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mė mane miegamajan vago
nam Paskui manęs įlipo ir 
du vyrai, kurie sakėsi esą 
deputy šerifais. Tuojaus at
vedė tenai ir mano draugą 
Tannerį. Jį taipgi visaip 
niekino ir prievarta atvedė 
ant stoties. Vienas iš tų še
rifų padavė konduktoriui bi
lietus, kurie jau buvo nupli
kti mums iškalno, ir pasakė, 
kad męs važiuojam Chica- 
gon. Tie šerifai buvo su mu
mis iki įvažiavom Wisconsin 

i valstijom Pakelėj atsirado 
I daktaras, kuris aprišo mano 
j žaizdas. Iš to daktaro aš 
gavau ir paliudijimą. Abu
du šerifai turėjo po du re
volveriu prie šonų ir visą lai
ką sėdėjo prieš mus, ką liu
dija ir vagono tarnas Ed- 
monton Kraft."

Apie tą atsitikimą ir kū
čių dienos katastrofą prane
šta prezidentui Wilsonui ir 
reikalaujama federališko 
tardymo. Bet Michigan val
stijos gubernatorius Ferris 
telegrafavo prezidentui, kad 
tokio tardymo visai nereikia. 
Čia nieko svarbaus neatsiti
kę ir vietinė valdžia galinti 
lengvai "apsidirbti."

Tai kokie dalykėliai dedasi 
Amerikoj. Ir nė vienas ka
talikų kunigas, nė vienas vy
skupas. kurie taip uoliai ko
voja prieš socijalizmo "pavo
jų," šitų žvėriškų kapitalis
tų darbų nemato. Iš tos pu
sės doleris padarė juos kur
čiais ir neregiais.

Ar ilgai da darbininkai ty
lės?
Tūkstančiai bedarbių San 

Franciscoj.
San Francisco, Cal., 27 

gruodžio. — Tūkstančiai 
darbinikų čia vaikščioja be 
darbo. Miestas parūpino 
tūkstančiui bedarbių nakvy
nę ir valgį dovanai. Samdo
ma tušti namai, krautuvės ir 
taisoma nakvynnamius. Ne
užilgo miesto valdyba tikisi 
aprūpinti visus bedarbius, 
jeigu tuotarpu neatsiras jų 
daugiau. Bedarbių skaičius 
čionai siekia 25,000 žmonių, 
neskaitant jų šeimynų. 15- 
000 esą nevedusių bedarbių, 
tų tarpe 1.000 neturinčių pa
stogės, ir 10.000 žmonių su 
šeimynomis.

55 valandų darbo įstatymas.
New Hampshire ir Con- 

neetieut valsitijose nuo Nau
jų Metų ineina naujas įsta
tymas, sulyg kurio moterįs 
ir vaikai negalės daugiau 
dirbti, kaip 55 valandas są
vaitėj. Nekurios dirbtuvės 
pranešė, kad nors valandos 
ir bus sutrumpintos, bet al-

> ne-

ŽINIOS IS VISUR.leivis” dvigubai padidėjo ir 
šiandien da daugiau plaka 
visokius apgavikus ir žmo
nių tamsinto jus.

Miela ir linksma yra dar
buotis, kada naujosios gady
nės idėjos taip greitai ima 
viršų ant sutrūnėjusios se
novės dvasios!

Lai šie metai bus da dides
niu žingsniu pirmyn!

Lai gyvuoja darbininkiš
koji laikraštija!

Lai gyvuoja darbininkų 
susipratimas!

Policija šaudo bedarbius.
Los Angeles, Cal. — Kalė

dų dienoj susirinko čia apie 
1000 bedarbių ant gatvės ir 
pradėjo sakyt prakalbas, pa
smerkdami kapitalistišką 
tvarką. Policija tuoj užpuo
lė ir pradėjo alkanus žmo
nes vaikyti. Kaikurie, žino
ma- pasipriešino ir prasidėjo 
riaušės. Policija, darydama 
"tvarką," ėmė šaudyt į žmo
nes. 3 darbininkai likos už
mušti, apie 45 sužeista ir 75 
areštuota. Paskui apsupo vi
są distriktą ir per visą naktį 
darė kratas. Krėtė namus, 
saliunus, restoranus ir pra
eivius, jieškodama vis gink
lų. Matomai pabūgo, kad 
žmonės neatkeršytų už ne
kaltai pralietą savo draupj 
kraują .Net kapitalistų laik
raščiai pripažįsta, jog nieks 
iš susirinkusiųjų bedarbių 
neturėjo ginklo. Vienok 
žmogžudžiai nesuimti. Čia 
yra 30,000 bedarbių.

Jungtinė valdžia tyrinės 
Calumet’o katastrofą.

Washington. — Darbo de- 
i parlamento sekretorius Wil- 
son praneša, kad Moverui 

i reikalaujant jjis pasiuntė į 
Calumet. Mich., savo pagel- 
bininką ištyrimui kūčių die- 

j nos katastrofos, kurioj žuvo 
73 streikieriai.

Moyer’as savo telegramoj, 
reikalaujančioj toki< ištyri
mo, už tą nelaimę stačiai šal
tina "piliečių sąjungą. ‘ Ji., 
sako. "Tai buvo suokalbis, 
gerai apgalvotas lenas su
ardymui streikuojančių su
sirinkimo. Ir aš nė kiek ne
abejoju, kad su ta nelaime 
yra surišta taip vadinamoji 
'piliečių sąjunga.’ Kaip tik 
šitas streikas prasidėjo, ši 
organizacija griebėsi jau vi
sokių priemonių, kad jį su
griovus. Ji net grasino de
portavimu streiko vadovų, 
jeigu streikas tuojaus nepa
sibaigsiąs."
Ginčai už anglų kalbą pasi

baigė žmogžudyste.
Anglų dienraščiai praneša 

iš Worcester, Mass., šitokią 
žinią: Vienas lietuvis susi
ginčijo čia per Kalėdas su 
14 metų mergaite, taip pat 
lietuve, dėlei anglų kalbos. 
Nuo ginčų priėjo prie muš
tynių ir vienas vyras likos 
užmuštas, o kitas mirtinai 
sužeistas. Juozas Matuke- 
vičius (angliškai parašyta 
Motacavage) areštuotas už 
žmogžudystė. Užmuštas Ge
orge Jansaczy (turbut Jur
gis Januševičia, arba Janu- 
šaitis)’ sužeistas John Be- 
luebsky (turbut Jonas Be- 
liauskas).

Prisnigo 9 colius sniego.
Syracuze, N. Y. — Per 

Kalėdas čia prisnigo 9 colius 
sniego. Pakol gatves atka
sė, atkasė, ant kelių valan
dų buvo sustojęs visas judė
jimas. Traukiniai atėjo 
daug vėliau paskirto laiko. 
Albany’je buvo tas pats.

Jūrių banga nunešė 3 triobas
Venice, Cal. — Šis miestu

kas stovi prie pat jūrių. 26 
gruodžio užėjo didelę banga, 
užliejo visą miestuką ir grįž
dama nusinešė tris triobas į 
jūres. Kiek žuvo žmonių, 
niekas nežino.

Popiežius baudžia "bedie
vius.”

Roma. — Šiomis dienomis 
popiežius "nubaudė" bedie
viškus Galatinos gyventojus, 
kurie netik pasipriešinti, bet 
ir reikalavimus išdrįso pas
tatyti Otrantos arcivysku- 
pui. Už tokį "maištą” popie
žius liepė uždaryti jiems mi
šias, visus sakramentus ir 
uždraudė skambinti varpais.

Žmonėms ramiau bus mie
got.

Kitą traukinį apiplėšė.
Tarp Brukselės ir Kolono. 

Belgijoj pereitoj sąvaitėj ki
tas krasos traukinis tapo a- 
piplėštas. Šiuo kart plėši
kai paėmė 887,000 vokiečių 
popierinių pinigų. Vagių 
nesuranda nė pėdsakų.

Larkin atvažiuoja Ame
rikon.

Dublin, Airija. — Sako- 
' ma, kad James Larkin, da
bartinis vadas streikuojan
čių uosto darbininkų Dubli
ne, ketina važiuoti Ameri
kon. Bet pats Larkin prie 

, to neprisipažįsta. Tečiaus 
kada jam patėmijo, kad A- 
merikos valdžia jo neįleistų, 
nes jis jau pagarsėjo kaipo 
darbininkų vadas; jis atsa- 

i kė’ kad visos pasaulio val- 
į valdžios jo nesulaikys, jeigu 
i ils norėsiąs kur važiuoti.

Orlaiviu į Aigiptą.
Jafa, Palestina.—27 gruo

džio perlėkė čia franeuzų or- 
laivinikas Julės Vedrines, 
kuris susiderėjo nuskrie- 
siąs oru iš Francuzijos Ai- 
giptan, į miestą Kairo, ir pa
darė tarp čionaitinių gyven- j 
tojų didelį nusistebėjimą, 
nes jie apie orlaivius nebuvo 
da girdėję. Jafa guli nuo 
Kairo ant 250 mylių atstu.- 
mo.

Baisios provokacijos pasek
mės; žuvo 73 streikieriai.
Calumet, Mich. — Kūčios 

dienoj nežinomi provokato
riai, kaip spėjama, kapitalis
tų nusamdyti, arliko čia bai
sų darbą. Kada streikuo
jantieji vario kasyklų dar
bininkai su savo vaikučiais 
ir žmonomis susirinko italų 
svetainėj švęsti kučias, ko
kie tai niekšai sušuko, kad 
dega svetainė. Svetainė bu
vo prisikimšus pilna. Visi 
persigandę pradėjo grūstis 
laukan. Pasidarė toks su
mišimas, toks griuvimas lai
ptais žemyn, kad 73 vpatos 
sumindžiota mirtin, o sužei
sta da daugiau. Žuvo dau
giausia mažų vaikų ir mote
rų.

Akyvaizdoj tokios baisios 
katostrofos, net ir ta organi
zuota niekadėjų gauja, taip 
vadinama "piliečių sąjun
ga,” kurios tikslu yra kovoti 
su streikuojančiais darbinin
kais, sušaukė savo susirinki
mą ir išreiškė savo apgailes
tavimą. ir, dėl svieto akių, 
net aukas pradėjo nukentė- 
iusiems rinkti. Bet streikuo- 
ianciųjų vadas Charles H. 
Maver pasakęs, kad tų "pi
liečių" aukų streikieriai ne
priims.

Užpuolimas ant Moyero.
Calumet, Mich. — Ant ry

tojaus po tai katastrofai, 
kur žuvo 73 gyvastis, pada- 

i ryta užpuolimas ir ant strei- 
kierių vadovo Moyero. Už
puolė ant jo "piliečių sąjun
gos" nariai, pramušė jam 
galvą, peršovė ir išvežė iš 
čia grasindami pakorimu, 
jeigu jis sugrįžtų.

Štai ką Moyer pats papa
sakojo apie tą užpuolimą, 
kada tie "piliečiai” atvežę jį 

Į į Mihvaukee paleido:
"Aš stovėjau savo kamba- 

rije prie telefono, kaip štai- i 
ga Įsiveržė apie 15 galvažu- 

i džių. Su manim buvo ir 
j Charles H. Tanner, keliau- 
, jantis W. F. of M. aditorius. 
Vieni suėmė mane už rankų, 
o kitas priėjęs iš užpakalio 
kirto man revolverio ranke-j 
na į galvą. Tuo pačiu laiku 
pasigirdo šūvis ir aš pajutau 
pečiuos perštėjimą. Aš ne
manau, kad jie šovė tyčia. 
Revolveris greičiausia iššo
vė pats, kada mušant jį ran
koj suspaudė.

"Du vyrai laikydami man 
už rankų, išvilko mane iš 
viešbučio laukan ir taip męs 
ėjom gatve žemyn. Kada 
tie du pavargo, paėmė kiti

Kardinolas Rampolla miręs 
ne savo mirčia.

