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kas buvo nugabentas^ j Hi-| ]] hl IU O iŠ VISUR 
mką, kame pasisekė pinigą | 
išimti. Kapeika nukrito ant i 
aslos, paskui ją nušoko nuo i 
stalo ir vaikas, pagriebė ka
peiką ir įsikišo kišenėn. Vai
ką nuvežė atgal mokyklon.

Kaliošai atpigo
Pastaruoju laiku labai 

atpigo kaliošai. Skirtumas 
tarp praėjusio rudens ir te
kančio, daeina iki vieno ru
blio.

Nauji šasejai
Kelių ministerija išdirbo 

pieną padarymui 49 naujų 
Valstijos šasejų, sujungian
čių visus didesnius miestus. 
Jie bus 15,000 ilgio ir kai
nuos 250 milijonų rub. Tas 
sumanymas įvyks per 10— 
15 metų.

Nubaustas laikraštis
”GoIos Moskvy” nubaus

tas 500 rb. už vieną feljeto
ną.

Uždėtas areštas
Uždėtas areštas ant laik

raščio ”Luč” 24 numerio už 
straipsnius ”Kas pražudė 
Turkiją” ir ”Streikas Rusų- 
Baltijos fabrike” ir ant 
”Pravda” No 24 už straips
nius ”Paprasta revizija ir 
nepaprastas padėjimas” 
”Protesto susirinkimas.”

Dievuotiškumo aukos
Ostoševoj įvyko baisi 

kybinė drama. Gyvenanti 
tame kaime valstietė Koše- 
leva, pastaruoju laiku pasi
darė labai dievuota. Ji pa
ti daug meldėsi ir priversda
vo vyrą ir 6 metų dukterį 
praleisti liuosą laką maldo
je. Spalių 22 Košeleva atsi
kėlė labai anksti, užkure 
krosnį, pažadino vyrą ir du
kterį ir, priminusi jiems a- 
pie šventę, ėmė melstis 
drauge su mergaite. Lopšij 

; miegojo 9 mėn. kūdikis. Ko
šele vas kodėl tai išėjo į kie
mą. Pasinaudojusi vyro ne
buvimu. Košeleva pagriebė 
iš lopšio savo kūdikį įmetė 
jį į krosnį. Paskui norėjo i- 
mesti -ir mergaitę. Mergai
tės verkimą ir kūdikio klik- 
smą išgirdo vyras ir ibėgo 
grįčion. Baisus paveikslas 

| stojosi prieš jo akis.
Pas krosnį stovėjo žmona 

; su apsvilusiais plaukais ir 
' apdegusiomis rankomis, 
[krosnije ant degančių mal- 
| kų gulėjo kūdikis, o mergai
tę beprotė motina stūmė 
krosnin.

Su dideliu vargu pasisekė 
Košelevui ištraukt kūdikį iš 
krosnies ir paliuosuot duk
terį iš motinos rankų.

Per tardymą Košeleva ra
miai pranešė, kad norėjo 
nuvalyti nuo nuodėmių sa
vo vėlę ir savo vaikų vėles, 
kaip Abraomas atnešė Die
vui aukon savo sūnų. Kūdi
kis tą pačią dieną pasimirė 
baisiose kančiose.

Moterų judėjimas
Peterburgo moterų tiesų 

sulvginimo sąjunga ruošia 
Peterburge mokslo ir auk
lėjimo pramonijos parodą, 
kuri turėsianti aikštėn iš- 

noje kapeika: užmiršęs anie kelti Rusiios moterų kultu- 
tai, jis netyčia ją nurijo. Ka- ros plėtojimo laipsnį.

VISŲ ŽINIAI
Daugelis, kurie prisiuntė 

nuo pirmojo apgarsinimo 10 
centų ant Kalendoriaus, jau 
klausia išnaujo, kodėl iki 
šiol negauna. Gerbiamieji, 
meldžiame palaukti; gausit 
visi, kurie tik užsisakėt. 
Męs pradėjom Kalendorių 
siuntinėt tik 26 gruodžio, 
tad jau nekurie galėjo gaut, 
bet daugelis da galėjo ne- 
gaut, nes dabar pačta už
versta siuntiniais ir todėl 
daug ilgiau negauna, negu 
paprastai. Bet jeigu kurie 
£ tą laiką permainėt adresą, 
tad pasiimkit Kalendorių 
nuo senojo adreso, kurį bu
vot pridavę siųsdami pini
gus.

”Kel.” Administracija.

i

I

| DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS
Leidžia

III J. G. Gegužis ir draugai.

IaI
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So. Boston 935-W. Metas IX.

Iš Rusijos.
Laikraštininko suarešta

vimas
Aschabade, po kratos pa

darymo areštuotas laikraš
tininkas Polujan, kaltina
mas prigulėjime prie social
demokratų partijos.

žmonos pardavimas
Šiomis dienomis Dmitriev- 

kos kaime, Odesos apskr., 
valstietis Timofiejievas, bū
damas jau nevisai blaivame 
stovije, nuvyko pas savo 
draugą, kame gerai ”įrėžė.” 
Visiškai apsvaigęs T. prisi
kabino prie draugo, kad jis 
nupirktų jo žmoną. Po ne
ilgų derybų „dalykas” buvo 
sutartas ir T. žmona perėjo 
į jo draugo nuosavybę. Pas
kui, po gana didelių maga
ryčių, T. išėjo namo, palikęs 
pačia draugo bute. Išsiblai- 
ves T. pareikalavo savo pa
čios. Draugas ir klausytis 
nenorėjo. Parėjęs namo T. 
pasikorė.

Galvažudžio prisipaži
nimas

Lodziuje sužeistasai gal- 
važudis Piontek pasimirė 
ligonbutij. Prieš mirti jis į 
prisipažino kaltu visuose 
savo prasižengimuose. Jis 
užmušęs 10 miestsargių, 2 
žandauu, vieną oficierj, a- 
gentą, valdininką, darbinin-; 
ką, fobrikos direktorių, ban 
ko tarnautoją, — viso 18! 
žmonių. Jis gi kėsinosi ant 
Čenstakvo policmeisterio ir 
apsaugos skyriaus viršinin
ko gyvybių.

Piontek dalyvavo 13 dide
lių užpuolimu ant traukinių, 
krasų ir bankų. Jam vado- 
vauiant da neseniai buvo a- 
piplėštas vokiečių bankas 
Koto vienose, kame jis su
žeidė kasierių.

Nubaustas redaktorius
Nubaustas redaktorius 

laikraščio ”Den” 250 rb. už 
Įžangini straipsnį No 28 ir 
„Satiriko” redaktorius už 
straipsnius „Sazonovo pra
nešimas” ir „Nėra vietų.”

Dėlei kapeikos
Revelije, pradinėje mo

kykloje buvo šitoks atsiti
kimas: 8 metu vaikas, že- 

' mesniojo skyriaus mokinys, 
\ er ištisą valandą laikė bur- t x •
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IS AMERIKOS.|das. Cholera pasirodė jau! 
j ir tarpe bulgarų kariume- 
[ nės, kuri stovi ties Čatalja.

Į Londoną telegrafuoja, 
kad ta baisioji viešnia ap
lankė ir Mekką, kur dabar; 
susivažiavo 10,000 arabų 
maldininkų. Mat, miestas 
Mekka pas arabus da šven
tesnė vieta, negu pas muši 
Kalvarija. Arabas nebuvęs 
Mekkoj negali ir į dangų įei
ti. Taigi kas metai tenai 
susivažiuoja tūkstančiai a- 
rabų ir visuomet beveik lai
ke tokio susivažiavimo pasi
rodo tenai cholera. Pasiro
dė ji ir šįmet, ir šluoja be 
pasigailėjimo. Į 4 dienas kri
to 2 tūkstančiai arabų. La
vonų nespėja laidoti.

Portugalijoj vėl neramu
Eina gandas, kad Portu

galijos prezidentas Manuel 
de Arriga ketina rezignuoti. 
Visoj Portugalijoj neramu. 
Neseniai įvykęs Opportoj 
mušis tarp artilerijos ir pė
stininkų regimentų da dau
giau sudrumstė situaciją. 
Kareiviai susimušė dėl poli
tiškų pažiūrų skirtumo. 
Daug buvo sužeista ir daug 
riaušininkų areštuota, kurie 
bus atiduoti kariškam teis-

Turkai nepasiduoda
Londonas. — Kariaujan

čių valstybių atstovai nesu- 
; sitaiko ir gana. Turkai sta
to tokius reikalavimus, kad 
balkaniečiams beveik nieko 

| nelieka iš to, ką jie yra už
kariavę. Paveizdan, jie no
ri, kad Adrianopolis pasilik
tų turkams; Makedonija tu
ri but po sultono globa, bet 
valdoma balkaniečių išrink- 

į to kunigaikščio, kurį tečiaus 
! neminuoja Turkijos sulto- 
Įnas; toks kunigaikštis turi 
but protestonų tikėjimo ir 
iš neitrališkos (bešališkos) 

■ valstybės. Albanija gali tu
rėti savy valdą, tečiaus turi 
but po sultono vyriausybe ir 
valdoma otomanų giminės

‘kunigaikščio, renkamo pen- 
ikeriems metams. Visos E- 
gejiškose jūrėse salos turi 
pasilikti turkams. Kretos 

’ klausimas turi but atmestas 
[visai, nes tai dalykas tarpe 
Turkijos ir didžiųjų Euro
pos valstybių.

Tokius reikalavimus tur
kai išstatė konferencijai pe
reitoj subatoj. Balkanų at
stovai tam grieštai pasiprie- į mui. Visus nesutikimus ke 
šino. Bulgarų vadas d-ras “ 
Daniev pradėjo šaukti: ”Už 
ką tad mes mušėmės? Už ką 
męs mušėmės?” Juodkalni
jos delegatas Mijuskovič pa
sakė: ”Jei taip, tai aš pa
metu konferenciją ir grižtu 
ant karės lauko!” Kitas 
bulgaru delegatas turkams 
natėmijo: ”Jųs turit atsi
minti, kad jungtinė musų 
kariumenė da tebestovi ties 
Čatalja. Jei jus da nesutin- 
kat padalyti Europos Tur
kiją, tai tolimesnės derybos 
bus tuščias darbas.”

Turkai atsakė, kad jie da

I

dėjo šaukti savo vyrus var
dais. Viena jų ten pat ap
alpo ir parpuolus ėmė histe- 
riškai verkti.

Frank K. Painter, vienas 
iš apkaltintųjų, kaip tik iš
šaukė jo vardą, ištraukė iš 
savo kaklaraiščio špilką, iš 
kišeniaus pinigus ir atidavė 
savo advokatui.

Advokatai sako, jie duos 
apeliaciją, bet valdžia sako, 
kad jeigu už konspiraciją 
tuos žmones augštesnis tei
smas išteisintų, tai ji kal
tins juos kaipo „accessories 
to murder,” t. y. kad jie yra 
žuvusių laike ekspliozijos 
žmonių mirties priežastimi. 
Geležies darbų unija turi į 
20,000 narių ir visi beveik 
tos unijos vadovai ir virši
ninkai eina kalėjiman.

Koks baisus smūgis orga
nizuotiems darbininkams!

McManigal, kuris iš pat 
'*» prie

Didžioji „dinamitorių” byla 
pasibaigė — 38 unijistai 

apkaltinti
Pereitoj subatoj telegra

mos pranešė liūdną žinią iš 
Indianapolio teismo rūmų, 

, kur nuo kelių mėnesių ėjo 
■ didelė geležies darbų unijos 
vadovų byla. Iš 40 žmonių 
išteisinta tik du, o 38 atras- 

; ta kaltais. Bausmės tuo 
i tarpu da neapskelbta, 
palikta ant panedėlio, bet 
vistiek buvo jau žinoma, 
kad pagal įstatymų jiems 
gresia kalėjimas nuo 18 mė
nesių iki 39)/o metų.

Panedėlij, 30 gruodžio, 
! apskelbta jau ir bausmė. 
Prezidentas Ryan gavo 7 

|metus kalėjimo; kiti sekan
čiai: astuoni po 6 metus; du 
po 4, dvylika po 3, keturi po _ _
2, šeši po metą ir vieną die- pradžios prisipažino 
na. Sudėjus visų krūvon, kaltės ir paskui liko svar- 
išeina 113 metų kalėjimo.

Visi jie apkaltinti už suo
kalbį prieš kapitalą. Skai
tytojai turbut da atsimena, 
kad nelabai seniai Los An
geles mieste likos pasmerkti 
du broliai McNamaros už 
susprogdinimą tame mieste 
”Times” laikraščio spaustu
vės, kur kartu buvo užmuš-; 
ta ir 21 žmogus. Panašių 
ekspliozijų buvo da ir dau
giau. Daug suardyta ge
ležinių tiltų ir namų, kurie 
buvo ne unijistų statyti. 
Kas padėdavo dinamitą, 
niekas nežinojo. Bet kada 
išsiaiškino, jog ”Times” 
spaustuvę susprogdino Mc
Namaros, tuomet puolė ant 
jų atsakomybė ir už kitas 
ekspliozijas. Broliai McNa- 
marai buvo geležies darbų 
unijos centrališkais virši
ninkais. Kapitalistai pradė
jo galvoti, ar nebus čia tik 
galima paimti tos unijos ir 
skyrių viršininkus. Detek-_ ______________
tivų biuro užlaikytojas metai atneša smarkų smu- 
Burns pranešė, kad jis turi gį j Nuo naujų metų Suvie-

tas
I

I
I

jlia numestojo karalio šali
ninkai.
Baisybės ant karės lauko
”The Baltimore Ameri- 

can” gavo iš karės lauko ži
nią apie sudeginimą 6,000 
žmonių lavonų. Yra- tai pa
sibaisėtina žinia. Ties Ku- 
manova siautė pašėlęs mu
šis turkų su serbais, šeši 
tūkstančiai sveikų vyrų li
kos išskersta iš abiejų pu
siu. Pagaliaus turkai pasi
traukė. Tuo tarpu pradėjo 
temti vakaras. Palaidoti vi
sus lavonus serbams išrodė 
perdaug darbo. Vyriausy-

•

lauks, ką jiems iš Konstan-Hepe sukrauti juos kru- 
tmopolio nranes. Tikėtasi,; von p0 20 ir iki 100 lavonu 
kad panedėlij jie nusileis. ir sudeginti juos. Nakčia 
Bet kur tau. Atsidarė 30 serbų kareiviai apipilstė tas

Nakčia

i

v •

blausiu valdžios liudininku 
prieš unijistus, taipgi busiąs 
nubaustas, bet kol kas prie 
apkaltintųjų jis da nepri- 
skaitytas.

125,000 rubsiuvių išėjo 
į streiką

i New York. — 30 gruodž. 
išryto sustreikavo visi New 
Yorko ir Brooklyno rubsiu- 
viai. Streikuojančių skait
lius siekia 125,000 žmonų. Iš 
priežasties tokio streiko su
stojo apie 4,000 dirbtuvių. 
Reikalavimai šitokie: 8 va

landos darbo; padidinimas 
algos ant 20 nuošimčių; ma- 

: žiausia (minimum) alga $10 
į sąvaitę merginoms ir $16 
vyrams; panaikinimas vai- 

; kų darbo ir darbo namuose.
Streike dalyvauja 2,000 lie- 

. tuvių.
Smūgis ekspresinei hydrai

Ekspresų kompanijoms, 
i kurios kaip ta hijena siur- 
i bė visuomenės kraują, nauji

gruodžio 7-ta sesija, turkai 
praneša. kad iš pastatytų 
«nbatoi reikalavimų jie ne
išleidžia nieko, tik pridėti 
p-ali. Balkanų delegatai pra- 
dėio turkus atakuot ir posė
dis pertraukta.

Bulgarija gatava pradėti 
karę išnaujo

Sofija. — Iš viso ko čionai 
aiškiai matosi, kad Bulgari
ja rengiasi pradėt karę su 
Turkija išnaujo. Karės mi- 
nisteris liepė jau šaukti re
krutus (naujokus), kuriems 
kitaip pripultų stoti Į kariu- 
menę tik 1914 metuse. Vy
rai iki 60 metų taipgi turi 
stoti po kariška vėliava.

Tas viskas parodo, kad 
Bulgarija rengiasi pertrau
kti taikos konferenciją, ku
ri dabar laikoma Londone, 
ir pradėti išnaujo perti tur
kams kailį, jeigu jie da ne
nusileidžia.

Cholera šluoja
Tarp turkų kariumenės 

siaučia cholera. Jis šluoja 
kas diena šimtais. Apskai- 
skaitoma, kad nuo to laiko, 
kaip prasidėjo karė su Bal
kanais, cholera paėmė dau
giau, kaip 25,000 žmonių. 
Apart choleros siaučia da ir 
kita biauri liga — tai tyfoi-

• v lavonu krūvas kerosinu iri ___ ___  ___ ____
uždegė. Bežiūrint kelių ak- j jau ir prirodymus, jog kiti^ „yių Valstijų^krosoje įvesta 
ru žemės plotas persimainė tos uniios viršininkai taip siuntinių skyrių. Dabar jau 
i liepsnojančią jurą, kur ke- pat kalti. Ir kaip tik Mc- siunčiant kokį daiktą, jei jis 
pė 6,000 žmonių kūnai. Narrarų byla pasibaigė, nesunkesnis kaip 11 svarų.

Ar reikia da kitur jieškot: prasidėjo areštai Jcitų virsi- galima siųsti per krasą, ku- 
" ri veža daug pigiau, negu 

privatiškos ekspresų kom- 
i panijos. Iki šiol tokio sky
riaus krasoj da nebuvo ir 

i viską reikėdavo siųsti eks- 
! presais, kurie plėšdavo kaip 
i tikri razbaininkai. Paveiz- 
I dan, už vieno svaro siuntinį, 
jeigu jis netoliau siunčia
mas kaip 50 mylių, ekspre
sinės kompanijos lupdavo 
25c. Krasa tokius siunti
nius vežš už 5 centus.

Taip pat turėtų atpigti ir 
kiti dalykai, jeigu visa iš- 
dirbystė pereitų į visuome
nės rankas (krasa visuome
nės Įstaiga). Kodėl tad jus 
priešingi socijalizmui, kuris 
reiškia visuomenišką turtu 
valdymą?

Du senatoriai kalėjime
Columbus, Ohio. — 28 d. 

gruodžio atsisėdo čia 4 me
tams kalėjiman du valstijos 
senatoriai už parsidavimą; 
vienas jų republikonas, ki
tas demokratas, abudu ad- 

I vokatai.

pė 6,000 žmonių kūnai. Nairarų byla _ pasibaigė, nesunkesnis kaip 11 svarų.

pragaro? ninku, iš kurių 38 pereitoj
Bai§i audra j subatoj ir apkaltinta.

Londonas. — Paskutinė- Byla prasidėjo 1 spalių ir, 
mis dienomis ant Angliškos j ^raukėsi iki 28 gruodžio, 
nertakos siautė baisi audra. Valdžios liudininkų prieš 
Sudaužyta daug laivų ir žu-: unijistus buvo .549; apkalti- į 
vo 80 žmonių. Nuostolių pa- nimo aktas susidėjo iš 25000 • 
daryta į 5,000,000 dolerių. ; spausdintų puslapių.

Austrija gatava į karę Pradėjus teismo klerkui ■
Mobilizacija Austro-Ven- skaityti apkaltintųjų var

dus. teismo salėj prasidėjo0-riini nahaio-ta Viskam iauv A,,2 M- tragiškiausia valanda. Pir-gatava į karę. Keturi kor
pusai kariumenės sutraukti 
Serbijos parubežije; 3 kor
pusai stovi Galicijoj, Rusi
jos parubežije; 2 korpusai 
Bosnijoj ir Hercegovinoj, o 
da 3 korpusai stovi šalies 
vidurije, kariškuose cent
ruose.
. .Mirė vokiečių užsienio I 

ministeris
Stuttgart. — 30 gruodžio 

mirė čionai Vokietijos už
sienio ministeris Alfred von 
Kiderlein Waechter. Laik
raščiai spėja, kad jo vieton 
bus paskirtas kunigaikštis 
Bernstorff, dabartinis am
basadorius Washingtone.

mutinis ant apkaltintųjų su
rašo buvo Ryan, unijos pre
zidentas. Kada jis atsisto
jo, tarp žiūrėtojų ant veidu 
pasirodė ašaros. Buvo tai 
žmogus apie 70 metų am
žiaus ir, kaip jis pats sakė, 
taip daug tai unijai tarna
vęs, taip daug dėl jos važi
nėjęsis, kad niekados netu
rėjęs namų ir, išskiriant 
du suaugusiu sunu, neturįs 
jokios šeimynos.

