
tas atsitikimas. Kun. F. 
Harroll, atėjęs į valgomųjų 
daiktų krautuvę, susiginčijo 
su tulu N. Lindsay už bibli
jos dalykus. Lindsay kuni
gą sukritikavo. Perpykęs 
kunigas šoko muštis. Už
pultam žmogui į pagelbą at
bėgo jo sūnūs, Charles. Ku
nigas sunkiai sužeidė sūnų 
ir užmušė jo tėvą.

Audėjai rašosi į I. W. W.
Fitchburg, Mass. — 100 

audėjų, kurie sustreikavo 
Arden dirbtuvėje, kuri pri
klauso American Woolen 
kompanijai, 7 gruodžio nu
tarė susiorganizuot po I. W. 
W. vėliava. Manoma čionai 
suorganizuoti visus 6,000 
audėjų į I.W.W.
Papiovė senato maršalkų.
Washington. — Pereitoj 

sąvaitėj po operacijai mirei 
čionai pulkininkas D. Rans- 
dell, senato maršalka. Mir
ties priežastis buvo operaci- 

, ja.
> Užmuštas ant geležinkelio.

Bridgeport,- Conn. — 7 
gruodžio čia liko užmuštas Į 
ant geležinkelio darbininkas j 
Antonio Delgrosso, italas.

5 darbininkai žuvo laike 
ekspliozijos

Huntingtop, W. Va. — 
Lentų plovykloj ekspliodavo 
katilas ir 5 darbininkai liko 
užmušti.
Nutarė ignoruot darbininkų 

reikalavimus.
Pittsburg, Pa. — Strei

kuojantiems Carnegies dar
bininkams pranešta, kad 
kompanija nutarusi jų rei
kalavimus visiškai ignoruo
ti (neimti nė atidon) ir va
ryt darbą toliaus su streik
laužiais.

Streiko vadovai ant to at
sakė, kad surengs genera- 
lišką streiką, į kurį išeis a- 
pie 20,000 žmonių.

Revoliucijonieriai veikia.
Beveik kasdiena ateina iš 

Meksikos žinios apie susirė
mimą revoliucijonierių su 
kariumene. Revoliucijonie
riai, sakoma, pradeda plėšti. 
Tas patraukia daugelį pa
linkusių prie to meksikiečių 
ir tokiu budu revoliucijonie
rių armija kasdiena darosi 
skaitlingesnė ir pavojinges
nė.
Juozas Vamis prisipažino 

prie žmogžudystės
Lawrence, Mass., — Juo

zas Vamis, 28 metų lietu
vis, kuris 29 lapkričio nušo
vė čionai Veroniką Bratė- 
nienę, prisipažino prie 
žmogžudystės ir pasodintas 
iki grand jury nutarimo be 
kaucijos.

Policijoj Varnis prisipaži
no, kad jis nušovė Bratėnie- 
nę iš pavydo. Ji buvo našlė 
ir jis ją mylėjo, bet vieną 
vakarą jis pažiūrėjęs per,___ -------------  ------------ r
langą į jos kambarį ir pama- garsinimą ant 3-čio puslap.

I
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“KELEIVIO” KALENDORIUS 
kuris dabar yra spaudoje, 
turės apie 30 gražių paveik
slų istoriškų vietų ir ypatų, 
bus pabaigtas apie 21 gruo
džio. Visi, kurie padavė už
sakymą. galės gaut tik apie 
Naujus Metus. Žiūrėkit ap-
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Sodomija Portlande.

KELEIVIS

„Portland News” iš 16 
lapkričio rašo, kad tarp to 
miesto didžiūnų ir net žymių 
ypatų pasirodė biaurus iš
tvirkimas. Sodomiškoj nuo
dėmėj yra kaltinama advo
katai, daktarai ir biznieriai. 
Jaunųjų Vyrų Krikščionių 
Draugija buvusi ištvirkimo 
lizdu. Prostitucija buvusi 
beveik vien tik tarp vyrų ir 
tokie dalykai atsirasdavę, a- 
pie kuriuos gėda butų ra
šyt į laikraštį. Kada liko 
susekti keli prasižengėliai, 
jie išdavė ir kitus. Išduota 
50 varantų suimti juos. Iš
girdę apie tai prasižengė
liai išvažinėjo iš miesto. Ei
na gandas, kad ir policijos 
tūli ponai gali pasirodyt 
kaltais.

Vertėtų nuvalyt šaligatvius
Bostono gatvių komisijo- 

nieriai pasirūpino prikalti 
prie stulpų atsišaukimus, 
kad publika rūpintųsi laikyt 
šaligatvius liuosus. Labai 
gerai, nes kiekvienas gali 
matyt tuos atsišaukimus, 
kadangi ant Bostono šali
gatvių stulpų tiek, kad ir 
praeit gatve sunku. Butų 
da geriau, kad komisijonie- 
riai butų įsakę apvalyt Bo
stono šaligatvius nuo stul
pų, kurie stovi užsigrudę 
žmonėms ant tako.

(

kur kas sverbesnių reikalų, 
kurie negali būt atlikti be ži
nomo turto — taigi, vietoj 
pinigus eikvoti bergždžiam 
pasirodymui, juos butų gali
ma sunaudot moksleivijos ___ ________
parėmimui, rašėjų apmokė- pie“juos Rusų~ Vyriausybei

Sirvydas ant Ellis Island
„Tėvynė” praneša, kad 

„Vienybės Lietuvninkų” re
daktorius Sirvydas pasi
traukė nuo redagavimo lai
kraščio ir pastojęs tarnaut 
ant Ellis Island — prie imi
gracijos stoties. „V. L.„ re
daguosiąs D., bet ji pasilik
sianti po Sirvydo įtekme.

Turbut jo įtekmė, nekaip 
suredagavo „Vien. Liet.”, 
jei jis vis arčiau prie emig
racijos (ar imigracijos) ar
tinasi.

Keistai pamatyta.
„Kova,” perskaičius mu-i 

sų atsakymą "Laisvei,” ra
šo:

„Ligšiol sunku buvo sprę
sti, kas daugiau kaltas: ar 
'Keleivis’ ar 'Laisvė,’ kad 
tarp savęs dėlei niekų vaidi
jasi, bet jau matyt, kad 'Ke
leivis' dabar be reikalo užsi- 
kabinėja.”

Turbut, „Kova” tik viena 
akia žiuri, kad tik vieną pu
sę temato. „Keleivis” nie-l 
kados „Laisvės” neužkabino 
ir neužkabinėja; jeigu buvo 
kas apie ”L.” rašyta, tai bu
vo tik atsakymas ant netei
singų jos užmetimų "Kelei-
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Juokdariai.
Tūlas Charles H. Prou- 

ty iš Spencer, Mass., prašo, 
kad „Boston American” agi
tuotų už išleidimą tokio į- 
statvmo, kuris draustų lai
kyt šunis. Netik todėl jis pa
taria šunų nelaikyti, kad tie 
kanda Išnešioja ligas ir pa
siunta, bet todėl, kad šunes 
suėda mėsą, o žmonėms ne
lieka ko valgyt — ir mėsa 
pasidaranti tiek brangi, kad 
pirkėjas jos neįkanda. Ir 
„Boston American” mielai 
patalpino to ekonomisto lai
šką prieš šunis ir turbut 
ves kovą.
Ar jums, skaitytojau, atėjo 

kada nors į galvą, kad pro
tingiausi pasaulio sutvėri
mą — žmogų skriaudžia šu
nes? Ir dar kaip! Suėda 

hmėsą, o žmogus tur pasnin
kauti... Neveltui Chicagos 
„Katalikas” turi prospektą, 
kad žmonės turės šunis val
gyti, vadinasi, .atkeršyt šu
nims.

Tikri juokdariai, tie kapi
talistų laikraščiai ir tie žmo
nės, kurie prie šios tvarkos 
nori išrišt pragyvenimo 
brangumo klausimą.

Męs žinome, kad darbi
ninkai šunų nelaiko, o jei 
kuris laiko, tai kaulais ir 
plutomis maitina. Skursta 
darbininko šuo sykiu su 
bėdnu savo ponu. Šunų dau
giausiai laiko turčiai, kurie 
turi gana pinigų maitinti 
juos visokiais gardumais.

Ne šunes kalti, kad mėsa 
brangi, o trustai ir šis surė
dymas.

Ponas Prouty sako, kad 
išnaikinus šunis, Amerikos 
kalnai ir pakalnės, kurie esą 
dabar apleisti, prisiveistų a-i 
vių ir raguočių ir mėsos 
klausimas liktų išrištas.

Matyt, tas žmogutis tiki,; 
kad šunis išnaikina avis ir 
raguočius Amerikos kalnuo
se ir pakalnėse. Vargiai jis i 
žino, turbut, kas yra avis ir 
raguočiai, tečiaus skaitosi | 
ekonomistu ir kapitalistų j 
laikraštis jo nesąmonę pa
talpino.

Vaikiškas žaidimas.
Jau rašėme sykį, kad mu

sų rimtieji (tokie kaip „Da
gio”) laikraštininkai savo 
susivažiavime nutarė daly- 
vaut San Francisco parodoj 
1915 metuose, jei lėšos daly
vavimo nesieks daugiau 
kaip 25 tūkstančius dolerių. 

Tik juokai iš tokio nutari
mo, nes lietuviai neturi nie- 

Juk daugiau žinanti darbi- ko parodyt — tai vienas da- ; 
ninkai atsisako būt vergais, lykas, o kitas, męs turime :

Briedžiai ar kareiviai?
„Boston Globė” rašo, kad 

Anglijos chancelleris Lloyd 
George, kalbėdamas apie 
padarymą Škotijos augštu- 
mų Į derlingas vietas Aber- 
deene, išsitaręs, kad tos 
augštumos galinčios būt su
naudotos padarymui ge
riausių kareivių pasaulij.

Dabar tie žemės plotai y- 
ra užleidžiami briedžių au
ginimui, kuriuos paskui 
šaudo. Turbut, Lloyd Geor
ge mano, kad velyk ten ka
reivius auginti ir juos šau
dyti? Jeigu taip Jai lai ge
riau auga briedžiai ir lai pa
silieka tie žemės plotai nesu
naudoti, nes nušauto brie
džio ir oda ir mėsa mums 
tinka, o kareivis lieka be 
naudos.

Galite suprast, kokiems 
tikslams Anglijos didžiūnai 
nori leist pinigus ir apdirbt 
kalnus. Kareivis jiems ant 
pirmo žingsnio, nes jis sker
džia kitus ir leidžia skerst; 
save dėl didžiūnų turtų pa
didinimo.

Prastos mokyklos.
Amerikos liaudies mokyklos 
netiek yra prastos todėl, 
kad jose išguldomi dalykai 
nepilnai praktiškai ir įkvė
piamas šovinistiškas patrio
tizmas, kiek dėl perdidelio 
skaitliaus mokinių ir 
permažo skaitliaus moky
tojų. Šių eilių rašėjui teko 
lankytis Haverhill’ij, Mass., 
ir ištirti, kaip ten mokina
ma. Apverktiniausis daly
kas yra tas, kad vienai mo
kytojai pavedama po 72 mo
kiniu. Juk nėra pasaulije 
tokio mokytojo, kuris galė
tų atsakančiai mokinti tiek 
mokinių. Nestebėtina, kad 
jie menkai teišmoksta ir ne
gauna pamatinio mokslo su
pratimo.

Republikonai su demok
ratais rūpinasi tik mėsos į 
trusto tvėrimu (bent Ha- 
verhillij taip yra) ir karče
mų steigimu, o apie moky
klas jiems nėra kada rūpin
tis. Mat, turčių vaikai tu
rės progą lankyt augštesnes 
mokyklas, o darbininkų vai-. 
kai, kuriems liaudies moky- 
kla pasilieka amžinu vado
vu, geriau, kad mažiau žino.
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ninkai atsisako būt vergais.

SU! Wp KORESPONDENCIJOSgubernatoriui. 
jis skamba:

"Keli mėnesiai jau pras- 
Inko, kaip sugrįžo Rusijon 
du kunigu iš miesto Kauno, 
ir niekas nieko nepranešė a-

jimui, raštų išleidimui, mo- to, kad jie kalbėjo ir prive- 
. •. džiojo visokius biaurius var

dus ant Rusijos (vadinasi, 
i ją koliojo. Red.); pirmiau
siai Olševskis pasakojo ame
rikiečiams lietuvių kalboje, 
kad Rusų mokyklos niekam 
netikusios, todėl, kad Vrši- 
ninkai suglemžia visus pini
gus ir praleidžia juos su pa
leistuvėmis.

„Todėl meldžiu Jūsų My- 
listą iškvošti (doprosit’ o 
doznanii) Olševskį, arba pa-i 
siųsti pranešimą Kauno gu
bernatoriui.”

.

Taigi, čia skundžiamas 
rusų valdžiai kun. Olšaus
kas, kuris pats yra prieš 
musų visuomenę apskųstas 
kaipo tos valdžios bičiulis ir 
iki šiol iš to apskundimo da 

. neišsiteisino. Kas tad per 
vienas tas kun. Olšausko 
skunddėjas arba "šnipas,” 
kaip "Lietuva” jį vadina? 
Tai esąs vienas iš Sąjungos 
narių. Kaip jo vardas, pa
vardė — „Lietuva” nepasa- 

sumany- jj apskelbsianti tai tik 
po dviejų sąvaičių. Va
dinas, da dvi sąvaites "Lie
tuva” pus į senacijos ragą 
apie šnipus. Kodėl gi „Lietu
va” bijosi apskelbti to žmo
gaus vardą iš sykio? Juk ji 
pati rašo, kad tas žmogus 
baisiai (o kaipgi!) pavojin
gas musų veikėjams. Ar ji 
laukia, kol jis padarys 
mums blėdį? Juk ji turi 
žinoti, kad šnipo buvimas 
organizacijoj kiek vieną die
ną gali tai organizacijai už
kenkti.

Tiesa, iš to pranešimo vi
sai nesimato, kad tai butų 
profesijonališko šnipo dar
bas. Jeigu tas pranešimas 
ne pačios redakcijos sufa
brikuotas, kad sukelti tarp 
skaitytojų sensaciją, tai jis 
bus parašytas kokio neiš
manėlio, kuris dagi nežino, 
kad net ir rusų valdžia į to
kius pliauškimus neatkrei
pia atidos. Bet jeigu ir taip 

j butų, tai Vistiek męs neno
rim, kad musų tarpe butų 

(tokie neišmanėliai, kurie 
savo paikšyste diskredituoja 
darbininkų organizacijos 
vardą. Toddėl "Lietuva” 
privalo tuojaus apskelbti to 
žmogaus vardą ir pagelbėti 
organizacijai apsivalyti nuo 
nešvaraus elemento, o ne 
sensacijas kelti.

Pakol „Lietuva” to žmo
gaus vardo neapskelbs, męs 
busim tos nuomonės, kad ji 
pati tą „zajavleniję” sufa
brikavo dėl sensacijos.

Antras dalykas, kokiu bu
du „Lietuva” išgavo iš rusų 
valdžios tą pranešimą, jeigu 
jis buvo jau Suvalkų guber
natoriui nusiųstas? Jeigu 
tas pranešimas atėjo į "Lie
tuvos” redakciją iš rusų val
džios rankų, tai iš kur tarp 
judviejų tokia bičiulystė? O 
mažu valdžia atidavė tą 
pranešama skundžiamam i 
kun. Olšauskui, o tas pri
siuntė "Lietuvai?” Bet tuo
met jau reikėtų pripažinti 
teisybę ir Kutrai:

"Lietuva” privalo tą vis
ką paaiškinti.

kyklų įsteigimui ir t.t. J 
„Vien. Liet.” nestoja piena
vus, kaip čia surinkt iš lie
tuvių 25 tūkstančius dole
rių, kad per vieną, kitą die
ną juos prašvilpti į San 
Francisco nuvažiavimui.

Reikia pripažinti, kad lie
tuviai ne ant bile kokio niek
niekio aukauja, todėl musų 
„rimtuoliai” svarsto, kaip 
radus pinigų šaltinį. Varvi
nama seilė ant S. L. A. iždo, 
bet nepasitikima, kad tas 
duos, tuomet jo iždas ding
tų... Kasgi daryt? Nagi, 
"V. L.” sandarbininkai jau 
rado šaltinį. Reikia at
spausdinti atvirutes, parda
vinėti lietuvams po 1,2,3,4, ir 
5 centus ir bus pinigų.

Kiek iš tų atviručių bus 
padaryta pinigų, sunku 
spręsti, bet manome, kad 
nedaugiau, kaip p. Sirvydo 
pietams, nuvažiavus į San 
Franscisco, o mažu ir vaka
rienei, bet ne kelionei.

Kiek vaikiškas c"““” 
mas, tiek vaikiški ir pienai 
jam vykdinti.

I

Dūma gali būt paleista.
Rusijoj eina platus gan

das, buk valstybės durna ga
linti būt paleista. Šį sykį 
jau nereikėsią ją išvaikyti 

j ir atstovus areštuotti, bet 
patįs atstovai nutarsią va
žiuot namo. Mat, į šią dū
mą pateko daug juodašim
čių, kurie jokios žmonių at
stovybės nepripažįsta, o pa
veda viską "šventai” caro 
malonei valdyti. Jei durna 
nutars, kad Rusijoj žmonių 
atstovybė nereikalinga, tai 
ji liks paleista ir daugiau 
Rusijoj durnos nebus, kol 
žmonės neišreikalaus vėl 
per kovą savo atstovybės 
arba kol jie neprašalins da
bartinės valdžios.

Nors dabartinė durna at- 
galeiviška ir pilnai pritaria 
valdžios užmanymams, bet 
laike rinkimų pirmeiviai 
veda agitaciją tarp publikos 
ir išrodinėja valdžios biau- 
rumus, pratina publiką su
prast, kiek svarbi yra žmo
nių atstovybė. Negana to, 
Į durną patenka keli pirmei
viai ir jie savo kalbomis per- 
stato valdžios ir atgaleivių 
šunybes. Tos kalbos pasie- 

į kia publiką per laikraščius 
ir ji mokinasi.

Kad viskas tas negalėtų 
apsireikšti, atgaleiviai esą 
pasiryžę visai išnaikint du
rną.

i

„Lietuvos” sensacijos.
"Lieuva” labai pamėgo 

sensacijas. Atsitiko dirbtu- 
tuvėj ekspliozija, ”Lietuva” 
praneša apie tai sprindinė- 
mis raidėmis ant pirmo pus
lapio. Nėra ekspliozijos — 
„Lietuva” pradeda bubnyti 
apie šnipus. Jau kelios są- 
vaitės iškalno ji užtriubijo, 
kad apskelbs faktus, jog Šą- 

I jungoj yra šnipų. Tas mat 
į — ”Lietuva” galvoja — ge- 
| ra reklama. Pakol tie ”fak- 
, tai” pasirodys, visi kalbės 
apie „Lietuvą,” visi žingei- 
daus, kas gi per vieni tie 
šnipai. Kiekvienas norės 
„Lietuvą” matyti. Ar rei
kia geresnės reklamos? O 
reklama pigi — sensacija.