Nespėjo kardinolą Ram- 
pollą palaidot, o jau paskly
do gandas, kad jis mirė ne 
savo mirčia. Jis staiga apsir
go ir tuojaus mirė. Kada jo 
lavoną ėmė iš lovos, iš po pa-Į 
galvio išpuolė kokia tai juo-j 
da dėžutė, kurią vienas Iš 
ten buvusių padėjo ant kar
dinolo raštstalio. Paskui 
toji dėžutė kaip ugnije su
tirpo. Paslaptingas tos dė- 

i žutės prapuolimas metė jau 
■ vieną tamsų šešėlį ant kardi- 
! nolo mirties. Paskui popie
žiaus sekretorius Merry dėl 

i Vai liepė mirusio kambarį 
; užrakinti ir užpečėtvti be 
! teisiško leidimo. Be to, kar- 
j dinolas Rampolla prieš save 
mirtį buvęs verste privers- 

i tas atsigulti lovon, šitos ap
linkybės visiškai aptemdė jo 

i mirties priežastį. Buvo net 
į pasklydęs gandas, kad jo ka
nas bus iškastas ir egzami
nuojamas’ ar nebus jame | 
nuodų. Bet viskas tuojaus 

l užglostyta ir Vatikanas da
bar skelbia, kad visos tos pa
skalos neteisingos. Mat to
kios žinios labai kenkia baž- 
nvčios sveikatai. Tečiaus. I i vkad nuodai nesykį Vatikane 

i buvo jau vartojami, tai isto
rija kalba gana garsiai.

Socijalistų laimėjimas Bul
garijoj.

Sofija — Paskutiniuose 
rinkimuose netikėtai socija- 
listai gavo daug balsų. Į tau
tiškąjį Bulgarijos seimą iš- 

I rinkta 47 socijalistai. Kitos 
priešingos valdžiai partijos 

j taipgi daug laimėjo, ir o- 
pozicija pasidarė daug skąi- 
tlingesnė. negu valdžios ša
linimai. Iš tos priežasties 
rezignavo ir ministerių pir
mininkas Gennadiev.
Nauja partija Franiuzijoj.

Šiomis dienomis Francu- 
zijoj susitvėrė nauja politiš
ka partija, kurios vadovu y- 
ra Aristide Briand, buvęs 

i "sociialistas” ir ministerių 
pirmininkas. Jo vardu ir 
partija pasivadino; partijos 
nariai taipgi vadinsis ”bri- 
andistais.” Briandistų par
tija tikisi, kad ją rems kai
rieji, kurie neužsiganėdina 
radikalais arba taip vadina
mais "caillautinais," kurias 
vadovauja finansų ministe- 
ris Caillaux.

Morai užpuolė anglus.
Gibraltaras. — Netoli nuo 

čia anglų garlaivis išėjo į 
pakraštį ir nusėdo ant sek
lumos. Garlaiviui nuvilkti 
pasiųsta tam tikri boteliai, 
kuriems pasirodžius morai 
tuojaus pradėjo nuo kranto 
šaudyt. Pareikalauta kariš
kų laivų. Pakol tie pribuvo, 
botelių žmonės sėdėjo sulin
dę po palubėmis, kad pasislė
pus nuo morų šūvių. Kariš
ki laivai pribuvę keliais šū
viais iš kanuolių išvaikė už
puolikus.

Nuskendo 19 žvejų.
Kopenhagen, Danija. 

26 gruodžio laike audros 
toli nuo Thornshaveno žuvo 
19 žvejų su laiveliais.

ii
matote, pirmas "Keleivio' 
numeris jau padidintas. Ne
padauginta skaitlius jo pus
lapių, bet padidinta forma
tas. Vietoi šešių skilčių, ši
tas numeris turi septynes. 
Taigi per visą 8 puslapių 
prisidėjo 8 skiltįs, o ir pail
gintos truputį.

Abelnai imant, rašto dabar 
prisidėjo tiek, kad pirmuti
nio formato butų galima pa
daryti pilnu du puslapiu.

Pranešdami pirmu kartu 
apie "Keleivio” padidinimą 
prašėm skaitytojų parūpin
ti po vieną naują skaityto
ją iki Naujų Mteų, kad ga
gėtume leisti ta pačia kaina, 
ę Pasipylė laiškai. Vieni 
^sveikino ir sakė, kad net ir 
kainą galima pakelti, bile tik 
"Keleivis" butų didesnis. Ki
lti vėl prašė, kad kainos ne
kelti, nes tuomet sunkiau bu- 
'tų darbininkams užsiprenu
meruoti. Treti gi sukruto 
rinkti prenumeratą.

Už visus linkėjimus, pa
sveikinimus, patarimus ir 
nurodymus męs tariam savo 
draugams-skaitytojams šir
dingą ačiū. Visi tie linkėji-i 
mai mums mieli, visi patari-; 
pnai svarbus ir visais męs pa
sinaudosime.

į FKeleivio” kaina pasilie- 
| J po senovei $1.50 metams 

fingtinėse Valstijose, o 
E.00 už jų rybų.
Už tai męs tariam širdin

gą ačiū tiems savo drau
gams, kurie į trumpą laiką 
parūpino ne tik po vieną, 

bet kaikurie net ir po kelis 
naujus skaitytojus. Ačiū 
tam "Keleivis" ir padidintas 
gali eiti ta pačia kaina.

Taipogi tariam širdingą i

Iš Rusijos.
Caras bus nunuodytas.
Nekurie Amerikos laikra

ščiai daro spėjimus, kokių 
galima laukti atsitikimų 
1914 metuose. Tarp kitko 
sakoma, jog Rusijos caras 
bus nunuodytas laike puo
tos.

Širdingai galima jam to 
linkėti su naujais metais.
Areštavo amerikiečių repor

terį dėl Beilio memuarų.
Kijevas — 27 gruodžio bū

rys kareivių su oficierium į- 
siveržė į viešbutį, kur buvo 
apsigyvenę du amerikiečių 
reporteriai, kad juos suė
mus konfiskuoti Beilio me
muarus. Mat tie reporte
riai išklausinėjo Beilį apie 
jo gyvenimą kalėjime, kaip 
jį tenai kankino, ir viską ap
rašė. Pasidarė ilga pasaka. 
Valdžia apie tai dagirdus 
puolėsi tą aprašymą konfis
kuoti, pakol jis da neišsiųs
tas. Bet reporteriai to jau 
tikėjosi ir vienas su tais už
rašais pabėgo pirmiau. Ant
rąjį, B. Berliandą, suėmė ir 
uždarė kalėjiman, kur sėdė
jo Beilis; bet neradę pas ji 
jokių užrašų, palaikę palei
do.
Valstybės taryba atmetė 

lenkų kalbos teisę.
Valstybės durna buvo pri- 

I ačiū visiems savo korespon- i ėmus taip vadinamą "lenkų 
Identamš ir sądarbininkams, i kalbos teisę,” t. y. kad Len- 
Ekurie per pereitus metus'
■ triūsė šelpdami "Keleivį” ži- 
I nutėmis iš lietuvių darbinin- 
■kų gyvenimo, kurie rašinė- 
9jo eilutes, juokus ir t.t. Ti- 
■’kimės, kad tie patįs draugai 
■neatsisakys ir ant toliaus ra
kinėti. Pirma daug kores- 
■pondencijų netilpdavo, už
■ ką teiksis musų draugai-ko- 
1 respondentai atleisti; dabar,
■ Keleivį” padidinus, bus kur 
I kas daugiau vietos ir tiki- 
Įmės, kad jame galės tilpti 
^kiekvienas skaitytojo balsas, 
■kiekviena žinutė, ir tokiu 
| budu męs galėsime atvaiz- 
I dinti bėgantį musų visuome- 
mnės gyvenimą visoj jo pilnu- 
fmoj.
Ii Tiesa, šis "Keleivio” padi- 
Mdinimas — darbas ne kažin 
Rkaip didelis, net vis tai yra 
pzingsnis pirmyn, o ne atgal.
I Reikia atsiminti, kad nela

bai seniai da "Keleivis” bu
vo tik 4-rių puslapių laikraš-

L telis ir kuomet kiti laikraš- 
ičiai šalia jo gimė ir mirė, 
r jis vis tvirtėjo ir augo. Nors 

"Keleivis" daug susilaukė 
Į priešų, nors kunigėliai nesy- 

kį kėsinosi sunaikinti jį su 
f teismų pagelba, nors jie kei- 
i kė jį savo bažnyčiose, bet vi

si tie jų užsipuolimai nuėjo 
niekais. Į trumpą laiką ”Ke-
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t. y. kad Len
kijoj butų leista visose mies
tų įstaigose vartoti lenkų 
kalbą, vieton rusų, kaip da
bar yra. Sumanymą turėjo 
užtvirtinti tik valstybės ta
ryba. Ir štai kas atsitiko. 
Ministerių pirmininkas Ko- 
kovcev, valdžios galva, sto
ja už tą sumanymą, o didžiu
ma tarybos narių —prieš. 
Ir 94 balsais prieš 74 lenkų 
kalbos teisė likos atmesta.
Areštuotas kun. Milašau- 
skas ir dvarponis Lenskis.
"Birževija Viedomosti” 

praneša, kad Minske areš
tuotas katalikų kunigas Mi- 
lašauskas ir dvarponis Len
skis. Abudu sulaikyti. Už 
ką juos kaltina, nepasakyta. 
"Potiomkino” maištininkai 

atiduoti teisman.
Šiomis dienomis liuosu no

ru sugrįžo iš Rumunijos bu
vusieji "Potiomkino" karei
viai : Baliasnikov, Glusčen- 
ko, Dorošenko ir Gubskij, 
kurie 1905 metuose ant šar
vuočio "Potiomkino" buvo 
sukilę, oficierius sumetė į 
jūres ir užvaldę laivą kelias 
dienas grasino miestams ant 
Juodųjų jūrių bombardavi
mu. Visi keturi atiduoti ka
riškam teismui Sievostopoli- 
je.
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Nematė žemės.
Bernas- Šveicarija. — Os- 

■ car Bider atskrido čionai iš 
Francuzijos orlaiviu visai 
nematydamas žemės. Jis iš
lėkė iš Buc’o 9 vai. ryte. Bu
vo toks rūkas, kas reikėjo 
pakilti apie 7,000 pėdų augš- 
tyn, rūkas tuomet paliko a- 
pačioj ir visai uždengė že
mę. 2:15 vai. po pietų jis 
jau buvo Berne.

Sušaudė 200 kareivių.
Pekinas, Kynai. — Prezi

dentui Juan-Ši-Kajui palie
pus, 26 gruodžio sušaudyta 
200 kareivių ir jų vadas, ku
rie buvo pasipriešinę dabar
tinei valdžiai. Pasmerkti 
mirtin kareiviai buvo stato
mi eilėsna po 10 ir kaip tik 
viena eilė krito, tuojaus sta
tė kitą.

Ekspliozijoj užmušta 14 
žmonių.

Roma. — Netoli Neapolio 
fajerverkų dirbtuvėj 26 d. 
gruodžio atsitiko ekspliozi- 
ja, kuri sugriovė dirbtuvės 
triobą ir palaidojo 14 dar
bininkų.
Išeivystė iš Italijos didinasi.

Roma. — Praėjusiais 1913 
metais iš Italijos išvažiavo 
131,066 darbininkai jieškoti 
sau duonos užsienije. 252- 
000 iš tų išvažiavo į Suvieny
tas Valstijas. 1912 metais 
išvažiavo tik 196,106 žmo
nės.

t
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du. Iki gelžkelio stoties, kur gy darbininkams jos 
jie mane nuvilko, buvo suvir- trumpinsią, 
šum mylia kelio. Visu keliu, 
kuomet vieni mane traukė, 
kiti šukavo ’sulinčiuot jį!’ 
’Pakart jį!’ ir Koliojo mane 
kuo biauriausiais vardais.

"Atėjus mums ant stoties, 
atvažiavo automobiliuje ir 
James McNaughton, Colu- 
met & Hecla kasyklų prezi
dentas. Jis prisiartino prie 
manęs ir tarė: 'Išsinešk iš 
šios šalies ant visados! Jei 
tu čionai sugrįžši, aš tave pa
karsiu !’

"Jis koliojo mane biau
riausiais vardais. Pradėjus 
traukiniui judėti, varu įstu-

Montellos lietuviams neleido 
vaidinti "Blindą.”