Kada liepta visiems ap
kaltintiems prieš teismą at
sistoti, apie 30 moteriškių, 
v,irios sėdėm salės užnaka- 
lij, verkiančiais balsais pra-
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2 KELEIVIS

Peržvalga.
Kas buvo „šnipas?”

„Lietuva” užsimanė pa- 
mėgzdžioti Burrcevo rolę, 
bet netinka ir gana. Prasta 
iš jos „aktorka!” Ji seniai 
jau pradėjo bubnvti, kad 
tarp Sąjungos vadovų (o 
kaipgi!) yra šnipų. Ji šni- 
pinėjusi šešis mėnesius, kol 
tą slaptą gaivalą susekusi. 
Mėnuo ar daugiau tam atgal 
ji pradėjo bubnyti, kad 
jau-jau ir faktus apskelbs. 
Porą sąvaičių praleidus pa
talpino kelias eilutes to „šni
po” pranešimo, o nuo savęs 
pridrožė pusę puslapio. li
tą pačia tuščia pasaka užė
mė da kelias skiltis sekan
čiam numerije. Bet šnipo 
vardo vis da neskelbia. To, 
mat, reikalaujanti jos takti
ka (sic!!!). Trečiam nume
rije (būtent No. 51) ji da 
daugiau išpūtė tą burbulą. 
Prirašvta čielos 8 skiltis; at-*7 v z

kartojama išnaujo tas pra
nešimas ,ką dvi sąvaitės at
gal buvo jau tilpęs, ir vėl iš
naujo malami vis tie patįs 
miltai. Ir "Lietuvai,” ma
tyt, išrodo, kad ji čia atlie
ka labai svarbų darbą. Bet 
galų gale pasirodo, kad tuo 
„šnipu” yra nekoksai Juozas 
Konkolauskas, kuris gyvena 
Waterburyje, Conn., ir pri
klauso prie vietinės L.S.S. 
kuopos. Žmonės, kurie tą 
subjektą pažįsta, sako, kad 
tai tokis vyrukas, kuris ne
žino ką jis daro. Ką jis kal
ba ir veikia —kuopos nariai 
neima to nė atidon, nes jis 
visiems yra žinomas kaipo 
„nepavojingas Dievo šutvė- padidinta 
rimas.”

Taigi iš didelio debesio iš
ėjo visai mažas lietus. „Lie
tuva” skelbė, kad tai žvmusz «/

Sąjungos vadas, o tuo tarpu 
vyrukas, neturintis vardo 
nė vietinėj kuopoj, iš kurios 
dabar, be abejonės, ir visai 
bus išbrauktas,

Tiesa, toji skunda buvo pa
rašyta vėliau. .v

kun. Olšauskas nenukentė
jo. Net skundikas liko iš
duotas. Iš to visko jau aiš
kiai matosi, kad jis ne šni
pas. Bet vistiek jo darbu 
piktinamės ir tikimės, kad 
pasipiktins visa Sąjunga. Ir 
męs tikim, kad Sąjunga iš 
savo tarpo tą žmogelį praša
lins.

Bet to da negana. „Lietu
va” dabar turi paaiškinti, iš 
kur ir kokiu budu ji gavo tą 
Konkolausko pranešimą, ad
resuotą Suvalkų gubernato
riui, nes kitaip ji stato save 
į gana tamsią poziciją. Jeigu 
tas pranešimas buvo tik pa
rašytas. bet visai neišsiūs-V Z Ar

tas ir todėl „Lietuvos” šni
peliai jį išvogė, tai kokią jis 
gali turėti legališką vertę? 
Bet jeigu tas pranešimas a- 
tėjo į „Lėtuvos” redakciją iš 
rusų valdžios rankų, tai te
gul ji paaiškina, iš kur čia 
tokia bičiulystė su šnipų val
džia?

Tikimės, kad „Lietuva” 
nenorės užsitraukti ant sa
vęs visuomenės nuožiūrą ir, 
sykį jau pradėjus, užbaigs 
šį dalyką taip, kad viskas 
butų aišku.

Antroji Macocho byla.
Rusijos laikraščiai prane

ša, kad antroji Macocho by
la išėjo nekaip. Kun. Ma
cochas tikėjosi, kad baus
mė jam bus sumažinta, ap
simetė net bepročiu, bet nie
ko negelbėjo,- teismas nu- 

I baudė jį da aštriau. Pirma 
jam buvo paskirta 12 metų 
katorgos, dabargi — 15. Jo 

i mylimai Elenai irgi bausmė 
i — 6 metai kator

gos. Kun .Olesinskis, kuris 
sykiu su Macochu vogė 
„stebuklingojo” kliošto- « 
riaus brangenybes, gavo 3 
metus.

Skaitytojai turbut atsime
na, kad kun. Macochas api
plėšė "Stebuklingosios pane
lės švenčiausios” paveikslą

Na, ar reikėjo dėl tokio čenstakavoj’, auksą ir dei- 
menknielao kelti tokias šen- mantus pardavė žydams, o 
sacijas. Tokio bluffo ne- pinigus prašvilpė su paleis-
padarytų nė geltonieji laik
raščiai, ką vien tik triukš
mais gyvena. Argi ne šva
riau, argi nerimčiau butų 
buvę, jeigu „Lietuva,” ga
vus dokumentą, butų iškar
to jį apskelbus, kaip, dalęis- 
kime, „Tėvynė” padarė su 
Kutros affidavitais? Juk 
tai galima buvo padaryti 
vienam numerije, neuži- 
mant nė vienos skilties vie
tos. ”Lietuva” gi bubnijo 
apie tai per kelias sąvaitės, 
prirašydama po 8 skiltis 
antsyk. Jeigu tas ne 
„bluff,” jeigu tas ne skysta 
sensacija, tai pasakykit,: 
kaip tai pavadinti kitaip?

Męs sykį jau pastebėjom, 
kad ”Liet.” turi apskelbti to 
žmogaus vardą, o ne pusti 
į sensacijos ragą. Iš mus 
pastabos ji vėl išpūtė pūslę, 
buk „Keleivis” apgina šni
pus. Ne, gerbiamieji, neda
rykit tik jus to, o ”Keleivis” 
nedarys. ”Keleivis” pikti
nasi iš tokio Konkolausko 
pasielgimo. Vienok „Kelei
vis” netiki, kad tas žmogus 
yra tikras šnipas. Šnipų a- 
matas reikalauja gudresnių 
žmonių. Čia gi yra niekas 
daugiau, kaip neapgalvotas 
neišmanėlio darbas. Vyru
kas karštas, be liogikos, per
pykęs ant kunigų, kad tie 
taip mulkina žmones ir da 
didesniam jų vaikų mulkini
mui renka iš jų pinigus da- 

-vaikinėms savo mokykloms 
statyti, užsidega kerštu ir 
rašo rusų valdžiai skundą 
ant tų kunigų, manydamas, 
kad nors rusų valdžia juos 
nubaus. Bet jis apsiriko. 
Kun. Olšausko netik nenu
baudė, bet žandarai be kepu
rių jį pasitiko, kada jis par
grįžo iš Amerikos. Matyt, 
kad savas savaiį pažįsta.

tuvėms, kurias susikviesda- 
vo i klioštorių ir naktimis 
keldavo balius. Paskui jis 
nužudė savo prolį ir pradėjo 
gyventi su jo pačia, Elena. 
Slepiant brolio lavoną išsi
aiškino Macocho piktadarv- 

.stėS.
Lietuvos Kryžiai.

Lietuvių Dailės Draugija, 
kuri rūpinasi pakėlimu dai
lės Lietuvoje, prisiuntė 
mums didelį Lietuvos kryžių 
albumą, kurį ji šįmet išleido. 
Yra tai vienas iš stambiau
sių darbų, kokį šį draugija 
musų dailės dirvoje yra at
likusi. Reikia žinoti, kad 
iki šiol kryžiai buvo beveik 
vienatiniu lietuvių dailės pa
veikslų. Juose atsispindi 
netik visa musų liaudies dai
lė, bet jos skonis ir laipsnis.

Konfiskuotas socijalistų 
laikraštis.

Viennoje, Austrijos sosta- 
pilėje, policija 
visą „Arbeiter 
laidą, kur buvo 
tarptautiškos 
konferencijos 
protestuojantis 
Dėl tos priežasties socijalis
tai pakėlė didelį triukšmą 
Austrijos parlamente. Jie 
priešingi žmonių skerdvmui 
ir turi pilną tiesą prieš karę 
nrotestuoti, jeigu valdžia ir 
dvasiškija gali už ją 
tuoti.

■ Svarbiausiu klausimu su-'
Bet vistiek sivažiavime busiąs agitaci- apie X-spindulius. 

jos ir „Rankpelnio” klausi- ”T — J-,A
• mas. Mat, dėl stokos agita-
• cijos Did. Britanijos Sąjun

ga silpnai gyvuoja, o per tai 
ir „Rankpelnis” palaikyti 
sunku. Taigi susivažiavi
mas turės nutarti, ar leisti 
„Rankpelnį” toliau ,ar ne.

„Rankpelnis” yra vienin
teliu lietuvių darbininkų ži
bintuvu Škotijoj ir visoj 
Anglijoj. Jeigu jisai užges
tų, musų draugams pasida
rytų didelė dvasiška skriau
da. Be spausdinto žodžio, 
tai taip kaip nakčia be švie
sos. Ir jeigu ta pati Sąjun
ga (D. Britanijos) dabar 
gyvuoja silpnai, tai užgesus 
„Rankpelniui” ji, beabejo- 
nės, visai užmigtų.

Draugai, ką darysite, ką 
ne, bet „Rankpelnio” nepa- 
leiskite iš rankų. Jis yra 
gyvasties balzamu jūsų or
ganizacijos kūne, jis jūsų 
šviesa, jis jūsų kelrodis, jis 
didžiausis jūsų ginklas.

Užgesus „Rankpelniui,” 
užviešpatautų tenai tokia 
Tilžės „Birutė” su pasenu
siomis savo pasakomis apie 
musų didvyrius kunigaikš- 
čus.

Kad Škotijos draguams 
lengviau butų savo laikraš
tis palaikyti, męs patariam 
užsirašyti jį ir amerikie
čiams. Laikraštėlis nors 
nedidelis, bet naudingas. Y- 
ra gerų straipsnių ir ži
nučių. Kainuoja tik 4 šilin
gus ($1.00) metams. Adre
sas toks: „Rankpelnis,” 76 
Main st., Bellshill, Scotland.

„Tiesos žodis socijalis-
tams.”

„Draugas” susirinko vi
sus savo straipsnius (jei 

'taip juos galima pavadinti), 
kurie jame buvo tilpę pole
mikoj su „Keleiviu,” ir išlei
do juos atskiroj knysutėj, 
po antgalviu: „Tiesos žodis 
socijalistams.”

Kas skaitė tuos kunigų 
pliauškimus „Drauge,” tas 
žino, kad tiesos tenai nėra 
nė pusės žodžio, fakto nė 
vieno, vien tik nepamatuoti 
kunigiški pliauškimai, ku
riuos „Keleivis” sumušė į 
dulkes. Ir jeigu iš tokios 
medegos kunigai tveria sau 
„literatūrą” kovojimui su 
socijalistais ,tai da sykį jie 
išrašo sau paliudijimą, kad 
jų argumentų arsenale galu
tinas bankrutas.

v”

konfiskavo 
Zeitung” 

atspaustas 
socijalistų 

manifestas, 
prieš karę.

agi

DiLietuviai Socijalistai 
džiojoj Britanijoj.

„Rankpelnis” praneša, 
kad centro komitetas nuta-: 
ręs šaukti Liet. Soc. Sąjun
gos Did. Britanijoj susiva
žiavimą, kuris įvyksiąs 3 
sausio, 1913 m., Bellshillio j 

'mieste, Škotijoj. 1

f'
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„Moksleivis.”
Tai naujas mėnesinis laik

raštukas, Amerikos Lietu
vių Romos-Katalikų Moks
leivių Susivienijimo orga
nas.

Pirmas „Moksleivio” nu
meris išėjo lapkričio mėne- 
siie, Chicagoj. Pakraipa kle- 
rikališka. Darbininkui nė
ra kas jame skaityt.

Polemika
ir Kritika.

„Stebuklai” apie X-spindu- 
lius.

„Laisvė” iš mano privatiš- 
ko jos redaktoriui laiško pa
sidarė sau straipsni „X- 
spinduliai,” kuri atspausdi
no savo numerije 102. Taip 
pasielgė su mano laišku be 
jokio manęs užklausimo ir 
be jokio mano daleidimo ir 
savarankiškai padėjo po juo 
mano vardą. Bet kas blo
giausia — tai „L.” pati prie 
mano laiško mano vardu 
prirašė šį didelį absurdą:

”Su pagelba X-spindulių 
nufotografuoja žmogaus 
kūno vidų ir tuomet aiškiai 
pamato, kas ten yra ir kokia 
kūno dalis genda,” ir t.t. •

Taip kalba apie X-spindu- 
lius tik stebuklingi dakta
rai, medikališkos klinikos,

na, ir tie, kurie nieko nežino Kliubo naudai. Pelnė mažai. • dėl to, kad lošėjai buvo vien 
Nuo to laiko viršminėta kp. tik suvalkiečiai ir kitų į sa- 

• | vo tarpą nepriėmė, juokda
miesi, buk kiti lietuviai ne
moka kalbėt, už tai negali 
būt ir aktoriais. Gal p. Tei
sybę Mylintis paaiškintų, 
kas tie „kiti lietuviai” buvo? 
Ar nebuvs tas tik jo paties 
išmislyta?

Toliaus p. T. M. sako, kad 
lošimas nusisekė vidutiniš
kai, tik nudavimo stokavo. 
O gal p. T. M. gerai nenutė- 
mijo? gal akinius namie už
miršo? (tai ne argumentas. 
Red.) Ant kiek yra žinoma, 
tai p. Teisybę Mylintis nė 
kiek nesupranta scenos (o iš 
kur gi žinoma, kas tuo T.M. 
yra? Red.), tik rašo, kas 
jam patinka. Ant kiek pa
menam, tai p. T. M. jau pirm 
laiko kalbėjo, kad grinoriai 
pradėjo mokintis teatrą loš
ti, bet nieko neišeisią iš to. 
Tečiaus ant to nežiūrėta ir 
23 lapkričio sulošta dvi ko- 
mediji. Buvo pakviesta iš 
Chicagos du draugu, kurie 
suprato scenos reikalus, ir 
jie pagyrė lošėjus už jų dar
bštumą, ypač pirmą sykį iš
ėjus ant scenos.

Da toliau Teisybės Mylė
tojas kabina jau ir ypatas 
neteisingai. Jis sako, kad J. 
D—kas buvo pastatytas val
gių krautuvėj už darbinin
ką ir nuvarė tą krautuvę be
veik jau arti galo. O kur gi 
buvo direktoriai, jeigu dar
bininkas galėjo taip šeimi
ninkauti? P-nui Teisybės 
Mylėtojui geriau tiktų gal 
kitokis vardas — Melcr My
lėtojas, nes su teisybe jis to
li apsilenkia.

Teisybės Jieškotojas.
MT. CARMEL, PA.

Lietuviai gyvena čia suti
kime, tik „pėdės” dienoje 
biskį mėgsta išsigerti ir ki
tokių „linksmybių” para
gauti. Organizativiško dar
bo gi nėra kam veikti, nes 
nėra inteligentijos. Biznie
riai rūpinasi tik apie savo 
biznį, kur tik nesusitiksi, 
ten jie giriasi su savo biz
niu, kaip tas Džian Bamba 
su savo mokslu ir gudrumu. 
Laikas butų darbininkams 
pasistengti patiems šį tą vei
kti; susitverti kuopelę, nu
sisamdyt kokį kambarį ir la
vintis. Aš pirmutinis prie 
to prisidėčiau.

Senas Singelis.
CHICAGO, ILL.

22 gruodžio, Dramos 
Draugija statė „Jonines” 
ant scenos Hull House. Vei- 

■ kalas gana užimantis ir į- 
spudingas, bet sulošė jį ne- 
taip. kaip reikėtų. Ypač 
prastai lošė atsižymėjusie
ji Chicagos aktoriai (žvaig
ždės, kaip jie save vadina). 
Tos mūsiškės scenos „žvaig
ždės” lošė daug prasčiau už 
tuos, ką visai da mažai žino
mi Chicagos teatrą mėgs
tančiai publikai artistai-mė- 
gėjai.

Imkime „Jonines.” 
Vogelreiteris (dvarponis) 

pirmame akte išrodė taip, 
kaip pirmą sykį ant scenos: 
nerviškas, sustingęs ir aiš
kiai buvo matyt, kad neži
nojo savo rolės žodžių — 
painiojosi. Kituose tktuose 
jis pasitaisė, kaip ir įsidrą
sino, bet vistiek lošti ne- y 
sisekė. Nugremiruotas jis 
buvo taipgi netikusiai. Akis 
išrodė kaip sudaužytos — 
pajuodusios.

Kristina, Vogelbrieterio 
pati, atliko savo rolę, galima 
sakyt, gerai; bet nugremi- 
ruota ir ji buvo neatsakan
čiai: išrodė daug jaunesnė 
už savo dukterį ir taip-pat 
perdaug išjuodintos akis. 
Truda, jų duktė (M. Mont- 

viliutė), sulošė savo rolę ar
tistiškai. Ji tarsi gimus toj 
rolėj. Matyt, kad aktorė iš 
jos gabi ir supranta aktorės 
užduotį. Už gerą lošimą ji

n

rėdamas gauti nuo manęs 
informacijas apie X-spindu- 
lius, man rašė:

„Malonus Drauge, bukite 
taip geras, atsakykite ant 

į šio klausimo: ’Kas tai yra 
X-spinduliai-’.„ Jis nė puse 

s žodžio neužsiminė, kad tai 
ketina įdėti į „Laisvę” mano 
vardu. Aš atsakiau trum
pai, aplamai, suteikdamas 
jam ypatiškas informaci
jas. Po savo atsakymu su
vis nepadėjau savo vardo.

Man rodos, „Laisvė” turė
tų suprasti, kad tai labai ne
padoru iš privatiško keno 
nors laiško, be jo autoriaus 
leidimo, padaryti straipsnį 
ir dar autoriaus vardu pri
rašyti nonsensų (apart kai- 
kurių mažesnių iškraipy
mų). "Laisvės” pasiegimą 
skaitau už didelį manęs ap
šmeižimą.

Kazys Vidikas.

Laisvės” redaktorius, no- ant scenos daugiau nepasi
rodė. Bet 1911 metų pabai
goj SLA. kp. vaidino „Neti
kėtai” savo naudai. Publi
kos susirinko apie 225 ir pel
no buvo apie $30.00. Paskui 
mokinosi „Ponas ir Muži
kai,” kurį p. Alaburda kri
tikuoja. Kritika reikalinga, 
tik pamokinanti, o ne užsi- 
puolanti. O p-nas Alaburda 
prirašė daug neteisybės. 
Ant galo jis sako, kad buvo 
sakyta monologas ir Džian 
Bambos „spyčius.” Mono
logo visai nebuvo, buvo tik 
„spvčius.” Toliau p. Ala
burda negali suprasti, kas 
tai butų per draugija SLA. 
teatrališka kuopa. Mažai 
jis žino apie draugijas, da 
mažiau apie teatrus. Ši k-pa 
turi jau apie už $23 turto ir 
rengiasi 
Ko nemoka 
kas bloga — pataisys, bet 
veikti nenustos.

K. Demikis.

toliau darbuotis.
išsimokins,

Dėlei p. Alaburdos kores
pondencijos.

49-tame „Keleivio” nume
rije tilpo p. Alaburdos žinu
tė iš Wilkes-Barre, kur ap
rašoma teatras, kuris buvo 
suloštas 21 lapkričio. Visų 
pirmiausia p. Alaburda sa
ko, kad buvo sudarkytas 

; pats veikalas, nes tik tūlos 
jo vietos buvo lošiama — ki
tos praleista.

Ištikro gi veikalas nebuvo 
sudarkytas, o jei ir buvo, tai 
ne iš lošėju kaltės, šis vei
kalas buvo jau trečios laidos 
ir tris aktai buvo iš jo išleis
ta, ką pats veikalo autorius 
ir padarė; taigi jis turbut 
matė reikalą tą padaryti, 
nes kiti aktai perdaug ap
sunkina veikalo pastatymą 
dėl sunkių gamtos dekoraci
jų. Patarčiau p. Aalabur- 
dai pirma pamatyti veikalą, 
o paskui kritikuoti.