No. 49-tam ji paduoda jau 
ir tuos savo „faktus.” Vėl 
sprindinėmis raidėmis sus
tatyta: "Išgama,” „Lietu
vis, Lietuvių Socijalistų Są
jungos Naris, šnipas.” Po 
tokiu antgalviu ji talpina, 
kaip ji sako, to šnipo prane
šimą, rusų kalboj. Praneši
mas rašytas neva Suvalkų

Petrausko koncertai.
P-nas M. Petrauskas 

mums rašo, kad jis vėl va
žiuos per Amerikos lietuvių 
kolonijas duodamas koncer
tus. 5 sausio p. Petrauskui 
koncertą rengia So. Bostono 
lietuviai.

P. Grigaitis atvažiuoja.
Girdėjome, kad drg. P. 

Grigaitis pribus Amerikon 
prieš Kalėdas.

ROCHESTER, N. Y.
A. F. of L. vėl išrinko S. 

Gompersą prezidentu. Ja- 
mes Duacan pirmuoju vice
prezidentu. Daug kovojo 
socijalistai už referendumą 
ir už industrijinį unijizmą, 
bet federaliečiai tą viską at
metė šioj konferencijoj. Ki
tas susirinkimas bus Seatt- 

; le, Wa$h. šitam susivažia
vime federalistai daug ap
turėjo kritikų. Pavyzdin, 

) Gompersas, kuris yra galva 
I A. F. of L., per visą šio su
sivažiavimo laiką turėjo ap
sirinkęs apsistojimo vietą 

j Hotel Seneca, kur nė vienas 
darbininkas unijistas nedir
ba. Ir cigarus neunijinius 
rūkė.

W. D. Haywood prakalbos 
buvo 24 lapkr. Victoria tea
tre. Žmonių prisirinko pil- 
nutė svetainė. Haywoodas 
čion kalbėjo apie streiką 
Little Falls, N. Y., buvo ren
kamos aukos. Surinkta 145 
dol. 55c. Aiškino jis, kas 
tai yra I. W. W. Kritikavo 
A. F. of L., sakydamas, kad 
tai nėra darbininkų organi
zacija, o tik politiška. Sako: 
„Jie stovi tarpe darbininkų 
ir kapitalistų. Jos nariai y- 
ra streiklaužiais.” Privedė i 
ir faktus,kad taip yra: kada 
vieni streikuoja, kiti eina 
streiklaužiauti. Toliaus ai
škino, kad I. W. W. organi
zacija yra pilnai darbinin
kiška ir ekonomiška organi
zacija, kuri taiso kelią soci- 
jalizmui. Sako: "Industri- 
jinis unijizmas reiškia soci- 
jalizmą. Balsai gauti prie 
rinkimų dėžutės da nereiš
kia. socijalistiško arba dar
bininkiško laimėjimo.’’

23 lapkr. apie 8:45 vai. va
kare Haywoodas atėjo į 
Convention Hali ir susitiko 
su J. M. Barnes, socijalistų, 
svetainės tarpdurij. Ir iš
ėjo ant diskusijų. Jiems be- 
diskusuojant apipuolė Hay- 
woodą ir daugiau delegatų 
iš A. F. of L., ir tuom tarpu 
Haywoodas pastūmėjo Bar
nes. Tuo tarpu pirmsėdžia- 
vusis Gompersas suriko: 
„Žurėkit, Haywoodas mu
sų vieną delegatą užgavo 
nėr veidą.” Tuojaus ir puo
lė prie Haywoodo kokia 50 
delegatų. Haywoodui pa
sisekė pasislėpt Rochester 
Laundry. Paskui tie patįs 
delegatai pašaukė policijos 
vežimą ir norėjo areštuoti 

I Haywoodą, bet Barnes iš
prašė ii iš policijos rankų. 
Kada Haywood kalbėjo ant 
rytojaus, buvo užklaustas, 
kodėl jis susivaidijo su Bar
nes. Haywoodas atsakė: 
"Kartą man pasitaikė susi
tikt su goveda kareivių. Tai
gi nuo jų reikėjo apsigint.” 
Žmonės plojo rankomis.

M. S—kys.
CARNEG1E, PA.

11 lapkr. Mansfield anglių 
kasykloj sužeidė V. Matuse
vičių prie mašinos bedir
bant. Vieną koją visai su
trynė, antrą nedaug. Tuoj 
tapo nuvežtas į Pittsburgo 
ligonbutį. Nelaimė atsitiko 
2-rą vai. po pietų, kada jau 
buvo nuilsęs ir skubinos 
dirbt. Mat, dirbo nuo tonų.

14 lapkr. tose počiose ka
syklose sustreikavo anglia
kasiai. Priežatis streiko: 
du mašinistai, ką anglį ker
ta, atsisakė eit kirsti į pa
vojingą vietą, nes unijos y- 
ra nepavelinta tokiose vie
tose kirsti. Tiedu darbinin
kai paliko mašiną ir nuėjo 
namo, pildydami unijos tie
sas. Ant rytojaus dar
bo jiedu jau negavo, nes jų 
vietą užėmė du lietuviai o 
streikieriai buvo vokiečiai. 
Dėl to ir iškilo streikas. Iš- 
streikavus dvi dienas unijai 
paliepus vėl stojo į darbą.

i

O du streikierius mašinis
tus paliko be darbo ant dvie
jų dienų, kol susitaikys uni
ja su kompanija. Išėjo 5 
dienos ,iki išnešė nuospren
dį. Sušaukė unija specijali- 
šką mitingą, kur davė žinot, 
kad per 6 dienas duos maši
nistams kitą darbą, o po 6 
dienų duos tą patį. Sapukas.

RED LODGE, MONT.
Musų miestas turi 5,000 

gyventojų, tame skaitliuje 
yra lietuvių 3 šeimynos ir a- 
pie 20 pavienių. Draugys
čių jokių nėra. Darbai ei
na vidutiniškai. Dirbama 
čia tik anglių kasyklose. 
Dirba 8 valandas. Už darbą 
paprastam darbininkui mo
ka $3.00, o kaip katrie uždir
ba po $4 ir po $5 dirbdami 
nuo tonų, šio tarpu iš ki
tur atkeliavusiam nelengva 
darbas gauti.

Lietuviai nelabai santai
koj gyvena; keletas lietuvių 
nori išvirsti į lenkus, ir sa
vo draugus prikalbinėja, 
kad pasiliktų lenkais. Laik
raščių pareina šie: „Kelei
vio” 8 egz., „Dilgėlių’’ 1 egz., 
„Lietuvos” 4, "Laisvės” 1. 
Lietuviai mažai skaito.

P. Grubis.
W. LYNN, MASS.

24 lapkr. vietinė socijalis
tų kuopa surengė koncertą. 
Kadangi kuopa turi mažai 
narių ir tie patįs menkai iš
silavinę, tad kuopa nutarė 
užkviesti iš So. Bostono 60 
kp. veikėjus, kurie ir atsi
lankė.

Šio koncerto programas 
buvo gana įvairus: Pir
miausiai kalbėjo L. Prusei- 
ka. Laike prakalbos visi už
silaikė ramiai, išskyrus vie
ną girtuoklį, kuris tą vaka
rą ,turėdamas galvoj dau
giau alaus, negu smegenų, 
nerimavo. W. lyniečiai turi 
tik vieną tokį gaivalą, kuris 
laike prakalbų nerimauja. 
Po kalbos sekė Džian Bam
bos ir Ridziko "spyčiai,” ku
rie publiką labai prijuokino. 
Deklamavo Raulinaičiutė, 
Paltanavičienė, Paltanavi- 
čia, Ramanauskas, Balčiū
nas ir Baltrušaitis.

Puikiai sulošė monologus 
N. Januška — "Prigautas 
Jonukas” ir Paltanavičie
nė — „Viskas ant vienos 
galvos.” Toliau buvo pasi
kalbėjimas studento su drau
gu. Šis koncertas susirin
kusiems labai patiko. Su
rinkta aukų $5.00 lėšų ap
dengimui.

W. Lynne randasi L. U. 
Kliubas, kuris per daug me
tų savo gyvenimo vis rūpi
nosi pastatymu savo svetai
nės. Dabar jau pradėjo dar
bą. Jau svetainė visa pas
tatyta, tik vidų reikia ištai
syti. Po naujų metų tiki
mės įeit savo svetainėn, nes 
darbas eina sparčiai. Svetai
nė bus ant dviejų augštų ir 
su visais parankumais. 
Nors daug triūso padėjo W. 
lyniečiai, bet už tai uralen- 
kė daugelį kitų Amerikos 
lietuvių, kurie pirma pastatė 
bažnyčias, o su mitingais, 
teatrais ir baliais trankosi 
po svetimtaučių pakampes. 
Pasklydo gandas tarp W. 
Lynno lietuvių, kad nekurie 
gaivalai, kuriuos ant vienos 
rankos pirštų galima sus- 
kaityt, prie bačkutės laikė 
mitingą, kad sutvert para
piją. S. Fotografistas.

LAWRENCE, MASS.
26 lapkr. apie 6 vai. vaka

re Lawrence’o audėjai pra
dėjo spiestis į krūvas, lauk
dami Ettoro, Giovannitti ir 
Caruso. Kada pasirodė mi
nėti darbininkų vadovai, 
žmonių jau buvo apie 10,- 
000. Prasidėjo delnų ploji
mas ir šauksmai. Entuzia
zmas buvo nepaprastas. 
Pradėta maršuot per Com- 
mon gatvę, bet policija iš-

-



vaikė demonstrantus. Su- skusuota. 
eita į salę ir stovėta apie ją. 
Ettoras, Giovanniti ir kiti 
sakė prakalbas. Tartum at
gimė audėjai, susilaukę sa
vo teisingų vadovų.

25 lapkr. p. Ramanauskas 
buvo pasiryžęs uždaryt ko
operacijos krautuvę. Jis 
pasiuntė sulaikytoją biz
nio, bet’atsirado, kas atmo
kėjo ponui Ramanauskui 
skolą ir krautuvė vėl gyvuo
ja. J. J. K.

BECKEMEYER, ILL.
Darbai anglių kasyklose 

eina silpnai: vos po 2-7-3 
dienas sąvaitėj išdirbama.

16 lapkr. pas vieną seną 
vaikiną J. V—jų buvo puo
ta. Užkviesta keletas sve
čių. Venas svečias, K—liūs, 
paėmė geležį ir perskėlė tū
lam F. galvą. Ant nelai
mingojo šoko ir pats V—jus. 
Apie V—jų jau buvo rašyta 
”Kel.”, kad jis užpuolė mer
giną ir liko patrauktas į tei
smą. Barzdočius.

; IIOMESTEAD, PA.
22 lapkr. čia sustreikavo 

800 darbininkų, dirbančių 
geležinkelio dirbtuvėj. Dėl 
tos priežasties negali dirbti 
dar 5,000 darbininkų. Rei-

Užklausus, kaip 
pagerint darbininkų būvį, 
imta koliotis iš rateliečių 
pusės. Skaitytas kokis tai 
straipsnis iš ”Katal7 prieš 
socijalistus.

LSS. 105 kuopa mokinasi 
„Paskutinė Banga” ir „Vel
nias ne Boba,” kas greitoj 
ateitij bus pastatyta ant 
scenos. F. Kaulakis.

RACINE, WIS.
Jau buvau rašęs apie tūlą 

M. Liaudenską, kuris suža- 
gė savo 13 metų dukterį. 
Teismas jį nuteisė ant 6 me
tų kalėjimo. Jis pats pri
sipažino, todėl nepadarė 
valdžiai lėšų ir bausmė liko 
sumažinta.

Du katalikai rinko aukas 
Liaudensko išliuosavimui, 
bet kada jis liko nuteistas, 
jie pinigus pasiliko sau.

T. B.
LAVVRENCE, MASS.

28 lapkr. ant tuščių žemės 
plotų buvo parengtos pra
kalbos I. W. W. unijos. Kal
bėjo keletas unijos viršinin
kų, o svarbiausia, tai J. Et
toras. Kalbėjo jis apie 2 va
landas angliškai ir apie va
landą itališkai. Laike pra-

diskusijas, tai prakalbas.
Šiuom tarpu darbai eina 

gerai: tas nedirba, kas dirb
ti nenori. Turkus.

I žino, kad kunigai yra tik iš
naudotojais. Pirmeivius 
kun. iškoliojo šunsnukiais 
ir 1.1.

Jauna mergaitė.
Medicine Hat, Altą, Kanada

Šitas miestelis neplačiai 
lietuviais apgyventas, — y- 

| ra tik apie 25 ypatos, tarpe 
kurių gyvuoja lietuvių soci
jalistų kuopa. Ji keletą mė
nesių atgal prisijungė prie 
anglų socijalistų kuopos ir 
mokėjo nuo nario kas mė
nuo po 15c. į jų iždą. Many
ta, kad bus parankiau kar
tu su anglais veikti. Bet pa
staruoju laiku pasirodė, jog 
anglų soc. kuopa netik kad 
nieko neveikia, bet jau be
maž baigia krykti. Todėl 
liet. soc. kuopa 24 lapkr. per 
mėnesinį susirinkimą 7 bal
sais prieš 1 nutarė daugiau 
į anglų iždą nemokėti, bet 
tik propagandos dalykuose 
kartu su jais veikti, jei jų 
kuopa sustiprės. Latvių soc. 
kuopa gyvuoja neblogai; ji 
taipgi buvo prisidėjus prie 
anglų, bet toliau atsisakė 
dalyvauti. Dabar latviai su 
lietuviais nutarė pasiteirau
ti, ar šalies įstatymai leidžia 
be čarterio rengt prakalbas, 
koncertus, paskaitas ir t. t. 
(išskiriant prakalbas ant 
gatvių). O jei įstatymai tai 
draudžia, tai manoma susi
vienijus liet. soc. kuopai su 
latvių išimti čarterį ir varyt 
pradėtą darbą toliau.

Šiame kuopos susirinkime 
netik ką rimtai liko apsvar
styti kuopos reikalai, bet ir 
tolimesnis lavinimosi būdas. 
Nutarta rengti paskaitas iš 
geografijos. Pirmas apsi
ėmė prisirengti K. Rugie
nius. Tarp kitko buvo pa- 
tėmyta nekuriems drau
gams už jų nemandagius pa
sielgimus per I. Ž. vestuves. 
Nariai, kurie jautėsi save 
kaltais, prisižadėjo ateitij 
vengti panašių pasielgimų. 
Prisirašė prie kp. naujas na
rys.

Minėtos kp. nariai bemaž 
visi savu laiku atkeliavę iš 
Škotijos, todėl užbaigus su
sirinkimą pagal drg. J. Juš
kevičiaus sumanymą tapo 
suaukauta $7.00 "Rankpel
niui.” J. Žebrauskas.

kė savo draugui į sėdynę, vilto, organizuoti žmones. 
Kada pamatė, kad tas sude- Ten buvo šv. Jurgio dr-stė 
javęs sudribo, tai jis nieko! balius ir Vallace pasiprašė, 
nelaukdamas nubėgo per 
kalnus, o pašautąjį nugabe
no ligonbutin.

A. Jadvaikis.

MU11U0 11 Y ClllUVv ClMVj

| kad jam leista butų pakal
bėt apie uniją. Draugys
tės viršininkai nusigando ir 
sakė, kad gali apie tai išgir
sti darbdaviai ir prisiųst po
liciją. Vallace gavo leidimą 
nuo policijos kalbėt ant gat- 

‘ vės prie šv. Jurgo d-stės ba
liaus. Publika pradėjo juok- 

| tis ir dr-tės pirmininko ir 
sekretoriaus, kurie taip bijo 
policmano. Bus streikai. I

MONTELLO, MASS.
23 lapkr. moterų dr-stės 

„Birutės” atsibuvo balius su 
pamarginimais. 
buvo labai daug. Muzika 
grajino Marselietę. M. Us- 

į tupienė gražiai padainavo. 
B. Stirbliutė ir S. Mineikai- 
tė deklamavo eitos. Buvo pa
sikalbėjimas ”Gamtos su 
Vargdieniu,” ką atliko M. 
Prozoraitė ir P. Zobaraus- 
kienė. A. Kandisiukas grie
žė ant smuiko. Džian Bam
ba sakė „spyčių.” Buvo ”dri- 
lius” susidedantis iš 20 ypa- 
tų po vadovyste P. Stirblie- 
nės. Visi savo roles atliko 
gerai. Pelno atliko $102.00.

Čia kunigas norėjo bažny
čią aprašyti vyskupui; už 
tai parapija kun. iškraustė. 
Šv. Kazimiero dr-stė ir Nuo
latinės pagelbos Panelės 
švenčiausios — nors mažos 
draugystės — pritarė kuni
gui; jos priešingos yra tau
tiškiems namams ir visam 
pirmeiviškam judėjimui.

> parapija minėtas 
draugystes prašalino iš sve
tainės. Airių kunigas sa
vo bažnyčioj ant antrų lubų 
įsteigė lietuviam bažnyčią ir 
pasakė: „Kurie esate geri 
katalikai ir norite dešimtu
kus atiduoti kunigui, tie ei
kite į airiu bažnyčią ant an
trų lubų. Bet čia mažai atsi
randa tokių, kurie neštų de
šimtukus. Nedėldieniais at
silanko kokis tai kn. Alekna
vičius, lietuvis, atlikti baž
nytines apeigas. 24 lapkr. 
per savo pamokslą iškeikė 
moterų „Birutės” draugys
tę, sakydamas, kad ten yra 
velniu lizdas ir velnių sese
ris. Bet moterįs tokių plio- 
vonių nepaiso, nes jos gerai

MONTELLO, MASS.
Lapkričio 28 Nekalto Pra

sidėjimo Panelės švenčiau- 
tai diskusijas, tai prakalbas, 
rengė balių su prakalbomis. 
Kalbėjo ponia Ramanaus
kienė iš Lawrence’o. Pir- 
mausiai kalbėjo apie drau
gystės naudingumą, ir be
matant nuvažiavo prie soci
jalistų. Matyt, tą moteriš
kė nesupranta kalbėtojo už
duoties ir nepažįsta socijali- 
zmo nė ABC. Ji pasakė, kad 
kitų tautų socijalistai geri, 
tik lietuvių ne. Toliau iš
niekino pirmeiviškus laik
raščius, bet tam priežasties 
neparodė. Juokingai išro
dė, kada ta tautietė baugino 
montelliečius "smertelnu” 
grieku ir pragaru už prisi
dėjimą prie pirmeivių. Žmo
nės viens kito klausė ,ar čia 
tik ne kunigas moteriškės 
drapanose.
Lapkričio 24 d. LSS. 17 kp. 

turėjo diskusijas temoj: 
”Kas griauna šeimyną, ar 
žmonių apsileidimas ,ar ne
tikęs surėdymas.” Laimėjo 
tie, kurie darodinėjo, kad 
netikusis surėdymas ją 
griauna.