Iš Montello, Mass. rašo:
Lietuvių teatrališkas rate

lis "Viesulą” buvo pagarsi
nęs, kad 20 gruodžio vaidins 
"Blindą.” Kada jau viskas 
buvo vaidinimui prirengta, 
naujo lietuvių namo valdyba 
pranešė, kad "teatro neva
lia lošti, nes miesto inspekto
rius nepriima tokios uždan
gos." Paskelbto j dienoj su
važiavo daug žmonių ir iš 
kitur, bet visi turėjo grįžti 
namo be nieko.

<
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Peržvalga.
l)a biskis purvo.

Brooklyno Grandstryčio 
organas parūpino da saują 
purvų socijalistams. To at
siprašant laikraščio kores
pondentas Savas (žinoma, 
ne svetimas) užsipuola ant 
Baltimorės lietuvių socija
listų, buk jie sugriovę 
Schloss B ros. rubsiuvių 
streiką. Tiesa, tas užsipuo- 
imas anot drg. Grigaičio la
bai žioplas, nes jau pačiam 
antgavije socijalistai iško- 
liota "provokatoriais" ir 
„streiklaužiais,” taigi visų 
pirmiausia išlieta viedras 
pamazgų ir tuomi jau aiš
kiai parodyta visa savo tul
žis ir purvinas, žemas tiks
las. Socijalistams užmeta
ma tenai tokie dalykai, kad 
vargiai net ir „Vienybės 

Lietuvninkų” skaitytojai 
tam patikės. Pavyzdžiui: 
socijalistai vaikščioję pas 
Schlossą su raportais, jie or
ganizavę moteris, kad tos 
streikuojančių susirinki
muose keltų trikšmą: jie 
parše viesto vyriausybės at
imti I. W. W. unijai čar
terį; jie slaptai spausdinę ir 
platinę uniją šmeižiančius 
lapelius ir net prikalbinę a- 
pie 25 streikuojančių, kad 
grįžtų i darbą.

Drg. Grigaitis, nurodyda
mas, ant kiek tas užsipuoli
mas yra neteisingas, 51-tam 
„Kovos” numerije rašo.

”Tokie (arba panašus) dalykai, iš- 
tiesų dėjosi streiko laike. Bet tai 
buvo — NE SOCIJALISTŲ DAR
BAS.

"Vietinė socijalistų kuopa ne tiktai 
nekenkė streikui, bet dar rėmė ji: 
spalių 17 d. ji paskyrė iš savo netur
tingo iždo $10.00 streikininkų naudai. 
Kaipo atskiri žmonės, socijalistai ir
gi šelpė (ne mažiaus už kitus) auko
mis streikininkus. Laikraštis "Pir
myn” talpino visus streikininkų pra
nešimus ir pats ragino skaitytojus 
prie aukavimo. Tuo tarpu jisai, ko- 
liai streikas ėjo, neapskelbė nė vieno 
prisiųsto jam straipsnio, kuris buvo 
priešingas streikui.”

Kad "Vienybė Lietuvnin- 
* kų„ meluoja, tai liudija ir 

buvusio streiko presos komi
tetas savo pranešime, kuris 
tilpo 51-mam „Keleivio” nu
merije. Štai ką tas komite
tas sako apie streiko sulau
žymą :

"Streiką sulaužė U. G. W. of A. 
vadai, kurie buvo priešingi šitam 
streikui dėl to, kad jį vedė I. W. W... 
Jie net skebavo, kad išgriaut I. W. 
W., nes manė, kad męs, pralaimėję 
steriką, prisidėsim prie U. G. W. of 
A... Dabar jau aiškiai pasirodė, kad 
tos unijos vadovai laiko vieną ranką 
su kapitalistais...

"Streikas butų išlaimėtas, nes kapi
talistai buvo jau suvaryti į ožio ragą, 
santaika buvo veik jau padaryta 18 
lapkričio ir iki 24 lapkričio kapita
listai prižadėjo išvyt visus streiklau
žius ir išpildyti streikierių reikalavi
mus. Bet kaip tik dažinojo A. F. of 
L., kad kapitalistai priversti pasiduot, 
ir pasiuto. Gordonas ir Konas stvė
rėsi už darbo... Apsiėmė pristatyti 
streiklaužių j streikierių vietas. Ir 
apie 300 atsirado tokių, kurie nuėjo 
dirbti. Visi jie priguli prie U. G. W. 
of A. Kapitalistams to da neužteko, 
parsitraukė ir iš New Yorko District 
Council No. 1 U. G. W. of A. keliatą 
desėtkų streiklaužių...

"Policija baisiai žvėriškai elgėsi 
laike streiko, bet dar žvėriškiau pasi
elgė A. F. of L. lyderiai, kurie stovė
davo su policija ir liepdavo areštuot 
streikierių, o teisme paskui neteisin
gai prieš juos liudijo...

O tečiaus „Vienybė Lietu
vninkų” pliauškia savotišką 
pasaką. Jai mat norisi, kad 
socijalistai butų už tai kalti.

Kuniginė politika.
Numirus "Draugo” redak

toriui kun. Kaupui pradėta 
rinkti jo biografijai medega 
ir iš tos priežasties jau ap
skelbta keliatas jo laiškų. 
Kaikurie tų laiškų mums y- 
ra gana svarbus, nes jie at
skleidžia pašalinę kunigų 
politiką. Ypač Įdomus kun. 
Kaupo laiškas rašytas kun. 
Tumui, 1905 metuose, kada 
Amerikoj buvo renkamos 
revoliucijai aukos. Dabar 
tas laiškas tilpo kuniginė) 

„Viltije:”
"Girdėjai, kad Amerikoje renkama 

aukos... Už tuos pinigus musų radi
kalai dikčiai susipešė. Socijalistai 
norėjo visa supilti L. S. D. P. krep
šin. aplenkiant net "draugiečius;” 
šliupas užsispyrė, kad reikia jos pa
dalyti tarp visų veikiančių partijų. 
Taigi teko ir demokratams. Dėl tokio 
aukų paskirstymo komitetas pairo, 
Šliupas nuo socijalistų atsimetė ir, 
pasigarsinęs, jog jis toliau pasilieka 
tautiškame komitete, paskelbė karą,

anot jo socijalistams. Kilo sumiši
mas.”

Dabar tėmykit. kaip tą ne
susipratimą kunigai sten
gėsi išnaudoti. Siundydami 
žmones prieš revoliucijonie- 
rius ir socijalistus, jie pradė
jo rinkti aukas savo reika
lams, pavadindami juos 
"tautiškais reikalais.”

"Tais sumišimais pasinaudojo pir
miausiai bene kun. Ž. ir manding, su
sižinojęs su dr. B., sujudino savo a- 
pygardą (Naująją Angliją, kur jis 
karliauja > aukoti 'tėvynės reikalams.' 
Dar pirmiau, atitraukdamas aukotojus 
nuo Šliupimo komiteto jis rinko au
kas konkursui lietuviškiems vadovė
liams parašyti ir. kaip žinai, surinko 
500 dol. Amerikoj, mat pinigų yra, tik 
reikia mokėti juos paimti...

"Beveik tuo pačiu laiku Chicagos 
liberalai, vadovaujant d-rui Graičiu- 
nui. susidarė sau komitetą bukoms 
rinkti našlėms ir našlaičiams šelpti 
Lietuvoje.

"Tai matydami Scrantono vyskupi
jos kunigai lietuviai atitraukdami au
kas nuo socijalistų ir laisvamanių su
sidarė sau komitetą: (Musų pabrauk
ta. "Kel” Red.). prezidentas kun. V. 
Vizgirda. Plymouth. sekretorius kun. 
A. Kaupas. Scranton. kasininkas kun. 
A. Kuras. Forest City.

"Pirmą nedėldienį po Naujų Metų 
padarysime mezliavą savose bažny
čiose. paaiškinę pirma jos tikslą ir 
persergėję žmones prieš visokius -is- 
tus. Paskui pasiųsime po žmones rin
kėjus. Tikimės, kad mus parems ir 
kitų vyskupijų kunigai.”

Toliaus kun. Kaupo laiš
kas mums parodo da purvi- 
nesnius kunigų darbelius. 
Jie stengėsi netik aukų rin
kimui kenkti, bet taip pat ir 
vadovų autoritetą griauti, 
t. y. mažinti jų Įtekmę žmo- 
nyse. Tam tikslui reikėjo 
tuos vadovus apšmeižti, su
kurstyti prieš juos žmones. 
Kurstymo darbas buvo pa
vestas kun. Kaupui. Jis pats 
apie tai giriasi savo laiške, 
rašytam kun. Tumui 30 d. 
gruodžio, 1905:

"Aš. kaipo heroldas kunigų, kurie 
laikosi prie 'žvaigždės,' esu pristaty
tas oficijališkai rašyti apie judėjimą. 
Ateinančių metų pirmame 'žvaigždės' 
numerije jau bus net trįs straipsniai 
griauną visokių šliupų. Lizdeikų etc. ■ 
autoritetą. (Musų pabraukta. "Kel" 
Red.) Tas numeris bus išsiųstas vi- Į 
siems Kauno ir Seinų vyskupijų ku- I 
nigams. Aš rengiu seriją 'Patrimpo 
Laiškų’ apie dabartini Lietuvos pa
dėjimą. Jų tikslas — sujudinti žmo
nes duoti aukų tėvynės kultūros rei
kalams ir neduoti Šliupams etc. Tai
gi gal ir pasakysiu juose ne vieną 
hereziją. Tu jas dovanok: kursty
muose tai išvengti negalima...”

Ar reikia niekingesniu 
darbų? Ar reikia purvines-1 
nės politikos? Ir tie niek
šai drįsta vadinti save doros 
skelbėjais!...

”V. L.” leidėjams prisieina 
riestai.

"Kova” praneša, jog da
bartiniai "V. L." leidėjai jau 
patraukti teisman už tyčia 
padavimą vyriausio to laik-į 
raščio leidėjo J. Paukščio Į 
bepročių namus, kad pasi
naudojus jo turtu. „Kova”' 
sako, jei tie "patrijotai” bus 
atrasti kaltais, tai pamaty
sime skandalą, kokio Ameri
kos lietuviai da nebuvo ma
tę. "Kova” turinti specijali 
savo reporteri, kuris prane
šiąs apie visą bylos bėgi.

"Tėvynė" (No. 52) taipgi 
daug apie tai rašo, tik. ka
žin kodėl, nieko aiškiai ne
pasako. „Tėvynės" redak
torius prašęs dabartinių „V. 
L." leidėjų paiškinimo apie 
p. Paukščio padėjimą, ir vie
toj pranešti ką jis patyrė, jis 
dabar "Tėvynėj” lyg ir tei
sinasi prieš tuos „V. L.” lei
dėjus, kas privertė jį tokio 
paaiškinimo prašyti. Jis su
ka. mala, pasakoja apie S. L. 
A. kuopas, buk jos pradėju
sios rūpintis apie Paukščio 
likimą: primena, kad S L A 
rūpinosi Višteliaucku; nuro
do, kad Paukštis buvo S. L. 
A. nariu ir Lietuvių Spaudos, 
D-jos iždininku, o pati skan
dalą stengiasi vis apeiti. 
Taip ir matyt, kaip p. Rač
kauskas veidmainiauja. Jam 
norėtųsi Įtikti visuomenei, 
norėtųsi pranešti skaityto
jams Įdomių žinių, bet nori
si ir ”V. L.” leidėjams Įtikti. 
Todėl jis lenda per vidurį ii 
kiekvienai pusei vis suka sa
vo lapės vuogedą.

Pn. Račkauske, taip nege
rai. Jei rašot, tai rašykit at
virai ir drąsiai, ypatoms ne
pataikaujant. O jei norit 
pataikauti; tai geriau visai 
tylėti.

-----V- ----- -— — 
„Dilgėli” apskųstos.

"Dilgėlės" * praneša, kad 
"didis daktaras'* Stankus 
patraukė jas teisman už pa
talpinimą žinios apie Paz- 
nokaitienę. kuri po Stan
kaus operacijos už kiek lai
ko pasimirė.

„Dilgėlės” atsišaukia i vi
suomenę. jei kas turi nuo 
d-ro Stankaus laiškų, ku
riuose jis prižada išgydyti 
ligas, kad prisiųstų tuos lai
škus "Dilgėlėms.” Jie busią 
toj byloj reikalingi.