Toliaus jis sako, kad lošė
jai buvę be jokio gabumo. 
Gali būt. Bet iki šiol pas 
mus niekas geriau da neat
liko. Męs irgi, kaipo darbo 
žmonės, negalėjom atlikti 
artistiškai ir to negalima nė 
reikalauti. Sulvg musų išsiJ 
lavinimo ir inteligencijos lo
šimas, galima sakyt, išėjo 
vidutiniškai.

Da toliau jis sako, kad 
publika buvo įpratusi lanky
tis į socijalistų parengtus te
atrus, tai ir čionai atsilan
kė, bet dabar ji apsivilė. 
Jeigu socijalistai įpratino 
publiką lankytis, tai turiu 
paklausti p. Alaburdos, ko
dėl jie pora metų jau nieko 
nerengia? Juk jūsų darbu 
yra, anot p. Alaburdos, 
"šviestis ir šviesti.” Pažiū
rėkime į dalykus giliau, o 
viskas bus aišku. Pamatysi
me, kas ištikrųjų pripratino 
publiką lankytis į teatrus.

1909 metais buvo rengia
ma pastatymui „Bomba.” 
Pelnas buvo skiriamas įkū
rimui knygyno, o jei -butų 
nuostolių, "tai 9-ta kuopa ke
tino uždengti. Kada sulošė 
ir pelno buvo $50.00, tąsyk 
musų veikėjai apie knygyną 
jau nekalbėjo, bet išsidalino 

i pinigus ir vaikščiojo po sa- 
liunus girdamiesi: „Ar žinai 
kas aš? — Artistas!” Drau
gas, kuris davė repeticijoms 
salę ir dirbdamas perstaty
mui bombą sisižeidė, liko iš
juoktas. Ir nuo to musų 

i veikėjai nustojo žmonių už
uojautos. 1910 metais kuo
pa vaidino veikalėlį (vardo
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Ant debatų.
Patariu drg. J. S. Pruse- 

laičiui tokius neva kalbėto
jus, kaip J. Liutkauskas, ku
ris važinėjasi ir šmeižia y- 
patas, geriau pakviesti ant 
viešų debatų, negu rašinėti į 

i laikraščius. Debatams vie
pta gali būt paskirta Water- 
buryje, Union Cityje, Nau- 
gatucke, ar kitam mieste, 
Connecticut valstijoj. Daug 
bus geriau pasikalbėti . su 
juo ypatiškai, sustojus akis 
prieš akį, o susirinkusioji 
publika galės išnešti nuos
prendį, keno teisybė ir kas 
meluoja.

Aš šaukiu Liutkauską į 
tokius debatus bile valan
doj ir bile dienoj, kada jam 
parankiau, Waterburyje ar
ba Union Cityje ir Nauga- 
tucke. Turiu čionai gražią 
lietuvišką svetainę ir galė
sime pasikalbėti, ar Susi
vienijimas legališkai perėjo 
į naują gyvenimą, priimda
mas naują konstituciją, ar 
ne? Ar Susivienijimo kuo
pos šaukdamos valstijines 
konferencijas darė gerai, ar 
ne? J. A. šunskis,

183 Hillside avė., 
Naugatuck, Conn.

KORESPONDENCIJOS
LEWISTON, ME.

Vietinė LSS. 105 kp. ren
gė diskusijas, ant temos „Ar 
reikalingi religiški tikėji
mai ir ar atneša naudą kata
likiškas tikėjimas,” bet išti- 
krųjų diskusijos ėjo „Kas y- 
ra katalikų tikėjimas.”

Diskusantai buvo paskirti 
prieš tikėjimą J. Liaudans- 
kas ir Krapovickas, o ap
genėjai tikėjimo — F. Kau- 
lakis, F. Statkus ir P. Gur- 
klis. Pastarasis, vietoje sta
tyti trumpus ir aiškius klau
simus, pradėjo sakyt pamo- 

, kslus apie Maižį. J. Liau- 
danskas pradėjo sakyt tą 
pačią istoriją remdamasis 
mokslo davadais; taip ir 
traukėsi, tai vienas kalbėjo, 
tai kitas, ir iš šalies žiūrint 
neišrodė diskusijos ir nega
lima pasakyt, kuri pusė lai
mėjo, nes ginčų jokų nebu
vo.
Publikos buvo pilnutė sve

tainė, bet nė vienas iš publi
kos už tikėjimą neatvėrė 

Į burnos, ar už tai, kad jų nie
kas neužklausė, ar gal jaus
damiesi silpnais esą.

Gaila tų šv.Baltramiejaus
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nepamenu) pavasari; publi- draUgų, kurie tik pašaliais 
kos susirinko vos tik j 100 moka urgzti ant bedievių,
ypatų. Išėjo ant lygių — 
nė pelno nė nuostolių. Ru- 
denij lošė ”Musų Gerasis” 
Plvmouthe Pa. Surinko tik 
už sėdynės. Žiemą nepame
nu ką lošė Scrantone, Pa., 
kiek pelnijo. nežinau, bet 
pelnijo nedaug. Paskutinį 
lošė savo mieste Vytauto

bet ant diskusijų tai bijo ir 
pasirodyt.

D. G. Balčiūnas. 
STEGER, ILL.

”Kel.” 50 tūlas p. Teisybę 
Mylintis rašo, jog į buvusį 
stegeriečių vakarą publikos 
mažai atsilankė, o tai turbut
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gavo gražų bukietą gėlių. 
Vienok nugremiruota ji bu
vo labai prastai — veidas iš
rodė nešvariu.
Georg von Hartvig buvo 

neatsakantis savo ralei. 
Čia reikia iškalbingo, ener
giško ir simpatiško žmo
gaus, kurį moteris myli. 
Jis gi kalbėjo be jokio jaus
mingumo, be jokios energ- 
jos. Visai neišrodė ant to
kio, kuri merginos galėtų 
mylėti. Ir da nerangesniu 
jis pasirodė, kada negalėjo 
nė tiek susiprasti, kad pasi
lenkti ir pakelti nuo grindų 
artistei bukietą.

Marikė, priimtoji Vogel- 
reiterių duktė (p. Darnijo- 
naitinė) tiko savo rolei labai 
gerai, tik kartais neatjautė 
savo žodžių. Ji irgi gavo gė
lių bukietą. Nugremiruota 
buvo labai prastai — atrodė 
senesnė už savo motiną.

Valkata — Rožė pagirti
nai atliko savo rolę. Visa 
publika plojo rankomis.

Raffke, pasterio pagelbi- 
ninkas, nugremiruotas buvo 
nežmoniškai, už tai turbut ir 
lošti jam nesisekė. Jis išro
dė kaip vaškinė figūra iš 
muzėjaus. Taip jis ir lošė— 
be jausmų, be energijos — 
vaikščiojo po sceną kaip 
žvakė, tartum iš vieno kau
lo.

Ploetz, urėdas, lošė atsa
kančiai.
Mademoiselle (n. Šlikienė) 

atliko savo užduoti puikiai.
Sceneriia sutvarkyta bu

vo prastai. Trečiam akte, 
kada reikėjo uždaryti ant 
scenos duris ir užtraukti 
langus, tai durų aktoriai ne
galėjo surasti, o langų už
dangos pradėjo pulti žemėn.
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tlizmas. Daug naudingiau klausti, tai klauskite, o męs labai norėtų dalykus taip 
butų lietuviams lankyti šito- atsakysime.

Vienas iš publikos užklau
sė:

„Už ką Bagočius areštavo 
Živatkauską ir dar ketina 
vėl Susiv. keršyti; ar jis tą 
gali?”

Račkauskas papasakojo 
visą buvimą Bagočiaus Su
sivienijime ir pridūrė: „Aš 
Bagočių, kaipo ypatą, labai 
gerbiu, nes tai iškalbus ir 

: gabus vaikinas, bet kad jis 
pradėjo kabinėtis prie orga
nizacijos, tai aš prieš jį ko
vosiu, kol jis ar aš nekrisiu 
toj kovoj.” Priminė, kad, 
Bagočius priimdamas pre
zidento kandidatūrą ir su
šaukdamas ekstra seimą 
Wilkes-Barre, Pa., padarė 
Susiv. į porą tūkstančių 
nuostolių (!? Rd.). Kada 
Staškuno broliui prisiuntė | 
čekį ant $150.00 ant Bago
čiaus vardo, tai Bagočius 
nepadavė jį Staškunui, bet 
pats bankoje išmainęs, o 
Staškunui padavęs tik $75, 
už šitą tai męs galim Bago- 
čių nasodinti už grotų ir jei
gų jis dar bandys Susivieni
jimui keršyti, tai męs aps
kelbsime faktus ir priversi
me Bagočių tylėti, nes jis 
neturi tiesos pasirašyti ban
koje kaipo Staškunas.

Toliaus sakė, kad ne Su
sivienijimas skundė Bag. 
valdžiai už turėjimą dviejų 
ukėsiškų popierų, bet skun
dė geras jo draugas (pavar
dę užmiršau) ir kad teismas 
pasigailėjęs Bagočiaus kai
po jauno moksleivio, išteisi
no ; kad Bag. teisme nesitiki 
nieko laimėt, tai iš pasalų į- 
kando Sus-mui, suareštuo
damas jo prezidentą. Kad 
Kutra - Vasiliauskas-socija- 

; listas-vienas iš „Keleivio” 
i leidėjų ir bendradarbių, 
i Bag. partnery s prisiekė teis
mui, kad Živatkauskas netik 
kvietė per prakalbas rašy
tis prie Susivienijimo, bet ir 
aplikacijas dalino publikai 

Matot^kaiVgud- vaikščiodamas p0 svetain^ 
M-LSOPr. I o tos blankos Susiv. kaštuo

ja po 5c. ir niekur nebuvo 
dalinamos, tai, sako, šito- 

(j kiem žmonėm ir negalima 
tikėti, ką jie kalba.

Vienam vaikinui užklau
sus, ar gali būti, kad Vasi- 
liauskas^yra vienas iš „Kel.” 
leidėjų, nes yra žinoma, kad 
leidėjais yra J. Gegužis ir 
St. Micheisonas, Račkaus
kas atsakė: „Ar dabar yra, 
aš nežinau, bet kad buvo, 
tai faktas,” ir išsiėmęs paro
dė čekį, ant kurio figūruoja 
R. Vasiliaukso parašas, o 
čekis firmos J. G. Gegu- 
žis & Co. Sako, jeigu Vasi
liauskas nebūtų vienas iš 
leidėju, tai neturėtų tiesos 
išduoti čekį. Bagočus taip
gi buvęs vienas iš leidėjų; 
jeigu nebūtų, tai nebūtų tu
rėjęs tiesą stoti tardyman, 
kada „Kel.” buvo įskųstas 
krasai.

Atgaivino kadaise čia gy
venusią kuopelę iš 10 narių. 
Žmonių buvo atėję apie 30.

Mislinčius.
Red. Prierašas. Jei teisy

bė, kad p. Račkauskas tą vis
ką kalbėjo, tai jis kalbėjo 
neteisybę. Nuo to laiko, 
kaip p. žvingilas „Keleivį” 
pardavė, jo leidėjais ir savi
ninkais buvo ir yra tik dvi lė 
ypatos: J. Gegužis ir S. Mi
cheisonas. Jei p. Račkaus
kas remiasi parašais ant 
laiškų ar čekių, kuriuos jis, 
matyt, taip rūpestingai ran
kioja — jis storai klysta. 
Vasiliauskas pasirašo tik po 
čekiais laivakorčių agentū
ros, kuri nors ir rašosi „J. 
Gegužis & Co.,” bet su „Ke
leivio” leidimu nieko neturi. 
Bet jeigu ir turėtų, tai kas 
kam darbo? „Keleivis” ne 
iš p. Račkausko malonės gy
vena ir teerul js anie jį nesi
rūpina. Tautiečiai, matyt,

kius susirinkimus, negu 
prie rudžio linksmintis.

A. Dvariškis.
No. WAYMOUTH, MASS.

Čionai yra milžiniška trą
šų dirbtuvė, kuri žinoma 
kaipo Bradley Fertilizer Co. 
Dirba čionai beveik vien lie
tuviai. 30 šeimynų ir 200 
pavienių gyvena kompani
jos namuose. Vieta čionai 
labai graži ir gyventi sma
gu, bet tamsumas musų 
žmonių neišpasakytas. Ant 
tiek lietuvių pareina tik 8 
egzemplioriai „Keleivio” ir 
1 „Lietuvos.” Kiti nieko ne
skaito, tik geria. Reikėtų 
čionai sutverti kokią nors 
kuopelę, parengti prakalbas 
ir paaiškinti žmonėms, kaip 
jie save skriaudžia ant svei
katos ir ant turto.

K. Montelietis.
MINERSVILLE, PA.

Musų klebonas irgi neske- 
bauja savo unijai: bedievius 
ir socijalistus taip keikia, 
kad nu! Bet po teisybei, tai 
ir verti jie keiksmo. Gauna 
algas, kaip ir kiti, bet kuni
gėliui niekados dolerinės ne-

i paaukaus. Sako, tegul jo 
Dievas jam duoda. Broliai, 
tas negerai. Kunigui turim 
męs patįs duot, o jis jau pra-: 
švs, kad Dievas mums ati
duotų. Taip rodo grynas 
musų katalikų mokslas.

Dabar musų kunigėlis 
pradėjo tverti mažų mergai
čių draugystę ir mokins jas 
nuo mažens katalikiško mo
kslo, kad kunigui žmogus 
neprivalo • gailėtis dolerių. 
Taigi nuo 16 metų tos mer-

i

. Režysierius (p. K. Jurge- graitės turės nešioti jau ra 
lionis) taip garsiai suflera- 1__ 12
vo, kad trečiam ~ akte dau- jan pg 25 centus. Šupran
lionis) taip garsiai suflera- žančių ir mokėt kunigo iž-
giau girdėjosi jo žodžiai, ne
gu aktorių. Matyt, žmogus 
buvo supykęs, kad nekurie 
jo išmokyti aktoriai netik 
nemoka lošti, bet rolių neži
no.

Publikos buvo nedaug, bet 
ir ta pati nemokėjo žmoniš
kai užsilaikyti — švilpė, ak
torius pamėgzdžiojo kalbė
josi ir t.t. A. A. G. S.

PHILADELPHIA, PA.
17 gruodžio buvo čionai 

misijos tėvo basakojo, kuri 
Amerikos lietuviški kunigai 
užlaiko socijalistams keikti. 
Ištikrųjų tas žmogus nesvei
ko proto. Keikia laikraš
čius, knygas, socijalizmą, a- 
pie kurį neturi jokio numa- 
nvmo, ir viską, kas tik pra- 
kilna ir gerbtina, prieš ką ir 
jis pats turėtų nulenkti sa
vo apžėlusią ir nemazgotą; 
galvą.

P. Kanakas.
SAN FRANCISCO, CAL.
Yra būrelis lietuvių ir čio

nai. tik labai išsimėtę ir ne
nori būti lietuviais. Susiti
kęs tai lietuviškai ir neuž
šnekink.

Pora mėnesių atgal keli 
susipratę vyrai sumanė su
tverti čionai lietuvių socija
listų kuopelę. Vieni prisi
rašo, kiti atsimeta, o kiti vi
sai prie lietuvių nepristoja. 
Daug yra jau ir ištautėju- 
sių. Kiti gi save skaito tur
čiais ir nenori su beturčiais 
darbininkais draugauti.

Minėtoji socijalistų kuo
pelė šaukė ant 15 gruodžio 
visų lietuvių susirinkimą, 
bet susirinko labai mažai. 
Pasikalbėjus apie organiza
cijos reikalus, p. S. Lemen 
turėjo paskaitą, kaip atsira
do valdonai, vergai ir kapi
talistai. Nors trumpa bu
vo paskaita, bet visgi geriau 
kaip nieko.

Ant 5 ausio, 1913m. yra 
šaukiamas kitas susirinki
mas. Jei daugiau susirink
tu. tai n. Lemen ketina pa
aiškinti šį-tą apie lietuvių 
istoriją ir kas tai yra socija-1

tama, kada jos tekės, tai 
ir šliubą pas kunigėlį norės i 
imti, o tas jau reiškia ma
žiausia $15 kunigėliui į ki- | 
šenių. Paskui ateis krikšty- • 
nos — irgi $5 kunigėliui į _ ev a -- - -kišenių.
riai vedamas katalikiškas i 
biznis! Nė nejunta žmo
gus, kaip jį skuta! O vis tai 
dėl jo dūšios išganymo — o 
kaipgi...

O, žmonės ,žmonės, kada 
jus susiprasite!?...

Geras vaikas.
Centrai BROOKLYN, N. Y.

20 gruodžio buvo SLA. 
prakalbos P. Millerio svetai
nėj, Kalbėjo SLA. centro 
sekretorius A. B. Strimaitis 
ir p. V. K. Račkauskas. Pir
masis skaitė Susivienijimo 
biografiją ir kvietė prie jo 
rašytis.

Antras kalbėjo apie pra
džią imigracijos lietuvių A- 
merikon. Sako, istorija 
mums parodo, kad lietuvių 
ir latvių imigracija Ameri
kon prasidėjo kur-kas anks
čiau, negu mums paprastai 
yra žinoma; ypač New Yor- 
ke, kaip mums tenka patirti; 
musų tautiečių seniai gy
venta, tik paskui jie suame- 
rikėjo ir suanglėjo, kad jo
kio pėdsako jų buvime ne
liko. Sako, neseniai man 
teko matyti miesto telefonų 
knygoj pavardę ”Svogeris,” 
o tai ne anglo ir ne francu- 
zo pavardė.

Toliaus kalbėjo, kaip lie
tuviai aplinkybių verčiami 
pradėjo organizuot mažas 
draugystes, o paskui ir S. L. 
A. Apgailestavo ,kad tver
dami visokias mažas drau
gijas, užmiršta stiprinti di
džiausiąją, bet tai turbut 
dėlto, kad nesuprantama 
naudos.

Po tam kvietė rašytis prie 
Susivienijimo.

Po prakalbų p. Rač. pa
klausė, gal kurie bijo rašy
tis .kad pastaruoju laiku 
prisiklausė laikraštinių po
lemikų. Jei turite ką už-

I
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supainioti, kad išrodytų, jog 
„Keleivio” leidėjai griauja 
Susivienijimą ir kas tik ką 

Į negero padaro, tuojaus jie 
tą padaro „Keleivio” „leidė
ju.” Taip gali elgtis tik 
žemiausios rūšies žmonės ir 
begėdiški melagiai. Kada 
O. Alytienė pernai pasalai 
įskundė „Kel.” krasai, męs 
nesakėm, kad tai atliko „Tė
vynės” redakcija, nors gerai 
žinojom, kad skundas iš tos 
pat pastogės išėjo ir „Tėvy
nės konverte krasai pasių
stas. Jie piktinasi dabar 
Bagočiaus ir Vasiliausko 
pasielgimais ir tyčia nori 
padaryti juos net "Keleivio” 
leidėjais, manydami, kad 
„Kel.” tas užkenks, bet ka
da męs užklausėm „Tėvy
nės,” kuomi Bagočiaus pasi- 

j elgimas blogesnis už pasiel- 
I girną tokios Alytienės, tai 
' „Tėvynė” ir šiandien ant to 
dar tyli. Tai patriotų dora,

HARTFORD, CONN.
Į

Lietuviško knygyno sve
tainėj būna diskusijos kasi 
nedėldienis. Per keletą ne- 
dėldienių buvo svarstoma, j 
kaip čia sutverus laisvą pa-j 
šalpinę draugystę, 
gruodžio žmonės 

| susirinkę sutvėrė 
Sūnų” laisvą

■ draugystę, 
i kesties reikės
Pašalpa 
sąvaitę. 
musų draugystė!

J. Zokas.
. MAHANOY CITY, PA.

Šiomis dienomis pas mus 
' atsibuvo basakojo misijonie- 
! rlaus misijos. Atvažiavo 
į tas juokingas žmogus 8 
gruodžio ir buvo per visą 
sąvaitę. Bažnyčios skiepe 
jam buvo padarytas marke
tas visokiems šventiems 
daiktams pardavinėti. Ir 
biznis ėjo. Kaip įbaugino 
velniais, tai nesusipratę 
žmonės, o ypač moterįs, pas
kutinius centus atiduoda, 
kad tik g?<uti šventą daiktą.