1 gruodžio irgi buvo dis
kusijos temoj ”Ar neklai
dingas Rymo popiežius.” 
Laimėjo, tie, kurie sakė, kad 
klaidingas. Lietuvis.
E A STH AMPTON, MASS.

28 lapkričio (padėkavo- 
nės dienoj) atsibuvo lietu
vių balius, kurį surengė Ne- 
prigulmingas Pašei. Kliubas 
D. L. K. Vytauto. Neseniai ‘ 
susitvėrusios teatrališkos 
kuopelės nariai statė ant 
scenos vaizdelį „Degtinė.” 
Perstatymas nusisekė ne
blogai. A. Bernotavičienė 
padeklamavo eitos. K. P. 
Šimkonis aiškino naudingu
mą draugijų ir ragino tuos, 
kurie prie Kliubo nepriguli, 
prisirašyti.

Lietuvių čia yra apie 20 
šeimynų ir dusyk tiek pavie
nių. Gyvuoja dvi pašelpi- 
nės draugijos — viršminė- 
tas Kliubas ir S.L.A. 8-ta 
kuopa.

Laikraščių pareina apie 
27 egz., daugiausiai ”Kelei- 
vio” ir ”Lietuvos.”

Darbai audinyčiose eina 
neblogai ir iš kitur pribuvę 
tą amatą mokanti darbą ne
sunkiai gauna.

Petras Vizgirda. 
PITTSTON, PA.

1 gruodžio atsibuvo visuo
meniškas mitingas su pra
kalbomis dėlei įsteigimo 
Pittston’e visuomeniško be
turiu knygyno. Užmanyto- 
jai yra savitarpinio lavini
mosi ratelio nariai. Pir
mas kalbėjo A. Valinčius. 
Jisai nurodinėjo reikalingu
mą Pittstone knygyno lietu
viams ir kokią naudą knygy
nas lietuviams gali atnešti. 
Antras kalbėjo K. Karso- 
kas. Jis savo kalboje nupei
kė girtuoklystę ir taipgi a- 
gitavo už knygyną. Trečias 
kalbėjo Augunas iš Brook- 
lyn, N. Y., apie knygyno rei
kalus. Žmonių buvo visai 
mažai susirinkę.

M. R. Lie—tė.
TELLURIDE, COLO.

Šis mieselis nedidelis; dar
bai tik aukso kasyklose. Dir
ba kas diena ir švenčių jokių 
nešvenčia. Taip vadinamo
se Altą kasyklose buvo to- 
kis atsitikimas: 24 lapkr., 6 
vai. vakare, išėjo du italai 
pasivaikščiot, manydami eit 
miestelin. Vienas iš jų tu
rėjo revolverį ir pradėjo žai
sti šaudydamas vienon ir ki
ton pusėn ir išnetyčių patai-

LEAD, S. DAKOTA.
Pas mus viena kompanija 

pakėlė darbininkams algas 
7 procentais už pereitus me
tus. Kadangi daugelis už
dirbo per pereitą metą iki 
tūkstančio dolerių, tai gaus 
po 70 dol. visai netikėtai.

Kas nori ūkininkauti, lai 
atvažiuoja į So. Dakotą ar
ba Wyoming valstiją. Čia 
valdžia duoda žemę uždyką. 
So. Dakotoj duoda 160 akrų, 

Wyominge 320 akrų.
A. Bensevičius.

o

i

Žmonių

kalaujama didesnių algų, kalbos iš minios buvo pado- 
Rodos, tik 15 centų daugiau Ettorui didelis gyvų
norima gaut į dieną. Carne- Relių buketas. Kas diena I.: 
gie, kuris nor skirt pensijas W. . svetainėj atsibūva 
ex-prezidentams, gailisi ke- į mitingai visų tautų, kur kai
lių centų darbininkams. J. Ettoras. Nepoilgam

Darbai čia tik geležies j Fttor žada važiuot į Little 
dirbtuvėse. Dirbt reikia po Falls, N. Y., vadovaut strei- 
11 ir 12 vai. dienoj. Darbai ku. Vakare tą pačią dieną 
pavojingi ir neapsakomai kalbėjo J. Smidtas. Jo kal- 
sunkųs. Vasaros laike tie-;buyp tokia jautri, kad 
siog sunku atlaikyti. Pa- Į daugelis verkė._ Nors daug 

i prakalbų yra Smidto pasa
kyta, bet panaši, turbut, pir
mą sykį.

Šiomis dienomis pas mus 
'vieši ir rėžia pamokslus ka
pucinas apie bedievius ir 
I socijalistus, tik socijalistam 
i jo pamokslai eina ant nau
dos. 1 gruodžio ant socija- 

distų mitingo prie kuopos 
I prisirašė 7 nauji nariai. 
Kaip gyvuoja kuopa, da pir
mas atsitikimas. J. V.

WORCESTER, MASS.
* -♦

Kaip daugeliui žinoma, 
Worcesterij yra dvi parapi
jos, viena šv. Kazimiero, 
antra Visų Šventų — nepri- 
gulminga, ir abiejose yra 
daug nesmagumų. Šv. Kaz. 
parapija neužganėdinta sa
vo kunigu ir turi tik skiepą 

: ir tas skiepas skolose pas
kendęs. Visų šventų para
pija nori būtinai kapines į- 
gyti, bet tas darbas ir nelen
gvas. Taipgi ji nori gerą va
dovą gauti, bet ir tas ne
lengva. Negana tų dviejų 
parapijų, štai jau kelinas 
menuo kaip susitvėrė ir tre
čia, po vardu šv. Franciš- 
kaus, ir laiko mitingus ir 
prakalbas. 1 gruodžio su
rengė prakalbas ir užkvietė 
kalbėti p. Rusecką. Žmonių 
susirinko keli desėtkai. Kal
bėtojas kalbėjo ilgai, bet 
naudingo nieko nepasakė, 
tik Bukaveckui davė pipirų. 
Toliau aiškino, kokia bus šv. 
Franciškaus parapija, esą, 
ji bus Rymo katalikų ir ne
prigulės vyskupui, o bus ko
mitetas ; vyskupas negalės 
užtraukti jokių skolų be pa
rapijos žinios ir parapija 
negalės bažnyčią parduoti 
ar taip ką be vyskupo žinios. 
Jis tikrino, kad vyskupas 
duos kunigą ir parapija bus 
tuoj gatava. Tečiaus ne
daug žmonių tam tiki, kad 
vyskupas taip padarys, ka
dangi šv. Kaz. parapija sko
lose paskendus, o jei vysku
pas duotų kunigą naujai pa
rapijai, tada turėtų kazi- 
mierinė bankrutyti.

Lietuviai Worcesterij ne
snaudžia, ypač socijalistų 
kp., kas nedėldienio vaka
ras ka nors rengia: tai rodo i 
slankiojančius paveikslus,

prasti darbininkai gauna po 
16 centų už valandą, o amat- 
ninkai uždirba nuo 2 dol. 50 
c. iki 6 dol. į dieną. Mai.

LAWRENCE, MASS.
29 lapkr., 8 vai. vakare, 

Juozas Varnis nušovė našlę 
Veroniką Britenienę. Jis 
ją mylėjo ir kalbino ženytis, 
bet pastebėjo, kad ji turi 
meiliškus ryšius su kitais. 
Tai buvo nušovimo prieža
stis.

1 gruodžio buvo LSS 64 
kp. susirinkimas. Įsirašė 7 
nauji nariai. Nutarta rengt 
koncertą su balium.

A. K. Baron.
STEGER, ILL.

23 lapkr. statyta ant sce
nos ”Netikėtai” ir ”Musų 
Gerasis.” Žmonių atsilan
kė visai mažai, mat, suval
kiečiai vieni buvo aktoriais 
ir juokėsi iš kitų lietuvių, 
buk neteisingai kalbą ir ne
galį būt priimti į aktorius.

Lošimas išėjo vidutiniš
kai, tik nudavimo aktoriško 
nesimatė.

Deklamatoriai buvo ne
gabus. Kalbėjo tartum po
terius.

„Kel.” No 42 buvo rašyta, 
kad Jonas D—kas su kelių 
lietuvių pagelba uždėjo val
gių krautuvę. Tai tiesa, jis 
darbavos, kol ji liko uždėta, 
bet paskui nemažai jai už
kenkė. Išpradžios darbinin
ku buvo pastatytas Brazai
tis. Jis nemokėjo darbo, ką 
jis ir pats sakydavo. Jo vie
tą užėmė p. J. D. ir taip nu
varė krautuvę, kad jau grę- 
sė galas. Dabar pastatytas 
dirbt Jurgis Šnakutis.. Jis 
išrodo teisingu ir darbščių 
vyru. Teisybę Mylintis.

LEWISTON, ME.
28 lapkr. buvo D. L. K. 

Gedimino dr-tės balius su le- 
kiojančia krasa. Dovanas 
laimėjo J. Mėliniutė, L. Bu- 
neckaitė ir A. Masiulevičiu- 
tė. Jos daugiausiai laiškų 
gavo. Pelno liko apie $50.

1 gruodžio katalikiškas 
ratelis buvo surengęs pra
kalbas susidrutinimui, bet 
kalbėtojas nepribuvo. 
Deklamuota, dainuota ir di-

i
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CHICAGO, ILL.
1 gruodžio atsibuvo VIII 

L.S. S. rajono gana triukš
minga konferencija. Daly
kas tame: prieita prie klau
simo, ar prisidėt prie anglų 
Socialist Party, ir jeigu vi
sai Sąjungai negalima butų 
taip greitai prisidėti, tai 
kad bent VIII rajonas pri
sidėtų. Iš to pasidarė du, 
vienas antram priešingi įne
šimai. Po ilgų ir karštų 
ginčų leista per balsus. Di
džiuma balsų likos atmes
tas įnešimas,

Paskui svarstyta apie 
kalbėtojų platinamą litera
tūrą. Nutarta palikt kalbė
tojams autonomiją, jei jie 
nereikalaus užmokėt už kai-. ----- —
bas. D. Pretkus.. Dėlto

I

ROCKFORD, ILL.
30 lapkr. lošta ”Netikė

tai.” Aktoriai pusėtinai ge
rai savo užduotį atliko. De
klamacija ir monologas taip 
gi nusisekė. Po teatro buvo 
šokiai ir skrajojanti krasa. 
Mergina Marcinkevičiūtė 
aplaikė 74, atvirutes, p. 
Kunsienė 74, S. Stankė ke
tomis mažiau. Jos visos lai
mėjo po dovaną.

Publikos atsilankė daug ir 
apdengus lėšas liko apie 
$40 pelno.

Seniau kai-kurie buvo be
sirūpiną parapijos riekalais, 
bet dabar nuo to jau atšalo, 
nes pamatė, kad vyskupas 
su kunigu nori iškirsti jiem 
šposą: pastatė už savo pini
gus bažnyčią ir liepė pave
dę lietuviams išmokėt sko
lą. Girdėt, kunigas eina per 
stubas rinkdamas pinigus, 
bet žmonės tariasi neduot 
nė cento. Tarnas.

DETROIT, MICH.
J Jonas Pilipavičius atvyko Į 
Ameriką, kad uždirbti kiek 
pinigų ir atsiimti pačią iš 
Lietuvos. Jis ją kvietė at
važiuot, bet ji nesutiko. Su 
laiku jis atrado ją Ameri
koj ,arti savęs, 'begyvenan
čią su A. Ramanausku. Pi
lipavičius apskundė juos ir 
teisėjas paskyrė Ramanaus
kui $500 bausmės už šeimy
nos suardymą. Tokiu budu 
J. Pilipavičia turi progą iš- 
reikalaut $500 už savo pa
čią. J. Phillips.

SPRINGFIELD, MASS. 
ir Thomsonvlle, Conn.

Springfielde subruzdo A. 
F. of L. vadovai kalbėti apie 
busiančius streikus po nau
jų metų. Minėtoji unija ke
tinanti apskelbti streiką vi
soje Mass., Conn. ir New 
Yorko valstijose už 8 vai. 
darbo dieną ir už nemažes
nę mokesti kaip 25 centai į 
valandą kiekvienam amat- 
ninkui. Organizatorius J. 
H. Gilmor skelbia, kad bus 
blogai nepriklausantiems Į 
uniją, nes laike streiko jie ' 
negaus pašelpos.

Lietuvių organizatorium 
išrinktas J. S. Vallace, kuris 
buvo nuvykęs į Thompson- *
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So. Boston,

Kalendorius
1913metams

Su darbininkų šventėmis ir paminėjimais 
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu, ir 

papuoštas gražiais paveikslais.
TURINYS.

20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės. Kaip atsirado popiežiai. 
Ar ištikrujų žmogaus siela nemirštanti? Kaip caras Aleksandras III 
važiavo. Kareiviai. Nuo ko paeina vėjas. Kas yra dinamitas ir 
kaip jis padarytas. Didžiausi gaisrai ir nuostoliai. Atmosfera (oras). 
Didžiausios upės pasaulyj ir daug smulkesnių raštų.

KAINA 25 C. — -
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10c.
“Keleivio” skaitytojai, kurie norite gaut gražų 

Kalendorių, meldžiame užsisakyt. Dovanai ne- 
duodam dėlto, kad daug lėšuoja prisiuntimas.

Pinigus galit siųst taip; Suvyniokit į popierą 
sidabrinį 10c., įdėkit į laišką ir užrašykit savo ir 
“Keleivio” adresą. Mums labai daug taip pri
siunčia ir negirdėt, kad prapultų.

TEMYK1T! Kalendorius pradėsim siųst tik nuo 21 d. gruodžio, todėl 
kurie jau prisiuntėt pinigus ir negausit iki tolei Kalendoriaus, nemany
kit kad pinigai prapuolė. Adresuokit taip:
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Pasikalbėjimas Maildo su tėvu Stebuklai

•v •

T

vaike,kaip čia,— Žinai, Maike, ir aš pra- — Bet 
dėjau rašyt korespondenci- gali trumpai parašyt, jeigu
• - j • j T v j O T~Xtu nori man atkeršyt? Da

leiskime, mane supykino 
Grigas. Aš jam fundijau 

į keturis sykius, o jis man nė 
vieno ir da iškoliojo. Ir aš 

. turėjau išdėstyt visą jo gy
venimą, visus pasielgimus ir 
tt. Tokis raštas negali būt 
trumpas.

— Tėve, laikraščiai eina 
ne tam, kad žmonės galėtų 
vienas kitą iškolioti, išreiškt 
savo piktumą link kitų ir tt. 
Publikai visai nesvarbu, kad 
tu nesugyveni su Grigu. 
Kiekvienas žmogus turi sa
vo ypatiškus draugus ir 
priešus. Laikraštij negali 
būt giriami tavo draugai, 
nes jie nėra visų žmonių 
draugai; priešingai, jie yra 
net tūlų žmonių priešai. Ta
vo gi priešai gali būt ir yra 
geriausi draugai kitiems 
žmonėms. Ypatiškų tavo 
draugų ir priešų niekad ne
reikia aprašinėt. Kas kita 
su draugais ir priešais visos 
žmonijos arba nemažos jų 
dalies, čia jau reikalas pa
minėt apie jų veikimą, kad 
publika žinotų, kaip į juos 
atsinešt.

— Ką gi daugiau aš galiu 
padaryt, vaike, tokiam žmo
gui kuris mane įpykino? 
Juk aš turiu atrast laikraš
tij vietą pasiskųst.

— Jei visi skųstųs, tai nė 
vietos laikraštij neužtektų, 
nė to laikraščio niekas ne
skaitytų. Kas gi galvoj ki
tiems, kokius tu turi drau
gus ir priešus?

— Kaip aš girdžiu, tu, 
Maike, nori, kad mano raš
tas taip ir pasiliktų gulėt 
skrynioj.

— Velyk lai jis guli arba 
išmesk jį ant šiukšlyno, kad 
vietos neužimtų.

— Kad tu nesulauktum, 
vaike! Tiek triūso mest 
laukan ?!

— Tas tavo triūsas yra 
bergždžias. Jei pasiusi į 
laikraštį, da ir redaktorių 
sugaišinsi. Jau pats gaišai, 
nors kito negaišink. Jei tu
ri apie kokį atsitikimą arba 
visuomenišką dalyką prane
šti, tai rašyk, o jei ne, tai pa
silsėk.

— Gud bai, vaike. Jeigu 
tu taip sudarkiai mano vei- : 
kalą, aš nenoriu su tavim : 
daugiau kalbėt. . '

jas.
— Apie ką tu pranešei?
— Sunku tau, vaike, viską 

pasakyt: prirašiau kokius 
tris tuzinus puslapių, išeitų 
nemaža knyga, jei kada ma
no veikalus kas imtų rinkti.

— Jei tu ,tėve, pats neži
nai, apie ką praneši, reikia 
tikėtis tavo raštas yra biau- 
rus mišinvs.v

— Bet tu pamatysi, kad 
ją kas nors atspauzdintų į 
knygą, kada aš numirsiu.

— Labai butum laimin
gas, jei tik po mirties at
spausdintų, nes dabar pasi
darytum sau sarmatą. Bet 
aš turiu pasakyt, kad tavo 
korespondencija kokis nors 
redaktorius lange skylę grei 
čiau užkiš, negu į laikraštį 
dės.

— Aš jam galvą sudaužy
čiau, vaike! Kiek triūso aš 
padėjau, kol parašiau, o jis 
man numestų!...

—Jei yra kas joje g'ero, 
redaktorius ištrauks iš jos 
tuos gerumus, o kitą numes.

— Ištikro, Maike, aš jam 
bombą pasiųsčiau nors ir 
ne anarchistas aš. Arba ne
skaityčiau jo laikraščio ir 
kitiems pasakyčiau kad ne
skaitytų.

— Kodėl?
— Nagi, kam mano kores

pondencijos netalpina arba 
da, neduok Dieve, sutrum
pintų !...

— Gerai, tėve, leisk man 
paaiškint tau šį-tą.

— Varyk, kiek nori, tik 
mano korespondencijos ne
užgauliok.

— Tu sakai parašęs apie 
tris tuzinus puslapių. Jeigu 
tiek parašytų kitas, trečias, 
dešimtas ir taip toliau, tai 
didžiausiam laikraštij joms 
neužtektų vietos.

— Ne visi, vaike, tiek pa
rašo, kiek aš.

— Aš žinau, kad ne visi. 
Ir tik tie labai daug prira
šo, kurie nemoka aiškiai at
sitikimo suprast ir persta- 
tyt. Visi labiau išsilavinę 
korespondentai rašo trum
pai.

— Tokiu budu, vaike, vie- 
nai-kitai ilgai koresponden
cijai vietos lieka.