Kaip socijalistai valdo Nau- gatuck, Ct. miesteli.
Jau antras metas kaip ši 

miesteli rėdo socijalistų ad
ministracija. Kaip pernai, 
taip ir šįmet socijalistų ad
ministracija rūpinasi dau
giausia darbininkų gerove.

šįmet naujoji socijalistų 
valdyba urnai griebėsi prie 
darbo, kiekvienas miesto ta
rybos narys likos paskirtas 
i koki nors komitetą, kaip 
tai šviesos, gatvių, kelių ug
nies ir t.t. Tuojaus ėmės 
prie taisymo ir Įvedimo nau
jų kelių ir šaligatvių darbi
ninkų apgyventose vietose. 
Kuo 20 d. gegužio, 1913 m. 
iki 30 d. lapkričio, 1913 m. 
padarė ir išliejo 10.000 ke
turkampių mastų asfaltinių 
kelių, kurie miestui prekia
vo tik po SI.25 už mastą, o 
pirmiau, prie demokratų ir 
republikonų partijų su jųjų 
privatiškais kontraktoriais 
mastas tokių kelių prekiuo- 
davo po $2.60. Taigi prie so
cijalistų administracijos 
miestas sutaupė $1.35 ant 
masto, arba $13,500.00 už 
10.000 mastų.

Skersinių gatvių 1913 me
tais išlieta Į 40, kurios pre
kiavo po 78 centus už mastą, 
o privatiški kontraktoriai 
imdavo prie senųjų partijų 
$1.35 už mastą, taigi ir čia 
miestui sutaupyta 57 centai 
ant masto. Išliejimas 30 pė
dų ilgio ir 412 pėdų pločio 
skersgatvių miestui lėšavo 
iš viso S22.93. o privatiški 
kontraktoriai imdavo po 
$40.00. Taigi ant šitų mies
tui sutaupyta po $17.07. Tai 
kiek demokratai su republi- 
konais išeikvodavo visuome
nės turto! Šitos skaitlinės 
aiškiai parodo koks skirtu
mas tarp socijalistų partijos 
valdymo r senųjų partijų 
šeiminikavimo. žodžiu sa
kant, socijalistai išvertė vi
sas kapitalistų partijų ko
rupcijas, vagystes aikštėn. 
Taigi nestebėtina, kodėl se
nosios partijos praleidžia 
šimtus tūkstančių, idant 
tapti valdininkais — paskui 
i trumpa laika vogdami pra- 
Iobsta.

Čionai yra vandens kom
panija. susidedanti iš turčių 
akcijonierių, tai tie ponai 
pirma kaip norėdavo, taip 
darydavo, kapitalistiškoji 
miesto administracija visuo
met jiems pataikaudavo; bet 
užėmus administraciją so
cijalistams, viskas virto ki
taip. Pirmiau, prie senųjų 
partijų būdavo gatves ir ke
lius visaip išdrasko, kad pra
vesti vandens rinas, ir sume
sdavo atgal žemes bile kaip,, 
kad tik šiaip-taip užlyginus. 
Dabar gi to nėra. Jei reikia 
gatvę ardyti, tai tie ponai 
turi gauti leidimą iš miesto 
tarybos užmokėti $25.00 už 
:škasimą ir paskui da patai
syti kelią arba gatvę daug 
geriau, negu kaip pirma bu
vo. Už tokį prižiūrėjimą 
kompanijos viršininkai ir jų 
ikcijonieriai labai Įtūžo ant 
socijalistų ir visaip jiems iš- 
netinėja, bet socijalistų ad-; 
ninistracija stovi už teisybę 
r papirkti juos negalima 
kaip tai būdavo su senomis 
'artijomis.

Štai kitas pavyzdis, kaip 
ocijalistai rūpinasi visuo
menės labu. Pas mus ant 
culų gatvių truputį už mies-
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telio gyvena vidurinė klia- Žinoma, musų miestelis y- 
sa, arba smulkioji buržuazi- ra Suvienytų Valstijų gu
ja, vertelgos, turėdami dide- mos kompanijos (United 
liūs plotus žemės ant speku
liacijos, bet gatvių ir kelių 
netaiso, vien tik laukia tos 
dienos, kada atsiras pirkė
jas ir jiems trigubai užmo
kės uz žemę. Bet tarp tų 
gyvena Įsimaišę kur-ne-kur 
ir darbininkai, kuriems bū
tinai reikalinga butų per
maina. Miesto taryba su
šaukė savo narių ir tų savi
ninkų susirinkimą, ir išklau
sius visų nuomonę tuojaus 

I oficijališku keliu pranešė 
tiems ponams, kad Įdėtų 
naujus šaligatvius. Jei Į pa
skirtą laiką to nepadarys, 
miesto taryba nusiunčia sa
vo darbininkus ir ištaiso ša
ligatvius, o jie turi užmokėt, 
uždeda ant jų mokesčius. 
Nors daugelis iš tų ponelių 
neužsiganėdino ir grieždami 

, dantis visaip šukavo, bet nie
ko negalėjo daugiau padary
ti. kaip tik užmokėti. Pra' 
slinko kiek laiko, dabar pa
tįs džiaugiasi iš pagerintų 
gatvių. Tai matot, ką reiš
kia darbininkų administra
cija! O kas butų, jei kiek
vienoj valstijoj, visoj šalij 
Įvyktų socijalistiška admini
stracija! Rojų ant žemės 
sulauktume.

Kitas labai svarbus daly
kas, kuriame socijalistų ad
ministracija čia veikia, yra 
savasties apmokesčiavimas. 
Pernai ant kapitalistų ir 
smulkiosios buržuazijos sa
vasties vertė pakelta ant 
$200.000 ir pagal pakėlimą 
jie buvo priversti mokėt mo
kesčius. Šįmet tikimės pa
kils da ant $350,000. Tečiaus 
bus didelis palengvinimas 
darbinikams, kurie šiokią 
bei tokią guštelę turi Įgiję. 
Matote, ką reiškia darbinin
kams turėti savo valdžią! 
O taip butų kieviename mie
ste ir miestelij, jeigu darbi
ninkai susiprastų ir balsuotų 
už socijalistų kandidatus. 
Kapitalistai ir smulkioji bur 
žuazija yra labai Įtūžę už tai 
ant socijalistų. bet jųjų riks- i 
mai lieka veltui, pagelbos nė
ra. turi mokėti ir gana.

Socijalistų administracija 
gilinasi Į visokius reikalus, 
kad tik pagelbėti darbinin
kų kliasai. Tik kliūtis yra 
tame, kad miesto čarteris ne
leidžia perdaug toli eiti. Jei 
pradėsi darvti didesnes re- 
formas darbininkų naudai, 
tai žiūrėk jau senas miesto 
čarteris to neleidžia. Tai 
vis demokratų ir republiko
nų palikimas. Dabar socija
listai taiso naują čarterį ir 
po naujų metų bus jau gata
vas; paskui jis reikės pa
duot valstijos legislaturon, 
kad ši užtvirtintų, o legisla- 
turoj socijalistai neturi da 
nė vieno savo atstovo, taigi 
tikimės, kad netaip greitai 
ji perleis, senos partijos busi 
priešingos. Taigi tik tame: 
ir yra visas keblumas. Mat 
reikia ir legislaturon rinkti 
socijalistus.

Prieš sutaisytą socijalistų: 
čarterį kapitalistai gali grie- | 
btis dar ir uždraudimo (in-l 
junction), o tada tąsykis po 
teismus, šiegi — kapitalistų 
Įrankis. Vienintelis darbi- ■ 
ninkams išėjimas — išrinkti 
socijalistus Į legislaturą ir 
kongresą. Turint savo at
stovus. jie visuomet užstos; 
už musų reikalus.

Šiandien Naugatucko mie
sto valdybos namas (Town i 
Hali) yra darbininkų užei
ga; žmonės ateina str viso-: 
kiais reikalais, o musų mies
to gaspadorius Cross su ki
tais socijalistais duoda viso
kius patarimus ir kiekviena
me reikale darbininkui pa
gelbsti ir patarnauja kuoge- 
riausia. Aš pats tenai bunu 
kas diena; ateina galybė lie
tuvių ir lenkų, taip pat ir ki
tų tautų. Jei aš pats nega
bu ko atlikti, privedu prie 
kitų viršininkų. Darom 
kuoteisingiausia, viens su ki
tu pasitardami.

i

&

> kompanijos
Statės Rubber Co.) ranko
se; ji valdo beveik 70 nuo
šimčių viso miestelio; nors 
darbai ėjo per paskutinius 
kelis metus neblogiausia, 

■ vienok beturčių žmonių ga
na daug. Šįmet biednųjų 
skyriui išleista į $14,000. 
Kaip ateina į miesto svetai
nę kompanijos išnaudotas 
žmogus, socijalistai visados 
jį priima ir suteikia pagel- 
bą.

Socijalistai kaip užėmė 
miesto vyriausybę perėtais 
metais, tai miestas prie de
mokratų administracijos bu
vo įlindęs į skolas ant $40- 
000; vienok socijalistai vis
ką jau užmokėjo ir da pada
rė pelno $5.000. Šįmet tiki
mės, kad bus padaryta dvi
gubai daugiau.

Dą vieną svarbų dalyką 
noriu „Keleivio” skaityto
jams nurodyti. Kaip augš- 

i čiau minėjau apie uždraudi- 
‘ mą (injunction’ą), tai jau 

kelintas mėnuo eina kivir
čai su ugnies skvrium. Ir 
štai kame dalykas, čia yra 
pastatyti ugnagesių stotis 
pora metų atgal, lėšuoja $29- 
000. o ugnagesiai musų mie
ste liuosanoriai, yra apie 90 
prisirašiusių; visi jie demo
kratų arba republikonų par
tijos nariai. Išimtas jų čar
teris kalba vien tik apie ren
gimą „gerų laikų." pasilink- 

; sminimų, o apie kovojimą su 
ugnia nė žodžio. Ir jau 8 ar 
10 metų, kaip jų tarpe eina 
nesutikimai; viena šaika no
ri viršyt kitą šaiką. o bu
vusios administracijos vis 
nedrįso nė žodžio savo 

j "smart boys’ams” pasakyti, | 
: net drebėjo prieš jųjų palie
pimus — tokią galę jie buvo 
įgiję. Tečiaus pereitais me
tais socijalistų administraci- 

j ja užėmusi vietą pradėjo 
tuos reikalus tyrinėti. Ug- 

: nagesiai pradėjo šnairuoti.
Bet metai praslinko be jokių 
permainų. Pagaliaus apė- j 
mus socijalistams šįmet vie
tas, pradėta tuos liuosano- • 
rius kraustyti laukan. Mie- 
sto taryba nusprendė orga
nizuoti tikrą ugnagesių 
kompaniją. Ir jau buvo į 
48 naujų ugnagesių. Kapi
talistu advokatėliai liepė se-

* * x • I

mems ugnagesiams nepasi-: 
duoti. Tėmykit, kas iš to L 
išeis. Miesto čarteris rodo, I 
kad ugnagesiai yra po glo
ba ir juridikcija miesto val
dybos, ką miestas liepia, tas 
turi būt daroma. Tečiaus se
nų partijų politikierių kur- j1 
stomi, senieji ugnagesiai bė
ga į augštesnį (superior) ■ 
teismą, tas išduoda injuncti- 
on prieš miesto tarybą ir už-' 
deda ant $2,500 areštą. Tai 
ta ant $2,500 arešl^. Tai ką 
ką reiškia kapitalistiški teis
mai! Tai dabar vieni sako, 
kad kovot iki galui, o mies
tas turi laimėt; kiti vėl pata
ria susitaikyti šiaip-taip, 
nes einant į teismą, lėšuos 
daug, šunadvokačiai turėda- 1 
mi savo sąjungą čiulps mies
tą iki paskutinio lašo.

1

Tai kokią galę Suvienyto- . 
se Valstijose turi tokio tei
sėjo injunction!

J. A. Shinskis.

Į
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Polemika
; ir Kritika.

Dar žodis prie „Geri veikalai 
nepageidaujami.”

Man teko skaityti „Kelei- 
vije” straipsnelį tokiu ant- 
galviu ir jame mačiau daug 
teisybės. Bet štai kitam 
„Keleivio” numerije randu*
n. J. Uktverio pajuokimą a- 
no straipsnelio. Tas pajuo
kimas, galima sakyt, visai ne 
vietoj.