Keistas jis žmogus, da 
keistesnis jo protas. Atsis
tojęs persistato, kad jis čio
nai atsiųstas Dievo dėl išnai
kinimo bedievių, socijalistų, 
šliuptarnių, šliuptarniški; 
raštų ir socijalistiškų laik
raščių. Nuo tų žodžių pra
sideda misijos. Keiksmai 
pilasi, kaip kokios sutros. 
Kas progresyviška, kas 
moksliška, tas prakeikta, 
prakeikta ir prakeikta.

Tokios misijos ėjo per vi
są sąvaitę. Aprašyti jas nė- 
nėra galima ir nėra jokio 
reikalo. Pamokinančio nie
ko jose nebuvo. Tas žmogus 
mokslo visai nepažįsta, todėl 
turbut pas jį nėra nė faktų, 
nė logikos, vien tik tušti ir 
tušti keiksmo žodžiai.

Bet su misijonierium tiek 
tos bėdos; jis atvažiavo ir 
vėl išvažiavo, bet męs turim j 
savo mieste to misijonie- 
riaus seserį, kuri nuolatos 
čionai gyvena ir nuolatos 
žmones tamsina. Jos var
das „Saulė.” Ji 101—mame 
savo numerije pagarsino 
misijas, o apačioj per spaus
dino anų metų žinią, kiek 
Schuylkilio paviete buvo 
pakarta kriminalistų. Klau-< 
simas, su kokiu tikslu „Sau- 
U” pagarsino tuos pakar
tus žmones po kapucino mi-1 
sijomis? žmonės sako, kadi 
ji padarė tai dėlto, kad pa
rodyti kapucinui, iog 
Schuvlkillio pavieto valdžia 
jau pildo jo skelbiamas mi
sijas — naikina socijalistus. 
Bet tas netiesa. Pakarti 
kriminalistai buvo dievobai
mingi žmonės ir ne sociialis- 
tai. Beto. jie buvo pakarti 
da tuomet, kada kapucinas; 
gyveno Suvalkų gubernijoj, 
ir ,rodos, nebuvo da kapuci
nu, bet paprastu kaimiečiu; 
vardu Kudirka. 4

Na ir 28 
anksčiau 

„Lietuvos 
pašalpinę 

Mėnesinės mo- 
mokėt po 25c. 

laike ligos $7.00 i 
Lai gvvuoja laisva

•! Labai atsiprašau „Sau-
• lės,” tegul ji nepyksta už

pataisymą jos klaidos, nes 
ir sveikam pasitaiko parpul
ti. Kapucino dėdė.

KENSINGTON, ILL.
8 gruodžio buvo pareng

tos paskolos ir namų staty-
• mo dr-jos „Spulkos” pra
kalbos. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Visų pirma 
raštininkas p. A. Pocius at
sistojęs paaiškino: „Gerbia
ma publika, norėjom jums 
išaiškinti savo troškimus 
kuoplačiausiai, bet kalbėto
jas, kurį buvom kvietę, pra
šė lėšas apmokėti, męs ne
sutikom ir neatvažiavo, tai
gi stengsimės patįs aiškint.” 
Ir pradėjo pasakot, jog 
„Spulka” yra geriausia dr- 
ja ant visų Suv. Valst., bet 
kuo ji geresnė už kitas, ne
pasakė. Užbaigdamas paai
škino taip: „Nesu geras kal
bėtojas, negaliu išaiškinti 
gerai, bet žinot patįs, jeigu 
bučiau neprigulėjęs į ją, ne
būčiau sau pasistatęs na
mų.” Potam pradėjo aiškint 
pirm. p. J. Grigula: „Žinot, 
draugai, geresnės draugijos 
ir nereikia. Aš priguliu jau 
šeši metai ’Spulkon’ ir ant 
mitingų nesu buvęs nė sy
kio...” Da norėjo ką ten 
daugiau pasakyti, bet per
siprašė, kad pamiršo. Jam 
užbaigus užėmė pagrindis 
kasiems p. K. Klimavičia ir 
paaiškino ,jog tikrai gera 
draugija yra „Spulka,’ ’nes ! 
ion gali prigulėt kunigai, j 
zakristijonai, vargoninkai, 
ponai ir darbininkai, be 
skirtumo pakraipos ir tau
tos ; pridūrė da, kad turi nu- . 
pirkę didelį „seifą” nuo ug- 
nies ir vagies, turi vieną di- ■ Ūž^biednų žmonių pinigus 
dėlę knygą, kurią vos gali; įvesta šviesa ir paskui jie da 
pakelti, o joje surašyti var-: turi mokėt po 25 centus, kad 
dai ir pavardės draugų ir tą šviesą pamatyti. Agri 
draugių. Paskui da atsisto- ne plėšimas?

Tą pačią dieną buvo T. M. 
D. 131 kp. teatras ir kon
certas „Aušros” (mokslei
vių šelpimo draugijos) nau
dai.

Vaidinta „Dėdė atvažia
vo” ir „Atitiko Kirvis Ko
tą,” vien veiksmis vodevilius. 
Iš artistų visų dailiausia lo
šė Simas Vingyras (Z. Mi- 
leika ir Jurgio Spurgio (P. 
Bobelis), kurie savo judėji
mu ir žodžiais pasirodė tik
rais aktoriais. Taipgi ir O- 
na Garnienė (E. Algminavi- 
čiutė) gerai atlošė savo rolę. 
Abelnai negalima nieko už
mesti nė vienam artistui, 
tik sufleris sykiais perbal- 
siai skaitė.

Koncerte p. A. K. gerai 
sudainavo solo T1 Bocio,” 
„Kur bakūžė samanota” ir 
„Vai putė;” p. A. M. Dundu- 
liutė solo smuiku „Roman- 
ce„ 
solo „The Carnival. 
pogi sudainavo porą daine
lių p. Uktveris ir Valparaiso 
mok. K. Briedis skambino 
ant mandalinos.

P. Grikas.

ir p. M. Horedockaitė
— ~ ” Tai-

SHENANDOAH, PA
I lietuvių bažnyčią įvesta 

elektros šviesa, supranta
ma, už parapijonų pinigus. 
Ačiū tai progai, sumanyta 
iš žmonių pasinaudoti. Pa
garsinta, kad 15 gruodžio, 6 
vai. vakare, bažnyčioj bus 
didelė iškilmė, nes bus elek
triškos šviesos pašventini
mas, todėl žmonės turi susi
rinkti pažiūrėti kaip tas 
viskas puikiai išrodys. Įžan
ga padaryta po 25c.

Žiūrint iš šalies net širdį 
skauda, kaip tą tamsų žmo
gelį visur taip išnaudoja.

jo pirmsėdis p. Grigula ir 
paaiškino, jog toj dr-joj visi 
turi uždyką dirbti, tik ras- 
1 • • I • •

Dalykus Tėmijantis.
MONTELLO, MASS.

tininkui apmoka, ir ant ga- j Pastaruoju laiku pas lie- 
lo ėmė saukti prie stalo, kas > tuvius čionai buvo tiek pri-

Ši°S slaP°* karčemų, kad 
. j šventą dieną pilnos gatvėsdraugijos įstatymus, i 

sinerka konstituciją, nes tik 
25c. Prasidėjo jomarkas.

Su tokiom pasakom tik be 
reikalo varginami žmonės.

15 gruodžio, 500 skyriaus 
I. W. W. surengė prakalbas 
p. J. Stančiko svetanėj. Kal
bėjo garsusis Wm. Hay- 
wood. Žmonių prisirinko 
visokių tautų. Apibriežęs 
darbininkų gyvenimą ir jų 
padėjimą, kalbėtojas kvietė 
rašytis prie I. W. W., nes tik; 
ši unija teisingai kovoja už • 
darbininko reikalus ir nuro-Į 
dė, kur buvo laimėti jos ve- ; 
darni streikai.

būdavo girtų. Bet patįs lie
tuviai suprato, kad tai ne
gerai ir pradėjo tą ligą gy
dyt. Karčemninkams tas 
nepatiko, bet ačiū draugys
čių pasidarbavimui dabar 
girtų jau nesimato ir gyve
nimas darosi smagesniu.

Dabar turim naują kuni
gą, Aleknavičią, bet žmonių, 
iš kelių tūkstančių, bažny
čion atsilanko tik kelios de- 
šimtįs. Turbut, avelės pra
deda jau suprasti, kad joms 
daug geriau gyvent be ga
nytojo botago.

J. Stygienė.

Išgriovimas Kauno Pilies,
Drama 4=se veikmėse,

Parašyta Aleksandro Fromo (Gužučio).
-------- VAIDINS --------

SIMANO DAUKANTO DRAMATIŠKA DRAUGYSTE 
McCADDIN MEMORIAL HALL,

Kampas So. Berry ir 2nd Sts., Brooklyn, N.Y.

11 Sausio j January',1913
Pradžia 8:15 vakare.

Kaina Tikietu 25c., 50c., 75c. ir <BOX> $1.00.
Pasiskubinkite nusipirkti tikietus iš anksto, nes di

delius veikalus statant ant scenes, visuomet pritrūksta 
vietŲ. Tikietus galima nusipirki “Vien. Liet.” konto
roje, 120 Grand St., pas K. Liutkų, 135 Grand St., pas 
F. Urboną, 151 Metropolitan Avė. ir pas rengėjus bei 
aktorius. Visus maloniai užkviečia KOMITETAS.

v
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KELEIVIS

— Maike, tu man pereitą 
sykį melavai, sakydamas, 
buk dabar tokia gadynė, 
kad žmogus turi kelt maiš
tus. Pasakiau apie tai ku
nigui, tai jis pašoko, kaip 
adata įdurtas.

— Gal tu jam netaip daly
ką perstatei, kaip aš tau sa
kiau.

— Žinoma, aš jam pasa
kiau savo žodžiais. Praba- 
ščiau, sakau, aš noriu prisi
rašyti prie socijalistų, bet 
pirma atėjau pas prabaščių 
pasiklausti, ar nebus grie- 
ko. "Seni, ar tu iš proto ant 
senatvės išėjai?" jis manęs 
klausia. Pabučiavau ran
kon ir sakau: prabaščiau, 
kad dabar tokia gadynė, 
kad kiekvienas doras žmo
gus turi maištus kelt ir prie 
socijalistų prigulėt. Jėzau 
Marija, kaip jis šoks, kad 
duos man pamokslą, net 
karšta pasidarė. Socijaliz- 
mas, sako, tai velnio išradi
mas, o socijalistai, tai pra
garo pasiuntiniai. Nuo jų 
reikia saugotis, kaip nuo li
gos. Jie patįs šėtonui par
sidavę, Dievo išsižadėję, ir 
kitus traukia į prapultį.

— Cha, cha, cha!...
— Ko juokiesi?
— Puikiai tu perstatei 

kunigui socijalizmo reika
lingumą, bet da puikiau jis 
tau išaiškino socijalizmo 
reikšmę.

— Ar tas neteisybė?
— Nieko panašaus, tėve, 

socijalizme nėra. Socijaliz- 
mas nėra velnio išradimu ir 
jo šalininkai nėra pragaro 
pasiuntiniais. Socijalistai 
pragaro net ir nepripažįsta, 
tik kunigėliai labai mėgsta 
savo pamoksluose jįgarsint; 
taigi galima sakyti, kad jie, 
o ne sicijalistai, tarnauja šė
tonui, atstovaudami jo tam
sią karalystę.

— Gerai, vaike, bet kodėl 
socijalistai nepripažįs
ta dangaus?

— Nes niekas da nepriro- 
dė, kad dangus yra.

— Kaip tai ne? Gal tu 
neskaitei biblijos —ten aiš
kiai pasakyta: "Dievas su
tvėrė dangų ir žemę." Ant 
žemės jis paleido Adomą ir 
Jievą, o danguje pats apsi
gyveno.

— Apie Adomą ir Jievą 
pakalbėsime, tėve, kitą sy
kį; tuomet pajieškosime ir 
dangaus, kur, anot tavęs, 
Dievas gyvena; dabargi 
baigsime pakeltąjį • klausi
mą: kokiu budu socijalistai 
nori pagerinti gyvenimą.

— Aš, Maike, netikiu, kad 
socijalistai pagerins gyve
nimą. Klebonas sakė, kad 
tik du keliai yra gyvenimui 
pagerint — tai tikėjimas ir 
tautos meilė, o socijalistai 
tam kaip tik priešingi.

šingi tai pasakai, kad tikėji
mas arba tautos meilė page
rins darbininkų gyvenimą. 
Nieko męs neturėtume prieš 
tai, jeigu žmogui nereikėų 
valgyt. Dabar gi tavo gy
vastis priklauso nuo mais
to, drabužio ir namų. Tu 
gali mylėti savo tautą viso
mis savo jiegomis, gali tikė
ti, kaip kapucinas, bet jeigu 
duonos neturėsi, mirsi ba
du; jei drapanų neturėsi, 
mirsi nuo šalčio; jei pasto
gės neturėsi, busi nelaimin
gas žmogus. Tikėjimu ir 
tautos meile tu negali būti 
nė sotus, nė susišildyt. Ne
galima tais idealais gyventi, 
negalima jais ir pagerinti 
gyvenimas.

— Olrait, Maike, bet ar 
socijalizmu gali būt sotus, 
ar gali juomi susišildyti ? 
Kiek aš pažįstu socijalistų, 

: nė vienas jų iš socijalizmo 
negyvena.

— Geras tavo patėmiji- 
mas, tėve. Toks užmetimas 
jau ne vien tik iš po tavo ke
purės išėjo, bet ir kiti soci- 

I jalizmo priešai skaito jį ge
ru argumentu.

- — Vaike, mane kunigas
| taip pamokino.

— Aš jau matau, kad tai 
kunigiškas argumentas, ir 
užtai jis niekam nevertas. 
Socijalistai ir nesako, kad 
socijalizmu žmogus gali būt 
sotus arba susišildyt, bet 
prie socijalizmo tvarkos 
jam tas viskas bus galima.

— Tai kam da reikia so
cijalizmo? Juk ir dabar iš
simokink amato, kaip tauti
ški laikraščiai pataria, gau
si gerą algą ir galėsi netik 
gerai pavalgyt, bet ir šlico 
išsigert.

— Paikas tai patarimas, 
tėve. Aš galiu būti amat- 
ninku ir tu gali būt amat- 
ninku, bet visi męs negalim 
būt amatninkais.

— Kodėl?
— Todėl, kad paprastų 

darbninkų reikia kur kas 
daugiau. Prie svarbiausių 
darbų, kaip antai žemdirby
stė, kelių taisimas, kanalų 
ir tunelių kasimai, amatnin- 
ku visai nereikia. O ar tie £
žmonės gyvent nenori? Jų 
darbas yra kur kas draugi
jai naudingesnis, kaip ama- 
tninko, ką daro auksinius 
daiktus, bet apmokamas 
kur kas prasčiau. Prie to 
paimkime geležies dirbtu
ves ir audinyčias. Dirban
tis tenai žmonės yra savo 
rūšies amatninkais, o nega
li užsidirbti geresniam mai
stui. Mylėk tu čia savo tau
tą kaip nori, tikėk kiek tik 
gali, o kol neįvyks socijalis- 
tiška tvarka, šitokis dalykų 
stovis neatsimainys ir dar
bininko gyvenimas nepasi
gerins. Jis eis da blogyn.

ima darbininko vietą. Su lai
ku prieis prie to, kad mašinų 
išstumti iš darbo žmonės 
turės mirti badu arba pakel
ti revoliuciją.

— Palauk, vaike! Pasa
kyk man, ar socijalistai mi
stiną mašinas panaikinti?

— Visai ne.
— Jei taip, tai ir prie so

cijalizmo jos atims žmo
nėms darbą.

— Taip, tėve; bet tuomet 
tos mašinos ir fabrikos pri
gulės patiems darbinin
kams. Jei jie mažiau dirbs, 
tai jiems da geriau bus, nes 
pelnas vistiek eis jiems.

— Bet kas duos jiems ma
šinas ir fabrikas?

— O kaip, tėve, manai, 
kam priklauso dabartinės 
fabrikos su mašinomis?

— Kapitalistams.
— Ne, tėve, tai darbinin

kų savastis, viskas jų ran
komis padaryta, tik kapita
listai dabar neteisingai tą 
viską valdo. Prie socijaliz
mo ypatiškos savasties ne
bus. Tada fabrikos, gelžke- 
liai, kasyklos, žemė — vis
kas prigulės 
Patis žmonės

visuomenei. 
__ ________ bus savinin
kais ir patįs darbininkais. 
Ką pasidarys, tas jiems pri
gulės. Tuomet nereikės tau 
nė amatu mokintis, kiekvie
nas darbas bus lygiai nau
dingas ir gerai apmokamas. 
Aš žinau, kunigams tas ne
patinka, nes jie nieko ne
veikdami negalės tuomet 
taip lupti pinigus; nepatin
ka tas visiems tinginiams, 
bet darbininkams tas yra 
vieninteliu išganimu.

— Na, gerai, Maike, o iš
sigert prie socijalizmo ar 
bus?

— Tas, tėve, prigulės nuo 
visuomenės: jeigu didžiuma 
pripažins, kad tas jai reika
linga, tai taip ir bus.

— Dabar aš turiu da ke
lis klausimus apie socijaliz- 
mą, bet tegul jau tas paliks 
kitam kartui.

Linkėjimai
“Keleiviui”

Į

— Taip, tėve, męs prie- Mašinos vis gerinasi ir už-

Sveikinu jus, draugai, 
”Keleivio” leidėjai, redak
toriai ir sandarbininkai, su 
naujais metais, velydamas 
kuogeriausios kloties ant 
1913-tų metų.

Taip pat šaukiu prie nau
jos kovos su klerikalizmu ir 
kapitalistiškais šunimis, jus 
kankiniai už mokslą! Ne
paisykit ant tų šimtinių, ką 
jums buvo išlupta prietarų 
palaikytojais ir kapitalistiš
kais teismais, nors ir daug 
jus triūso buvot padėję, iki 
tie keli centai pas jus atsira
do.

Męs, inkvizitorių ir kapi
talo vergai, prisiekiam pa
sidarbuoti, kad sekančiais 
metais ta suma, kuri jums 
buvo išplėšta, sugrįžtų su 
paluka.

Draugai ir draugės darbi
ninkai ! Šaukiu aš jus į nau
ją kovą, prasidedant nau
jiems metams. Paduokim 
rankas musų draugui "Ke
leiviui” už jo pasišventimą 
kovoje, prisiekdami gauti 
per ateinančius metus nors 
po vieną naują skaitytoją. 
O jei visi negalėsite tą leng
vą darbą atlikti, tai nors 
karštai prijauskit jo kovai 
su Romos agentais.

Neužmirškite taip greitai 
tą baisią krauju ir ašaro
mis aplietą sceną — Law- 
rence’o streiką! Perverski- 
te tuolaikinius "Keleivio” 
lakštus ir atidžiai peržiūrė
kite, kaip išmarginti tie lak
štai dolerinėmis ir dešimt- 
dolerinėmis aukomis ant 
kovos su kapitalu.

Toliaus, neužmirškite pa
žiūrėti ant pirmutinių lak
štų — didelėmis raidėmis

padėtų straipsnių, šaukian
čių prie kovos, prie solida- 
riškumo. Ir pagalvokite, 
draugai! Ką tas viskas reiš
kia?

Nesigailėjo jie savo viso 
laikraščio lapų pašvęsti ko
vai darbo su kapitalu ir Ro
mos storasnukiais.

Prisiartinus prezidento 
rinkimų agitacijai, nors bu
vo siūlomi šimtai doleriu už v 
rėmimą mus kraujo siurbė
lių _ “
ratų ir progresistų, — jie 
nepriėmė tų judošgrašių, 
nes nenorėjo padėt kapita
lui uždėt ant musų pančius 
ir surakinus laikyt per ke
turis metus. Jie atmetė jų 
malonę. Ką atmetė? Gry
nus pinigus!

Pagalvokite, draugužiai, 
kodėl "Keleivis" taip darė? 
Nes už pinigus jis nenorėjo 
būti veidmainiu savo skel
biamos idėjos, nes jis nepa
perkamas darbo žmonių 
draugas.