— Tiesa. Bet jei išsilavi
nusieji, galintieji geriau už 
tave rašyt korespondentai 
rašytų ilgas korespondenci
jas, tai tilptų tik pora-treja- 
ta, o visų kitų turėtų būt nu
mestos — ir tie korespon
dentai peiktų redaktorių ir 
tikrai grąsintų jam bombo
mis. Rašant, reikia api- 
briežt dalyką kuotrumpiau- 
siai, kad ir kitiems kores
pondentams vietos liktų. Jei 
visi taip rašytų, tuomet visi 
pranešimai tilptų.

Geri vaistai.
Daktaras: — Taip ,tamis- 

tos, aš tas pilės pardavinėju 
per 25 metus, ir nė nuo vie
no negirdėjau pasiskundi
mo. Ką gi tai reiškia?

Balsas iš būrio: — Reiš
kia, kad numirę žmonės ne
gali skųstis.

Nežinau už ką tas Dievas 
taip numylėjo tą musų var
gingą Lietuvą? Kiek čia ra
si stebuklingų vietų!.. Vi
siem žinomos — Žemaičių 
Kalvarija, Šidlavas ir Vil
nius. O stebuklingųjų vietų 
antro svarbumo, tai nė ne
suskaitysi...

Nepereina nė vienų metų, 
kad kur nors nepasirodytų! 
stebuklai. Na, pavyzdžiui, 
nors Plungės "Liurda"; 
Kad kas butų čia atsilankęs i j i •> n
nors kelis metus tam atgal,, |(aS V<U(I0 Ameriką’ 
tai butų išvydęs paprasčiau- 
si reginį: nedidelis, apaugęs I 
alksniais kalnelis, prieš kal
nelį mažutė lankytė, vietoje 
seniau buvusio prūdo, ir 
daugiau nieko...

Bet kas dabar? Tiesiog 
netiki savo akims! Kalne 
stovi koplyčia — žemai iš
kastas šulinįs, o žemėje pa
darytas mažas kambarėlis 
šv. panelei (Liurdai).

Ir kam čia reikalingas, ro
dos, visas tas ištaisymas?

Atvyk į šv. Jono atlaidus 
ir suprasi viską. Žmonių 
prisirenka daugybė. Ir ko
kių čia nepamatysi — aklų, 
raišų, kurčių ir kt. Vieni 
traukia pas šv. panelę pra
šyti sveikatos ir įmesti kė
lės kapeikas j ”karabunką” 
ant tos "intencijos,” kiti į 
koplyčią pasimelsti. Bet vis 
tai žiedai — uogos toliau. 
Svarbiausią rolę lošia šuli
nys. Sunku ir prilįsti. Vi
si su įvairiausiais indais 
skubina prie to "eliksiro.” 
Prie šulinio stovi moterėlė, 
kuri nespėja semti to bran
gaus skystimėlio. Vanduo 
stebėtinai geras! Sumaišy
tas, baltas, nevisur ir pelkė
je tokio rasi! O žiūrėk, kaip 
žmonės stiprina savo "grie- 
šną" kūną: vieni geria, kiti 
"mazgoja ligas” (panelės, 
žinoma, kad būt baltesnės).: 
Priėjęs prie šulinio būtinai 
paprašyk vandens, jei neno
ri pasirodyt "šiaudų katali
ku,” o į tokius čia kreivai 
žiūrima. Pamatęs viską tą 
žmogus užsimiršti, kad gy
veni XX amžiuje, nes viskas 
čia primena tolimus, toli
mu prietarų laikus...

Nevienam gal bus žingei- 
du išgirsti "Liurdos" istori
ją. Ji trumpa. Kokiai ten 
poniai, Francuzijoj, prisi
sapnavo, kad reikia pagerb
ti tą vietą. Na, tik pamąs
tyk sau: nekaltai poniai kur 
ten Francuzijoje prisisap
navo, kad reikia pagerbti tą 
visų užmirštą vietą! Na, ką, 
ar ne stebuklai?!

Kiti vėl pasakoja, kad pie
menei ne suvis normališko 
(sveiko) proto pasirodžiusi 
šv. panelė dienos viduj, žo
džiu, paprastas ir senas, 
kaip pasaulis, apsireiškia
mas stebuklų.

Neiškenčiu neparašęs dar 
vieną žmonių pasakojimą. 
—Gyvenęs kur tai klebonas. 
Vieną kartą jis suvis prasi
lošęs kortomis. Padėjimas, 
beabejo, neperpuikus. Bet 
štai netikėta, nelaukta pa- 
gelba nelaimingam klebo
nui. Ir kaip manote, iš kur 
susilaukė tą pagelbą? Jus .

— nuo žydelio-netikėsite 
karčemninko! Bet juk ir 
netokių dalykų dedasi šiame 
margame pasaulij, o vienok 
nieko...

Dalykas tame. Arti kar- 
karčiamos augo didelis me
dis, žydelis patarė į jį įdėti 
paveikslą ir apskelbt žmo
nėms, kad tai iš nakties pa
veikslas pats savimi stebuk
lingu budu atsiradęs. Prie 

" ' “ir kar-
žodžiu, 

ir viskas

paveikslo atsirado 
bunka pinigams, 
dalykas pasitaisė

pradėjo eiti kaip ant svies
tą. Klebonas "aprūpina” 
karbunką, o žydelį irgi mal
dininkai neužmiršta: pasi
meldus reikia juk eiti pasi
stiprint. Kartą vienas mal
dininkas ir klausia žydelio: 
”Kam, girdi, pamačija tie 
stebuklai?” — ”Kam mači- 
jo, kam nemačijo, bet dviem 
žmonėm labai pamačijo" 
(suprask, klebonui ir žyde
liui), atsakė tasai.

Gal ir Plungės ”Liurda” 
tokios pat vertės?...
”R. N.”— Alksny Ponaitis.

Grand Trunk 
New Haveno 

carams tas la-

$2,000,000, kad 
Grand Trunk 
pravesti savo 
i Providence,

Iš geografijos męs žino
me, kad žemės paviršius su
sideda iš trijų ketvirtdalių 
vandens ir tik vieno ketvirt- 
dalio sausžemio. Vadinasi, 
vanduo turi apsėmęs neto
li visą žemės kamuolį. Jis 
užimtų dar kur-kas daugiau 
vietos, jei jam butų liuosas 
kelias į tas vietas, kur saus- 
žemis stovi žemiau už van
denį. Tokios vietos užima 
labai plačius žemės plotus, 
ir tik augštesnis už jūres 
krantas sulaiko vandenį nuo 
apsėmimo žemų vietų.

Priėję prie klausimo, kad 
vanduo galėtų dar labiau 
apsemti žemę, męs turime 
paklaust, ar užtektų van
dens visos žemės apsėmi- 
mui. Jeigu žemė butų dai
liu skrituliu, be tų luomų, 
kurios vadinasi jūrėmis, 
tuomet beabejonės vanduo, 
kaipo skystesnė medega, iš
silietų ant viso žemės ka
muolio ir sausžemio visai 
nebūtų. Reikia atsimint, 
kad dabar vanduo yra ap
dengęs netoli visą sausžemį, 
o jo gilumas daugelij vietų 
yra milžiniškas. Jis siekia 
net keletą mylių tūlose jū
rėse. Lai tik kokiu nors bu
du žemė labiau iškiltų ant 
jūrių dugno, vanduo bū
tinai turėtų aplieti naujas 
vietas. Apie žemės iškilimą 
nėra ko abejot, nes jis 
vis da formuojasi ir darosi 
joje permainos. Yra kuoaiš- 
kiausiai darodyta, kad da
bartiniai materikai (bent 
didelės jų dalis) yra buvę 
kada nors po vandeniu. Prie
šingai, tūlos sausžemio vie
tos yra seniai jau palaidotos 
jūrėse. Jeigu žemė eina 
vis labyn prie to, kad likt 
dailiu apskritu kamuoliu, 
tai jos visiškas aptvinimas 
vandeniu yra neišvengtinas. 
Nors sunku teisingai ap- 
skaitliuot. bet galime spręst, 
kad ant visos žemės liktų ju
re, turinti nemažiau, kaip 
60 sieksnių gilumos kiekvie
noj vietoj.

Apart vandens jūrėse, e- 
žeruose ir upėse, jo yra ne
apsakomai daug ore. Saulės 
šiluma ištraukia jį į viršų 
garų pavidale ir tik menka 
jo dalis laiks nuo laiko nu
krinta. Galima sakyt, jo 
nukrinta tik tiek per paskir
tą laiką, kiek jo liko iškelta 
per tą laiką. Šiaip gi van
dens daugybė nuolatos ran
dasi ore. Jei visas vanduo 
nukristų iš oro ant žemės, 
vargiai augsčiausi krantai 
sulaikytų jį nuo išsiliejimo 
ant sausžemio. Galima tik
rint, kad tuomet tik augš- 
čiausios vietos neužtvintų. 
Kadangi saulė nuolatos silp
niau šildo ir, kaip astrono
mai atranda, ant jos darosi 
milžiniški atvėsę plotai, ga
lima laukt, kad per ilgus 
laikus ji visai menkai duos 
šilumos žemei ir ' tuomet; 
vanduo iš oro turės nusilei
sti ant jos. Tiesa, tuomet 
nusileidęs vanduo gali su
šalti į ledą ir žemė liktų ap
dengta vandeniu ledo pavi
dale, bet tūlos chemiškos 
aplinkybės gali leist van
denį pasilikti skystam pavi
dale. Šiaip ar taip, o tuo
met musų žemei gręstų tva
nas. Jei vanduo nesušaltų 
į ledą ir sniegą, gal dar lik
tų neapdengti augsti kalnai, 
o jei jis kristų sušalusiam 
pavidale, tuomet žemės pa
siekt negalėtume, nes visur 
butų ledas ir sniegas.

Kaip matot, yra kelios 
priežastįs, kada vanduo gali 
apsemti visą žemę. Tokis 
atsitikimas galimas ir gal 
net reikalingas tolimesniam 
gamtos progresui. Bet męs

Ant New Haven’o gele
žinkelio taip tankiai pradė
jo nelaimės atsikartoti, kad 
jau net kapitalistiškoji laik
raštija sušuko, kad laikas 
tokiai betvarkiai padaryti 

'galas. Kai-kurie pradėjo 
net reikalauti, kad geležin
kelis butų atimtas iš kapita
listų rankų ir atiduotas vi
suomet taip, kaip krasa. 

i Trustui nerupi apsaugoji
mas žmonių gyvasties; da
bartiniai geležinkelio savi
ninkai aktuališkai nieko 

j bendro su geležinkeliu ne
turi, tik traukia iš jo naudą, 
kraunasi milijonus ir vis 
galvoja, kaip daugiau kitus 
apvogti. Vietoj pagerini
mo geležinkelio, jie visą sa
vo gabumą sunaudoja ko
vai su kitais geležinkeliais. 
Taigi nestebėtina, kad ant 
geležinkelių nėra tvarkos.

Pastaruoju laiku kilo su
manymas pravesti per Nau
ją Angliją Kanados geležin
kelio liniją, kuris priklauso 
kanadiškei 
kompanijai, 
geležinkelio 
labai nepatiko ir jie šoko tą 
sumanymą sustabdyti. Mat, 
dabar tie ponai turi beveik 
pilną monopolį ant Naujos 
Anglijos geležinkelių. Atsi
radus čia kitai kompanijai, 
New Haveno geležinkeliui 
pasidaro didelė konkurenci
ja. Rhode Island valstija ty
čia paskyrė 
pagelbėti 
kompanijai 
geležinkelį 
kad tik sulaužyt tuomi New 
Haven kompanijos monopo
lį. Bet New Haveno gele
žinkelio carai pasirodė ga
lingesniais, negu Rhode Is- 
land valstija. Jie užpylė vi
sur pinigais ir tas sumany
mas liko sustabdytas.

Bet laike šitos kovos su 
Grand Trunk projektuoja
ma linija, ant New Haveno 
geležinkelio pasidarė tikra 
anarchija. Reta diena, kad 
nesusidaužytų keli trauki
niai.

Kada laikraštija pradėjo 
šaukti, kad laikas tokiai be
tvarkei padaryti galas, Su
vienytų Valstijų prokuro
ras Henry A. Wise patraukė 
New Haven geležinkelio ca
rus atsakomybėn. Bet pra
dėjus Suv. Valstijų grand 
jury tą skandalą New Yor
ke tirinėti, iš Washingtono 
atėjo įsakymas, kad tirinė- 
jimą sustabdyti.

Kągi tas reiškia?
"Boston American” sako, 

kad p. Taftas randasi po ke- 
no nors įtekme. Jis turi se
nate savo patarėjus, kurie 
yra New Haven geležinkelio 
advokatais.

Ar negražiai tas ilius
truoja Amerikos kapitaliz
mo mašineriją? Augščiau- 
sia šalies valdžia randasi 
trustų rankose. Preziden
tas ir senatas griežia ant to
kios stygos, ant kokios ge
riau patinka trustams.

Tai vis demokratų ir re- 
publikonų masina.

Ar gali vanduo ap
semti žemę?

žmonės, kasžin kodėl labai 
rūpinamės apie savo amže- 
nybę ir nenorime girdėt, 
kad žmonių veislę galėtų 
išnykti. Męs kiekvie- 
nam atsitikime klausiame: 
o žmonės ar galės tuomet 
gyvent? Reikėtų mums ži
not, kad gamtai žmonės yra 
tik neužmatoma dulkelė ir 
kad gamta nė biskį nesusto
ja progresuot dėl žmonių 
ambicijos. Ji nepaiso, ar 
galės žmogus gyvent, ar ne, 
nes jis neturi svarbos joje. 
Ji veikia savo kosmišką 
darbą. Bet jeigu męs žmo
nės nė ant valandėlės neno
rime užmiršt save ir kiek
viename klausime jieškome 
atsakymo ir apie musų vie
tą, tai ir čia galime užsimin
ti apie tai. — Vanduo nega
li išnaikinti žmonių veislės. 
Laivai ir orlaiviai bus toki, 
kurie mums rodos tik sap
nu. Žmonės galės gyvent 
ant vandens ir ore. Jie ga
lės maitintis gyvūnais iš 
vandens ir oro. Gal tuomet 
žmonės mokės maitintis 
taip, kad jiems nereikės 
valgyt to, ko jie šiandien 
valgo. Jau yra gana kompe- 
tentiškų mokslinčių tvirti
namai, kad žmonės galės 
maitintis elektra. Kitas da
lykas, žmonių figūra tuo
met gali skirtis daug kuo 
nuo dabartinės. Jos per
mainos leis žmogui prisitai
kyt prie aplinkybių.

A. Antonov.

Ar žinote, kad—
Didžiausis pasaulije var

pas randasi buddistų vie
nuolyne, Kantone, Chinuo- 
se. Jis turi 18 pėdų augščio 
ir 54 pėdas aplinkui. Laike 
jo užkėlimo užmušta 8 
žmonės. Jis nulietas 1400 
metuose.

Šv. Gotardo kalno tunelis 
(Italijoj) turi 48,840 pėdų 
arba arti 10 mylių ilgio.

Tunelis, ką eina po Cenis 
kalnu, Italijoj, turi apie 7 
mylias ilgio.

Augščiausis žmogus pa
saulije buvo Winkelmeier, 
austrijokas. Jis buvo 8 pė
dų ir 9 colių augščio.

Kol bitės suneša vieną 
kvortą medaus, jos turi lėkti 
48,000 mylių tarp avilio ir 
žiedų.

1911 metuose liko užmuš
ta nemažiau 63 orlaivinin- 
kai nelaiminguose bandy
muose lakstyti; 7 iš to skait
liaus buvo anglai.

Azijos Rusijoj yra vie
nintelis miestas, Maivačin, 
kur gyvena vien tik vyrai. 
Chinijos moterims yra netik 
uždrausta gyventi šiame 
mieste, bet pereiti Kalkanao 
sieną ir pasirodyt Mongoli
joj- _ ___

Tik trečdalis viso pasau
lio žmonių yra krikščioni
mis.

Škotijoj laike pereito mė
nesio gavo šiokią-tokią pa- 
šelpą 100,000 bėdnų žmonių. 
Iš to matos, kokis ten skur
das viešpatauja.

Portugalijoj iškasama an
glių mažiau, negu visose ki
tose Europos valsybėse. Iš
viso Portugalija pagamina 
anglių 22,000 tonų kas me
tai. Naujoji Pietinė Valija 
iškasa du sykiu daugiau an
glių, negu Ispanija .

Didžuvė (vilioriba) turi 
storiausią odą už visus ki
tus gyvūnus. Vietomis jos 
oda turi dvi pėdas storio.

Britanija pristato pusę 
viso skaitliaus darbininkų 
prie Panamos kanalo darbų.
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priminti, kad Francuzija tais laikais smar
kiai nukentėjo nuo bado, ką atnešė didelės 
nelaimes ir sumišimus. Ir taip, rinkosi e- 
konominės priežastįs pradėti kryžeivių ka
res. Tarp jų svarbiausia — Palestinos tur
tai, apie kuriuos pranešdavo dievobaimingi 
žmonės.

Paj ieškojimai

gali būti tik tuomet, kada eina plėšti į sve
timas šalis. Vė kodėl prie plėšikų gaujų (iš 
kurių susidėdavo ir kryžeiviai) prisidėda
vo didelės žmonių minios.

Normanai.
Šiame dalyke tais laikais normanai 

buvo pirmais. Su normanų plėšimais susi
pažino ir senovės lietuviai ir musų kaimy
nai rusai. Normanų diduomenė užgriebda
vo svetimas žemes ir iš jų pelną traukdavo.

911 metais normanai, vedami dar stab
meldžio Rolfo, krikščionystę priėmus pa
vadinto Robertu, užėmė Ruaną ir Norman
diją29) (dabartinę). Bet trumpam laikui 
praslinkus toji puiki ir derlinga šalis liko 
persiaura jų plėšimams. Jie gi patėmija, 
kad jų amatui dirva bus daug platesnė 
Aupulijoj ir Sicilijoj30); jie pradėjo po tru
putį persikelti tenai. Iš pradžių, kaipo 
šventų vietų aplankyto jai (kaipo pilligri- 
mai) ir, pagaliaus, sulaukę atsakančios 
valandos pradėjo tenai viešpatauti (1059 
m.). Septineriems metams praslinkus 
(1066 m.) Rolfo ainys — Vilgel’mas Apga- 
lėtojas su 30,000 normanų persikėlė j Ang
liją, čia apgalėjo anglo-saksų karalių, ir 
visas Anglijos žemes išdalino tarp savo ka
reivių, kurie dabar liko baronais. Visose 
apgalėtose šalįse likosi įvesta feodalinė 
tvarka. Feodalais (dvarininkais) liko pa
prasti plėšikai, kuriems dabar vieta butų 
vien kalėjimuose.