Kas link musų sceniškos 
dailės, tai labai apgailėtina 
kad ji da stovi ant taip že 
mo laipsnio. Ir kas tame

kaltas? Ar netokie lošėjai, |f O D E O D f| M n r lipi I 
kaip p. Teatro Mėgėjas nu- hU RC OT U H UC11UIU 
rodė? Žinoma, netik lošė
jai kalti, bet ir teatrų rengė
jai, režisieriai. Pas mus da
bar užėjo toks ūpas arba en- 
tuzijazmas, kad tik lošt, lošt, 
ir lošt. Bet mažai kas tepa- 
mąsto, kaip reikia lošt, ir kas 
gali lošt? By kokia draugy- 

I stelė sumanė surengt vaka
rą, išsirinko teatro knygelę, 
na ir jieško „artistų.” Su
gaudė tuos, kurie tik apsii
ma. Na, o kaip čia neapsi- 
imt, juk tai garbė būti „ar
tistu.” Ar jis nusimano nors 
kiek apie tai, ko reikalauja-' 
ma iš lošiko ir ar gali išpil
dyt savo užduotį, apie tai nė
ra kausimo. Tokia grupa 

i "artistų” pasimokinus mė
nesį laiko jau ir lošia. Žmo
nių kas kartas ateina ma-1 
žiau. O kas publiką atšaldo 
nuo teatro? Tai tokie „ar
tistai,” kurie nemoka savo 
rolės, ir matyt, kaip pakrei
pę ausis klausosi suflioriaus.

Jokis žmogus ant syk ne- 
gal turėt dvi minti galvoj. 
Taip ir su lošiku. Jeigu ji
sai nemokės rolės ir vien tik 
mislys apie sufliorių. jis ne
galės savo nudavima išlai- 
kyt. Tiesa, menkesniuose 
veikaluose galima atsidėt 
kiek ir ant suflioriaus, bet 
kur yra daugiau veikimo ne
kaip žodžių, tenai sufliorius 
nieko negali pagelbėt, nes 
jeigu lošikas lauks, kol jam 
pasakys kas daryti, tai kaip 
tada atrodys?

Kiek aš esu patyręs, loši
kas būtinai turi mokėt savo 
rolę; nors p. J. Uktvėris ir 
sako, kad tas negalima, bet 
yra tokių lošikų, kurie ži
no, kad tas galima ir tie lo
šikai atieka užduotį gerai, 
vien tiktai tie. kurie moka 
roles ant atminties. Kiek
vienas, kuris lanko teatrus, 
yra jautęs tą nesmagumą, 
kada lošikas, taip sakant, 
„sustokina.”

P-nas J. Uktvėris sako, 
kad męs jau turim ir pagar
sėjusių aktorių, bet pagarsė
jusių tik dėl to, kad jie lo
šia kas šventadienis. Man 
regis, kad nė vienas žmogus 
nepagarsėjo dėl to, kad ji
sai daug veikė, bet dėl to, 
kad jis atliko savo darbą ge
rai. O su aktoriais kaip tik 
tas ir yra: žiūrima, ne kiek 
jisai arba ji lošia, bet kaip 
lošia? Lošikui negana at
kalbėti išmoktus žodžius, bet 
Įsikunyt savo jausmais į tą 
ypatą, kurią jis turi atvaiz
dinti. Turi jaust visą pobū
dį tos ypatos, kurios rolę ak
torius užima.

Man regis, kad lietuviai 
geriau padarytų lošdami re
čiau, bet gerai, negu tankiai, 
o netikusiai. Ir pas mus jau 
tų „artistų” tiek yra, kad ku
ris tik moka by kiek skaityt, 
tai jau ir „artistas.”

Dabar kas lik veikalų.
Musų kalboj yra jau gana 

puikių veikalų, su gana aug- 
štomis mintimis, bet musų 
publika ir lošikai prie to lai
psnio da nepriėjo, kad nau- 
doties tais veikalais. Pirma 
— nekuriu veikalų mintįs y- 
ra tokios augštos, kad ma
žai kas iš lietuviškos publi
kos supras, kas norėta paro
dyti. Aš turiu mintiję „Du 
Keliu” ir „Erškėčių Taku.” 
Tie du veikalai — tai žem
čiūgai musų dramatiškoje 
dailėj, bet kada jie bus lošia
mi ir kas juos loš, tai da 
sunku atspėt. Galima da 
priminti ir „Mirtų Vainiką,” 
kuris reikalauja tikrų arti
stiškų spėkų ir yra gražus 
veikalas, bet klausimas ar jie 
oatiks musų publikai? Ja
me nėra juokų, o musų lie
tuviška publika (nesakau 
kad visa) žodi ja „teatras” 
supranta vien tik kad bus 
iuokų, ir tik tuos veikalus 
giria, iš kurių daug prisijuo 
kė. Taigi ir tame sutinki 
su p. T. M., kad geri veikalą' 
kolkas da nepageidaujami.

Skabsiukas.

LOS TALLERES, ARGE! 
TINA.

Los Talleres miestelis y 
8 angliškos mylios atstu n 
Buenos Aires, apgyvent 
visokių tautų žmonėmis; Ii 
tuvių yra apie 10 šeimynų 
du syk tiek pavienių; kuo j 
visi amatninkai, dirba Fer 

; Carril Sud fabrikoj. Žiną 
čiam amatą mokama nuo 
ligi 52 centų į valanką ir a 
gščiau; paprastam — 1 
centai. Pragyvenimas vi 
nam nuo 40 ligi 50 pesų 

' mėnesį.
Kaslink gyvenimo smaj 

mo, tai negalima prilygi 
prie Šiaurinės Amerikos, 
dešimtuku čia ant gatvės: 
išeisi, reikia pesų. Visi 
brangu. Norint parsitrai 
ti kokio skaitymo iš Šiau 
nės Amerikos, reikia mok 
nuo kožno dolerio po 2 p< 
50 centų. Ir taip musų b: 
liai neturi linksmo gyve 
mo, nėra užganėdinti / 
gentina. Mergaičių gyveu 
mas čia dar aršesnis, tur di 
bti karčemoj už 20—30 pef 
nuo anksto ryto ligi velyb 
nakčiai, arba pas žydą Mai 
šuti tąsytis per mėnesį, n 
gaudamos nė nedėlios diei 
atilsio.

Darbai eina pusėtin: 
Greit prasidės karščiai.

A. Varnelis.

MONTELLO, MASS.
10 gruodžio airių bažn 

čioj ant antrų lubų bm 
„blaivininkų” prakalbos. S' 
sirinko 129 ypatos. Ir atėj 
du vyrukai, matyt, laisv 

i Staiga du tuzinai „nekalt 
paneilų” pradėjo kojom 
trypti rėkdamos: „Pasileid 
liai, reporteriai, cicilikai 
ir t.t. Bildėjimas, rodos, d 
vyni perkūnai bažnyč: 
griauna. Tas parodo tų n 
kaltųjų galvose nedateklii 
Maniau sau, gal girtos, vi< 
nok to negalima sakyti, m 
tai buvo „blaivininkų” sus: 
rinkimas. Plūdimai tęsias: 
25 minutas. Po tai „ceremo- 

i nijai” kalbėjo karžygis Nor
kūnas, kuris pavadino kun; 
SiaurusaitĮ mokslo milžusi.

, Paskui pasirodė ant pagrl 
dų tas „mokslo milžinas*.- 
kun. Siaurusaitis iš Wate*\: 
būry, Conn. Aiškino apiV 
girtuoklybės blėdingumą i“ 
štai ką pasakė: „girtuoklyb 
—močiutė socijalizmo.” Jei 
gu kunigas drįsta pliaukšt 
tokias nesąmones, tai aš p; 

j klausiu jo, kodėl katalik; 
daugiausia girtuokliauji 
kodėl jie daugiausia muša 
ir po teismus tąsosi? O k< 
dėl socijalistų niekas girt 

i nemato, kodėl jų policija ni< 
i kad neareštuoja už girtybę 
Kaip girtuoklvbė gali bu_ 
socijalizmo močiute, jeigu 
socijalistai su ta girtuokly- 
be neturi nieko bendro? Pas 
katalikus gi net prie alto
riaus be gėrimų neapsieina; 
pas jus pats Kristus daro ve- 

I stuvėse vyną iš vandens, kad 
butų kuo linksmintis. Taigi 
teisingiau butų pasakius, 
kad katalikybė — močiutė 
girtuoklystės.

Toliaus kun. Siaurusaitis 
sako: „Didieji socijalistų
principai — atvažiuoja gri- 
norius, jam tuojaus parodyt 
bačkutę.” Iš to jau pasiro
do, kad tas „mokslo milži
nas” socijalistų visai nepa
žįsta; jis, matoma, spren
džia apie juos pagal savo ka
talikų, kurie apart ražan- 
čiaus ir bačkutės nieko dau
giau nežino.

Toliau: ”Per girtuoklystę 
žmonės atsisako nuo tikėji
mo. Vokiečių Liuteris at
kalbino girtus kunigaikščius 
nuo Rymo katalikų bažny
čios.” Neteisybė ir tas. Žmo
nės apleidžia katalikų baž
nyčią dėl jos kunigų nedoru
mo. Vokietijos katalikų ku
nigas Martynas Liuteris pa
sipriešino popiežiui Leonui 
X už pardavinėjimą už pini-
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gus posmertinių atlaidų "in
dulgencijų,” ir išvijo Tetze- 
lį. Didžiuma vokiečių tam 
pritarė ir atsisakė nuo Ry
mo bažnyčios. Taigi ne per 
girtuoklybę atsisakė, bet dė
lei begėdiško žmonių mulki
nimo ir išnaudojimo, kokiais 
Rymo katalikų bažnyčios 
dvasiškija užsiiminėjo. Pa
tartina kunigui Siaurusai- 
čiui pastudijuoti savo baž
nyčios istoriją, tada tik aiš
kinti žmonėms jos puolimo 
priežastį. P.,A. Veizbaras.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
Kunigo intrigos.

L. S. S. 126 kuopa buvo pa
rengus vakarą su perstaty
mu ”Pirmų Žingsnių” ir šo
kiais. Nors iškalno buvo 
draugams patėmyta, kad ne- 
susidėtų su Romos agentu, 
bet nepapklausė ir likos ap
gauti — Romos agentas va
karą suardė.

Tečiaus tas pats veikalas 
buvo suloštas 7 gruodžio 
lenkų ”sokolų” svetainėje. 
Nors Romos gizelis stengėsi 
ir čia vakarą suardyti, bet 
jam nepavyko; jis tik paro
dė svetimtaučiams piktus 
norus ir purviną savo "poli
tiką.” Nes sužinojęs, kad 
socijalistai paėmė pas lenkus 
svetainę, jis stengėsi papirk
ti tuos žmones, siūlydamas 
jiems pinigus už visą vaka
rą. kad tik neduotų lietu
viams salės. Bet lenkai at
metė tą chuliganišką pasiu- 
lijimą, sakydami: "Mums su 
tais žmonėmis reikės gyven-

ant susirinkimų tuštyti kei- 
sus alaus, negu knygas skai
tyti.

Susirinkimą uždarius da- 
! vėsi girdėti net pasididžia
vimai tų vyrų, kurie viršų 
ėmė. Vienas iš tų "didvy- 

į rių,” I. K.—ckas, pasakė, 
Į kad jisai nepripažįstąs jo
kios naudos iš knygų skai
tymo ir knygos esą visai ne
reikalingas daiktas.

Tai matote, kokių yra pas 
j mus tautiečių. Vedasi savę 
protingais vyrais, bet ne- 

j reikalauja skaitymo knygų, 
i ir nežinia iš kur tokie vyrai 
sėmė tą kytrumą, o ypatin
gai tos draugystės valdyba. 
Tik gaila, kad tokį vardą ne- 

Į šioja. Be abejonės ir pats 
Vytautas papeiktų tokius jo 

i pasekėjus. Gėda!
Grinorius.