Paimkime dabar atžagar- 
; eiviškus lietuvių laikraš
čius, kaip antai Brooklyno, 
Chicagos, ir perverskime jų 
tuolaikinius puslapius. Ar 
daug tenai paskirta vietos 
rinkimui aukų Lawrence’o 
kovai? Labai mažai. Ko
dėl? Todėl, kad tai ne kun. 
Olšausko ir Tumo reikalas; 
kad ne kunigai ten vadova
vo, bet socijalistai; kad vė
liavos tenai plevesavo ne su 

j kryžiais ir žirgvaikiais, bet 
raudonos, vėliavos šaukian- 

j čios į kovą ir išsiliuosavimą. 
Musų patriotams ir kleri- 

Į kalams tas nesvarbu. Kada 
tenai baisus skurdas, aša
ros ir kraujas, jie sau ra
mus kalbasi apie "tautos 
pakėlimą," tariasi į San 
Francisco parodą važiuoti. 
Jie galyoja, kaip tai parodai 
surinkti $25,000.

Darbo verge, pasakyk, ką 
tu manai apie tai? Ar tai 
ne parazitai?

Artinanties rinkimams 
jie taipgi tave parduoda. 
Kaip klerikališki, taip tau
tiški laikraščiai prisikimšę 
kišenius judošgrašiais rek
lamuoja kapitalistiškas par
tijas, su kuriomis tau reikia 
vesti mirtiną kovą. Vieną 
sąvaitę iškėlę kruvinąjį re- 
publikoną, šaukia, kad tai 
geriausis darbininkų drau
gas, tautiečiai, balsuokit už 
jį; kitą sąvaitę perša de
mokratą, trečią — ruzvelti- 
nį — tą patį, kuris neseniai 
augliakasius šaudė per 
streiką. Jei galėtų tie laik
raščiai parduoti tave su 
kaulais — parduotų. Ir jie 
da sako giną darbininko 
reikalus. Kokia niekšiška 
veidmainvstė, kokia šlvkšti 
idėjos prostitucija!

Peržiūrėję juodųjų laik
raščių puslapius, ir pusla- 
puslapius "Keleivio,” męs 
dabar matom, kas ko vertas 
ir kokius linkėjimus kam 
siųsti. Veidmainiams ir par- 
davikams męs galim tik vie
ną žodį tarti: šalin!

Bet kaip męs privalon at
siteisti "Keleiviui,” kuris 
kovodamas su musų prie
šais, gindamas musų reika
lus turėjo nukentėt?

Draugai, už tokį pasi
šventimą kiekvienam paduo
kim jam ranką ir prisiekim 
eiti su juo. Prisiekim kiek
vienas gauti "Keleiviui" po 
skaitytoją. Prisiekim atly
ginti jam šimteriopai už tą 
skriaudą, kurią jis nukentė
jo kovodamas su žmonių 
proto tamsintojais. Paro
dykim juodajai armijai, kad 
laisvos dvasios užgniaužti 
negalima; parodykime, kad 
"Keleivį" žmonės myli ir 
platina.

Taigi lai gyvuoja "Kelei
vis !”

Šalin tamsos apaštalai!
P. Stanelis.

republikonų, demok-
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Kada lapai žaliuoja
"Kada tu pargrįžši?” už

klausė mergina.
"Ateinantį pavasarį," at

sakė vaikinas. "Kaip tik la
pai sužaliuos, aš ir vėl čia 
busiu su tavim."

"Dabar jie geltoni," ji sa
kė žiūrėdama į medžius, 
šaltas vėjalis nugeltino 
juos ir išmėtė po jų kojomis. 
Tenai jau atsirado drėgnu
mas, kuris kilo į orą. Ant 
pilko upės vandens matėsi 
daugiau plaukiančių gelto
nų lapų, kurie viens po ki
tam skendo tarpe smulkių 
sidabriniu vilniu, 
miesi prieš šaltą

"Tai nelengva 
Odiame, apie 
mergina prabilo.

"Tai išrodo ilgas laikas,” 
jis pritarė, ”bet pavasaris at
eina, ateina kas metai. Ši
čia su mumis po mėlinu 
skliautu ir žemė laukia, kad 
ateitų ir vėl gyventų su mu
mis.”

"Aš nemislinau apie pa
vasarį," tarė mergina, ”bet 
apie tave.”

"Kas tie šeši mėnesiai?” 
klausė vaikinas, ”šeši mėne
siai gyvenime?”

"Viskas niekai,” ji atsa
kė. "Tu gali ir mane užmir
šti... Bet aš kasžin ar ga
lėsiu užmiršti...”

Vaikinas pakėlęs ranką 
padėjo ant nuliudusios:

"Eik. šen, Mariuk, buk 
linksma. Aš tavęs niekados 
neužmiršiu. Aš esu tavo, o 
tu mano."

"Ir kita, kita mergina.” 
žodžiai išsprūdo iš jos lu
pų netikėtai. "Tu tiek daug 
merginų pasitiksi savo ke
lionėje, o artimesnė visuo
met brangesnė.”

"Tu šneki taip, kaip kadį 
aš bučiau kūdikiu,” jis sako. 
"Ar aš kada nors taip su ta
vim pasielgiau, kad tau už
duot liūdėsi, Mariuk?”

"Ne... Bet tu ikišiol nie
kur ir neišvažiuodavai."

"Kitą kartą tu eisi su ma
nim,” vaikinas jai prižadė
jo. ”Męs tuomet apsivesi- 
me, Maryt, kada lapai ža
liuos.”

Būdama moteriške ji jau 
dabar galėjo mislyt tik apie 
ateinančią žiemą. Jau ji 
mane, kad ateis amžino at
siskyrimo valanda. Norėjo 
pulti prieš vaikiną ir paimti 
jį glėbin.

"Mariuk, mislyk apie pa
vasarį ir apie mane," tarė 
jis jai.

♦ * *

Dabar vaikinas su mergi
na vaikščiojo pa žalias lan
kas, šalę augšto kalno. Lan
ka buvo iškaišyta gėlėmis, o 
švelnus vėjalis vartė jų spal
vuotus lapelius. Saulelė jau 
nusileido už augšto kalno. 
Jiedu daugiau nieko nema
tė, kaip tik gėles ir mėliną 
skliautą, uždariusį juos kaip 
rojuje: tartum dėl jų dvie
jų pasaulis tik sutvertas.

”Aš myliu pavasarį — o 
tu?” užklausė mergina, at
kišus savo karolines lupeles. 
"Aš jaučiuos kaip antrą 
kartą užgimus. Viskas taip 
miela.”

"Tu sutverk dėl manęs 
pavasarį," atsakė vaikinas, 
ir jo ranka pajudino jos pa
laidus tamsius plaukus.

"Bet aš negaliu sutveri 
saulės, nė paukščių, nė gė
lių,” su nusišypsojimu teisi
nosi mergina. "Ir lapai — 
žiūrėk, kaip žaliuoja!"

Jis atsiminė... Jo ranka 
nuslido nuo jos plauku.

”Kada lapai žaliuos,” ką 
jis prižadėjo kitai merginai 
praeitais metais — sugrįžt 
atgal, kada lapai žaliuos. 
"Lapai žaliuoja!” Jis giliai 
atsiduso; bet nauja mintis 
suturėjo jo širdies jautimą.

Medžiai žaliuoja šičia — 
taip — pietuose, bet Angli-

9”

kavoda- 
žiemą. 
pamislyti, 
pavasarį,”

•v •

v •

_

joj jie pliki ir tos tuščios ša
kos tik dėl voverių ir šaltų 
vėjų. Bet da jam liko vie
nas mėnuo. Jis nedrąsiai 
pažiurėjo merginai į akis: 
"Pabučiuok mane,” nedrą
siai pratarė. Jų lupos suli- 

Balandij medžiai žaliuo-
00.

» ♦ ♦

ja. Bet balandis atėjo ir pra
ėjo, o viena moteris nuėjo 
sau viena. Gegužės birže
lio ir liepos mėnesiai pralė
kė, visi kvietkuoti, auksi
niai; rugpiutis, kurį jis tu
rėjo po savo pažasčia, pra
bėgo nejučiom; rugsėjis, 
raudonskruostis, savo spar
nais pūsdamas vėją, prabė
go kaip sapnas per sodą. 
Ateina ir spalis, 
lapai krinta.

* *
Vaikinas su mergina ėjo 

drauge tarp medžių, kur 
blizgėjo vanduo, tartum, 
milžiniškas paukštis su 
skleistais sparnais.

”Tu matai, Mariuk, 
pargrįžau,” vaikinas sake.

"Tu pavėlavai šešis mėne
sius,” mergina atsakė rus- v • •ciai.

”Bet atleisk man,” jis lė
tai atsakė. "Užsiėmimas 
mane sulaikė, brangioji — 
ne mano noras.”

”Tu pavėlavai šešis mėne
sius,” mergina atkartojo. 
”Pervėlu,” ji da pridėjo. 
”Lapai geltoni.”

Jis stovėjo prieš ją, kaip 
įkaltas.

"Ką gi tas reiškia?" jis 
klausė.

Ji pakėlė akis ir rūsčiai 
tarė:

"Ką tas reiškia? Kada 
vaikinas palieka merginą 
per šešis mėnesius be laiško, 
be žodžio, tai reiškia kitą 
merginą. Ką gi reiškia, ka
da mergina, palikta viena 
per .ilgą laiką, susidraugau
ja su kitu? Tai reiškia: ki
tas vaikinas.”

"Ir tu prižadėjai laukti 
manęs?" Vaikino lupos dre
bėjo.

Ji nusijuokė.
"Kada medžiai žaliavo, aš 

laukiau. Bet dabar — žiū
rėk,” ji rodė aplink kiekvie
ną medį, kur lapai kabojo 
parudę. "Išsimėtė jie vi
sur: po musų kojomis, jie 
plaukia upe. kaip laiveliai 
induso, jieškot negyvų... 
Jau pervėlu. Lapai rudi.”

A. V. Vasnelis.

ir vėl jau

*
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Kad švinta dienele
Kad švinta dienelė,
Kad gegė kukuoja,

Nakties prigimimas rūgo ja;
Lakioja ir šnarkščia
Pelėdos liūdnai, 

ponai apuoukai kvatoja 
[piktai.

Nepykit poneliai:
Ne męs čion kalti,

Tą daro saulytės spinduliai 
[balti;

Jus noroms-nenoroms 
Turėsit sulįst

Į urvus tamsybių, ten jus 
[ateitis.

O męs gi gegužę 
Čion turim kukuoti 

Vargus nelaimingų turim 
[rokuot.

Męs turime šaukti, 
Ir brolius sukelt!
ateitį mielą dėl jųjų 

[išlemt.
S. M. Dami’s.

Ir

Ir

”Kas yra ledas?” užklau
sė chemikas kaimiečio.

”Ugi šmotas kieto van
dens !” atsakė tasai.

”Kiek tamista turi vai
ky?”

” Aštuonis: tris berniu
kus, tris mergaites ir da du 
kitokiu.”

”0 kas tie du kitokie? 
”Tai žinai, dvinukai.

j



/

KELEIVIS

Istorijos Supratimas
Iš proletariškosios filozofijos lapeliai. Mede* 
ga iš Greilicho. Parašė Z. ALEKSA

žvėris: jie žudė žmones, plėšė ir naikino so
džius ir nesigailėjo nė bažnyčių nė vienuoly
nų, — nes ir tenai galima buvo pasipelnyti. 
Panašiai dėjosi ir kituose miestuose, 
karalius tiek prisiplėšė, kiek tik lindo.

Karė su tamplijerais

Pats

Tų laikų plėšimai taip toli nužengė, kad 
pagalinus plėšikai pakėlė savo ginklą prieš 
buvusius šventosios žemės gelbėtojus. Lai
ke kryžeivių karių susitvėrė tam tikra 
draugija, vadinama tamplijerų ordenu. 
Templijerai buvo dvasiškais ricieriais. Plė
šimais pasinaudoję, jie gana praturtėjo. 
Kiti jiems užvidėjo. Ir buvo ko užvydėti. 
Tamplijerai vedė gana plačią prekystę, turė
jo savo bankus, už pinigus kitiems pasam
dydavo savą laivyną, įvairiems kunigaikš
čiams, skolindavo didelius pinigus ir abelnai 
■užsiimdavo įvairioms spekuliacijoms (ge- 
šeftais, bizniu).

Grossmeisteris Molai nuvažiavo į Pa
ryžių ir atvežė iš ten 15,000 auksinių gulde
nų ir arklių, apkrautų sidabriniais pinigais. 
Tai buvo jau per didelė pagunda karaliui 
Pilypui,ką netik tupėjo be pinigų, bet buvo 
skolingas templijerams pusę mlijono svarų. 
Kad pasipelnyt tamplijerų turtu, pastaruo
sius suėmė ir, kaipo eretikus, sukišo į kalė
jimus; paskui juos atidavė teismui (akių 
apdumimui) ir, žinia, nuteisė. Molai liko 
sudegintas (18 kovo, 1313 metais), o Pily
pas užgrobė visą jo urtą, ir tokiu budu išsi
suko nuo skolų.

Karės su Slavėnais ir lietuviais
Bet pas save namie kryžeiviai neturė

jo labai didelės darbavimosi dirvos. Savuo
sius apiplėši ir, rankas sudėjęs, lauk, kol 
kurs nors naujus turtus sukrautų. Daug 
parankiau lįsti į svetimas šalis; tenai dau
giau pasipelnysi. Vienok į rytus "netikė
lių” spėka neleidžia. Vakaruose tarp ere
tikų, ne kasdien gerą progą rasi. Ir prisi
ėjo grūstis į šiaurius, išpradžių tarp vene- 
dų ir slavėnų, o paskiau ir pas lietuvius. 
Čia tuomet gyveno da stabmeldžiai. Ir ren
gėsi kryžeiviai į šiaurių pusę, neva, vardan 
krikščionystės platinimo, bet ištikrųjų te
nai traukė lobis. Lietuvių kiltis kryžeiviai 
apgulė iš dviejų pusių. Vieni engė prusus, 
kiti — latvius. Visi šių kryžeivių pasielgi- • 
mai aiškiai rodė, kad jiems visai nerūpėjo 
Kristaus mokslo skelbimas. Kryžeiviai ėjo 
ne tiek su kryžiumi, kiek su kardu, ir šven
tino ne vandeniu, bet krauju, ir ne krikščio
nystę platino, bet žmones apiplėšdavo. Čia 
kryžeiviai rūpinosi is^eic^i savo neprigul- 
mingas valstijas, kad paskui lengviau pa-į 
jungti aplinkinius gyventojus. Nepasako-; 
siu smulkiau apie musų kryžeivių darbus,—' 
jau ne vienas nemaža apie tai girdėjo. Tik! 
priduriu: kryžeiviai panašiai elgėsi netik : 
su lietuviais, bet ir su kitais. Visur jie pri
sidengdavo kryžiaus maska (kauke), kad 
kryžius uždengtų jų niekšingus darbus. Ak
li žmonės matys tik kryžių, o kas toliau —' 
tai gal pasislėps nuo jų akių. Kryžeivių plė
šimai netik apsilpnino Lietuvą ir Lenkiją, 
bet kartu padėjo turkams Grekiją apgalėti.

KRYŽEIVIŲ KARIŲ PRIEŽASTĮS 
Rytų turtai

Jau iš augščiau paduoto trumpo kry-
“ ivių karių aprasimo aiškiai matyti. 1 
tų karių priežasčia buvo netiek tikėjimiški 
dalykai, kiek noras pralobti. Visur per i- 
dealistišką uždangalą matosi ekonominieji 
pamatai. Reikia tik pridurt: Europos žmo
nės į rytus traukė dėl to, kad tenai tais lai
kais pramonės išsiplėtojimas stovėjo daug 
augščiau, kaip vakaruos, žinoma, ta pra
monė buvo pakilus pas Seldžuko turkus, ku
rių rankose buvo susirinkus visa tų vietų 
prekystė ir pramonė. Visi tų laikų puikiau
si išdirbimai priklausė saracinų rankoms. 
Saracinų darbui taipgi priklausė puikiausi 

/ kunigaikščių ir dvasiškuos drabužiai. Dau
gybė audimų ir ikišiol turi tų laikų vardus, 
k. a. muslinas, kamlotas, tafta, barchatasj

5
atinas. Turtų ir brangenybių koncentraci-; j i 1
ja38) ėjo greta prekystės. Didesnis arabų * <*J*^^**‘“J IĮlieti 
apšvietimo ir mokslų laipsnis daug prisidė- i PaJleskau trikšu, Uv'„ ir raotinos 
jo prie ju pramonės pakilimo. Tokiu budu, ! Paulinos ir Vinco Savickų. Abu vieno

* 1 kaimo, Vilniaus gub., Trakų pav.,
' . . . _ ’ • A-

pie 20 metų jie gyvena Amerikoj, aš 
atvažiavau jau antri metai ir labai 
norėčiau pasimatyti. Meldžiu jų 
pačių atsišaukti arba kas apie juos 
žino teiksis pranešti šiuo adresu: [1] 

Paulina Navagruckiutė,
P. O. Bx 198, Tariffville, Conn.

__ _ 11* * 1 • v j » iiiuauo lianųVakarų gyventojai 1S keliauninkų į Šventas Merkinės parap., Riliškių sodos, 
žemes lupų sužinojo, kad "netikėliai” (t. y. 
magometai) netik valdo šventą žemę, bet 
kartu pas juos yra kuo pasipelnyti. Tas vi
skas ir augščiau paminėtos priežastįs prisi
dėjo prie kryžeivių karių.

Kolonijališka politika
Panašios kryžeiviškos karės užsiliko 

iki paskutinių dienų. Tai dabartinės, taip 
vadinamos, kolonijališkos karės. Europos 

j buržuazija ir įvairių šalių valdžios (su val
dininkais) norėdamos pigiu budu pasipel- 

i nyti, lindo ir lenda į svetimas žemes (Azi
jos, Amerikos, Afrikos ir Australijos), pa
ima jas su kulkos ir apgavimo pagelba, o 
paskui apiplėšia tas šalis. Tų kraštų žmo- 

! nių, žinoma, "mūsiškiai" nesigaili ir žudo 
juos, kaip įmanydami. Spėkos ir apgavimo 
keliu už netikusius Europos tavorus išlupa 
tų kraštų brangenpbes; tankiai gi tokius 
dalykus, be kurių vietiniai gyventojai nega
li apsieiti. Taip, Anglijos buržuazija su sa- 

I vo valdžios pagelba apvagia Indiją, kurios 
gyventojai paskui turi tankiai net tūkstan
čiai badu išmirti. Visa kolonijalinė poli
tika 
plėšikai prisidengia kryžiaus ir Dievo var
du. Jie siunčia į tolimas žemes savo misijo- 
nierius, ką neva krikščionystę platina, bet 
jie tankiausia lieka prekėjų ir fabrikantų a- 
gentais. Ir musų "krikščionystės platinto- 

! jai" lieka plėšimų ir skriaudų, ir kraujo 
praliejimo nešiotojais. Tas daroma var
dan dievo-aukso.

tai tik plėšikų politika. Tiesa, ir čia

Pajieškau Pranciškaus Petraičio, 4 
metai kaip Amerikoj. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės 
valsčiaus, Purvių kaimo. Jis pats ar
ba kas žino apie jį teiksitės pranešti 
šiuo antrašu: [1]
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VI.
MATERIJALISTIŠKASIS ISTORIJOS 

SUPRATIMAS IR DARBININKŲ 
KLESOS IšSILIUOSAVIMAS

Rytų Šveicarija
Baigdamas rašyti apie materijalistiš- 

kąjį istorijos supratimą keliais žodžiais nu
rodysiu, kokią svarbą jis turi darbininkų 
judėjime ir darbininkų klesos išsiliuosavi- 
me. Męs betirinėdami praeitį ir savo tiri- 
nėjiimuose pasiremdami istoriškuoju ma- 
terijalizmu, tuom pat suprantam, kaip išro- 
dys musų ateitis, męs žinom, kur link eina 
ekonominis plėtojimasis. Tik paimkim rytų 
Šveicariją. Kapitalistiškasis išdirbimo bū
das tenai prasidėjo XIX-to šimtmečio pra- 
džoj, kada tenai atsirado pirmos bovelnos 
fabrikos. Tos fabrikos reikalavo darbinin
kų ; ir atsirado darbininkai iš valstiečių tar
po, ką lig tų laikų kaime laikėsi natūralinės 
ūkės. Rytų Šveicarijos kaimiečiai patįs iš
dirbdavo viską reikalingą pragyvenimui, 
patįs padarydavo savo drabužius ir įvairias 
priedermes — mokesčius atlikdavo savo iš
dirbiniais. Net anksčiausi Ciuricho Kanto
no valdininkai algą imdavo beveik vien vai
siais ir vynu.