Laike panašių žmogžudžių užpuoli
mų vidurinė kova dėl lobio ėjo greta paša
linių plėšimų; tie žmogžudžiai, bajorijos 
pranokėjai, kiek jiems patikdavo žudė vie
nas kitą — tas viskas buvo tik neatbūtina 
plėšimų laikų pasekme; bažnyčia gi ir ti
kėjimas nėkiek nesirūpino tuos plėšimus 
sutrukdyti. Priešingai, bažnyčiai tie plė
šimai buvo net naudingi, nes ir ji turėjo 
gerą progą pralobti; pagaliaus, ir dvasiš
koji diduomenė (vyskupai, prolatai, vie
nuolyno perdėtiniai) neatsisakydavo nuo 
panašių plėšimų. Beplėšiant žmogžudžiai 
krovė didelius turtus, — o tie turtai vis di
dino jų pageidavimus, jų apetitą. Taip, 
normanai dar nesuspėjo sustiprėti Angli
joj, kaip pradėjo dairytis į Vizantijos im
perijos pusę.

Reikia pažymėti, kad normanai, taip 
iš Francuzijos, taip iš Italijos, buvo svar- 
baisiu elementu kryžeivių karėse. Angli
jos normanai išpradžių buvo užimti plėši
mais pas save namie, bet kada viską čia ga
limą apiplėšė, tai - taipogi prisidėjo prie 
kryžeivių karių (viešpataujant Ričardui, 
Liūto Širdžiai).

Frankai ir vokiečiai.
Frankai skaitosi viso kryžeivių judėji

mo vadovais. Ir nestebėtina. Pas juos val- 
stijinė tvarka buvo geriausiai susidėjusi. 
Pas juos žmogžudiškas plėšikų būdas iš
pradžių nebuvo taip aiškus, — jis buvo 
slepiamas, — bet ilgainiui, slėpti jau neap
simokėjo: ir taip visi žinojo, kas kryžei
viams rupi.

Vokiečiai gi kryžeivių plėšimuose, at
liktuose rytuose, užėmė tik menkesnę vie
tą; tas priklausė nuo jų vidurinės betvar
kės, atsiradusios ačiū žmogžudiškiems 
Genricho IV. užpuolimams. Vienok, lai
kui bėgant męs patėmijam, kad ir „dorie
ji” vokiečiai lygiai prisideda prie plėšimų 
ir jie nenusileidžia jau nė normanams, nė 
frankams.

Pasakos apie šventąją žemę.
žmogžudiški užpuolimai ant švento

sios žemės prasidėjo nuo dorųjų pilligri- 
mų pasakojimų: sugrįžus namon iš šventų 
vietų jie kartu su įvairiais pamokinimais 
taipogi pasakodavo apie neišpasakytus tų 
žemių turtus — apie auksą, brangius ak
menis, puikius audimus ir apie gražias 
merginas.

Nesunku dasiprotėti, kad plėšikams 
parūpėjo tas viskas įgyti. Prie to reikia

Žydai.
Šiaurinėse šalįse žydai, ką užsiimdavo 

prekyste ir palūkanų ėmimu, liko naujai 
gimstančios buržuazijos ’pirmtakunais. 
Nestebėtina, kad tose šalįse kiekviena kry
žeivių karė prasidėdavo nuo žydų perse
kiojimų, t. y. viduriniais žmogžudiškais 
užpuolimais. Antrąjai kryžeivių kariai 
prasidėjus Klervoso Bernardas skubina 
pas upę Reiną ir čia duoda suprasti, kad 
neteisinga ir neišmintinga užmušinėti žy
dus prieš jų atvertimą prie krikščionystės, 
vieton to, geriau apkrauti juos mokesčiais, 
ką eitų kryžeivių karių reikalams.

Istorikas Vipper apie kryžeivius.
Istorikas Vipper apie kryžeivių kares 

maž-daug taip rašo: ”Tenai, kur tikėjimiš- 
kas įkvėpimas negiliavo gana smarkiai, pa
dėdavo kiti dalykai: pageidavimas prie ka
rių ir ginklo... mintis apie turtus ir gyveni
mo linksmybes, apie gražias merginas arba 
svajonės apie vainiką ir viešpatavimą, ką 
normanai ir pasiekė Apulijoj ir Sicilijoj; 
neturtingas ir bespėkis turėjo viltį išsigel
bėti nuo elgėtystės ir nuo vietinių sąlygų 
sunkenybės, skolininkas — turėjo viltį iš
sisukti nuo palūkanų ėmėjo (palūkininko) 
nagų...

”Neužilgo paskui juos (kryžeivius) 
pradėjo traukti tie, kurie turėjo viltį rasti 
tose orgijose sau kokią nors naudą; slinko 
paskui čialos dainių, juokdarių ir abiejų 
lyčių muzikantų minios; jų eilėse girdėjo
si tikėjimiškai kariškas šauksmas: ’Deus 
lo voltl’ — ’taip Dievas nori’.”

Robertas.
Francuzijos normanų vadas Robertas 

Vilgelmo Apgalėtojo sūnūs, kaip pasakojo, 
buvo nors ir drąsus kareivis, bet kartu 
lengvo budo žmogus ir mėgstantis pra
švilpti savo turtą. Jam nepatiko gyventi 
tarp nepaklusnios ,nuolat pešančiosios bur
žuazijos, ir tarp dviejų jo brolių, ką laukė, 
kada jie galėtų pasidalyti jo žemėmis; ir jį 
traukė laimės jieškojimas šventojon žemėn.

Apulijos Bogemundas.
Kitas kryžeivių vadas — tai Apulijos 

Bogemundas. Jis jau du kart mėgino ka
riauti su Vizantijos imperija. Didelė sa
vimeilė ir garbės troškimas — tai jo budo 
žymės. Visuotinas pietinės Italijos sukili
mas liko pavojingas normanų kunigaikš
čiams ir jų ricieriams. Bugemundas apgu
lė Amalfo miesto sukilėlius, ką smarkiai 
priešinosi. Bet ateina žinios apie kryžei
vių užmanymus. Pagaliaus, ir kryžeiviai 
pradėjo artintis. Valanda liko pavojinga. 
Vienok Bogemundas išsisuko, ir surikęs: 
”Taip Dievas nori” nuvedė savo kariume
nę į rytus. Tuotarpu niekas nežinojo, kur 
nori traukti Bogemundas: ar į Jeruzalimą 
ar į Konstantinopolį.

Vizantijos imperatorius.
Vizantijos31) imperatoriui nelabai pa

tiko toji kryžeivių karė; mat, jis bijojo jų 
plėšimų. Vizantijos imperatoriaus sker- 
savimas į kryžeivius da kartą patvirtina a- 
pie pastarųjų žmogžudiškus užmanymus. 
Vizantijos imperatorius išdalies apsukru
mu, išdalies su spėkos pagelba privertė 
kryžeivius prisiekti jam, kaipo savo ponui. 
Bet toliau visi kryžeiviai ir net dievobai
mingas Buljono Tatfridas sulaužė tą prisie- 
ką. Taip Bogemundas, nežiūrint kryžei
vių vargų, žmogžudžiai užklupo Vizanti- 
ją, t. y. tą šalį, kuriai seniau prisiekė pa
dėti jos tikslams Mažojoj Azijoj. Paprastai 
tais laikais niekam nerūpėjo bendri reika
lai; kiekvienas rūpinosi tik savo ypatiška 
gerove.

Baldvinas.
Padėkim, Baldvinas, Gatfrido brolis 

su nedideliu buriu nuėjo į rytus, kad ana
pus upės Eugfrato mieste Edesoj 
riaut sau neprigulmingą valstiją, 
jam parūpėjo karališkas vainikas!

(Toliaus bus)

užka- 
Taip

Pajieškau brolio Vinco Križinaus- 
ko ir Jurgio Lukaičio, Kedališkių k., 
Šunskų gmino, Marijampolės parap., 
Suvalkų gub. Vincas Križinauskas 
prieš 10 metų gyveno Shenandoah, 
Pa., o Jurgis Lukaitis gyveno apie 
Hamilton, Scotland. Meldžiu pačių 
atsišaukti arba kas apie juos žino 
gal malonės pranešti, nes turiu la
bai svarbų reikalą. [50]

Mikas Križinauskas,
714 E. Jefferson st., Springfield, III.

Pajieškau sesers Magdės Lapins- 
kiutės, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Padavonio gm., Daukšių kaimo. 9 me
tai atgal gyveno Lynn, Mass. Kas a- 
pie ją žino meldžiu pranešt, arba ji 
pati lai atsišaukia šiuo adresu:

Sam Lapinsky,
P. O. Box 105, Belnd, III.

Pajieškau draugo Petro Mikšo, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Lesnų- 
jų vienasėdžių; 6 metai Amerikoj. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Jonas Savičiunas,
502 Joseph avė., Rochester, N. Y.

Pajieškau Antano ir Juozo Žimon- 
tų, Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Paluobių kaimo. Pirmiau gyveno 
Londone, Anglijoj. Girdėjau Juozas 
atvažiavo į Ameriką. Turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Jonas Endziulis 
3207 Lowe avė., Chicago, III. įNetikra pora.

Pajieškau draugų Martino ir Sil
vestro Gavėnų, Kauno gub., Vilkmer
gės pav., Nevienų sodžiaus. Jie at
važiavo tiesiai iš Peterburgo koki 4 
metai atgal. Turiu svarbų praneši
mą; malonėkit atsišaukti. [52] 

N. B. Kiškis
P. O. Box 502, Tarpon Springs, Fla.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 25 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
32 m. Dirbu prie spončiavimo mate
rijų, darbas nuolatinis, uždirbu į die
ną po $3.50. Meldžiu atsišaukti.

Juozapas Jnaikis
838 Hubberd avė., Detroit, Mich.

Pajieškau draugų Juozapą Glo- 
dienių ir švogerį Joną Šerotą, abu 
Kauno gub., Telšių pav.; J. Gladie- 
nius paeina iš Navarienių miestelio. 
6 metai Amerikoj ir pirmiau gyveno 
Chicagoj, o Sirutis Telšių parap.; 5 
metai Amerikoj ir girdėjau, kad per
nai gyveno Kensingtone. Turiu svar
bų reikalą todėl meldžiu atsišaukt 
arba kas žiino apie juos ,gal malonės 
pranešti.

Kazimieras Urbonas, 
316 Wisconsin st., Kenosha, Wis.

Pajieškau Maiką šalengą ir Bronių 
Lašauską, Vilniaus gub., Lydos pav., 
Videlių sod. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:

Jonas Miliauskas,
7 School st., Nashua, N. H.

Pajieškau savo pačios Jievos Kar- 
sokienės, po tėvais Valangevičiutės, 
kuri pabėgo su burdingierium Mikolu 
Rankelių, kurių paveikslas čia telpa. 
Mano pati paeina iš šmapio kaimo, 
Merkinės parap., Vilniaus gub.; Mi
kolas Rankelis paeina iš Kauno gub., 
ženotas, Lietuvoj pati su 3 vaiku
čiais. Girdėjau, kad apsigyveno 
New Yorke. Broliai, jeigu kur to
kią porą pamatysite, meldžiu duoti 
žinią.

Kazimieras Karsokas,
50 Ellsworth st., Worcester, Mass.

Pajieškau Kazimiero Steponavi
čiaus, Kauno gub., Šiaulių pav., Kur
šėnų parap., Voškenų sodžiaus, pir
ma gyveno Holyoke, Mass. 
nežinau. JCas apie jį žino, 
man pranešti šiuo adresu

Zidor šliupštikas, 
Walker Garden Farm,

Charles River, Mass.

;., dabar 
meldžiu 

[50]

Pajieškau pusbrolio Petro Karbau
sko ir draugo Juozo Baublio, abu iš 
Kauno gub., Raseinių pav., šilalio 
par.; Karbauskas Lapkalnio sodos, o 
Baublys šaudlių sodos. Aš patėmi- 
jau "Lietuvoj,” kad manęs pajieško 
Jonas Karbauskas, tai aš rašiau du 
laišku, bet negavau atsakymo. Mel
džiu jų pačių atsišaukti, arba kas a- 
pie juos žino, duoti man žinią. [50] 

Peter Beržinskis
143 Ames st., Montello, Mass.

Pajieškau brolio Povilo Gečiuno, 
l Malaišių sod., Svedasių parap., Uk
mergės pav., Kauno gub. Pirmiau 

Į gyveno Brooklyne. Turiu labai svar- 
į bų reikalą, todėl jis pats arba kas a- 
pie jį žino ,malonės pranešti šiuo ad- 

I nesu:: [51]
Juozapas Gečiunas,

! 4421 So Marshfield avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nesenesnės kaip 30 met. Norinti dau
giau sužinoti, lairašo šiuo 
gaus greitą atsakymą:

John Ričinskas, 
P. O Bx 287,

antrašu, o 
[50]

Pana, III.

Savicko,Pajieškau brolio Jurgio
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 

j Balbieriškio gm., Gudelių parap., Ru- 
I dėnų kaimo. Pirmiau jis gyveno 
Scranton, Pa. Jis pats ar kas kitas 

j molonės pranešti šuo adresu, už ką 
busiu labai dėkingas. [51]

Matijošius Savickas,
70 Knox st., Montreal, Canada.

Pajieškau draugų Motiejaus Ma
žeikos, Miliškių kaimo, ir Romuso 
Šlekio, Raščiunų kaimo; abu Kauno 
gub., Zarasų pav., Papilio par. Mel
džiu jų pačių atsišaukti arba žinan
čių apie juos pranešti šiuo adresu: 

Peter Sprindis
P. O. Box 554, Aberdeen, Wash.

Pajieškau brolio Antano Kva- 
jaucko, Petronių sod., Alovės parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. Pirmiau 
gyveno Worcester per 4 metus, o da
bar nežinau kur. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu atsišaukti. [51] 

Mikolas Kadaris,
32 Kansas st., Worcester, Mass.

Pajieškau Stanislovo Pukšnio, Kau
no gub., Šiaulių pav., Laukės parap., 

■ Badmokių kaimo. 8 metai kaip Ame
rikoj, gyvena, rodos, apie Philadel- 
phią. Kas apie jį žino, arba jis pats, 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

B. Gensauskas
; 376 River st., Waltham, Mass.

Pajieškau draugo Baltramiejaus 
Stanio, jis yra šeduviškis ir pirmiau 
gyveno Pittsburg, Pa., o dabar gir
dėjau kad Chicagoj, III. Turiu labai 
svarbų reikalą, todėl meldžiu atsi
šaukti šuio antrašu:

Stanislovas Nemčauskas, 
670 W 18 st., Chicago, III.

Pajieškau draugo Wilimo Baltru- 
konio, Suvalkų gub., Veiverių kaimo. 
Abu męs gyvenom Fayette City, Pa., 
apie 14 mėnesių, o dabar nežinau kur 
jis. Jo paties meldžiu atsišaukti, ar
ba kas žino pranešti šiuo adresu: 

S. Grinas
2253 Cherry avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolio Adomo Kuncos; a- 
pie 12 metų kaip Amerikoj, pirmiau 
gyveno Baltimore, Md. Dabar girdė
jau, kad gyvena apie Chicagą, dirba 
prie kriaučių. Paeina Suvalkų gub., 
Iglaukos par., Pamargių kaimo. Jis 
pats arba kas kitas meldžiu praneš
ti man šiuo adresu:
P. Kuncas, Minersville, Pa.

Pajieškau Apolinaro Stankaus, iš 
Kauno gub., Telšių pav., Alsėdižų val
sčiaus, Gedrimų sod., girdėjau, kad 
gyvena Chicagoj. Kas apie jį žino 
arba jis pats teiksis atsišaukt šiuo 
adresu:

Jonas Bogužas
28 Burleigh st., Cambridge, Mass.

Pajieškau draugo Jono šlepešo, 
Kauno gub., Novoaleksandrovos 
pav., Tiltiškių gm., Varniškių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Kas apie jį ži
no meldžiu pranešti arba lai pats atsi
šaukia šiuo antrašu:

Jurgis Šileikis,
P. O. Bx 300, Stuebenville ,Ohio.

Pajieškau pusbrlio Petro Mogels- 
skio, Nocunų km., Pupėnų vol., Vilk
mergės pav., Kauno gub., Turiu svar
bų reikalą, meldžiu jo paties atsi
saukt, arba kas apie jį žino, bukit 
geri pranešti šiuo adresu:

Jonas Valeckas,
453 Keap st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolių Kazimiero ir Jo
no Aštašauskų, šakių kaimo, Pajievo- 
nio par., Kupiškiu valse., Vilkaviškio 
pav., Suvalkų gub. Kazimierui jau 
apie 19 metų kaip iš Lietuvos, o Jo
nui apie 9 m. Aš gyvenu Kanadoj. 
Todėl meldžiu pačių atsišaukti, arba 
kas apie juos žino pranešt. [52] 

Vincentas Aštašauskas,
167 Manning avė., Toronto, Canada.

Pajieškau brolio Tamošiaus Alitos, 
keturi metai atgal gyveno Grand Ra- 
pids, Mch., o dabar nežinau kur. Mel
džiu atsišaukti jį patį arba kas apie 
jį žino, malonės pranešti šiuo adre
su: [51]

Jos Alita, 67 A. R. F. D. No 2, 
Shaffter Side, DuBois, Pa.

Pajieškau draugų Antano Paužo ir 
Motiejaus Žiobos, Suvalkų gub., Ma
rijampolės pav., Klebiškiu gm., Ru
dos kaimo. Kas apie juos žino, mel
džiu man pranešti.

Paul Stravinskas,
507 No. Callett st., Danville, III.

Pajieškau 3 pusbrolių: Antano, 
Stepono ir Petro Alesevičių, pirma 
gyveno apie Chicagą, Roselande, pa
eina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Kupreliškių parapijos, Einorų sod. 
Kas apie juos žino arba jie patįs tei
ksis pranešti adresą:

P. Kairis,
1946 String st., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Kop- 
lievskio, Kauno gub., Telšių pavieto, 
Pikelių parap. Turiu svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Antanas Koplievskis,
956 Garden st., Kenosha, Wis.

Pajieškau Antano Šidlausko, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų 
vol., Gilvičių sodos. Kas žino apie jį 
meldžiu pranešt arba lai pats atsi
šaukia šiuo adresu::

Juozapas Norkus,
293 Bolton st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolių Jurgio ir Pijuso 
Draugelių, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Gižų gm., Baltrakio kaimo. 
Pirm 10 metų gyveno Springfield, III. 
Meldžiu pačių atsišaukti arba jei kas 
žino ,malonės pranešti šiuo adresu: 

Charles Draugis,
P. O Bx 124, Princeton, Mass.

I

Pajieškau Palionijos ir Juozapo 
Mingino, abudu paeina iš Libavos 
miesto, du metai kaip Amerikoj. 
Kas apie juos žino meldžiu pranešti 
arba lai pats atsišaukia šuo adresu: 

Ignacas Baltaragis,
468 Northampton st., Easton, Pa.