Nuo Redakcijos: Apie tą 
knygyną tilpo ir pereitame 
"Kel.” numerije viena ko
respondencija, bet tenai bu
vo kaltinami socijalistai. Iš 
šitos gi korespondencijos pa- 

| sirodo, kad tenai buvo vien 
j tik užsipuolimas ant socija
listų.

kusijų, kaip buvo garsina
ma. Mat ant diskusijų bu
vo pakviestas kun. V. Slavi
nas ir geresni jo šalininkai.

veikslų, kas laukia tuos, ku
rie nenori sgirtis su svaigi
nančiais gėrimais. Antras 
kalbėjo neseniai pribuvęs iš

TAMAQUA, PA. 
Merginų vargai.

Čia yra pančekų dirbtuve, 
kur dirba apie 200 merginųKvi^iantpHža.lėjo įietups kun J Svagždys. iKSO

bet kaip reikėjo, nepasirodė. 
Pabijojo vyrai, kad socija
listai juos sukirs. Kunigas 
per vieną savo pamokslą bu- 
vo išbliovęs, kad socijalistai 
piemenįs, tamsunai ir išnie
kino darbininkiškus laikraš
čius, taigi tie "piemenįs” ir 
pakvietė tą "auksaburnį” į 

• viešas diskusijas. Bet pasi
rodė, kad jis tik tenai daug 
žino, kur tik jis vienas turi 
balsą. J. Mažuliukas.

Esu daug girdėjęs kunigų Į [."L’iįJL-. 
kalbant, bet šis, rodos, bus {.L 
pirmas kunigas, kuris pasa
kė teisvbės žodį! Jis pradė

jo: .......................

; jos skundžiosi, 
kad kompanija ketina numu
šti mokestį, o jau ir dabar 
vostik ga uždirbt ant maisto.

tais ziiiviiemis ieiK.es gyven- 
’ ir ateitije, o tavęs, kunige, 

hęs daugiau gal niekad ir 
įematysime. Todėl eik, iš 
ur tu atėjęs, o mus nesu- 
iudysi.”

*je Negalėdamas lenkų prie 
jy
at i, tas Dievo tarnas nuėjo

. >olicijon ir primelavo, kad 
^i5įa busiąs razbajus, kad čia 

I o si r enk a baisiai nedori
1 Įmonės ir t.t. Policijos vir- 
\ finikas atsiuntė du policištu.

3 niekšiško darbo prikalbin

t lei r tii
«:

1 va
ne

L taL tą ( su

f us, taip ramus, kad net per
leistai stebėjosi.
J Socijalistai nutarė paren
gti 21 gruodžio viešas disku- 

ijas ir pakviesti tą gudrųjų 
leboną, kad jis viešai paro- 
ytų negerus socijalistų dar
us ir apgintų juodus dar
belius savųjų. Putinėlis.

SHEBOYGAN, WIS.
Iš priežasties bedarbės 

man teko aplankyti šį mies
telį ir susipažinti su vieti
niais lietuviais. Miestelis 
apgyventas daugiausia lie
tuvių ir prūsų. Darbai eina 
vidutiniškai, bet šviežiai at
vykusiam sunku darbas gau
ti. Čia daugiausia rakandų 
dirbtuvės. Lietuviai labai 
tamsus, neturi nevienos pro- 
gresiviškos draugijos, dau
giausia Įsimylėję į smukles 
ir bažnytėlę. Pora metų at
gal čia buvo susitvėrus L. S. 
S. A. kuopelė, bet per nieko 
neveikimą ji užmigo. Laik
raščių pareina labai mažai.

Dabar Mihvaukee’s S. D. 
P. Lietuvių skyriaus ir vie
tinių anglų triusu yra pa
rengtos prakalbos, kurios 
atsibus 4 sausio, po No. 1336 
Erie avė., 2 vai po pietų. 
Geistina, kad lietuviai susi
rinktų. Bus galima visokių 
nusipirkti knygų ir užsira
šyti darbinikiškų laikraščių. 
Lietuviškai kalbės drg. Po- 
bedinskis iš Milvvaukee, o 
angliškai drg. Davis, vieti
nis. Gal bus galima sutver
ti ir S. D. P. Lietuvių skyrių.

Tenai buvęs.

S. MANCHESTER, CONN.
14 gruodžio buvo prakal

bos; kalbėjo drg. J. Neviac- 
kas iš Bostono. Pirmoje 
kalboje kalbėtojas išaiškino 
darbo žmonių skurdų gyve
nimą. J. Lukoševičius dek
lamavo "Pulkim ant kelių,” 
V. Gudiškis — "Musų var
gai,” R. Zokaitienė — "Viso 
pasaulio moteris pabudo" ir 
"Meilinga gamta,” A. Nar
kevičius — "Kas yra musų 
priešai.” Visi savo užduo
tis atliko atsakančiai. Pas
kui antru kartu drg. Ne- 
viackas plačiai aiškino soci
jalizmo naudingumą ir kvie
tė visus darbo žmones rašy
tis prie Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos. Užbaigė kalbą 
kviesdamas darbinikus prie 
mokslo, apšvietos ir skaity
mo gerų raštų. Publikos 
susirinko mažai. Prakalbos 
susirinkusiems patiko. Aukų 
padengimui lėšų surinkta, 
regis $6.00. Po prakalbų su
tverta nauja L. S. S. A. kuo
pelė iš 8 narių; prisirašė 3 
moteris ir 2 merginos.

21 gruodžio buvo jau ir 
mitingas naujos kuopos pas 
A. Zokaitį, 56 Bissell st. Val- 
dybon išrinkta: A. Zokaitis 
organizatorium, J. Gudiškis 
susinešimų sekretorium, R. 
Zokaitienė iždo raštininke, J 
Siaurusevičienė iždininke — 
visi darbštus draugai. Se
kantis susirinkimas 4 sausio 
toj pat vietoj, 3 vai. Kas no- 

> ri prisirašyti, malonės ateiti.
A. Zokaitis.

Daktaras kalbėjo apie L ? ♦ j antiniu.Darbas ant aprokavimo. Uz “s,uz”:xtpst: j?

1^Z1U DiPdžhū^aUžmorS ‘dabar ® Vokietijos, trūksta, 
patelius yra apsišvietimas! įfai 

kadUjieZvargingaikUgyvena’ katrai Fasiseka da išvaryti j 
otei^TrgS! -®ež”no j di^r ™gi£d i
ir nesistengia sužinoti.. O tas PS^ner^ uždirbi I 
būtinai reikalinga sužinot ir 
galima skaitant laikraščius 
ir geras knygas.” Kun. visą ■ 
savo kalbą pašventė ragini
mui žmonių prie apsišvieti
mo. Ragino steigti knygy
nus, rengti diskusijas etc. 
Trečias kalbėjo A. Račiūnas 
apie degantį laivą "Voltur- 
no,” iliustruodamas tam tik
rais paveikslais; ketvirtas 
kalbėjo J. O. Sirvydas. Jis 
kalbėjo trumpai, vienog pa
sakė keliatą teisybės žodžių 
musų moterėlėms, raginda
mas mokintis geriau išvirti 
valgius, švariau užlaikyti 
kambarius etc. Įžanga buvo 
5 centai. Publikos buvo pil
na svetainė (New Plaza 
Hali). Prakalbos žmonėms 
labai patiko. Geistina dau
giau tokių prakabų! Užsi
baigus parkalboms A. Račiū
nas parodė keliatą juokingų 
paveikslų. Ilgavyžis.

merginos per daug uždirba 
ir ketina mokestį numušti. 

, Pagalvokit, koks tai išnau
dojimas ! Mergina gauna už 
porą pančekų U/į cento, o 
kada ji tą porą pančekų per
kasi, turi mokėt jau 50c. Jei 
darbas butų nuo dienų, ne
reikėtų nors taip skubinties 
ir nepridarytų taip daug 
pančekų, neateitų taip greit 
bedarbė. Tečiaus merginos 
negali susiprasti, kad joms 
reikia susirorganizuoti. Sa
ko, kam mums ta unija rei
kalinga, bene męs mainie- 
riai. Susiėjusios kalbasi ne 
apie pagerinimą savo būvio, 
bet apie krutančius paveiks
lus, apie skrybėles ir t.t.

Meilės puodas.

I

I

r

HERRIN, ILL.
Čia yra dvi pašelpinės 

raugijos: L. N. U. Kliubas 
r D. L. K. Vytauto d-ja, o 
taipgi ir L. S. S. 21-ma kuo
rą. kuri turi ir savo knygy
ną, bet tas knygynas dabar 
andasi privatiškam name 
ėlei neištekliaus nusamdv- 
i tam tikrą vietą. Taigi so- 
Įijalistai kreipėsi į minėtas 
Įraugijas, kad susidėjus 
endrom spėkom nusisam- 
fcti svetainę, kad butų gali
ma parankiai naudotis vi-į 
lems knygomis.
Tam tikslui tapo sušauk

iąs susirinkimas 7 gruodžio, ■ 
■913 m., kuriame dalyvavo! 
Ibidvi draugystės ir sąjun- 
įiečiai. Po trumpo apkalbę-; 
imo užmanymas likos pri-J 
tntas ir nutarta, kad kož- 
la draugystė sušauktų ne- 
laprastą susirinkimą ir iš
rinktų komisiją užbaigimui 
to puikaus sumanymo. Ži
noma, taip ir buvo. L. N. U. 
kliubas paskyrė porą vyrų 
r mielai visi kliubo nariai 
Lritarė apšvietos darbui. 
Bet kada atsibuvo susirinki
mas D . L. K. Vytauto drau
gystės, tai pasirodė visai kas 
Eitas. Pirminikas A. K—tis 
r raštininkas I. P—nis visa 
rerkle pradėjo rėkti, kad 
lems nereikia knygyno su 
iocijalistais, nes jie nematą 
pkios naudos iš to. žinoma, 
iuvo keliatas vyrų, kurie ir 
iritarė tam sumanymui. 
3et kada klausimas paleista 
ubalsavimui, tai dauguma 
alsų tas puikus užmanymas 
po atmestas.
ems

KENOSHA, WIS.
Romos trustininkams, ma

tyt, nekaip sekas "biznis,” 
kad griebias ne už savo a- 
mato. Štai 14 gruodžio at
sibeldė iš • Chicagos kun. 
Biška (ar Brička, nenugir
dau) su "krutančiais” pa
veikslais ir klerikališka li
teratūra. Iš sakyklos pasa
kė. kad paveikslai bus rodo
mi per du vakaru: 14 ir 15 
gruodžio, ir kas vakaras vis 
kitokie. Žmonės susirinko 
paskirtam laike ir pradėjo 
rodyt "krutančius” paveiks
lus, bet paveikslai nekrutė
jo. Manėm, kad ant ryto
jaus paliko krutančius. Bet 
ir antrytojaus nekrutėjo; vi
si tie patįs paveikslai buvo, 
tik kitaip apsukti. Pirmą 
vakarą publikos buvo pusė
tinai, o antrą vakarą jau tik 
keliatas, ir tie patįs neužga
nėdinti išėjo. Iš sakyklos 
liepė neskaitvt ”negerų” lai
kraščių ir knygų, tik nepa
sakė, kokie geri.

Darbai labai silpnai eina, 
patartina draugams darbi- 
ninams čionai nevažiuot.

KiBilda.

PROVIDENCE, R. I.
L. S. S. 197 kp. nedėlinia- 

me susirinkime kilo gana di
delis lermas dėl tilpusios 
"Keleivio" num. 50 kores
pondencijos, kur buvo pažy
mėta apie prakalbas.

Išėjo gana juokingai.
Susirinkę laukiam, patįs 

nežinom ko. Besikalbant, a- 
tėjo da vienas draugas ir at
sinešė "Keleivį." Nu, ir ėmė 
protestuot prieš korespon
denciją. Kitas perskaitė ją. 
Beskaitant, prieita prie au
kų, kur surinkta, kaip pasa
kyta, $1.65. "Melagystė,”— 
suriko draugas. Tiesa, au
kų surinkta $1.85, bet tai ne 
melagystė, tik klaida.

Kitas vėl kampe sėdėda
mas apsišluostė ašaras ir sa
ko: "Mane net graudumas 
apėmė beklausant...”

Paskui prasidėjo "kritiką" 
ir, žinoma, jieškojimas ko-i 
respondento.

"Jeigu sužinosim, kad tai 
yra musų kuopos draugas, 
tai tokis draugas bus iš kuo
pos prašalintas už griovimą 
jos,” kalbėjo vienas.