Bet staiga į tą natūralinį ūkį įsisprau
džia pramonė su jos pinigišku budu atlygin
ti už darbą; algos gi pirmais metais, kad 
lengviau atsakantį darbininkų surinkti, bū
na didelės. Neperėjo ir dešimties metų, 
kaip bovelnos fabrikų darbininkai atsitoli
no nuo valstiečių, iš kurių tarpo da taip ne
seniai išėjo; net darbininkų protavimai li
ko visai kitoniški. Iš šykščių valstiečių, ką 
gailėsi kiekvieno savo skatiko, daug liko 
proletarais, ką jau nebesigaili šian-be-ten 
išmesti skatiko. Ir tokios permainos įvyko 
visur, kur tik išdirbėjas liko atitrauktas 
nuo išdirbimo įrankių ir tuom kur jis nus
tojo vilties kada nors pačiam likti ekonomi
škai neprigulmingu. Tą matom netik Švei
carijoj, bet ir kituose kraštuose — ir Lietu- 1 
voj. i

i

I

i

Moksliškasis socijalizmas
Moksliškasis gi socijalizmas rūpinasi 

tą viską suprasti ir išaiškinti. Bet jis (mok. 
soc.) visai neturi tikslo, taip visą gyvenimą 
pertvarkyti, kaip jam patiktų. Gyvenimo 
ateitis, ateities tvarka, visai nepriklauso 
nuo atskirų žmonių nors ir nuo moksliškų 
idėjų j skelbėjų. Ne socijalizmas iššaukė 
darbininkų judėjimus ir jų streikus! Da
bartinis moksliškasis socijalizmas jau ank
sčiau savęs rado pirmus proletarų sukili-

(Toliaus bus)

Pajieškau švogerio Jono Pranai
čio; Kauno gub., Reseinių miesto. Tu
riu svarbų reikalą dėl tamistos pra
nešti. Todėl meldžiu paties atsi
šaukti arba kas žino pranešti šiuo 
adresu:

Pranciškus Stulgys 
2117 Bellou avė., Scranton, Pa.

Pajieškau Jono Povilaičio, 
gub., Reseinių pav., Patekių 
Jurbarko parap. Jis pats ar 
pie jį žino malonės pranešt.

Antanas Jokubonis
213 St. Charles st. Montreal, Canada.

Kauno 
kaimo, 
kas a-

Pajieškau draugo Simano Kalvelio, 
Vabalninku par., Kazliškių sod., pir
ma gyveno New Jersey. Kas apie jį 
žino teiksis pranešti, arba jo paties 
meldžiu atsišaukti.

J. Karalius
456 Manitoba avenue

Canada.John Meiron, . . __
P. O. Bx 3, Washington Depot, Conn. i " mipeg, Man.,

Pajieškau Jono Purauskio, 2 metai ■ Pajieškau draugų Ignaco ir Felik- 
atgal gyveno Aurora, III., girdėjau, so Ciakių, Lūkės p., Šiaulių pav., Kau- 
kad gyvena Rockford, III. Turiu svar- Į no. £UA 'L1.e Pa})s.. ai atsišaukia arba 
bų reikalą, meldžiu paties pranešti j aPie Juos žinantieji malones pranešti, 
arba kas apie jį žino. [1] L™ Q Stauskas

A. K. Andrikaitis, 11027 8’th st” ^aukegan, III.
1841 So. Halsted st., Chicago, III

Pajieškau brolio Felikso Rutkaus- 
Į ko, Kauno gub., Ukmergės pav., Pa- 
i baisko par., Aliunės sod. Kas apie jį 
žino, arba jis pats teiksis atsišaukti. 
Girdėjau, kad apie New Yorką turi 
savo farmą. [4]

Kazimieras Rutkauskas
■ 60 Lowell st., Bosfon, Mass.

Pajieškau dėdžių Petro ir Povilo 
Masių; Kauno gub., Kupiškio par., 
Migonių sod., teippat Frano Kauspė- 
dos iš tos pat parapijos, girdėjau, kad 
tokios pavardės žmogus likos užmu
štas ant geležinkelio. Kas apie juos 
žino, malonėkit pranešti šiuo adresu;

Antanas Gailiunas
210 Beck st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jono Žalimo, Kauno g., 
Telšių pav., Sėdos miestelio, gyvena 
Chicagoj; malonėkit atsišaukti šiuo 
adresu:

Leonard Klauba
2622 Lowe avė., Chicago, III.

Pajieškau draugų Juozo Dikšatče. 
Sunaus Kofrinos ir Simano Dikšat- 
čių, Kauno gub., Reseinių pav., Kal
niškių kaimo; turiu tvarbų reikalą, 
todėl meldžiu pačių atsišaukti arba 
kas kitas pranešti šiuo adresu:

John P. Pohl
63 I street, So. Boston, Mass.

Pajieškau Stanislovo Šikšnio, Kau
no gub., Šiaulių pav., Notiniškių kai
mo, girdėjau išvažiavo į ~ 
Mo. Kas apie jį žinote 
pranešti šiuo antrašu:

Jonas Batūra 
1534 Los Wuges st. Los Angeles, Cal.

St. Louis, 
malonėkite

[3]

Pajieškau draugų Antano Datku- 
no ir Konst. Zajerio, abudu Kauno g., 
kitas Mašeikių viensėd. Jie patįs ar 
kitas iš Mažeikių, viens. Jie patįs ar 
kas apie juos žino, malones pranešt.

K. Seibutis
101 Oak st., Lavvrence, Mass.

Anicetas Žukauskas, Gedrimų sod., 
Alriedų par., Telšių pav., Kauno g., 
pirmiau gyveno Scranton, Pa. Atsi
šaukite po adresu:

F. Tarvainis
134 Ames st., Montello, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Zelion- 
kos, Kauno gub. ir pavieto, Raudon
dvario par., Metonių kaimo. Aš trįs 
metai kaip iš Lietuvos, turiu labai 
svarbų prie jo reikalą. Todėl jis pafs 
ar kas kitas, jei apie jį žinote, mel
džiu pranešti, už ką busiu dėkingas.

Petras Zelionka [3]
18 Union st., Kankakee, III

Pajieškau draugų Andriejaus Lo- 
mano ir Jurgio Matuzevičiaus, abu
du Kauno gub., Panevėžio pav., Krin
činu par., jlaukiunų kaimo. Kas a- 
pie juos žino, arba jie patįs teiksis 
atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Tribulauckas
National Fire Works Company,

West Hanover, Mass.

Pajieškau savo pažįstamų, paei
nančių iš Utenu, Leliūnų, Daugailių 
ir Sudeinių parapijų, Vilkmergės pa- 
viet., Kauno gub. Kas mane pažįsta 
iš paeinančių iš viršminėfų parapi
jų, teiksis atsišaukti šiuo adresu: 

St. Mickevičius [3]
Block E. Room 11, Fulton st 

Pulman Sta., Chicago, III.

Pajieškau pusseserės Alenos Go- 
lumbauskiutės, Vazdgirių par., Pa- 
bernių sod., aš Ona Golumbauskiutė 
po vyru Jasiukienė turiu pas ją svar
bų reikalą. Ji pati ar kas kitas apie 
ją žinančių malonės pranešti.

Mrs. Ona Jasiukienė
Box 202, O’Fallon, III.

Pajieškau draugų Ignaco Miedzio, 
Strazdžių kaimo ir Juozapo Mažaikos 
Vabalninku miestelio, abu Kauno g., 
Panevėžio pav., meldžiu jų pačių at
sišaukti arba kas apie juos žino teiK- 
sis pranešti šiuo adresu:

Adolfas Rastauckas
224 South st., Athol, Mass.

Pajieškau draugų Juozapo Zubo, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Neciunų 
sod.. 5 metai atgal gyveno Detroit, 
Mich. Jis pats arba apie jį žinantieji 
malonės pranešti šiuo adresu: 

John Pauliuskas
P. O. Box 491, 0elwein, Iowa.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 18 metų iki 25 amžiaus, laisvų 
pažvalgų. Norinčios platesnių žinių 
teatsišaukia šiuo adresu:

P. Marcinkevičius
538 _ .3 st., Albany, N. Y.

Pajieškau Jono Puozuno, pirmiau 
gyveno Detroit, Mich. Jis pats arba 
žinantieji apie jį malonės pranešti 
šiuo adresu:

Antanas Druda
189 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo brolio Izidoriaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės pa
rap., Sideikių sod., gyveno Lewis- 
ton, Me. Jis pats ar žinantieji apie 
jį malonės pranešti šiuo adresu: 

Juozapas Znotas
1327 — 49 Ct., Cicero, UI.

Pajieškau Antano Valintos, Čekiš- 
kių sod., Čipėnų valse., Novoaleksan- 
drovos pav., Kauno gub.; mažo ūgio, 
šviesių plaukų, kalba išreto. 7 gruo
džio prasišalino iš Aberdeeno, Wash. 
Kas tokia ypatą patėmys, meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

• Antanas Vaičiūnas
Box 592, Aberdeen, Wash.

Pajieškau draugo Juozo Zvingilo, j 
Suvalkų gub., Senapilės pav., Šunėkų 
gm., Mokolių kaimo. Jis pats ar kas 
kitas apie jį žino, malonės atsišaukt. Į 

A. Armina
Prinčeton, B. C., Canada.

Draugysčių reikalai
Dr-stė Lietuviška Tautiška,

Tėvynės Mylėtoju No. 1 
Town of Lake, Chicago, III.

SUSIRIMKIMAS.
Laikys savo metinį susi

rinkimą 5 d. Sausio, 1913 m. 
2 vai. po pietų, A. J. Ber- 
žynskio svetainėj, po numer. 
4600 Paulina St. Visi TMD 
nariai būtinai privalo būti ir 
naujus atsivesti, nes įstoji
mas labai palengvintas.

K. A. Ciapas, rašt.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, III.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis, 

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

3327 Auburn avė., Chicago, 
Fin. rašt. Bern. 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.

I1L

III.

III.

III.

III.

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. 
Žolynas, pagelbininkas,

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

229 Bedford avc-., Brooklyn, N. Y.

A.

v.

BUK MANDAGUS! 
nusipirk

ETIKETĄ
taisykles, kurių kiekvienas turiarba

prisilaikyti apsiėjime su kitais. Ten 
rasi suvirš 300 pamokinimų gražaus 
pasielgimo dėl visų, visokiuose atve
juose. Kaina 25c.

Pinigus, mažiau dolerio, galima 
siųsti krasos ženkleliais.

MARY M. RICE-HERMAN
140 East 19 st., New York, N. Y.

DOVANAI!
Atsiųsime kiekvienam Kalendorių 

su gražiais pasiskaitymais, kas tik 
prisius mums savo adresą ir už 2 cen
tu markę. [?]
Bischoff Banking House

287 Broadvay, New York, N. Y«

Pasinaudokite Proga.
Parsiduoda Lietuvių Korporacijos 

Bučemė ir groserštoris, puikiai įtai
syta, geroj vietoj, prie penkių gat
vių, prieina gatvekariai, lietuvių ap- 
gyventoj miesto dalij. Biznis gerai 
išdirbtas. Pardavimo priežastis, ak- 
cijonierių nesutikimas. Kreipkitės 
šiuo adresu: [2]

P. PLAŠKA
12 Washburn st., Middleboro, Mass.

PARDUODU SALIUNĄ.
Parsiduoda saliunas, turi gerą iš

žiūrą einantiems pro šalį, mažos lais- 
nės, gerai apgyventa apielnkė lietu
vių, tarpe daugelio fabrikų, biznis la
bai atsakantis su geru uždarbiu. Prie
žastis pardavimo, savininkas nori už-

GRAŽUS BALIUS
Rengia SLA. 41 kp. 4 Sausio (Jan.) 
1913 m. LEXINGTON SALĖJ, (I. W. ,------- -- ------------z-------------------------
W. salėj,) 182 Lavrence st. Lawren- imt kitą biznį, aplink savo gentis, gy- 
ce, Mass. Prasidės 5 vai. vak. Bus tan yenančius kitoj valstijoj. Reikalau- 
gražiausias ir didžiausias balius. Jau- : jant tikresnių ~ žinių, kreipkitės pas 
nuomenė ir senieji turės kuolinks- j savininką po šiuo adresu per laišką 
miausį laiką: apart visokių šokių bus arba ypatiškai: _ __ [2]
da meilės krasa, konfekti ir kitokie ' . ..
dalykai. Merginoms ir vyrams bus 231 Clinton st., 
duodama geriausios dovanos. Bus 
išsigerti ir užsikąsti. Ateikite visi ■ 
Lawrence’o ir apielinkių lietuviai ir 
lietuvės. Įžanga tik 25c..

Kviečia KOMITETAS.

L. Y. 
Hoboken, N. J.

VAKARAS DAINOS MYLĖTOJAMS 
Parengia Liet Soc. S. A. 81 kp. Cho
ras. Statys scenoje pirmu kartu 
CHICAGOJ Br. Vargšo dramą ”Ga- 
DYNĖS ŽAIZDOS”, Nedėlioję, 5 sau
sio, 1913. HULL HOUSE Svetainėj, 
kampas Halsted ir Polk gatvių. Įėji
mas iš Polk gatvės. Įžanga 25c., 35c. 
ir 50c. y pat ai.. Pradžia lygiai 8 vak.

Kviečia KOMITETAS.

BALIUS
Šv. Juozapo Lietuviškos Parapijos, 

atsibus 4 Sausio, 1913. Subatos vak., 
pradžia 6 vai. MUSIC HALL, Lacka- 
wanna avė., Scranton, Pa. Įžanga 
vyrams 25c. Yra užprašomi ant to 
puikaus baliaus kuoskaitlingiausiai 
susirinkti, kaip jauni taip ir seni. 
Muzikantai bus iš Virbalio, o gėri
mai gardžiausi iš Punios miestelio.

Užprašo KOMITETAS.

KNYGOS
“ Keleivio” spaudos

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitą knygą. Iš jos dasižinosi, 
kad musų pratėviai žmonas sau 
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
nos savo dukteris parduodavo. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo 
po daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga.................................... 35c.

LINKSMIAUSI ŠOKIAI.
Rengia So. Bostono Liet. Jaunuome
nės Ratelis. Prasidės ateinančioj
Subatoj ir taip trauksis iki
Užgavėnių kiekvieną subatvakarj. 
Šokiai kiekvieną subatą prasidės nuo 
8 vai. vakaro ir trauksis iki 12 vai. 
nakties, svetainėje 
HONOR HALL, 730 
Boston, Mass. Visą 
skiriam So. Bostono 
rystės Draugijai dėl

Taigi, broliai ir sesutės, kurie my
lit gerus pasilinksminimus, ateikite 
ant musų šokių, o jus praleisti cen
tai nenueis ant vėjo, bet bus apvers
ti labdaringam tikslui. [1]

Su pagarba KOMITETAS.

Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta kny

ga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek 
gali skaityti.......................................25c.

KNIGHTS OF 
Washington st., 
pelną nuo šokių 
Lietuvių Labda- 
Tautiško Namo.

m.
III.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1. 
Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTARCIJA: 
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

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

4602 S. Ashland avė., Chicago, 
Prot. rašt. K. A. čiapas,
4742 S. Hermitage avė., Chicago, III. 

Turtų sekr. Leonginas J augi Ii s, 
4606 S. Paulina st., Chicago, III. 

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4602 S. Ashland avė., Chicago, III. 

Užžiurėtojas org. St. Ragauski, 
4612 S. Wood st., Chicago, III.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS. 
Chicago, III.

ADMINISTARCIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17 pi., Chicago, m. 
Pirmsėd. pagelb. Karolis Škadauskas, 

1504 S. 49 avė., Cicero, III. 
Prot. raštininkas J. Šyker,

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

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

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

1830 Canalport avė., Chicago, III.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečio.
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir 
lietuviškai...........................................15c.

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei

lių, iš viso apie 40 gražių dainų, 
tinkamų ir deklamacijoms.......... 15c.

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

naudinga knygutė. Kas yra arba 
mano būti vaikų tėvu ar motina, 
kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c.

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslą. Ver

tė Briedžių Karaliukas. Nau
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.

Revoliucijos giesmės
su notomis, sutaisytos ant 2-jų,

3-jų ir 4-rių balsų............................35c.

Legališki žmogžudžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la

bai gera perstatymui..................... 10c.

Kodėl aš netikiu į Dievą?
Arba tikėjimo kritika ..............  20c.

Ar yra Dievas?
Išleido viršminėto klausymo 

mėgėjai. Gaunamos ”KeI.” red. 25c.

Linksmas apreiškimas
Arba kaimiečių ir caro išpa- 

iintis...................................................05c.



6 KELEIVIS

HUN0R1STIKA !

DŽIAN BAMBA.
Ant šio svieto yra daugy

bė tokių tinksų, ką žmogų 
pozlina, vadinas, ką negali 
žmogus suprast, kad ir ka
žin kokį mokslą tu butum iš
ėjęs, kad net ir visą geogra
fiją žinotum oi triu.

Žinoma, kai išsigeri, tai 
tada viską žinai ir galėtum 
eit nors ir su kunigu ant 
kritikos, ale kaip išsimiegi, 
tai ir vėl nieko nežinai. Je- 
sary. Yra tokių tinksų, kad 
nors pasiusk, o nesuprasi. 
Paveizdan: kodėl leidės lipa 
iš karo atbulos, arba kaip 
Adomui kelinės laikėsi, pa
kol nebuvo išrastos šleikos 
nė diržai ir nebuvo guzikų? 
Arba kodėl žmonės važiuoja 
ant vikeišinų jieškoti freš 
ėr, o namie prirūko tabako, 
kad tas oras butų dorti ir 
smirdėtų kain kokis tručvz- 
na? Šiur. Kodėl žmonės 
sako, kad pokčaps pabran
go, o perka visokus oisterius 
ir labsteri>us, ką da bran
giau kaštuoja, o valgyt nė
ra ko? Kodėl męs su savo 
bobomis visuomet faituoja- 
mės ir kikinam, o su kitom 
leidėm apsieinam nais, arba; 
kodėl šveicariškas suris tu
ri tiek daug skylučių?

Kas man tuos kvesčinus 
atsakys ir prisius vieną do- 
erį, tam nusiųsiu per eks
presą bonką raiviskės pre- 
zento.

Jurs truli, 
Džian Bamba.

Kunigas su gaspadinė 
lieka bedieviais

Riebus prabaščius: — ži
nai, širdel, jau aš pradedu a- 
bejot, kad yra Dievas.

Minkšta gaspadinė:—Ko
dėl, tėveli?

Prabaščius: — Jeigu Die
vas butų, tai tam prakeik
tam cicilikų „Keleiviui” bū
tinai turėtų protą susukti. 
Dabar, žiūrėk, kaip jis mu
sų faktus sukerta — kaip 
kirviu.

Gaspadinė: — Ar ir tas 
vienukes sumušė, ką aš tau, 
tėveli, patariau jam pasta
tyti?

Prabaščius: — Viską su
maišė į dumblą.

Gaspadinė: — Tai ką da
bar jau sakysi, tėveli?

Prabaščius: —Nieko. Ma
no galva daugiau jau nieko 
nebegali išmislyt. Parašy
siu, kad su jais ginčytis dau
giau nenoriu. Dac oi!

Gaspadinė: — Vai, nejau
gi Dievo nebūtų? Kasžin, 
kad iš ”Vien. Liet.” parin
kus faktų prieš cicilistus? 

Berželis.— 
Keista dovana

Vienas jaunas vaikinas 
nuėjo su seseria į krau
tuvę. Jis nupirko porą pir
štinių savo mylimajai. Jo 
sesuo nusipirko porą pan- 
čiakų sau. Pardavėjas ėmė 
ir sumaišė: vietoj pirštinių, 
vaikinui padavė pančiakas, 
kuris nusiuntė savo mvlima- 
jai su sekančiu rašteliu:

"Aš prisiunčiu tau mažiu
ke dovanėlę. Oh! kaip aš 
noriu, kad nė jokiom ran
kom, kaip tik mano, butų vi
suomet leista dasilytėti jų, 
kuomet jas dėvėsi. Bet ne

laimė, kad daugybė kitų vai
kinų gali spaudyt jas, kuo
met aš nesu prie tavęs, ir ki
tos akįs gal mato jas... kuo
met tu esi ant gatvės ar kur 
kitur. Aš pirkau ilgiausią 
porą, kokią galėjau gauti, 
ir jei jos yra perilgos, gali 
jas nuraitoti žemyn. Dau
gybė merginų, aš žinau, ne
šioja jas truputį žemyn nu
leistas. Tik visuomet jas 
dėvėk, aš noriu matyt, kaip 
jos tinka, kuomet susieisiva 
kitą vakarą. Tu gali išva
lyt jas lengviausiai, mano 
brangioji, su benziną, jeigu 
tu jas tik visuomet užlaiky
si sausai.”