Pajieškau giminaičio Antano Kapu- 
stinsko, Kauno gub., Ežerėnų pavieto, 
Panemunio miest.; girdėjau, kad bu
vo Bostone, Mass. Turiu svarbų rei
kalą, tad meldžiu atsišaukti, arba ži
nantieji pranešti.

Juozapas Žilinskas
303 Pine st., Manchester, N. H.

Parsiduoda Barberšopė.
Geroj vietoj, jau 30 metų apgy

venta lietuviais, galima uždirbti nuo 
$25 iki $30 sąvaitėj. Priežastis par
davimo — savininkas serga. [50]

VINCENTAS KALANTA,
111 River st., Haverhill, Mass.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1. 
Town of Lake, Chicago, 11L 

ADMINISTARCIJA:
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina st., Chicago, III.
Vice-pirm. F. A. Mišius,

4602 S. Ashland avė., Chicago, III. 
Prot. rašt. K. A. čiapas,

4742 S. Hermitage avė., Chicago, III. 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,

4606 S. Paulina st., Chicago, III. 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4602 S. Ashland avė., Chicago, I1L 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood st., Chicago, III.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, III.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis, 

3247 Union avė., Chicago, 
Prot. rašt. K. Mikolainis, 

3327 Auburn avė., Chicago, 
Fin. rašt. Bem. Guk’o, 

3305 Auburn avė., Chicago, 
Kasierius L. Ažukas, 
* 3301 Auburn avė., Chicago,
Org. užžiurėtojas M. Titiškis, 

3364 S. Halsted st., Chicago,
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No. 
3301 Auburn avė. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

m.
III.

I1L

III.

III.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS. 
Chicago, III.

ADMINISTARCIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17 pi., Chicago, III. 
Pirmsėd. pagelb. Karolis škadauskas, 

1504 S. 49 avė., Cicero, 
Prot. raštininkas J. šyker,

5047 W. 32 st., Cicero, 
Fin. rašt. Kast. Simons,

2041 Ruble st., Chicago, 
Kasierius Liud. Kasper,

3131 Wentworth avė., Chicago, 
Ligonių užveizd. Pet Steponaitis, 

1830 Canalport avė., Chicago, III.

m.
III.

III.

DL

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS D-TĖS
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
Visokiuose reikaluose susineškite 

su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. Stanelis,

45 Warwick st., Newark, N. J. 
S. Jankauskas, pirm.,

350 Newark st., Hoboken, N. J. 
A. Žolynas, pagelbininkas,

23 Warwick st., Newark, N. J.
V. J. Daunora (aptiekorius), iždin.,

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

Kovoje ož Laisve”

I

TRIJŲ AKTŲ DRAMA
Iš miestų darbininkų streikų ir demonstracijų Lietuvoj. 

Šitas dramatiškas veikalas supažindins su VILNIAUS darbininku g> ve
niniu ir kruvina jų kova su caro valdžia.

Kalbės “Keleivio” redaktorius St. Micbelsonas. Po teatrui bus šoRiai ir krasa. 
Teatras prasidės lygiai 8 vai. vakare.

Salė atsidarys 7 vai. vakare.

Vincas M. Rinkevičius ir Julijonas ' 
Buoževičius pajieškome apsivedimui 
merginų. Geistina, kad merginos bu
tų apsipažinę su mokslu ir laisvos, 
nesenesnės kaip 25 metų, norinčios; 
apsivesti, dėl platesnių šnių teatsi- , 
šaukia šiuo antrašu:
J. Aleksaitis — V. M. R. arba J. B. ‘ 

1419 Quarry avė. Grand Rapids, Mich.

Sukatoj, 14 Gruodžio ’December', 1912 m. Į
Tautiško Namo Salėj, i 

101-103 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.| 
ĮŽANGA tiktai 25 centai. j

Maloniai užkviečia gerb. visuomenę KOMITETAS. Į

Gruodžio 15 d., Nedėlioj, 2 vii. po piety, toj pačioj salėj St. Mickeisoeas skai
tys referatą: “Kodėl kunigai priešingi socijaliznui?” Malonėkite atsilankyti.

-------- Įžanga visiems dykai.

1



6 KELEIVIS

HUMORISTO
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Džian Bamba apie žmogų
Nors Džian Bamba nėra 

buvęs poblik škulėj, ale jis 
žino apie visokius tinksus 
geriau, negu kokis tyčeris. 
Aš beeinu, kad jokis profe
sorius nepadarys tiek fonių, 
kaip Džian Bamba. Nosa- 
ry! Ir jeigu aš galiu stoti 
ant muvink pikčių raidavei, 
tai apie žmogų aš galiu išpa
sakot visą geografiją. Je- 
sary.

Kada ateina daug kostu- 
merių ir esi bizi, tad nelieka 
kada pagalvot apie save. 
Tuomet turi runyt iš kam
po i kampą ir žiūrėt, kad vi
skas butų olrait. Kada kos- 
tumeriai išeina ir tu jautie
si pleid aut, tada atsisėdi ir 
imi ekspleinyti sau apie vi
sokius tinksus. Pradeda 
skaudėt tau kaklą ir, rodos, 
visai nekėrintum, jei kaklo 
nebūtų. Bet nau, raidavei 
atsimeni, kad daug čainme- 
nų ir kriaučių turėtų išmir
ti. jei žmonės butų be kaklų. 
Nereikėtu tuomet landrių ir 
tų kriaučių, katrie apykak- 

- les stičiuoja. Kur dėtųs nek- 
taizų dirbėjai. Kaklo išny
kimas galėtų padaryt sviete 
daug trobelio, todėl geriau, 
kad jis yra.

Kartais ima skaudėt ger
klę ir jokios medicinos ne
gelbsti. Bet gerklė žmogui 
reikalinga. Be jos negalė
tum nieko gert. Pilk elių 
ant pilvo kiek nori, vis šalin 
nusirolys. O jei žmogus bu
tum be gerklės ir negalė
tum gert, tai nė tu kitam, nė 
kitas tau negalėtų užfundyt 
ir tuomet nė f rentų, nė kos- 
tumerių nebūtų ir Džian 
Bamba saliuno neturėtu. 
Sy?!

Daugiausiai prisieina ken
tėt galvai. Ale jei visi žmo
nės butų be galvų, tai per ką 
tu muštum supykęs? Kar
tais tave kitas taip insolti, 
na, kad filini jam raidavei 
per galvą kirsti ir dac oi.

Nosis, rodos, nelabai rei
kalinga, ba išauga tarp akių 
ir suspoilina žmogui feisą, 
o kaip žiema tai ir sušąla 
greitai, ale jeigu jau Dievas 
Adomą su jieva taip sufik- 
sino, tai, turbut, ir ji reika
linga.
> Už vis reikalingiausis 
žmogui tinksas—tai ausįs... 
Jesary! Ba jeigu ausų žmo
gus neturėtum, tai skrybėlė 
užlįstų iki pečių. Negana 
to, mokyti žmonės, ką rašo 
visokias gazietas apie biznį 
ir kitokios palitykes, netu
rėtų- už ko akuliorių užsika
binti.

O gal sakysit, kad kumš
čių nereikia? O kaipgi fai- 
tuotumetės be jų?

Kojos reikalingos, kad dė- 
vėt šiušius ir duot džiabą 
šiumeikeriams. Akįs reika
lingos, kad galima butų ver
kti, kada Džian Bamba ar 
kitas džentelmonas sako 
spyčių. Kokį tik tinksą ne
imsi pas žmogų, visi jie rei
kalingi ir ai beč jur laif, kad 
neturit nė vieno tinkso, kat
ras butų nereikalingas.

Gud bai,
Jūsų Džian Bamba.

Skolininkas: — Sveikas 
gyvas! Ar nešniauksi taba
ko?

Skolintojas: — Ačiū, la
bai ačiū! Bet ar nebūtų ge
riau, kad užmokėtum man 
tą skolą. Mat, anuosyk ta- 
mista man bečiaudint pas
prukai.
Prisipažinimas teisingas.
— Žinoma, aš visada kal

tas! Aš tai žinau. Ar ne- 
taip? — kalbėjo vyras i sa
vo pačią laike barnio.

— Ne, širdele, nevisad,— 
atsako jo pati.

— Nevisad!
vyras. — Kaip tai? Aš da 
nesu girdėjęs, kad tu pasa
kytum, jog aš ką gerai pa
dariau.

— O pereitą sąvaitę, kada 
tu prisipažinai esąs kaltu, 
aš tau sakiau, kad tavo pri
sipažinimas yra teisingas.

sakyta, jog tūlas J. Martin- 
kus kalbėjo republikonam^. 
Turi būt J. K. Matinkas. Ir 
jis nepardavinėja svaigalų 
nuo savęs, kaip korespon
dentas rašė bet pas kitą tar
nauja. Panemunietis.

atliepia "lakštungės” ir 11 
Jeigu jau taikyt galūnių su
puolimą, tai jos turi skam
bėt visai atliepiančiai.

Turkui. — Ačiū už žinu
tes ir meldžiam rašinėt to
liau.

i

nusijuokė

Ir priežastis
Savininkas: — Kitą mė

nesį turėsit mokėt penkis 
doleris daugiau randos.

Samdininkas: —Daugiau 
rendos?! Viešpatie! Žiūrė
kite, ana visos sienos jau 
susproginėjo, vaikai akme-, 
nis į stubą įmeta.

Savininkas: — Tame ir 
dalykas. Sienos susproginė
jo, perplyšo, tamistt aurėsi 
daugiau vietos, o už didės-’ 
nius kambarius reikia bran
giau mokėt.

Redakcijos atsakymai. SKAITYTOJU ATIDAI.

Telepheae S*. Booton. 84o M. |

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston. ; 

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

Sedėlioms iki 8 vai. po pietą.

GERIAUSIA AKUŠERE A

F. 8TROPIENE
Pabaigusi kuršę.

WOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore, M d. 

'Pasekmingai atlieka aavo darba prie 
i ro

dąs moterų ligose, parūpina gydu ties 
Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

m ingai savu uaiua j

palago, teipgi suteikia visokias

t

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

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

”Kel.” Administracija*

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir 
, aplaikęs diplomą ant graboriaus, 
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie- 

1 nam reikale galės patarnauti lietu- 
i viams netik So. Bostono, bet ir apie- 
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

A. V. Vasneliui. — "Kada 
lapai žaliuoja" gavome. A- 
čiu. Sunaudosime prie pir
mos progos.

Kaului. — Sulig angliškų 
laikraščių pranešimo, lygiai 
tokis atsitikimas buvo ties 
Williamantic, Conn.

K. G—riui. — Patalpinus 
tamistos raštelį nekurie gal 
įsižeistų. Apie G—tą visai 
neužsimoka rašyti, nes to 
žmogaus galvoj negerai.

M. šliakiui. — Ačiū už ko
respondencijas, bet apie 
"Blindą" viena korespon
dencija jau tilpo, taigi ta
mistos nesunaudosim.

A. Jodvalkiui. — Juokas 
silpnas. Netilps.

Kareiviui. — Kitas anks
čiau apie tai pranešė.

"V. V. Statkui. — Gaila, 
kad negalime sunaudot jūsų 
korespondencijos, nes kitas 
anksčiau prisiuntė, nors ir 
trumpesnę.

J. Fisenkai.—Netilps, nes 
nieko naujo neprąnešate.

J. Pusiniui. — Apgailėti
na, kad ir vėl negalėsim su
naudot jūsų korespondenci
jos, nes musų nuolatinis ko
respondentas pranešė apie 
tai biskį anksčiau.

Saulagrįžiui. — Straips
nelis netilps, nes nėra nuo
seklių išvedžiojimų.

Rūtelės žiedui. — Tūli 
juokai po rinkimų neteko 
vertės, todėl nededame.

J. Bakčiui.—Eilės netilps. 
Galūnių supuolimas visai 

i nemuzikališkas. Pav., "pa
dangėms" neatliepia "gies
mėms," "žvaigždutėms" ne-

------------ z 
Išsiteisino

Tūlas klebonas svečiavosi 
pas vieną gaspadinę. Tarp 
kitų pasikalbėjimų, klebo
nas besimeilindamas prie 
šeimyninkės išsireiškė, jog 
ji turinti simpatišką fizio
nomiją, žavėjantį pobūdį, 
magnatiškus judėjimus, be- 
letristišką iškalbą, liogišką 
protavimą ir tt. "Tik gaila, 
jog nieko neaugini,” pridū
rė klebonas.

Šeimyninkė tylėjo.
Klebonas tęsė toliau:
— Šaukis, mieloji, prie šv. 

Pranciškaus, bevaisių pat
rono. Duok ant mišių.

— Negaliu, negaliu, ger
biamasis klebone, negaliu! 
— tesinosi šeimyninkė.

— Kodėl, mano vaikeli, 
negali ?

— Jei šventasis mano šau
ksmo išklausytų, jį suspen
duotų ir ekskomunikuotų 
dangiški moralistai! 0 man 
mano Jonukas išlototų nu
garą, — teisinosi užraudus 
šeimyninkė.

Rūtelės žiedas.

• v •
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^ZaijšraS^
Draugija Moksleiviams Šelpti ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendra t ančių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti Šitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

AUŠROS KNYGYNAS
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
imama užsakymai ant visų liet laik
raščių. Pelnas gaunamas iš parduotų 
knygų ir laikraščių apverčiamas žmo- 
uir^švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Ausros perka, prisideda prie žmonių 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokių^knygų reika
laujate, pirkite iš Ausros Knygyno.

adresas:
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago, III.

JONASIKULIS

Plačiai pažįstamas Chica
gos apielinkėj kaipo nuosek
lus darbininkas ir veikėjas. 
Minėtas Jenas Kulis nuo da
bar pastojo keliaujančiu 
"KELEIVIO” agentu. Jis 
važinės po Chicagos apie- 

i linkę su įvairiais reikalais, 
todėl pas jį galite užsisakyt 
"Keleivį,” visokias knygas 
ir paduot apgarsinimus.

"KELEIVIO” RED.

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sve
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

312 — 4 st., S. Boston, Mass.
Tel: So. Boston 304.
Gyvenimo vieta: 63 Gold st.

j^pTVuinila
822 Washington st., BOSTON, MASS. 

Užlaiko didelę
KRAUTUVĘ

Deimantą, Laikrodė
lių, Waltham, Elgin ir
Šliubinių žiedų. Užlai- ». 
kom keliaujančius a- 1 
gentus ir orderius pa
imam ir pristatom į namus. Užlai- 
kom taipgi Didelę Sankrovą DRAPA
NŲ vyrams Siutus, Overkotus ir 
Marškinius. Duodame ant bargo ir 
išmokesčio.
Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Po
ciūnas. J. Pocius, J. Tuinila, C. Kavo

lius ir F. S. Šimanskis.
R H (I flfl na’jjų Lietuviškų Katalo- 
uuįUUU grų Siunčiam į visas dalis 

svieto. Atsiųskit už 3c. štampą, o ka
talogą prisiųsim dykai.

J. P. TUINILA
822 VVashington st., BOSTON, MASS.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel «L, NewHaven,Conn.

Telefonas: 1414—B. 
Visokį patarimai velauL

dohn E. Itolan
naujausios mados

GR A B ARI U S IR RALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbų prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangių prekę.

336 Broadway, So. Boston. 
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių galite gaut kokius tik pasaulyj vartojamos, 

be ypatingai geros sekančius gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo pla-ukų ir pleiskanų 75 c 

Nuo kosulio, irrippo ir slogos $1.(0. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c.’ Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00 

Vaikų ramintojas 25 c. Painoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 

G> darni mostis nuo pu< kų 50 c- > uo prakaitavimo kojų 25 c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.

Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c. 

Pilės dėl Kepenų ir Irkstų 75 c. 
rročkes nuo i ervi.'ko talv< s skaudėjimo 10 ir 25 c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 
Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c-

Perfumos visokių gėdų 25, 50, 15, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 

ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų. 

Gyduoliy galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiysįme jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės Šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.
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Kada tu gimei?
!

Klaidos atitaisimas
"Kel.” No. 48 tilpo koresp.Į 

iš. E. Chicago, Ind., kur pa-1

50.000 Kataliogų DYKAI!

^G,AUS1S n,^

/
1

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas py 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais j viršų tik 
neikit į aptiekę: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon<

Nuo galvos skaudėjimo.Mc. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo.........................._•
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
l.inimentas arba Ezpelleris... 
Nuo plaukų žilimo................ ...
Nuo Reumatizmo..... .50c. ir 1.00 
Nuo lytiškų ligų........... 50c. ir 1.00
Nuo dusulio................................... ®0
Nuo kirmėlių. ......................25
Antiseptiška mostis. ............  .25
Nuo viduriavimo....................• • -25
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir .25 
Proškos dėl dantų.........................25
Karpų naikintojas.........................10

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
^^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lietuvišką Aptiektą.

VINCAS J. DAUNORA, Aptieki
SS9 Bedford Avenue Kampas North 4-tos ga.vės Brooklyn, N. Y.

Skilvinės proškos.... 
Pigulkos dėl kepenų. 
Blakių naikintojas.____
Dėl išvarymo soliterio 
Anatarinas .plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis.........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo laAi.

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas-pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
, Reikalaukite tuojaus.

J P Tuinila 822 Washington St*• 4 • llllIUld, BOSTON, MASS:

Pabaigoje Lapkričio men. išeis iš po spaudos

Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
menesį tu esi gimęs ir 10c. dėlprisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų menesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. Z VINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

Amerikos Lietuviu

Kalendorius
1913 metams, sutaisytas J.ILGAUDO

Iš turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą 
svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 
ką mokintis, Dailė ir proletarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossijoje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybė įvairiausių statis
tikų ir šiaip gyvenin e reikalingų žinių ir informacijų. 
— Šitas kalendorius yra lab.i naudingas ir būtinai rei
kalingas kiekvieno lietuvio namuose. Puikiai iliustruo
tas. Prisiųsk mums 25c pinigais ar stemyomis, o męs 
prisiusime šitą KALENDORIŲ tamstai į narnos kartu- 
su 36 puslapių KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912, 
1913 ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS pusė kainos. Kas ims už $10.00 ant karto, 
tam prisiuntimo lėšas męs apmokame. Pinigai siunčia
mi iš kalno.

J. ILGAUDAS
1841 So. Halsted St., Dept. 1. CHICAGO, ILL.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas.....................$1.00
Gyvasties Balsamas..........................75
Nervų Stiprintojas... ,5Oc. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas......................... 50
Nuo kosulio................... 25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos 10c. ir 1.00 
~ " .25

.10
3.00

.25 

.25 

.50 

.25 
50c. ir 1.00
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Tiesy patarimai
KLAUSIMAI.