"Aš mislinu, kad redakci
ja korespondentą turi iš- 

! duot,” prasitarė pašalinis 
(ne narys, mat čia visi turi 
balsą).

Buvo da ir daugiau pana- 
i šių prirodymų. Paskui pra
dėta mest kaltė ant ypatų, 
kurios nė rašyt nemoka. Tai 
darė vis buvęs pirmininkas 
už tai, kad jį ten taip ”apš- 
meižė."

”Kaip tai galima sakyt,;

KENOSHA, WIS.
Kunigų "monkey business.”

14 ir 15 gruodžio lankėsi 
į čia kun. A. Briška — platin
damas "blaivybę,” o naikin
damas socijalizmą, ypatin
gai "Keleivį.” Nors ant jo 

j "monkey business" man pa
čiam neteko būti, bet karšti 
katalikai išėję juokėsi iš to
kių pliauškalų, sakydami: 
”ot, ką musų kunigėliai da
ro! Kada ’Keleivis’ viešai 
pareikalavo iš jų prirodymų, 

; tai jie kaip žiurkės sulindo 
urvuosna, o už akių labai 
daug žino ir net tam tyčia 
knygutes išleido 'Tiesos žo
dis socijalistams.’ Tokie kar
žygiai nedaug verti, kad ne
gali savo tikėjimą viešai ap
ginti, bet rodo savo priešui 
kumštį iš už kampo." Da
bar žmoneliai persitikrino, 
kad "Keleivis” sakė teisybę, 
o kunigėliai liko melagiais, ~..... ~
nes viešai nedrįso atsiliepti. kad pirmininkas su vaikais 
Ir, sako, ta jų knygutė, nė bOVijOS? juk možnėjo pasa- 
Dievui nė Velniui vieni kvt kfld nuliuos kalbėios su

I

Dievui nė Velniui — vieni ky^ kad nulipęs kalbėjos su 
pliauškalai. Ir jeigu tokius draugais!” vienas patėmijo. 
pliauškalus kunigai platina '-0 kodėl aš turėdamas 
tarp žmonių savo tikėjimo vaikų negaliu pasibųvyt?"— 
apgynimui, tai istiesų pas atsake pirmininkas (prakal- 
jnnynat argu_ bų) ”Bet kad jie ant manęs
mentų arsenale turi būt ga- turi piktumą, tai už tai taip
juos, anot „Keleivio,” argu- bu). "Bet kad jie ant manęs
lutinas bankrutas.

Kenoshes Perkūnas.

EASTON, PA.
Gruodžio 14 d. L. S. S. 42 

kp. parengė prakalbas, kal
bėjo drg. Grigaitis. Jo kal
ba publiką labai užganėdino. 
Taipgi buvo monologai, dek
lamacijos ir spyčiai. Viskas 
nusisekė pusėtinai. Publi
kos susirinko 200 suviršum 
ypatų. Aukų apdengimui 

: lėšų surinko $6.89. Drg. Gri
gaitis dalino "Pirmyn” už 
dyką.

Tarp Eastono lietuvių ei
na lenktynės, kaip tik soci
jalistai parengia prakalbas, 
tai žiūrėk ir katalikai. Kaip 
tik išgirdo, kad 14 gruodžio 
bus L. S. S. prakalbos, tai 
jie tuoj parsikvietė kunigą, 
kuris 13 d. išklausė ausinės, 
o 14 d. laikė prakalbas. Vie
nok tas L. S. S. prakalboms 
mažai užkenkė. J. K.

mą, ir publiką pilnai užga
nėdino. Prie L. S. S. 40 kp. 
prisirašė 6 nauji nariai, tarp 
kurių ir viena mergina. 
Žmonių buvo į 500 ir labai 
puikiai užsilaikė. Literatū
ros laike prakalbų parduota 
už $3.10.

Worcester’ij darbai dabar 
visai sumažėjo, nes didėsės 
dirbtuvės daug darbininkų 
atleido. Patartina, kad į 
Worcester’į darbo jieškoti 
niekas nevažiuotų.

Vargo Sūnūs.

WATERLOO, IOVVA.
Pas mus sumažėjo darbai. 

Iowa Darev Co. paleido ke
lis šimtus darbininkų ir di
džiai pasidaugino bedarbių 
skaitlius.

Šis miestas labai švariai 
užlaikomas. Taipgi panai
kino smukles. Apgyventas 
anglais ir vokiečiais. Yra ir 
lietuvių mažas būrelis, visi 
gyvena sutikime, taes nėra 
karštuolių fanatikų, ir be
veik visi skaito pirmeiviškus 
laikraščius, pareina "Kovos” 
1 egz., "Keleivio” 2 egz., 
"Laisvės” 2 egz., "Kataliko” 

egz. K. Rasikas.

STOUGHTON. MASS.
16 gruodžio vienon lietu- 

viškon bolinėn nuvėjo žmo
na vadint namo savo vyrą, 
K. M. Tas pavadinimas vy
rui labai nepatiko, už ką ge
rai jų apkumščiavo ir 
apspardė. Ant rytojaus mi
nėta moteriškė iš tos prieža
sties pagimdė negyvą kūdi
kį. Vyras miesto valdžios 
patrauktas atsakomybėn, 
bet kol kas da yra liuosas, 
nes užsistatė kauciją. Teis
mas bus kaip moteriškė pa
sveiks.

Nesenu taipgi laiku vie
na moteris buvo padavus tei
sman savo vyrą už pasikėsi
nimą ją nušauti. Galutinas 
teismo nuosprendis da nepa
skelbtas. Kitas vyras A. A. 
besivydamas mušt savo pa
čią puolė ir išsilaužė ranką. 
Tai kokios naujienos dedasi 
tarp aklų fanatikų ir rau
go mylėtojų.

Duonos Neprietelius.

1

I NORWOOD, MASS.
L. S. S. 133 kuopa buvo 

parengus 14 gruodžio pas
kaitą temoje „Iš karės lau
ko,” kurią perskaitė drg. J. 
Pakarklis, aiškiai nurody
damas darbinikų žengimą 
prie išsiliuosavimo. Jo pa
skaita publika buvo pilnai 
užganėdinta. Po tam buvo 
diskusijos temoj, kaip soci
jalistai turi atsinešti prie ti
kinčio žmogaus. Didžiuma 
pripažino, kad socijalistai 
turi atsinešti prie tokių žmo
nių mandagiai. Dabar Nor- 
woodo socijalistai nutarė pa
rengti debatus ir pakviesti 
savo priešus, kurie mėgsta 
užmėtinėti socijalistams ne
būtus dalykus. Darbai čia 
eina blogai.

Ridikų Spindulys

TAMAQUA, PA. 
Sudegė 12 m. mergaitė

15 gruodžio čia sudegė 12 
metų mergaitė, A. Zajan- 
kauskaitė. Nelaimės prie
žastimi buvo neatsargumas. 
Mergaitė paliejo ant pečiaus 
vandenį, ugnis iš pečiaus šo
ko ir uždegė mergaitės dra
panas. Persigandus mer
gaitė leidosi bėgti. Nebuvo 
kam pagelbėt ir drapanos 
ant jos kūno tol degė, kol vi
sai sudegė. Ant rytojaus, 
16 gruodžio, mergaitė mirė.

V. T. V. S.

KAS MUMS
RAŠOMA

3

nam taip perskėlė galvą, 
kad daktaras dirbo apie va
landą, kol stiklus išrankiojo. 
Tuo tarpu pribuvo ir polici
ja. Penki peštukai, tame 
skaičiuje ir pats savininkas, 
tapo areštuoti ir sukimšti 
belangėn, o paskui užsimo
kėjo bausmės vieni po $5, ki
ti po $7. Vis tai geri kata
likai, kurie labai mėgsta 
"kritikuoti” socijalistus. A- 
pie tas jų peštynes paskelbė 
net ir anglų laikraščiai. Dar
bai čia labai sumažėjo. J. K.

Gardner, Mass. — Lietu
vių socijalistų kuopa pasiry
žo įsteigti čia mokyklą anal
fabetams. Socijalistai sten
giasi duoti žmonėms vis ką 
nors naudingo. 21 gruodžio 
buvo diskusijos "ar įvyks so
cijalizmas.” Atėjo tautie
čiai pri rodyt, kad neįvyks, 
bet kada nurodyta jiems fa
ktais, jog socijalizmo įvyki
mas neišvengtinas, tai tie 
vyrai nežinojo nė ką atsaky
ti. Korespondentas.

SAUGOKITĖS APGA
VIKŲ.

Gerb. "Keleivio” Redakcija! 
Malonėkit pranešt visuo

menei, kad musų lietuviai 
apsisaugotų nuo apgavikų. 
Nekoksai Charles G. Žolis 
apsilankė į Clevelandą, Ohio, 
ir pradėjo lietuvius priraši
nėti prie kokios tai "insu- 
rance” kompanijos. Ušraši- 
nėjo jis taipgi "Everybody’s 
Magazine” ir "Metropolitan 
Magazine.” Kuriems jis už
rašė, nė vienas negauna; 
Jurgis Dovidaitis užsirašė 
29 spalių, 1913, ir iki šiol ne
gavo nė vieno numerio. Jis 
mėgina kalbint užsirašyti ir 
lietuviškus laikraščius. Man 
teko susitikt jį ir pasikalbėt 
pas Tadą Neurą, po 2202 
Hamilton avė. Jis užsipuo
lė niekint "Keleivį," kurį aš 
norėjau užrašyt, bet ponas 
Neura jo nepaklausė. Pas
kui jis išniekino L. S. S. A. 
ir Susiv. Liet. Am., sakyda
mas, kad S. L. A. valdyba su
sidedanti posmertines į sa
vo kišenių, o gyrė tik sa' > 
"insurance” kompanija^. Te
ko girdėt, kad daugelį jis 
taip apgavo. Todėl lietuviai 
nuo tokių žmonių, kurie ne- 
tur gerų paliudijimų, saugo
kitės, nes apgaus.

A. Šiurplukys.

LAIŠKAS J REDAKCIJĄ 
Gerbiamieji "Kel." leidėjai!

Siunčiu Jums širdingą 
pasveikinimą, linkėdamas 
Jums kuodaugiausia laimės 
Jūsų gyvenime ir darbuose.

Ir siunčiu Jmus pagyrimo 
žodį už Jūsų tvirtumą apgi- 
nime darbininkų luomos. 
Jūsų laikraštis yra teisin- 
giausis darbininkų užtarė
jas. Jis kuoaiškiausia paro
do musų išnaudotojus — 
priežastį musų skurdo.

Kada aš pradėjau skaityt 
”Keleivį” 1905 metuose, tai 
skaityt reikėdavo pasislė
pus, nes giminės ir pažįsta
mi išvogę jį draskydavo, de
gindavo ir mindavo kojomis. 
Šiandien jau tie patįs žmo
nės renka "Keleivio” lape
lius ir skaito su džiaugsmu, 
nes pamatė, kad „Keleivis” 
yra jų draugas, o ne prie
šas.

Ir man labai linksma, kad 
"Keleivis” taip tvirtai stovi 
už darbininkų reikalus, o ne 
veidmainiauja, kaip tai da
ro kiti senesni lietuvių laik
raščiai.

Souble, Mich. J. žemait.

I

Harvey, III. — Neseniai 
[susitvėrusi čia lietuvių kor
poracija 8 gruodžio atidarė 
valgomųjų daiktų krautuvę 
po No. 158 Finch avė. Pa
ėmė ir tą namą ant išmo- 
kesčio, vertės $2,200.00. Biz
nieriai tam labai priešingi 
ir stengiasi visokiais budais 
korporacijai kenkti. Bet 
korporacijai einasi gerai ir 
pavieniai prieš organizaciją 
neatsilaikys.

Teisybės mylėtojas.

Shenandoah, Pa. — LSS 
28 kp. buvo parengus balių 
naudai socijalistiškos propa 
gandos. Žmonių prisirinkc 
daug, vakaras buvo gana 
gražus ir liko keli centą’ 
pelno. Dabar kuopa rengia
si vaidinti kokį nors teatra
lišką veikalą. K. Motuzą.