Vaikinas su išsiilgimu 
laukė pasimatymo valan
dos, bet kuomet susitiko su 
mylimąją, ji griežtai atsisa
kė jam parodyt jo prisiųstą 
dovaną. J. Žebrauskas.

surišat gabiai, i 
tankiau, o išsilavinsite.

Kaz. J. Bi—skui. — "Pas-
1 i • • 1 144 _ Y*

rašinekit Administracijos Atsakymai*
J. šaparniui. —Negalime 

kutinį kartą” gavom, ačiū; tamistai kalendorių nusiųs- 
jau prirengtas spaudai ir ti, nes nepridavėt savo ad- 
tilps prie pirmutinės pro- reso. Prie to ir laišką už
goš. 1 adresavot ne mums, bet ant

J. R. Pusiniui. — Nenori- • Cuddyer ant Joyce, 141 W. 
me kurstvt ugnies, kuri ir Broadvvay. Jei tie žmonės 
be to jau daug blėdies pri- nebūtų mums jūsų laiško 
darė musų visuomenei, su- atnešę ,tai męs nebūtume 
gaišindama jos pirmyneigą. apie jį ir žinoję. Paskaity- 

J. Pakarkliui. — Nors ir kitę paaiškinimą apie ka- 
logiškai išvadžiojat, bet po-Jęndorių ant 8-to puslapio 
lemiką dėlei Bagočiaus-Ži- šitam "Kel.” numerije. 
vatkausko skaitom jau už- * J. Orinui. — Tamistos pa- 
užbaigta ir nenorim jos pra- jieškojimo nedėjom, nes ne- 

i dėti iš naujo, todėl ir tamis- padavėt jieškomo žmogaus 
tos tsraipsnelio nedėsime, vardo ir pavardės.

i
3 Telepltoue So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis

i

495 Broadway, So. Boston. 
Valaudos:

Nuo 12-- dienų ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

Vienatinis Lietuvis

Į GERIAUSIA AKUŠEREA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

WOMENS MED1CAL COLLEGE 
Baitimore, M d.

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Redakcijos atsakymai.
Ten buvusiam. — Pana- 

našios korespondencijos a- 
pie p. L. kalbą jau tilpo ''Ke
leivio” No 51. Neverta kar
toti to paties. Netalpinam.

Kampininkui. — Netilps, 
nes nepaduodat savo nė var
do nė adreso.

A. Jokūbaičiui. — Iš ta
mistos laiško negalim nieko 
suprasti. Parašykite aiš
kiau,ko norite.

J. Žebrauskui. — „Man
dagumą” sunaudosime.

P. Kanakui.------ Jūsų ko
respondenciją sutrumpi- 
nom, tik ištraukėm patį 
branduolį, nes rašyti viską, 
ką pamišęs žmogus kalba, 
neapsimoka

A. V. Vasneliui. — ”Baisi 
viešnia” gavom. Ačiū. Tilps 
gal sekančiam numerije.

J. Griciunui. — Nesvar
bus tai dalykas. Netalpina
me.

Mitologijos žinovams. — 
Raštelis iš universalės mito- 
liogijos raštvnės, kaipo ”o- 
ficialis pranešimas,” "Ke
leiviui” netinka. "Keleivio” 
siuntinėti už raštus negali
me, nes da jokių raštų, iš
skiriant pranešimą, nesam 
gavę iš tamistų.

S.M. Dami’sui. — Eilutes 
"Nebegrįšiu” ir "Kad švin
ta dienelė” patalpinsime, 
bet "Duok galybę” netinka.

J. Begoniui. — Ačiū už 
žinias, bet dėl vietos stokos 
negalėjom sunaudoti.

V. Arlauskui. — 1) Pre
zidentas negali netik užda
ryti ateiviams rubežių, 
bet negali leisti jokių į ta ty
mų. Jis tik užtvirtina įsta
tymus, kuriuos kongresas 
užgiria. 2) Be ‘ pilietiškų 
popierų ir dabar negalima 
gauti jokio valdiško darbo, 
bet privatiškose darbavie
tėse iki šiol da nebuvo rei
kalaujama, kad darbinin
kas butų piliečiu, ir vargiai 
bus kada to reikalaujama, 
nes kapitalistams netiek ru- 
ni pilietystė, kiek darbinin
ko rankų pigumas. 3) A- 
merika negali savo pinigus 
sulvgint su kitų šalių pini
gais, nes ir kitų nelygus. Jei 
sulygintų su Anglijos, tai 
jie nelvgųs butų su Vokie
tijos, Rusijos ir kitų pini
gais. Pagaliaus Amerika ir 
nemano to daryti.

J. M. Danieliui. — Atleis
kite, kad taip ilgai užsivil
ko tamistos raštas nepatal- 
pintas. Mat, vis stoka vie
tos, nes dedam pirmiau pri
siųstus. Bet jis nepasens ir 
sekančiam numerije gal 
tilps.

A. V. Po-tei. — Tamistos 
rašteli "Dievas, tikėjimas 
ir dūšia” gavom, bet sunau
dot negalim, nes ant rimto 
straipsnio per silpnas, o ant 
feljetono permažai humo
ro. Bet tamista dalykus

TAMOSZAICZIO IR YURGELIŪNO CO.
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. į
Tel: So. Boston 304.
Gyvenimo vieta: 63 Gold st.

už kvatierą’ir draugišką pagelbą dėl manęs ir ma
no biznio—pardavime Nąmų, Ūkių, Piečių; Inšiu- 
rinime ir kitokiuose agentūros reikaluose.

Dabar patariu pats nuo savęs lietuviams kreip
tis pas Tamošaitis ir Yurgeliunas Co. su visokiais 
reikalais, nes aš persitikrinau, jog jie parduoda ge- 
riausį tavorą, kaip tai moteriškus ii vyriškus Čeve- 
rykus, apatinius ir viršutinius aprėdalus; taipgi 
parduoda LAIVAKORTES ir siunčia Pinigus tei
singai ir atsakančiai.

Todėl, kurie pirksite arba siųsite Kalėdų do
vanas, rpirkite nuo Tamošaitis ir Yurgeliunas Co. 
233*Broadwoy, So. Boston, r_Mass.’ !

A. Ivaszkevicz.

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir 
aplaikęs diplomą ant graboriaus, 
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie- i 
nam reikale galės patarnauti lietu- Į 
viams netik So. Bostono, bet ir apie- j 
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs, i

I 
į

dohn E. ilolan

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.ChapeI st„ New Haven,Conn.

TUafonM: 1414-9. 
ViaoH patarimai valant.

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAM UOTO JAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston. 
Gyvenimo viela 845 Broadway.

I

25 c.

■

i

ANTANAS IVASZKEVICZ, Manager.

Prisiusk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiu auksoriškų daiktu. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstata 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 tuo jaus.

r
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PRANEšr
Jog aš persikėliau į naują vietą dėlto, kad pasidau- 

■gino biznis ir, norėdamas geriau užganėdinti savo 
kostumerius, užėmiau didžiausią ir puikiausią vie
tą So. Bostoue dėl užlaikymo Didžiausios Lietuviš
kos Agentūros Amerikoje.

Parduodam Namus, Ukes, Piečius, apdrau- 
džiam gyvastį ir turtą. Padarome visokius doku
mentus ir užtvirtiname su paliudyjimais Taikos 
Sudžios ir Žmonių Notarijušo. Taipgi visada 
randasi tikras ir atsakantis lietuviškas advokatas 
W. J. Howard (lietuviškai buvusi pravardė Kava
liauskas, ‘ ‘nepi jokas”).

Taipgi, kurie norite pirkti arba sutaisyti ir nu- 
malevoti Namus, atsišaukite pas mus, nes gausite 
viską pigiausiai ir geriausiai, nes čia yra Lietuviš
kas Agentas Taikos Sudžia, Žmonių Notarijus 
Advokatas, Meistras, Maliorius, Popieruotojas, 
Plumberis ir kitoki darbininkai dėl pardvimo bei 
sutaisymo Namų iš

Lithuanian Agency
31S W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

GydiioiiŲ galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
Po ypatingai geros sekančias gjPcolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, jfiippo ir slogos $1.00. 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
G\ dar.li mestis nuo pučkų 50 c- > uo prakaitavimo kojų 25 c.

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės 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 Inkstų 75 c.

Prcčkcs nuo i erviško galv< 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 visokiu gėrių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligų.

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

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie buty Amerikos ar Europos daktary.

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
* prisiusime jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

1 50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiusk už 3c staruos, o suturėsi didžiausi lie-

JP Tmnila 822 Washington St.
• 1 . lUiLUld, BOSTON, .MASS:

Pabaigoje Lapkričio men. išeis iš po spaudos

gy” 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 daugy bė įvairiausių statis
tikų ir šiaip gyvenine reikalingų žinių ir informacijų. 
— Šitas kalendorius yra labti naudingas ir būtinai rei
kalingas kiekvieno lietuvio namuose. Puikiai iliustruo
tas. Prisiusk mums 25c pinigais ar stempomis, o męs 
prisiusime šita KALENDORIŲ tamstai į ramus 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 ka no.

J. ILGAUDAS
1641 So. Halsted St., Dept. 1. CHICAGO, ILL.

BUNG1AUS,S

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.........................'5
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
Pigulkos dėl kepenų.......................25
Blakių naikintojas...........................10
Dėl išvarymo soliterio............ 3.00
Anatarinas plovimui.......... .. .25
Nuo kojų prakaitavimo................ 25
Gydanti mostis.................................50
Antiseptiškas muilas........ .  .25
Gumbo lašai..................50c. ir 1.00

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais “S48 

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 į Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
S29 Bedford Avenue Kampas North 4-tos ga’.vės Brooklyn, N. Y.

Nuo galvos skaudėjimo. 16c.
Nuo kojų nuospaudų. . 10c. 
Nuo dantų gėlimo...............
Nuo peršalimo........................
Plaukų stiprintojas. .. .25c. 
I.inimentas arba Expel!eris. 
Nuo plaukų žilimo...............
Nuo Reumatizmo...........50c.
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių...........
Antiseptiška r-o-ris. 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

r 1.00 
r 1.00
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S.LP.D. Reikaluose
Herrin, III — Męs, L. U. 

N. K., laikėm 21 gruodžio 
paskutinį šių metų susirin
kimą S. L. P. D. A. reika
luose ir buvo įnešimas už
mokėt į centrą metinę mo
kestį — $1.00, bet kadangi 
organe nesimato jokių ži
nių apie tą Sąryšį, tai nuta
rėm per organą "Keleivį" 
paklausti valdybos, ar mo
kėt mokestį, ar ne, ar S.L.P. 
D. A. gyvuoja ar jau mirė? 
Jei da gyvuoja, tai kodėl 
nieko apie jį nėra rašoma 
organe? ir kodėl nėra da 
konstitucijos, kuri seniai 
jau buvo garsinama?

Pasirašo L. N. U. K. 
Herrin, III., viršininkai:

V. Adomaitis, prez.
J. Žebrauskas, prot. rašt, 
J. Lenkutis, finansų rašt.

•
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Tiesu patarimas
KLAUSIMAI

1. Ką mano musų dvasiš
kija laimindama jaunus vy
rus einančius į karę? Ji mo
kina kūdikėlį iki užauga "10 
Dievo prisakymų" — "5 ne
užmušk," o tuo tarpu laimi
na einančius žudyti.

Valdžia iš karių apturi 
garbę arba paima didesnius 
žemės plotus ir tuom iįgyja 
sau naudą, bet kas per nau
da musų dvasiški jai, kad ji 
peržengia tą 5-tą Dievo pri
sakymą? v

2. Jeigu vyras su savo pa
čia nori persiskirti ir turė
tų vaikų, tai ką turėtų daryt 
su vaikais, ar vyras privers
tinai turėtų duot duoną, ar 
ir pati turėtų prisidėti prie 
užlaikymo vaikų, ar vaikus 
pasidalinti ?

M. K. Krugels. 
ATSAKYMAI

1. Prmiausia reikia atmin
ti, jog jei kalba eina apie 
Rusiją, kunigai turi daryt 
tą, ką valdžia liepia. Jie ne
gali daugiau priešintis val
džiai, kad neatsidurt kalėji
me, arba Sibire. Vienok y- 
ra ir liuosnorių kunigų, ku
rie gaudami kelis rublius ant 
metų nuo valdžios, loja už ją 
kad likt "blagonadežnu" ir 
aplaikyt šiltesnę vietą ir di
desnę algą.

2. Jei žmonės skirias, tei
sėjas, duodantis "divorce" 
nuosprendį, klausia abiejų 
pusių, ką jie nori su vaikais 
daryt, ir nuteisia taip, kaip 
jam nurodoma geriau. Pa
prastai vyras turi užlaikyt 
vaikus, jei pačiai atiduoda, 
jis turi mokėt tam tikrą pa
skirta suma iu užlaikvmui. it- 4, «/ (

—

ition of affections" ir gaut 
į pinigjišką atlyginimą, jei 
tas šelmis turi kokį nors tur
tą.

b) Kriminališkai teismas 
baus jį gana sunkiai už 
"fornication."

2. Jei vyras sugavęs ant 
karštųjų užmuštų tokį niek
šą, tad butų baudžiamas už 
"murder 2-nd degree," ka
lėjimu apie 20 metų, arba 
už "manslaughter" nuo 1 
dienos iki 20 metų kalėji- 
man. Tankiai visai palei
džia, bet nesmagumų ir iš- 
kasčių yra daug; tad jau ge
riami jį policijantui paduoti, 
o ne mušt.

3. Kur jis neišvažiuotų, 
ten jį galma areštuot, kur 
kriminališkas darbas yra 
atliekamas.

4. Valdžia gali deportuot 
tik tokius žmones, kurie nė
ra išgyvenę Amerikoj 3 me
tų. Gyvenimas gi su mote
riške, kad ir svetima, dar 
nėra paleistuvystė toj pras
mėj žodžio ,kokioj paleistu
vavimas už pinigus yra su
prantamas, ir todėl depor
tuot už tai negalima.

5. Jei teismas sykį nubau
džia, kaltintojas negali nie
ko jau reikalauti, tik nubau
stasis gali apeliuoti, kad su
mažintų ar atmainytų baus
mę.

6. Pačią irgi baudžia, bet 
vyrui tik norint; papras
tai gi bausmę suspenduoja 
ir moterį paleidžia. Bet pra
sižengus jai išnaujo, jau ir ji 
turės sėdėti.

F. J. Bagočius.

i Dabartinis Kauno Žemės: riškų drabužių magazinas ir I 
Ūkio Dr-jos susirinkimas! dirbtuvė. Šis magazinas iš 
svarstė to dėlei rimtai lauko ■ paviršiaus žiūrint gana ge- 
darbininkų klausimą. i rai išrodo, bet kokiose sąly-

Vienų buvo patariama, gose dirba nelaimingosios 
kad Dr-jos taryba pasisten- siuvėjos mergaitės, retas, 
gtų nustatyti samdymo san- i turbut, tesupranta. Prie to 
lygas, kurioms patogiausia I magazino yra maža karna-| 
butų parsitraukti laukams relė, be lango, tik su mažu j
dirbti darbininkų iš tolimes
nių gubernijų.

Kiti vėl (sumanytojas 
dvarininkas Kudrevičia) pa
tarė, kad Dr-ja užsiimtų ap
draudimu darftninkų ligai 
atsitikus ir senatvei. Ir tas 
darbas pavestas atlikti irgi 
Dr-jos Tarybai.

Ne pro šalį bus čia pami
nėti, jog tas klausimas nebe- 
naujas Kauno Žemės Ūkio 
Dr-jai. Bus jau 10 metų, 
kaip tos Dr-jos buvo kreip
tasi į kai kuriuos lietuvius- 
inteligentus (Višinskis net 
rimtai tame klausime pasi
darbavo ir tarėsi dėl jo su 
Biliūnu ir su rašančia da
bar šią žinutę) padėti suda
ryt "Dvaro darbininkų svei
katos ir senatvės apdraudi
mo Dr-jos" sumanymą. Bet 
rankų darbui tuomet Lietu
voje da netruko... ir suma
nymas ramiai užmigo d va-' 
rininkų portfeliuose... Vie
nas iš daugybės prirodymų, 
jog jei darbo žmonės patįs 
šiokiu ar tokiu budu nepri
vers savimi rūpintis, niekas j 
niekuomet jais 
pins.

I stikleliu virš durų, ir tai va
dinasi dirbtuvė. Kamara ši- 

i toji niekados nevėdinama, 
niekad nekurinama, dagi 
dabar, žiemą, ir tai ten dir
ba apie 20 mergaičių be jo- 

■ kio oro, raitydamos nuo šal-1 
; čio, susigrudusios viena ant 
I kitos ir prietamsiais, nes e- 
konomijos dėlei kamara ap- 

; šiečiama vos maža gazo liep- 
: snele nuo 9 v. ryto iki 9 vai. 
kakaro.

Tokiose tai sąlygose siuva 
mergaitės moteriškus parė-
1 T • 1 T 1

I

A. Narbutaitė, kuri šovė 
grovą Tiškevičių, išteisinta.

Lapkričio 11 d. Vilniaus 
apkričio teismas išteisino A- 

• lianą Narbutaitę, r

• v*

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

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 VVashington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.
I

GERAS DAIKTAS.
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRĄL’CKĄ, 307 — 4 8t„ 
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:
D

2)

3)

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

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

7 Harrison avė., arti Essex st., 
BOSTON, MASS.

dinius, uždirbdamos sau ko
sulį, bronchitą, anemiją, 
džiovą ir kt., ypač džiovą, 
nes magazino savininkui 
Packevičiui šįmet da temi
nis nuo džiovos, jokios de
zinfekcijos nedaryta. Tik 
trįs-keturios tų mergaičių 
tegauna keletą grašių sa
viems reikalams. Jos visos 
dabar peršalusios, kosėja, 
pusė jų skundžiasi bronchi
tu, o daugelis ir džiova, pa
galios kai kurios dėl ligos ir 
visai jau nustojo vaikščioju
sios. Ypač blogai joms pri- 

npnacjirn sieina ant rvtojaus po šven- 
n į tadiemo iki pietų, nes karna-

• I • V • • v

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

GERIAUSIAS
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I rai per šventadienį visai už- 
Aagystė šalus, reikia ji šildyti savo

Lukiškiai, šilgalių valse., Į kvėpavimu, kol gazo lieps- 
Naumiesčio pav. Viena jau- j nelė neateis pagelbon.
na mergina Lukiškiuose pas 
ūkininką C. ištarnavo trejus 
metus. Paskui ji išėjo iš 
ten ir susižiedavo su kokiu 
ten jaunikaičiu. Matyt, pri
reikė jai kraičio,, nes ji pa
siėmus pagelbon da tris vy
rus ir nuėjo vidurnakti j pas! 
ukininkąC., kur viskas jai jpjį 
buvo gerai žinoma. Atplė-

Tai matęs.
("Lietuvos Žinios.”)

REIKALINGA

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

UNITED STATĖS
EMPLOYMENT OFFICE,

43 Portland st., 
BOSTON, - - - MASS.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau- 
| šiai, naujausios mados. įrankiai. Atlie* 
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažiį padidinėju ir tt 

; Esant reikalui einu į namus fotografu o 
! ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

Russian-American Bureau.

>/yVUSRA\

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 carą.
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, 

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

AUŠROS KNYGYNAS
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
imama užsakymai ant vistĮ liet laik
raščiu. Pelnas gaunamas iš parduotu 
knygtįir laikraščiu apverčiamas žmo
nių švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Ausros perka, prisideda prie žmonių 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokit^knygų reika
laujate, pirkite iš Ausros Knygyno.

adresas:
Aušra, 3149 S. Halstedst. Chicago, III.

Draugija Moksleiviams Šelpti ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

V • v VZ XX .IV*.