Noriu apsivest civiliškai, 
tai yra be bažnytinių cere
monijų, ar yra galima su 
tuom paliudijimu , vadina
mu ”license,” gyventi. Ar 
nebaus už tai, kad laisnį tu
rėdamas gyvensi be bažny
čios šliubo? Jeigu baustų, 
tai ką rėkia daryti ir kur?

2. Ar yra galima priėmus 
šliubą ir nesutinkant vyrui 
su savo žmona arba žmonai 
su savo vyru, persiskirti su 
vienas kitu ir jei jie nežino 
kur katras gyvena, arba 
kad ir žino, o slepia. Ar val
džia tokius persi skyrėlus 
nebaus, jeigu vienas iš jų 
apivestų su kita ypata, ir ar 
tokiam persiskyrėliui duos 
šliubą bažnyčioj, ir jei ne, 
kaip ir kur gaut šliubą?

3. Kokia pravarde mote
ris turi vadintis po persis
kyrimo, vyro, ar tokia, ko
kia ji buvo pirm apsivedi- 
mo? K. P.

rodė nebegyvu. Jo kūnas 
tuo pačiu traukiniu nuvež
tas į Kauną. Klačiui— 53 
metai. Mat, žmogus, per 
neapsirokavimą, už žąsį sa
vo gyvastį atidavė!... K. T.

Papilė (Šiaul. ap.). Netoli 
musų, kaime Žilių, 15 spalių 
atsitiko nelaimė. Tūlam V. 
Meleniui 34 metų amžiaus, 
kuliamoji mašina nutraukė 
kairiąją koją. Priežastis to, 
kad girtas buvo ir lipo ant 
mašinos leist javus į maši
ną. Tame kalti šeimininkai, 

padaryt prieinamesnį moki- ^am duoda degtinę per tal- 
nimąsi. Dėlto musų apšvies- ^as darbininkams, o ypač 
tunija pasidarbavo paga- PPe mašinų ' dirbant. Ge- 
minti nemažai visokių rank- riau butų, kad degtinės me- 
vedžių, kas daug prisidėjo kur nerodytų, tai daug bu- 
prie palengvinimo mokini- tų išmintingiau, 
mosi. Negana to, beveik Baltras iš lendrinės, 
visuose didesniuose mies-| papiiė (šiaul. p.). Nakti 
tuose,. kur randasi daugiau spaiių 31 į iapkr. 1 kelio- 
lie tuvių, išreikalavo lietu- i se vietose policijos buvo pa- 
vius mokytojus prie vakari- darytos kratos. Jokių už- 
nių mokyklų, kad lankyto- draustų raštų nerasta, o tik 
jai galėtų daugiau pasinau- viso iaį0 7 revolveriai atim-

Proga mokintis
Mažai šiandien berasime 

jaunikaičių, kurie sakytų, 
jog nereikia mokytis. Ma
žai terasime tarp jaunimo 
tokių ,kurie nesigriebtų už 
mokslo vienu ar kitokiu bu
du. Patyrimai parodo 
mums, jog musų jaunuome
nė juo toliau, juo aiškiau 
mato, kad be mokslo, be raš
to, be kningų yra sunku gy
venti.

Kasdiena kįla klausimai,

Ge-

Baltras iš lendrinės.
Papilė (Šiaul. p.). Naktį

ATSAKYMAI.
1. Jau aš sykį rašiau, jog 

taip vadinamas * ”Common 
Law” sugyvenimas, neku
rtose valstijose yra pripažįs
tamas už legališką. Reiškia, 
pora gyvena, kaip vyras ir 
pati, už tokius skelba save 
visur, — ir todėl valdžia, i- 
dant nebūt priežasčia su- 
benkartėjimo jų vaikų, pri
pažįsta jų sugyvenimą lega- 
lišku, ir jų vaikus, jei tokie 
yra, kaip legališkų tėvų vai
kus Vienok teismas nelabai 
tokius sugyvenimus nori 
pripažinti, ir todėl gerausiai 
apsivest pagal civilizuotų 
tautų paprotį. Vieno ”Li- 
cense” nepakanka. Su tuom 
”license” reikia nueit pas ku 
nigą bile tikėjimo, pas Jus- 
tice of the Peace, arba su- 
džią ir leist ”suvinčiavot.” 
Šliubas pas Justice of the 
Peace arba sudžią yra toks 
geras kaip ir vyskupo, pagal 
teismų į tai atsinešimą. Tik 
jeigu kuris eina pas kunigą, 
tegul apsižiūri, kad kunigas 
mokėtų angliškai, nes neku
rtose valst., kaip ir Mass., 
kunigams, nemokantiems 
angliškos kalbos, nevalia 
duot šliubą.

2. Nežiūrint, kur butų 
šliubas imtas, valdžia 
nepripažįsta jokių persiski- 
rimų iš liuoso noro, arba pa
bėgimu nuo viens kito — ne- 
pripažįsa. Nevalia vesti ki
tos ypatos patol, pakol teis
mas atsakančios jurisdikci
jos neduos persiskrimo (di- 
vorce), ir jei viena ar antra 
ypata ves, bus sunkiai bau
džiama už ”bigamy.” Tik jei 
viens apie antrą per 7 me
tus nieko negirdi, nežino, tad 
teismo akyse tokia ypata 
mirus, ir antroji gali liuo-| 
sai vesti. Katalikų tikėji-j 
mas draudžia savo kuni
gams duot šliubus persiskv- ’ 
rėliams, nors ir teismo lega- 
liškai pripažintais. Protesto- 
nų kunigai ir teisėjai gali ir 
duoda šliubą.

3. Vienintelis legališkas 
persiskirimas yra per teis
mą. Tad jeigu moteris pra
šo persiskirimo, paprastai ji 
savo peticijoj reikalauja, 
kad jai butų valia vartot sa
vo mergišką vardą, ir teis
mai beveik visada tai pavė
lina. Ji lieka vėl Miss (pa
nelė). Jei vyras, dėl tūlų 
prežasčių, reikalauja atsis
kyrimo nuo pačios, ji negal 
prašyt, bet turi gintis, todėl, 
jei persiskirimas yra suteik
tas tad ji pasilieka Mrs. 
(ponia), su vyro vardu, kai
po našlė. F. J. Bagocius.

doti, girdėdami paaiškini- ta įr sustatyta protokolas, 
mus savo prigimtoj kalboj, žinoma, bus teismas ir per 
Tas daug palengvino musų neatsargumą prisieis žmo- 
jaunuomenei susipažinti su nėms nukentėti. Be—dalis, 
anglų kalba. Upė iškasta. Ringuvos u-

Dabar-gi Waterbury, Ct., pė, kuri įteka į Ventą, pa
yra uždėta taip _ vadinama gai Kuršėnus (Šiaul. pav.), 
korespondencijine^ mokykla pereitais metais tapo iškas-
yra uždėta taip _ vadinama gai Kuršėnus (Šiaul. pav.), 
korespondencijine mokykla pereitais metais tapo iškas- 
(mokykla per laiškus), su ta. Pradėta kast nuo Mink- 

štakių sodžiaus iki Amalių 
(stotis ir dvaras tarp Šiau
lių ir Kuršėnų). Pirmiaus 
vanduo užliedavo pievas ir 
laukus, taigi labai kenkdavo 
javams. Kadangi dabar į 
šį kraštą atsidangino rusų, 
taigi valdžia pasirūpino jų 
laukus ir pievas nusausinti. 
Tikslas pasiektas. Visas u- 

: pės vanduo subėgąs į iškas
tą vagą nuplaukė į Ventos u- 
pę. Ringuva dabar vasaros 
metu stovi visai be vandens 

~----- :— Jašo. Nebloga ir tiems žmo-
čių trokšta lankyti naktines; nėms, kurie nuo seniau čia

pagelba kurios galima mo
kytis per laiškus. Čia per 
laišką išaiškinama taip su
prantamai, kad galima mo
kytis taip gerai, kaip ir mo
kykloje. Ta mokykla rūpi
nasi supažindinti norinčius 
mokytis su lietuviška grama 
tika ir literatūra, angliška 
kalba, aritmetika ir kitais 
mokslo dalykais. Ši mokyk
la uždėta su tikslu, kad pa
gelbėti musų jaunuomenei 
mokytis namie, mokyklos 
nelankant. Daug jaunikai-

šį spalių mėn. rąstų 131,506 
— už 463,183 rub., tašytų 
medžių gabalų 329,2330 — 
už 244,729 rb.; piuklu su
plautų 50 kubiko sieksnių ir 
popieros fabrikoms priruoš
tų malkų 7,038 sieksnių — 
už 211,140 rb., da paprastų 
malkų kurui 7,215 sieksnių. 
Viso labo iš musų krašto 
medžių į Prusus per spalių 
mėnesį išėjo už 1,336,366 rb.

Trakai (Vilniaus g.). 7 d. 
lapkričio miestietis Smols- 
kis išėjęs iš ryto į darbą, pa
likdamas namie žmoną ir 2 
vaikų: dukterį 10 m. ir sūnų 
6 m. Paskui išėjo ir pati 
Smolskienė į bažnyčią, pa
likdama vienus vaikus na
mie. Pagrįžusi apie 12 vai. 
rado vaikus subadytus, 
kraujo klanuose gulinčius. 
Pašauktas gydytojas trum
pai valandai atgaivino apal
pusią mergelę. Pasakė ji 
tik tiek, kad kasžin koks 
svetimas vyras atėjęs mu
šęs juos, daužęs jiems gal
vas į sieną, paskui da kirviu 
skėlęs į galvas ir į nugarą. 
Gydytojas abejoja, ar vai
kai bepagis. Plėšiko išneš
ta Slomskio žiponas, deba
tai ir 4 rubliai iš skrynios.

Toks baisus atsitikimas 
turėtų visus tėvus pamokin
ti, kad — kur gali — vaikų 
niekuomet vienų namie ne
paliktų.

("Lietuvos Žinios.”)

• •

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.
99Daktaras

TeL: Main 3307.
Gyvenimo TeL: Milton 521—3.

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ūkė- 
aiškia popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

GERAS DAIKTAS.
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRAUCKĄ, 307 — 4 sL, 
ant kampo D st., SO. BOSTONE. 
Kitas geras daiktas eit į Petrauc- 
ko Restauracijas valgyt, nes ten 
visados švieži ir gerai pataisyti 
valgiai ir pigiau kaip kitur.
Restauracijos randasi šiose vie
tose:

Kampas D st. ir .Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany st., 
BOSTON, MASS.

3) 7 Harrison avė., arti Esses st., 
BOSTON, MASS.

1)

2)

Anglijoj ant kiekvienos 
ketvirtainės mylios išpuola 
po 372 žmonės, Kanadoj iš
eina tik po 2.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas 

įDANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

REIKALINGA

700 VYRŲ I GIRIAS
arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dibti visą sizoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių, kreipkitės šiuo adresu:

UNITED STATĖS
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT ROW,

BOSTON, - - - MASS.

GERIAUSIAS

HS
5S
>
CM

dirbtuve yra įrengta

C fe

g
I

puikiau-Mano
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra- 

■ fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 
Įliškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
I Esant reikalui einu į namus fotografuo 
I ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS
453 Broadmy So. Boston, Mass

Padarom visokius dokumentus pa
gal Rusijos įstatymus: dovernastis, 
pardavimo aktus, notas, rendas, kon
traktus, vekselius, o taipgi popie
ras prkimo ir pardavimo pajudina
mojo turto Suvienytose Valstijose ir 
Europoje. Taipgi parašom peticijas 
pas Rusijos carf.
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, 

160 N. 5th avė., cor. Randolph st., 
2-nd floor, Chicago, IIL

; Puiki Dovana
"ETIKETĄ” YRA PUIKI KA
LĖDŲ DOVANA, TINKA'MA 
SENIEMS, JAUNIEMS ir VAI
KAMS. Joje randasi apie 300 
pamokinimų dailaus pasielgimo 

; tarp žmonių kaipo ir namie. Pa
prastai šita knygelė yra parduo
dama už 25 centus, bet idant 
duoti progą visiems pasinaudoti 
ir sąvo draugus apdovanoti šia 
naudinga knygele, tai iki Kalėdų 
"ETIKEI'A” bus parduodama 
tik už 20c. su prisiuntimu.

Pasinaudokite proga!. Agen
tams geras pelnas. Adresuokit:

MARY M. RICE-HERMAN
140 E. 19 st., New York City.
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mokyklas, bet priversti dir-1 gyvena, nes ir jų pievos da- 
bti naktimis ir negali jų lan- gar sausos. Tik praeitą va- 
kyti. Tokiu budu tie galės sarą žolė nelabai žėlė nusau- 
naudotis korespondencijine sintose vietose. Turiu pas

tebėti šį tą apie tos upės ka
sėjus. Visas darbas, kaip ir 
paprastai, pavesta ”padria- 
čikui.” S.—r.—s. j

*

Rokiškis (Zarasų p.). 14 
spalių pakelije, važiuojant 
iš Abelių (tą dieną čia buvo 
atlaidai), Vyžaičių sodžiaus

- 
mokykla dienos laike, liuo- 

I šame nuo pailsio. Šioje ko- 
respondencijinėj mokykloj 
galima mokytis visados — 
žiemą ir vasarą.
Dvidešimts metų atgal, bu

tų juokiasi iš tokių mokyk
lų, vienok dabar, kaip prak-

I

tika parodo, tokios mokyk- SsužmušiukYnMel- 
os nesą daug apsvie įmo vi žmogų ne girtuok- į 

suomenei, ir šiandien rasim Prip^Xtis turbut deir- tokias mokyklas prie garsių 1
tinė, nes tada mušeikos bu
vo gerai įkaušę. Norėjo jie 
išperti kailį Meiliaus sunui, 
bet už jį užsistojus tėvui, o 
sunui pabėgus, turėjo padė
ti galvą tėvas. Kaltininkų 
suėmė 5, iš kurių 4 paleido, 
o vieną pasodino šaltojon i- 

I ki teismui.

universitetų Amerikoje. Čia 
nėr laiškus mokina beveik 
visas mokslo šakas, kas pa
sirodo gana praktiškas ir 
naudingas.

Beabeionės, reikia supra
nti, iog Waterburio Kores- 
nondencijinė Mokykla neiš-; 
?uįdo profesionalines moks; _ g H lg k Dar.
lo sakas. Si mokvkla moki- . o Kna nradiniiis mokslo dalv sodz‘ lstlk° £alsras* Su’ na pradinius moKsio aai\- irUo.- nlr wl-cnc fri-n_
kus.

Taigi, kurie trokša moky
tis, turi progą, gali lavintis 
namie su pagelba šios mo
kyklos neapleisdamas savo 
darbo, ir jokia klutis negali 
kenkti, jei tik yra noras.

Su užklausimais kreipki
tės įdedant krasos ženklelį 
už 2c. šiuo antrašu: Koresp.; 
Mokykla, Rm. 313 Lilly 
Bldg., Waterbury, Conn.

C. M. Lukošius.

nz •

iŠ LIETUVOS
Kaunas. šeštame verste 

nuo Kauno, netoli Omolių 
kaimo, gelžkelio sargas Kla- 
čis, matydamas ateinantį 
traukinį, varė per gelžinkelį 
savo žąsų būrelį. Kuomet 
traukinis buvo jau visai ne
toli, atsiskyrė viena žąsis ir 
jai gręsė pavojus būti sutra
škinta. Kad išgelbėti žąsį, 
Klačis padarė vieną žingsnį 
užpakalin ir pats pakliuvo 
po garvežiu. Ištrauktas iš 
po vagono ratų Klačis pasi-

dėgė uk. Šiupinio visos trio- 
bos su gyvuliais. Tik ką 
žmonės spėjo išsigelbėt. 
Priežastis gerai nežinoma: 
turbut, kas padegė.

Augštaitis.
Musų girios. Per Jurbarką 

išgabenta Nemunu į užsinį

SZ1TOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS” labaidaugap- 
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdestinėja, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
kų daryti, seniems ir jamniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskų negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

SZiTA KNYGA iliustruota puikiais mok
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų, su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS “Daktaras" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg. sukliu- 
rg, pasigading per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis j 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo-i 
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir-l 
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygų “Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų išsi
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
išduota, ui kiekvienas jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiun- 
timų.

REIKALAUK dar šiandien, išker
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip: 

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117 Wahnrt St. Philadelphia, Pa.

TEMYKIT, VYRAI IR MO- 
R YS1 Kad sergi, jauties^ kokį nors nesvei
kumų ir reikalauji gero specialisto pagelbos. 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsi- 
šaukie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj 

Atsilankantiems ašabiškal ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nuo JO iš ryto iki 4 p. p. Nedėl. nuo 10 iki 3, 
o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.

CVARANTUOTAS LAIKRODĖLIS
Tikras laikrodėlis, rankenėle užve

damas, išrcdo kaip auksinis, kuris ro
do minutas ir sekundas, poleruoti vir
bai ir gražus ciferblatas, gvarant uotas, 
laikas išbandytas, galit gaut už $2 su 
prisiuntimu. Taigi nemėtykit pinigų 

Sis laikrodėlis yra lygiai toks, kokio jusbalą pirkdami brangius laikrodėlius. Šis laikrodėlis yra lygiai toks, kokio jus 
norite. Prisiųskit mums šitą apgarsinimą iškirpę ir $2, o męs jums išsiųsim šitą 
gvarantuotą laikrodėlį. (^)
PROGREŠS IMPORTING CO., 348 E. 15 St., Dept. AA, New York City.

DYKAI S 15.
Je pirksi iaikrodėlį, pirk geriausį — ir 

saugokis klapato. Męs parduodant geriau
sius laikrodėlius UŽ PUSg PREKES. Ge
riausi laikrodėliai yra Elgin ir Maltham. 
Kad apgarsinti savo firmą, męs nutarėm 
duoti tokį laikrodėlį kožnarn, kas teisingai

1 00 2
6 3 4
7 9 5

sudės šias skaitlines. Taigi pabandykit savo gabumą ir lai- 
mėkit praizą. Sudėk tas skaitlines taip, kad iš kožnos pu

sės išeitų 15 ir prisiųsk mums. Krs teisingai sudės, tam nusiųsime čekį ant 
815, kuris bus geras perkant iš musų Waltham ar Elgin laikrodėlį. Męs nu
siųsime jums dykai kataliogą, kad galėtumėt išsirinkti kokis jums patiks. 
Rašyk tuojaus, įdėdamas štampą dėl atsakymo. Adresas toks: (50)

CORONA COMMERCIAL CO.,
443 E 16 street, Dept. 54, New York.

i

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkutus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- 
nam visokias naujausias formas. 

Jeigu norite turėt gerus rubus pi
gai, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyruli r Motery drapanas. 
" Tikras Jūsų brolis lietuvys

222 W. Broadway, ir 
SO. BOSTON, MASS.

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston,J21012.

l LAIVAKORTES
(ŠIFKORTES) ATPIGO.

Iš Liepojaus į Bostoną ............................... $47.90.
No rubežiaus per Angliją...........................  $47.50.

Į kitus miestus lygiai pigiai. Pirkite mus Agen
tūroj, o visokiame atsitikime gausit teisingą ir rū
pestingą patarnavimą.

I

i

“Keleivio” Agentūra
28 Broadway, S. Boston, Mass.



(Tąsa nuo 1 pusi.).

Policijos žvėriškumas.
”The Citizen” paduoda ži

nias apie Little Falls strei
ką. Policija tenai kaip lau
kinis žvėris. P-lė Schloss nu
ėjo anądien į policijos nuo
vadą pasiteirauti apie areš
tuotus darbininkus. Virši
ninkas Long užklausė jos, 
ką ji šitam miestelije veikia. 
Mergina atsakė, kad atva
žiavo padėti streikieriams. 
Tuomet policijos viršininkas 
gyvulišku balsu užbliovė, 
kad ji greičiau neštųsi lau
kan ir priėjęs stūmė ją laip
tais žemyn. Mergina įsika
bino už geležies ,kad neužsi
mušti, bet čia prišoko poli
cistas ir numetė ją laiptais 
žemyn. Mergina krisdama 
aukštieninka taip susimušė 
pečius, kad kelias dienas 
sirgo. Išėjus jai vėl i par
ką, policistas ją areštavo. 
Paskui pašaukta kokie tai 
daktarai, kad ''ištirtų” jai 
protą. Laike tų ”operacijų” 
policistai buvo ant merginos 
susėdę. Paskui išleido ją 
vos gyvą, ir tai tik uždėjus 
$200 kaucijos.

Derybos su Rusija.
Suvienytos Valstijos tur

but vėl padarys kokią nors 
sutartį su Rusija. Šios ša
lies sekretorius Knox dabar 
veda su Rusija derybas dėl 
muito. Keli mėnesiai atgal, 
sutartis buvo pertraukta dėl 
nepripažinimo ameriokniš-1 
kų pasportų Rusijoj.

Pakorė juodveidį.
Princess Anne, Md. — 6 

gruodžio valdžia pakorė čio
nai pušinėlije juodveidį už 
užpuolimą ir nuskriudimą 
policijos šerifo dukers. Kar
tuvės buvo aplinkui apkal
tos lentomis, bet susirnkusi 
minia nudrąskė tentas, kad 
pamatyti, kaip juodveidis 
spardėsi ant virvės.

Policistas nušovė žmogų.
Pawtucket, R. I. —8 gruo

džio mirė čionai John Brad- 
ley, atvažiavęs iš Bostono 
švinorius, kurį peršovė poli
cistas. Policija sako, kad 
Bradley ištraukęs policma- 
nui lazdą ir norėjęs jį su
mušti.

Nelaimė ant geležinke
lio.

Zanesville, Ohio. — 3 gruo
džio ties Dresden, O., ant 
Pennsvlvanijos geležinkelio 
susikūlė traukinis, 8 žmonės 
liko užmušti ir 7 sužeisti.

Ne meška, bet šuo
Malden, Mass., — Tūlas 

H. Smith sujudino visą ši 
miestelį, pasakodamas, kaip 
ant jo užpuolė juoda meška 
krūmuose, kurie prie* pat 
miestelio. Gyventojai apsi
ginklavo ir surengė medžio
klę. Pasirodė, kad tai buvo 
šuo.

gauta. Norėta gauti Tre- 
mont Temple, bet gauta at
sakymas, ’ kad Ettoro pra
kalboms tos svetainės nega
lima gauti už jokius pini
gus. Prisiėjo kalbėt po at
viru dangumi. Žmonių su
sirinko į 6,000. Ūpas buvo 
didelis. Minia beveik ant 
rankų kalbėtojus nešiojo. 
Ettoras kalbėjo apie Little 
Falls audėjų streiką, kur 
policija neleido jam niekur 
kalbėt, ir kur už užgavimą 

■vieno policisto 40 žmonių 
uždaryta kalėjime ir kalti
nama už prasižengimą gre
ta žmogžudystės, kuomet 
policistas nebuvo nė sužeis
tas, o keliems darbinin
kams suskaldė policistai 
galvas ir jų niekas neareš
tuoja. Paprašius Ettonui 
aukų streikieriams, pripilta 
dvi skrybėlės pinigų.

Giovannitti skundėsi, kad 
sėdint kalėjime jis gavo 
džiovą, kad dėl kapitalistų 
žvėriškumo liko suardyta jo 
sveikata ir pirm laiko reikės 
nueit Į kapus, tečiaus jo 
mirties kaltininkų niekas 
nenubaus ir nebandys nė 
persekiot. Jam kalbant žmo
nės pradėjo verkt.

Sausio 5 So. Bostono lie
tuviai turės progą vėl išgir
sti pagarsėjusi musų dainių 

; p. M. Petrauską. Koncertą; 
jam rengia Moksleivių šel
pimo Ratelis. Atlikęs pel
nas bus sunaudotas bėdnų 
moksleivių pašelpai.

Kapitalistų laikraščiai 
džiugina Bostono gyvento
jus, kad pragyvenimas jau 
atpigo, nes gvarantuoti 
kiaušiniai, ką andai buvo 
65c. už tuziną, dabar jau 
tik... 60c. ‘
rump steakas 
svarą.

Taip vadinamas
1 > — 48c. už

Pereitoj nedėlioj policija 
padarė Rampom aptiekoj, 
1436 Washington st., kratą 
ir rado kelioliką galionų 
degtinės ir alaus. Gėrimus 
konfiskavo ir savininką a- 
reštavo.

i

KELEIVIS

15 gruodžio, socijalistų 
svetainėj, 376 Broadway, 7 
vai. vakare, bus koncertas.

Iš Parker House viešbu
čio pavogta $31,000 pinigų. 
Areštuotas vyriausis knyg- 
vedis-iždininkasRounds. Jis 
prisipažino tuos pinigus iš
eikvojęs.

Pasiskubinkite užsisakyt
^PERKŪNĄ”

Juoką, džiaugsmo, nubudimo ir susi
raminimo laikraštis. "Perkūnas” eis 
kas mėnuo, pradedant nuo sausio m., 
1913 m. Kaina metams tik $1.00.

- Prenumeratą ir rankraščius siusti 
meldžiame tokiu adresu: [52]
P. O. Bx 290, WATERBURY, CONN.

Reikalingas Lietuvis
Reikalingas lietuvis pardavėjas. 

Atsišaukite į [52]
SINGER SEWING MACHINE CO„ 
2129 VVashington st., Roxbury, Mass. j

Lietuviška Duonkepė.
Kepame visokią duoną, pristatome į 

namus ant kiekvieno pareikaavimo ir 
už pigę prekę. Duona labai gardi. 
Kas surinks 1000 štampų su musų 
literoms R. Z. B., tas gaus $5. [51]

R. ŽILVITIS CO.,
48 Lincoln stn Brighton, Mass.

Puikiausia Kalėdų Dovana!
Didelė senovės Dainą Knyga, su- 

viršum 700 puikiausių dainų — $1.50.
Greičiausias pamokytojas Angliš

kos Kalbos, šita knyga geriausia iš 
visų žodynėlių, nes su ja galima 
greičiausiai pramokt anglišką kal
bą — 25c.

Abidvi sykiu — §1.75, Perkant abi
dvi sykiu, atiduodu tik už $1.00. 
Pasiskubinkit! Šita kaina tik iki Ka
lėdų. Adresuokit taip:

A. ŽVINGILAS,
P. O. Bx. 3232, Boston, Mass.

GERA PROGA PRALOBTI
Parsiduoda puikiausia bučernė ir 

groserštoris, puikiausioj vietoj, dau
giausiai biznio ir labiausiai apgyven
toj lietuviais, So. Bostone. Priežastis 
pardavimo: savninkas turi pinigų už
tektinai ir nenori dirbti. Galite atsi
šaukti ypatiškai arba laišku pas [49]

K. ŠIDLAUSKĄ, Aptiekorią,
226 Broadway, So. Boston, Mass.

Žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga. Iš 

jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo 
su gamta ir kaip civilizavosi. 
Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais. .......................... 25c.

RUSISZKAl-AMERiKONISZKA

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

J. H. C A R R
Parduodu Namus, Inšiurinu 

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVĖ., 

SO. BOSTON, MASS.

ir

Nuo Naujų Metų [ 1913] pasirodys 

Dievo Rykštė 
arba mėnesinis paveikslą žurnalas, 
knygos formate artistiškai apdirbtas. 
Toks kokio lietuviai da neturėjo. Jisai 
pats kalbės — taip, kad ir nemokantis 
skaityti galės suprasti Dykai sampe- 
lių nesiunčiam. Prenumerata už me
tus $1.00. _ Užsirašykite dabar, nes 
mums reikalinga skaitytojai, idant 
gautume pačto tiesas. Adresuokite: 
“Dievo Rykite”, 1957 Fowier St.

CHICAGO. ILL.

^HISKEV

Kad išplatinus žmonėse musų paskelbusius 
gėrimus, pasiųsime kiekvienam, savo lėšomis, 
“ZANOL” šešias pilnas kvortas degtinės už 
$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko 
norite — Ruginės, Burbono. Kornų ar Rūgš
čios Braginės degtinės. Džino, Romo, Persikų, 
Obolių. Abrikosų. Konjako brandės, Slyvi
nės, Boroviskos Rasalkos, etc. ?

NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Parodysime kaip. Mes esame prityrę deg

tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidarvti gėralus namie. SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTI PIRKLIU 
PELNO su pagelba “ZANOL” Estrakto. 
Įstatymų leista. Padaroma j dvi minutė. Gė
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Co- 
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų 
vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. Valst. 
Gryno Maisto ir Vaistų Įstatymais.
^MĖGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI

Pamėginkite, kaip tik jus sau norite, ir 
jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugrą
žinkite likusią mums atgal musų lėjomis, c 
mes sugrąžinsime jums pinigus. Siųskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
$1.50; dvidešimt-keturios pilnos kvortos, $2.80. 
DYKAI knygutę “Paslaptis ir Istorija Deg
tines Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvienam, 
kuris tik suteiks mums savo adresą.

UNIVERSALIMPORT CO. 
sin Universal Bldg., Cincinnati, O.

10 gruodžio naktį, Lynne 
vagįs įsilaužė į auksinių 
daiktų krautuvę ant Mar
ket gatvės. Tavorų išnešta 
už $1,000.

Netoli Bostono, šalia Sa- 
voy farmos, zuikis išdavė 
splatą pinigų dirbtuvę. Keli 
vyrai medžiodami pamatė,

• kad po kelmu palindo zui
kis. Pradėjo jie kasti zuiki 
ir rado daugybę visokių į-

į rankių pinigams dirbt. Pra
nešta apie tai policijai, kuri 
nuvažiavus da surado du 
maišeliu metalo, iš kurio

• butų galima išspausti į porą 
tūkstančių dolerių. Polici
ja jieško dabar tos „dirbtu
vės” savininkų.

Garlaivis užėjo ant uolos
Newport, R. I. — Netoli 

nuo pakraščio užvažiavo ant 
uolos garlaivis su 30 žmo
nių. Jurios buvo ramios ir 
didesnės nelaimės nebuvo. 
Pradėjus garlaiviui švilpti, 
iš Newporto atvažiavo ma
žesni laiveliai ir paėmė vi
sus žmones. Moterims bai
mės buvo gana.

r
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Vietinės Žinios.
Pereitoj nedėlioj ant Bos-1 

ton Common kalbėjo Ettor 
ir Giovannitti. Buvo tai ap- 
vaikščiojimas jų paliuosavi- 
mo. Kadangi diena buvo la
bai šalta, tai norėta pasam- 
dvt svetainę, bet kapitalis
tai, lyg susitarę, nedavė nė Į 
vienos svetainės. Už Me-, 
chanics Buiidingą siūlyta 
tūkstantis dolerių, ir tai ne-

S 1OO DOVANA

Misle
°

Sudėk į visus ratelius skaitlines, 
kad sudėjus iš kiekvienos pusės iš
eitų 20. Kas teisingai tai padarys, 
tam nusiųsime čekį, kuris turės 
§100 vertę perkant pas mus 8 lo
tus arba 20,000 ket. pėdų žemės. 
Kaina tų lotų yra $179, bet kas 
turės tą čekį, gaus už §79, mo
kant tik po §5.00 kas mėnuo. 
Reikalaudami paaiškinimų ir ma- 
pų adresuokit taip: [1]

LITHUANIAN DEPT ”K”
63 Park Row, Room 1013, 

NEW YORK, N. Y.

Tai popnliariškiansi cigaretei šiandien ant rinkos. 
Dešimti kvepiančio tabako cigaretę už o centus. Geriausio tabako, 

kokio buvo kada cigaretei daromi.
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kožnoj ZIRA cigaretę dėžutėj.
Suaipirkit balistiką tuojaus. ZIROS popaliarišknmas nepaprastas.

P. LORILLARD COMPANY

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEK A
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S* Boston, Mass.I 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri- 
siųsim.

Lietuviai Tėmykite!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigą
Męs perkėlėm savo krautuvę iš 
Brooklyno j NEWARK, N. J. Už
laikome visokius papuošalus, t. y. 
ziegorius, ziegorėlius auksinius, si
dabrinius ir paauksuotus, su gerais 
viduriais Elgin’o ir Woltham kom
panijų. Taipgi męs išdirbam pats 
visokius žiedus ir ženklelius dėl 
draugysčių. Taisom visokius laik
rodžius amerikoniškus ir seno kra- 
jaus. Musų krautuvėj galima 
gauti ir visokių MUZIKALIŠKŲ 
INSTRUMENTŲ, kaip tai Skrip- 
ką, Armoniką, Klarnetą, Triubą. 
visokių Knygą, Popierą ir Religiš
ką daiktą. Užsakymus nusiun- 
čiam visur ir viską, atliekam at
sakančiai, nes tą biznį varom jau 
25 metai.

W- Umavičia ir J. Almonaitis 
151 Ferry st., hewark, N. J

LINIJA.
Didžiausi, geriausi ir greičiausi 

garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai- 
tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
C A R, KURSK, RUSSIA

I Rotterdamą 8 d., j Liepoją 11 dieną.
$31.00
$45.00
$60.00 
Czar
Russia
Kursk ____ __________ __

Dėl smulkesnių žinią kreipkitės pas 
’ musų agentus:

A. E. JOHNSON & CO. 
j 27 Broadway. New York. 
I I
!

$33.00 
$50.00 
$70.00 
14d.

III klesa 
II klesa 
I klesa

Gruodžio (Dec.)
— Gruodžio (Dec.) 28 d.
— Sausio (Jan.) 11 d.

i

i

M. Gaili van Co.
Užlaiko geAausį

Elip, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.
* i

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka

mas. vyriško ir mo
teriško didumo.ant
20 metę auksuotas, 
su i rašytais dubel- 

jĮtfį tavais viršais. La 
r/ bai teisingai eina, 

skiriamas ypatin
gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 
metą.. Ypatingas pasiulijimas. Męs 
išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno 
adreso už §5.75 C. O. D. ir persiunti
mo kaštus, su teise jums viską per
žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
mokėk nė cento. Atsiminkite, jus 
užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį 
apie §25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis 
dykai su kiekvienu laikrodėliu.

Escelsior Watch Co.
906 Athenaeam Blg., CHICAGO, ILL

Ant Švenčių ir Naują Metą
DOVANOS

Fonografas, Kišeninis vyriškas 
ar moteriškas laikrodėlis, Stalinis 
laikrodis sn muzika, Armonika, 
Drukuojama mašina ir Servis — 
jei norite gauti visai dykai, rei
kalaukit tuoj platesnių žinią, į- 
dėdami markę dėl atsakymo. Ad
resas: [51]
ENGLASIATiCTOBACCOCO 

DEPT. A—22, 
111E.7st. NewYork,N.Y.

i

i
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H. F. CORCORAN & CO.
14 Third st. kampas A. S. Boston, Mass. 

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
rx« o >• • j • • • koks tik kada nors antDidziausis atpiginimas degtines ir vynV

■ ° buvo padarytas.
______ I kvorta CON'VE CLUB WHISKEY 50c. 5 k voru s tik $2 00.

1 Bonka BRANDESarba DEGTINE^ 75c. 1 kvorta l*OKT\VIN’0 2ec.
1 kvorta SHERRY VVINE 25c.

Męs parduodame viską sykiu tik už.................. .... s 1.00.

laikrodėlį kaip tas
17

8-NIŲ DIEDNŲ ZIEGORIUS. 
Nedaugelis jūsų turi tokį
16 didumo metaliniai virššeliai su 

akmenų, puikiai eina, matomai že
mutinė dalis, rankenėle užsukamas ir 
užstatomas, pagražintas ciierblatas dai
liai, eina per visą sąvaiię neužsukamas. 
Tai yra geriausias lai krivis, jnarantuo- 
tas ant 15 metų. Visi pardasėjai ima už 
jį §14.50. Męs norime arčiau Jus pažin
ti. kad rekomenduotum musų prekes, jai 
patiks Jums. Užsisakykit šį §14.50 ver
tės laikrodį tuojaus.

Męs parduosim Jums tiktai už $5.90
Tik parašykit savo vardą ir aiškų 

adresą paminėkit laikrodį No. 32. at
siųskite 15 c. (stampomis) ir męs išsilsi
me į artimiausią nuo jūsų ekspreso stotį 
išagzaininuoti pirm atsiėmimo. Jei busi 
persitikrinęs, kad jis vertas §14.50, tai 
užmokėsi ekspreso agentui likusius 
$5.75. Arba jai prisiusi mums visus 
$5.90 iškalno, money orderiu, ar regi
struotame laiške, atsiųsime uždvką gra
žų lik. paauksuotą lenciūgėlį vertės
§2.00. Jei norėtumėt, kad Jūsų draugai p<s:- - doto ta m a. tai mę- galime 
atsiųs ir Jums 6 laikrodžius ir 6 lerciugėlius už S 30 00. Žinok/ kad nė 
skatiko negali prakišt pirkliaudamas su mumis, nes męs esam sakant. kom
panija ir gražiname pinigus kiekvienan , kas nėra užganėdintas mi sų tavom 

DEALERS Y.HOLESALE CO., 4 East 27 st, Dept. 77 New York

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena ifttua knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur' Užnuodijima kraujo, arba ayflli, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuailpneima, Abel- 

7—-K na

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma, Organiškas ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomuse. privatnai ir slapta, sa •ma
žais kaštais. - < 4 <

Tūkstančiai vyra atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelbą tuos Įmygo®. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tylama slaptibes, kurio® vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knyffą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai iaigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimimt dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiusturaet man 
vieną iš tuo knygų.

V ardas ir pavardė.... .........
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