- . . šovusią klėties langą ir įlindo jie
pernai į. grovą Vladejnarą vjsj vidun, išnešė laukan ką 

. ....... ~ ...... tik galėjo: visą patalinę, au
dimus, kvartukus, sudraskė 
kamodas ir spintas ir t. t. 
Plėšiką nelaimei vienam iš 
sermėgos ištruko sagutė, 
kurią ir rado ant ryto
jaus namiškiai. Tą sagutę

KLAUSIMAI.
1. Jei vienas žmogus su

ardo kito žmogaus šeimyniš
ką gyvenimą ir pagaliaus 
tos šeimynos vyras sugauna 
jį prie savo pačios, ar neat
būtinai podraug jis turi ir 
savo pačią bausti su tikruo
ju kaltininku?

2. Jei jis užmuštų tą žmo
gų radęs prie pačios, ar jis 
butų baudžiamas už žmog
žudystę ?

3. Jei tas niekadėjas išva
žiuotų į kitą miestą, bet vis 
su svetima pačia susinešinė- 
tų, ar galima jį suimti? Jei 
taip, tai kur reikia kreiptis?

4. Ar galima juos depor
tuot į Rusiją už paleistuva
vimą?

5. -Jei teismas paskiria ma
žą bausmę tam niekšui, ar 
vyras gali reikalauti dides
nės bausmės?

6. Ar pati yra baudžiama ?
A. Sakalus.

ATSAKYMAI.
1. Už suardymą gyvenimo 

tarp vyro ir pačios yra dve
jopa pagelba:

a) Civiliškai galima skųst 
už taip vadinamą "aliena-

X •

Tiškevičių. Tai viena tų re
tų bylų, kur matėme nu- 

j skaustą merginą, išdrįsusią 
į keršyti už savo sulaužytą 
gyvenimą, už savo sumin
džiotus jaunų dienų idealus. 

| Kerštas — jausmas negirti
nas, bet baisios buvo ir tos 
gyvenimo aplinkybės, ku
rios stūmė šiaip jau dorą ir 
protingą merginą atsidurti 

1 net apkaltinamųjų suole.
Teismo pirmininkas lydi 

išteisintą Norbutaitę iš teis- 
•gyveniman šito- 

nasakvmu: — "Nusira
uta!

ėknkite
’ 1 "PT R

veil 
t’.’n1 ai

Įdomu, ar daug moterų 
suprato tą gilią ironiją, ku
ri slepiasi šiuose žodžuose? 
Bene butų teisingiau tuos 
įstatymus vyriškais pava
dinus? Sulaužyta, savo gi
liausiuose jausmuose sumin
džiotą mergaitę teisė vyrai 
ir pasigailėjo jos... Teisybė! 
Gražiai padarė. Bet ta mer
gaitė keršijo už savo nuo
skaudas skaudikui? O kur 
jis? Keno jis bus teisia
mas?... Vyrų rašyti įstaty
mai tvli tokiame atveji je.

G.
.. Trūksta darbininkų.

Kaip girdėt ir kaip laik
raščių nesykį jau pažymėta 
buvo, šį rudenį daugybei 
Lietuvos dvarų pritruko 
darbininkų ir iš tos prieža
sties daug nesudorotų javų 
laukuose arba visai supuvo, 
arba buvo vežami jau gero
kai sudygę. Ypač truko dar
bininkų dideliuose dvaruose, 
kaip antai kunigaikštienės, 
Oginskienės — Telšių pav., 
Karpio — Panev. pav. ir ki
tuose, bet ir maži dvareliai 
nemaž privargo šią vasarą- 
ir šį rudenį darbininkų be- 
jieškodami. ‘

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo
teriško didumo, ant 
20 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarant uotas ant 20 
metų.. 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

J -*- tJ S- ' apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui-i
nešini nubėgo Jie Naunues- kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis

mo salės

•bite! pargrįžę namo pa- 
•■’to Dievui, jog leido 

gyventi šaliie, kur 
kia tokie "žmoniški įsta-

J -1

tin ir ten atrado ir tą be sa- dykai su kiekvienu laikrodėliu, 
gutės sermėgą ir jos savi
ninką. Ernus jį saikint, pri- 906 Athenaeum B! g., CHICAGO, ILL 
sipažno žmogus pats ir ki- i 
tus nurodė sėbrus. Po ilgų I

i saikinimų visi vyrai prisipa
žino klėtį išvogę, o toji mer
gina neprisidavė kalta esan
ti. Pavogtieji-daigiai atra
sti miške, o kaltininkai visi 
pasodinti kalėjimam

Juozas Civirėlis.
Biaurus išnaudojimas

Vilnius. Mums teko štai i ofiso valandos 
ka sužinoti. Didžiojoj g. N3 Xll019.‘k.iJlr-y^. 
yra St. Packeviciaus mote- 8 vakare. Telephone 196’

ir kitokius R bus
Duokit pasiūt mums!

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

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyryjir Motery drapanas.
’ Tikras Jūsų brolis lietuvys

7—3 Richmon<

Excelsior Watch Co.

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gv 
dar. pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į vir.-^ tik

' neikit į aptieką:
i mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.

nuo 1 iki 2 ir 6 iki

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

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

Philadelphios M. Klinikas daugybos žmonių apdovanojo su 
" tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų ir 

džiaugsmų, išgydant sergančius-n'-sveikus. sugrųžinant 
gerų sveikatųtų, tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:

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

• bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rodysiu kreiptis priėjus.

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

I

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

24 Ames street, 
fJONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston,,21013.

H. HARSKOVICE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa, LiiImu sirggs sunkirt v-yriška 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už gerų sveikatų ir naujų gyvenimų— 
tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPENE, iŠ Conemaught. Pa. kurt sirgusi 9metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata irdėkavoja Philadelphios M. Klinikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLIMKAS užvedė daugybes naujų I 
liekarstų. išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių iiekarstiį negalima gauti. Čio- I 
Dai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodj, pamokini- ■ 
mus. reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturesit tikrų sveikatai pagelbj nuo visokių V 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teipužsise- ■ 
nėjusių, kaip ir nuo tų, kj kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaidžiojant, B 
šiuom adresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po plet. Nedalioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarai nuo C iki 8 l'tamikais ir Pėtnyėiomis.

Phi^ — ''JU FbdčbavoDės ištirtos, teisiamos!

I

f

LAIVAKO
(ŠIFKORTES) ATPIGO.

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

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

ji

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

i
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"Vienybė Lietuvninkų” po 
teismu

F. J. Bagočius, iš Bosto
no, patraukė į teismą "Vie- 
nybę Lietuvninkų” už biau- 
rų šmeižimą jo ypatos.
Johnsoną ketina išdegutuot 

ir plunksnomis apibert 
Chicago, III. — Kumšti

ninkas Johnson, kuris dabar 
vėl apsivedė su baltveide 
(jis juodveidis), nusipirko 
Lake Geneva kolionijoj sau 
namus ir ketina tenai apsi- 
gyvent. Toj kolionijoj gy
vena beveik patįs milijonie
riai, ir tie ponai dabar bai
siai pasipiktino, kad tarp 
jų ketina apsigyvent juod
veidis, dagi toks biaurybė, 
kuris anais mėtis sumušė a- 
merikoną Jeffrie. Ne, ne, 
to tai jau butų perdaug! — 
protestuoja milijonierių pa
čios. Girdi, jeigu valdžia 
leis čionai jam apsigyventi, 
tai iš pirmos dienos jis bus 
išdegutuotas ir plunksnomis 
apibertas.

Meksikoj reakcija
Meksikoj, rodos, valdžia 

bus jau viršų paėmusi ant 
revoliucijonierių ir praside
da reakcija. Kareiviai de
gina čielus kaimus, kurie tik 
buvo sukilę prieš valdžią, ir 
karia kiekvieną žmogų, ku
ris tik pasirodo valdžiai ne
ištikimu. Dabar šiaurinėj 
republikos daliję prasidėjo 
geležinkeliečių streikas, ku
ris ketina apimti visą šalį. 
28 gruodžio žinios skelbia, 
kad Michocan valstijoj per 
2 dienas kareiviai nužudė 
78 žmones.

Litt’e Falls streikas 
"Industrial Workers” pra

neša, kad Little Falls, N. Y., 
policiia savo žvėriškumu pe
reina ir Rusijos kazokus. 30 
spalių ji surengė riaušes, 
paskui apkaltino užtai strei
ko vadovus ir 43 vyrus areš
tavo, kurie ir šiandien sėdi 
kalėjime. 1,500 audėjų te
bėra da ant streiko ir drū
čiai laikosi. Reikalinga fi
nansiška parama. Streikie
riai jau siunčia savo vaikus 
į kitus miestus, kur sutei
kia jiems prieglaudą socija
listai.

Kunigas apsivogė
Westfield, Mass. — 26 d. 

gruodžio krautuvėj liko su
gautas ant vagystės kun. 
Conrad Hooker. Jis aiški
nosi, kad jis po įtekme gy- 
duollių, kurias jis ima nuo 
galvos skaudėjimo, nežinojo 
ką darė. Bet vistiek jaga- 
masti areštavo ir nubaudė 
ant $20.

Nepatiko pamokslas, 
nramušė kunigui galva 
Cassel, N. Y. — Protesto- 

nu bažnyčioi per Kalėdas 
Čia buvo toks atsitikimas. 
Kunigas pradėjo sakvt pa
mokslą apie lygybę. Jis no- 
rėio nertikrintt, kad visi 
žmonės yra lygus ir lygiai 
vaišinami. Darbininkas Rei- 
thagan. negalėdamas susi
laikyt iš piktumo kai n kuni
gas per akis meluoia, pa
griebė bibliją ir tvokė ja ku- 
nieni į galva. Kunigas par
griuvo. Reithagan areštuo
tas.
Ekspliozija beveik po Tafto 

kojomis
Šiomis dienomis Taftas 

vieši Panamos republikoje. 
Panamos prezidentas Por- i 
ras surengė jo priėmimui 
puotą Kalėdų dienoj. Va
žiuojant Taftui ant tos puo
tos, ant gatvės, kuria jis va
žiavo, su baisia pajiega 
sprogo dinamitas, ir tai vos 
tik jam pravažiavus. Pasi
darė didelis sumišimas. Su
bėgo policija ir tuoj prasi
dėjo areštai. Mat, manyta, 
kad dinamitą tyčia kas pa
dėjo, kad užmušti Suvienv-p 
tu Valstijų prezidentą Taf
tą, bet vėliau išsiaiškino, Į (

i

STREIKAS! 
Lietuviai, nevažiuokit 

čionai!
Walwortho mašinšapėje, 

So. Bostone; Blake Pump 
Co., E. Cambridge, ir Gib- 
by Foundry, E. Bostone, 
streikuoja molderiai, kor- 
meikeriai ir mašinų opera
toriai. Niekas čionai neva
žiuokit. Kituose miestuose 
laikraščiuose garsinama, 
kad čia reikia daug darbi
ninkų, kad streiko nėra ir1 
algos geros. Tai apgavvstė!

I. M. U. of N. A. [2] 
Lokalas 106.

Pereitoj subatoj 60-tos 
socijalistų kuopos triusu 
buvo statoma ant scenos ko
medija "Gyvieji Nabašnin- 
kai. Pastatymas išėjo vi
dutiniškai. Juokų publika 
turėjo gana. Po perstatymo 
buvo šokiai ir lakiojanti 
krasa su dovanomis. Abel
nai, vakaras buvo gražus ir 
linksmas.

Dabar 60-toji kuopa keti
na statyt "Vyrų Vergija.” 
Šis veikalas jau iš augštes- 
nės sferos.

Nedėlioj, 5 sausio, 10 vai. 
ryte, atsibus LSS. 60 kp. me
tinis susirinkimas. Todėl w x 
meldžiu visų narių atsilan- kelaiat^ žodžių Ukėsų Kliu- 
kyt, nes bus renkama nauja norėdamas save patei-

Atsakymas Raulinaičiui
"Kel.” No 52, vietinėse ži

niose, J. P. Raulinaitis rašo
i

kuopos valdyba.
Sekr. J. Klevas.

Kiekvieną subatos vaka
rą būna šokiai socijalistų 
svetainėj.

Bostono švinorių (plum- 
berių) unija ’nutarė reika
lauti 40 nuošimčių daugiau 

i algos. Jei darbdaviai rei
kalavimo neišpildys, švino- 
riai ketina streikuot. Tie 
žmonės dirba biaurių-biau- 
riausį darbą ir nor iuž tai 
gauti po $5 i dieną.

Bostono rubsiuvių unijos 
turėjo pereitoj nedėlioj su
sirinkimą ir nutarė remti 
New Yorko rubsiuvių strei
ką, o taipgi ir patiems reng-. 
tis prie streiko.

Kalėdų dienoj Brightone, 
ant Lincoln gatvės, keturi 
išsitraukę vyrukai pakėlė 
peštynes. Policija sukimšo 
visus keturis vežiman, kaip 
gaidžius klėtkon, ir nuga
beno šaltojon. Antrytojaus 
kiekvienas užsimokėjo po 
$20 bausmės. Tai bent Ka
lėdos ! O pakalbink juos 
laikraštį užsirašpt, tai at- 
kirs, kad jie ir taip viską 
žino. P. iš Žadeikių.

sinti.
Neatsakinėsiu čionai ant 

jo užmetimų kliubui, nes ti
kiuos, kad kliubo komitetas 
tai padarys, tik norėčiau p. 
Raulnaičio paklausti, iš kur 
jam žinoma, kad aš kursčiau 
p. Ramanauską prieš "Lais
vę?"

Jis siūlo $10, jei kas pri
rūdys jau tuos užmetimus, 
kuriu kliube niekas jam ne
darė. Aš norėčiau, kad p. 
Raulinaitis uždėtų tuos $10 
pas Labdarystės Dr-jos iš- 
dininką, ir aš padėsiu $10. 
Jeigu R. prirodys, kad aš 
kursčiau Ramanauską prieš 
"Laisvę," mano $10 liks 
Labdarystės d-jai; jei neda- 
rodys, Raulinaičio $10.00 
dings.

Dalyką galėsime ištirti 
draugijos susirinkime.

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

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

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER A VE., 

SO. BOSTON, MASS.

ir

Lietuviai Temy kite!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Męs perkėlėm savo krautuvę iš 
Brooklyno į 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- 
kų. Armonikų, Klarnetų, Triubų. 
visokių Knygų, Popierų ir Religiš
kų daiktų. Užsakymus nusiun- 
čiam visur ir viską atliekam at
sakančiai, nes tą biznį varom jau 
25 metai.

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

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA 

I Rotterdamą 8 d., j Liepojų 11 dienų.
$31.00
$45.00
$60.00
Czar — Sausio (Jan.) 
Kursk — Sausio (Jan.) 11 d.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

III klesa 
II klesa 
I klesa

$33.00 
$50.00 
$70.00 

25 d.

Ant švenčių ir Naujų Metu
DOVANOS

Fonografas, Kišeninis vyriškas 
ar moteriškas laikrodėlis, Stalinis 
laikrodis su muzika. Armonika, 
Brukuojama mašina ir Servis — 
jei norite gauti visai dykai, rei
kalaukit tuoj p/ k'-r.’- žinių, j- 
dėd.~rn mar’:“ d?’ atsakymo. Ad
resas: [51]
ENGL ASIATICTOBACCOCO.

DEPT. A—22,
111E 7st. New York, N.Y.

Pereitoje nedėlioję, prieš 
piet, socijalistų kuopa turė
jo diskusijos ant temų "Ar 
kunigas gali būt socijalis- 
tu?” ir "Kurią uniją socija
listai turi remti: A. F. of L., 
ar I. W. W.?”

Po neilgų debatų prieita
j prie konkliuzijos, kad kata- 
ilikų kunigas negali būt so- 
cijalistu, nes jis yra tik Ro
mos Įrankis, o pati Roma, 
pati katalikų bažnyčios hie
rarchija veda mirtiną kovą 
su socijalizmu. Ir jei kuni
gas skelbs socijalizmą, jis 
laužys tos hierarchijos dis
cipliną ir bus ekskomuni
kuotas. Bet tobulesnių ti-! 
kėjimų kunigai gali būt so
cijalistais ir tankiai jais y-į 
ra.

Kitame klausime prieita j 
prie išvedimo, kad tik I. W. 
W. uniją galima remt. Nors > 
ji ir nevisai sutinka su soči-\ 
jalistų taktka, bet vis jau 
kur kas mums artimesnė,! 
negu A. F. of L.

Vakare ten pat buvo vie
šos prakalbos. Drg. Smel- 

j storius kalbėjo apie socija-j 
listų taktiką ir programą, į 

o Michelsonas apie nuteis-: 
tus 38 unijistus.

■I ■ I —■ ■

Ateinančioj nedėlioj, 5 d. 
sausio, 162 socijalistų kuo
pa rengia prakalbas Bosto
ne, Service House salėj, 112 
Salėm st.: prakalbos prasi
dės 7:30 vai. vakare, kalbės 
drg. Smelstorius.

5 sausio, So. Bostono so
cijalistų svetainėj bus S. 
Michelsono paskaita ant 
temos ”Musų priešai.” Pa
skaita prasidės 7 vai. vaka
re, 376 Broadwav.«/

Išryo ten pat bus 60-tos 
socijalistų kuopos susirin
kimas o kol tas prasidės, bus 
svarstoma svarbus M. P. R. 
reikalai.

Cambridge’iaus policija 
jieško Jono Butkevičiaus, 
kuris sumušė 11 metų vaiką 
ant gatvės. Einant Butke
vičiui iš darbo, vaikai pra
dėjo mėtyt jį sniegu. Kada 
vienas jį skaudžiai užgavo, 
Butkevičius jį pasivijo ir 
kirto bonka per galvą, pa
vojingai jį sužeisdamas. 
Vaikas guli ligonbuij. But
kevičius pasislėpė.

Taip pat 5 sausio do lie
tuviška bažnyčia bus M. Pe
trausko koncertas, kurį ren
gia kun. Žilinskas.

Vežėjų unija reikalauja 
v—x daužau algos ir grasinakad ekspliozija atsitiko Per J streiku 

nelaimę.

• •

I

I
I 
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H. F. CORCORAN & CO
14 Third st. kampas A, S. Bostcn, Mass 

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSEL1S.

Didžiausis atpiginimas degtinės r vynų
■ ° buvo padarytas.

1 kvorta CONVE CLUB 3VHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2.00.
1 Bonka BRAN DĖS arba DEGTINĖS 75c. 1 kvorta PORTWIN’O 25c

1 kvorta SHERRY WINK 25c.
Męs parduodame viską sykiu tik už............................................... I ,vv.

M. Gaili van Co i

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražu patarnavimą.

362 2nd st..

£ACH ONE

Phone Ganai 3762.
MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokių 

Pirma Lietuviška Mokykla Ame
rikoj. Prof. Julius kaip išmoki
na, tai niekas taip negali išmo- 
kint niekur kitur. [8]

PROF. JULIUS SILSKO 
1836 S. Halsted st., Chicago, III.

Nuo 9 ryto iki 11 vak.

Tai |x>puliariški:uisi cigaretei Šiandien ant rinkos.
Dešimti kvepiančio tabako cigaretę už 5 centus. Geriausio tabako, 

kokio buvo kada cigaretei daromi.

K. Jurgeliunas

CENTUS

P. LCRILLARD COMPANY

PUIKIOS SATINO DOVANOS
kožnoj ZIRA cigaretę dėžutėj.

Nusipirkit baksuką tuojaus. ZIROS populiariškumas nepaprastas.Lytiškos ligos.
Labai naudinga knyga apsisau

gojimui nuo lytiškų ligų. Para
šė D-ras F. Matulaitis..................

Nuo Naujų Metų (1913) pasirodys

Dievo Rykštė 
arba mėnesinis paveikslų žurnalas, 
knygos formate artistiška i apdirbtas. 
Toks kokio lietuviai da neturėjo. Jisai 
pats kalbės — taip, kad ir nemokantis 
skaityti galės suprasti. Dykai sampe- 
lių Dėstančiam. Prenumerata už me
tus $1.00. Užsirašykite dabar, nes 
mums reikalinga skaitytojai, idant 
gautume pačto tiesas. Adresuokite: 
“Dievo Rykštė ’, 1957 Fowler St.

CHICAGO. ILL.

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 adresuoki t taip: [1]

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

NEW YORK, N. Y.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
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, SžviiĖnkas 
18 Broadway> S- Bcstcn, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri- 
siųsim.

SIOO DOVANA

“KELEIVIO
KALENDORIUS

1913 METAMS

Tokia išveizda “KELEIVIO” KALENDORIAUS. Kaina 25c.
Prenumerrtorlams lCc. Kurie neužsisaket, meldžiam 

paskubet užsisakyt, nes vėliau gal pritrukt ir skaitytojams.