Bridgeport, Conn. — 14 
gruodžio mirė čia vienam 
katalikui kūdikis. Numirė 
lį palaidojus visi susirinkę 
išsigerti. Begerdami vien' 
pradėjo verkti, kiti dainuoti 
o pagaliaus ir muštis. Vie-

CLEVELAND, OHIO.
Vietins klebonas beveik 

kas nedėldienis pavaišina 
skaniais žodžiais socijalis
tus, o kartais, būdamas blo
gam upe, ir gerai sudrožia. 
Liepia parapijonams jų sau
gotis. Girdi: "Jeigu nors 
kiek butumet mokyti, tai ir 
to vardo gėdytutės, o da
bar net raudonus guzikus 
nešiojat." Na, o dabar tas 
pat musų vadovas su savo 
parapijonais pasisamdė, 
kaip jie sako, "ciciliką" mo
kyti bažnytinį chorą, nes pa
tįs niekaip negalėjo išmokti 
ir turėjo imti socijalistą, 
nors tas ir visą būrį katalikų 
gali į pragarą nuvesti.

Gaspadinėie.

sustatė."
"Garsiojo kalbėtojo” ne

buvo. Bet draugai ir pra
kalbų Įpirmininkas jį gyrė, 

o kad jis da galės būt žmogu- 
prakalbos; kas tas prakal- mi. 
bas rengė, negalėjau suži
noti. Pirmas kalbėjo dr. J. 
J. Kaškevičius iš Newark, N. 
J., apie alkoholį. Daktaras 
plačiai ir nuosekliai aiškino, 
kokią blėdį alkoholis daro 
žmogaus sveikatai ir protui. 
Paskui A. Račiūnas rodė ju
dančius paveikslus iš girtuo
klių gyvenimo; jei kas neno- laikraštį, o ne pakampėmis

BROOKLYN, N. Y.
17 d. gruodžio atsibūvi

RACINE, WIS. 
Kunigas bijo eit su socijalis- 

tais į diskusijas.
21 gruodžio buvo pareng

tos S. D. P. Lietuvių sky
riaus prakalbos. 
Rutkus trijose 
"Kam reikalingos karės? 
"Kaip uždirbami milijo
nai?” ir ”Musų priešai.” J.

Kalbėjo 
temose:

Apie "kalbėtoją” užsibai
gė, bet draugai, kurių laik- 
raštije nė vardo nežymėta, 
labai jautėsi "ypatiškai ap
šmeižti."

Ar nebūtų gerai, kad ypa
tos, kurios jaučiasi ta kores
pondencija "apšmeištos," 
kreiptųsi stačiai į tą patį

KLAIDOS PATAISYMAS.
"Keleivio” numerij 50, ži

nutėj iš Rockfordo, Ilk, įsi
skverbė nemaloni klaida: 
pasakyta, kad Simono Dau
kanto Draugija turėjo vaka
rą. Turėjo būti: Teatrališ
ka giedoriška draugija 
"Kanklės” turėjo vakarą ir 
visą pelną paskyrė tautos 
namams.
"Švarko ir milinės" lošėjas.

WORCESTER, MASS.
21 gruodžio čia buvo pra

kalbos, surengtos L. S .S. 40 
kuopos; kalbėjo drg. J. B. 
Smelstorius. Nuosekliai iš
aiškino socijalizmo judėji-

Minėt deklamavo. Viskas at- rėjo tikėt daktaro žodžiams, ant pašalinių užsipuldinėt? 
likta gerai, tik nebuvo dis-1 tai galėjo persitikrinti iš pa- Visų Draugas.

-ia

Mat, to- 
patrijotams geriau J

ieiK.es
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Senam ir Naujam Metui.
rūšis esti jau numirusi, kita dar ilgą 
laiką gali būti gyva. Taip pat, dar gyvūnui 
gyvuojant, vieni jo narveliai gali mirti, bet 
jų vieton nauji išauga. Medegos mainas 
isti tik narvelių gilumoj. Nauja maisto me- 
lega prilimpa ne iš viršaus, kaip pas mine
ralus, bet tik iš vidaus. Kad tai butų aiš- 
kiaus, paimsime tokį pavyzdį. Yra labai 
mažas gyvulėlis, tik per padidinančius stik
lus matomas. Šisai gyvulėlis susideda tik 
iš vieno narvelio. Jis neturi visai kieto pa
vidalo: visas jo kūnelis gali it lašas vandens 
persilieti. Tai vienoj, tai kitoj vietoj pasi
rodo jo kunelij atžalos. Yra tai jo kojos— 

i rankos. Jos gali išaugti ir vėl įsitraukti kū
nelio vidun. Toksai gyvulėlis vadinasi 
ameba. Mums įdomus jis šit kuom. Plau
kiodamas vandens laše, jis randa dar 
mažesnį gyvūnėlį — bakteriją. Tuoj jis per
silieja. kojoms—rankoms apgaubia bakte- 
riią. dar sykį persilieja — ir bakterija atsi
duria jo vidurij. Bežiūrint bakterija omebos 
narvelij pradeda tirpti ir pamažu jos visai 
nebelieka. Ji tampa sugromuiiuota. Bak
terijos medega susilieja su amebos narvelio 
medega. Laikas nuo laiko ameboj atsiran
da pūslelės — tai narvelio garai (gazai) 
išeina iš jos kūno, žodžiu, ameba nors ir 
susideda iš vieno narvelio, bet ji ima mais
tą. ji nereikalingą maistą išleidžia laukan. 
Visai taip, kaip ir didelis kūnas, susidedąs 
iš daugelio narvelių ir tam tikrų kūno or
ganų.

Kuomet narvelis išauga, t. s. pasiekia 
tam tikrą jam atsakantį didumą, jo proto- 
pliazma dalinasi pusiau. Pirma negu pro- 
topliazma pasidalija pusiau, turi būti jau 
pasidalinę jos branduoliai. Toksai narvelio 
skilimas pusiau yra gana sudėtinas ir pai
nus apsireiškimas. Be tam tikrų paveiks- 

j lėliu butu sunku net ir išaiškinti.
Dalinanties narveliai dauginasi 

: - lium. Didžiausi gyvūnai išsivysto 
i dviejų krūvon susiliejusių narvelių.
ir tokių gyvūnų, kurie tik išvieno narvelio 
išsivysto. Toks dviejų narvelių susiliejimas 
yra apsivaisymo aktas: vyriškasis (sėkla) 
susilieja su moterišku (kieušinėliu) narve
liu krūvon. Naujai pasidaręs narvelis gali 
tuojaus pradėti augti. Jis dalinasi pusiau, 

i kiekviena pusė, vėl pusiau ir 1.1. Besidali
nant pradeda narveliai skirties viens nuo ki
to savo ypatybėmis: jie įgija naujas ir nau
jas ypatybes.

Pamažu iš atskirų narvelių atsiranda 
naujos kūno dalis. Jos auga toliaus ir to- 
iiaus, kol nepasiekia galutino savo stovio ir 
pavidalo. Taip atsiranda atskiri gyvūno 
organai. Kol toks gyvūnas vystosi — visą 
laiką eina nuolatinis darbas narvelių gilu
moj : čion reikainga narveliams medega, ku
rią apturi iš maisto ir susilieja su narvelių 
medega. Sunaudota medega tam tikrais 

i keliais yra išmėtoma laukan, žodžiu, gy
vybės apsireiškimas yra tik narvelio gilu
moj, bet ne jų viršuj. Tuom narveliai ir 

, skiriasi nuo kristalų.

Kelione į dangaus 
karalystę.

"negeras kvapas.” Nė gie
doti neima noras. Ir taip 
paniuksoję, karstą Įverčia į 
šiaudais "papuoštą” vežimą 
it kokią bačką, ir veža Į am
žino atilsio vietą; nė "Kirije 
eleison” nė karto nesurinka, 
nė varpai gaudžia, nė bažny
čion Įleidžia, net ir grabo ne
pašventina ; rodos jau tą 
žmogų veža Į pragaro kara
lystę.

Tai antras kelias, kuriuo 
eina Į dangaus karalystę 
žmonės neturinti pinigų. 
Bet jeigu pravertume tuodu 
karstu ir nuo pirmo lavono ' 
nuimtume šilkus ir auksą, o 
nuo antro skarmalus, abudu 
lavonai butų lygus ir abudu 
gal dvoktų.

Skaitytojau, darbininke, ’ 
kaip tau patinka toki ai "biz
nis” ir katruo keliu tu ke
liausi i dangaus karalystę? I 

Lukšių Juozas.

Prabėgo dienelės jau metų senų.
Tik liko dainelės praeities vargų!

Dienelės jau tos 
Neatsikartos.

Su metais senaisiais jos žuvo!
Metai senieji, ak, buvo skausmingi.
Darbo žmoneliams didžiai nelaimingi, 

Visokie vargai 
Ir sunkus darbai

Prislėgę beturčius kankino.
Metuos senuosiuos, oi daug blogo buvo! 
Nevienas kovoje už būvį pražuvo!

Kurie jau nekels
Ir kovos neskelbs.

Su mętais senaisiais pražuvo!
Dabar jau meteliai prasided' nauji.
Kurie už senuosius gal bus geresni; 

Žinoti tatai 
Negalim tikrai.

Nes jie da tiktai prasidėjo.

Sutikime naują nekaltą metelį.
Brolybe ir meile jam klokim takelį!

Teeina jisai.
Kur žydi tiktai

Tikriausi žiedeliai liuosybės!
Nuo metų naujųjų pirmosios dienelės 
Sukruskim prie darbo broliai, seselės.

Ir dirbkim karštai.
Lai skleidžias žiedai.

Karštos ir malonios brolybės!
O. metai naujieji mums dirbti padės. 
Jų bėgantis laikas šviesybę išplės.

Tamsybė gal žus. 
Šviesiau gal kiek bus.

Užtekės saulutė teisybės!
B. Šidiškis.

(Vaizdelis iš gyvenimo
Lietuvoje.)

—bveikmu, Maike,
Naujais Metais! Linkiu tau 
daug laimės, ilgai gyventi ir 
kad Dievas tau duotų dvasią 
šventą; kad išaugtum dide
lis vyras ir garas žmogus; 
kad išaugęs apsiženytum su 
katalike ir kad susilauktum 
daug vaikų, kad iš tavęs bu
tų nauda ir Dievui ir tautai.

—Tėve, tu taip daug man 
linki, turbut nori, kad aš tau 
ką nors dovanų nupirkčiau 
Naujiems Metams?

— Nosar. Aš. vaike, taip ir pradėjom valgyt. ’ Po va-
gerai fvlinu, kad jokiu dova- kanenės vėl pasakė pamoks- 
—----------- - i lą ir ragino rašytis prie sa-

______ y_ J laveišų armij’os. Aš. vaike, 
taio o-erai ir prisirašiau. Dabar gavau 

X______________________1 T T 1 •- “ -- —-------------------—— —  —  —      *  ,

— Vaikezas1 reiškia ?abai kasdieną einu bubnan mušti, 
daug.

— Na?
— Jes. vaike. Aš pastojau 

dideliu žmogumi.
— Tai jau vėl kokią nors 

kvailystę padarei.
— Vaike, taip nekalbėk. 

Aš pasielgiau labai išmintin
gai. Net ir socijalistai mo
kina taip daryti.

— Užsirašei laikraštį?
— Ne. vaike. Aš prisira

šiau prie salaveišių.
— Aš ir sakiau, kad tu 

kvailystę padarei.
— Kaip tai; vaike, kaip tai nes. 

kvailystė? Juk ir jus, soci
jalistai. sakot, kad reikia ra
šytis prie organizacijos.

— Bet ne prie "salaveišų." 
tėve. Darbininkai turi orga
nizuotis į savo darbininkiš
kas organizacijas.

— Kas man, vaike, 
tavo darbininkiškų organi
zacijų? Jei neturi pinigų, 
tenai tavęs ir nepriima. Tu
ri užmokėt įstojimo kelis do
lerius, o paskui nėra galo 
toms mėnesinėms. Moki 
žmogus moki, o naudos kaip 
nėra, taip nėra. Net neuž-| 
fundys tau nė sykio. Pas sa
laveišus, vaike, visai kitaip. 
Čia nereikia nė įstojimo mo
kėt, nė mėnesinių, o gauni 
nakvynę ir pavalgyt. Darbo 
jokio nėra, tik bubną reikia 
pamušti, o aš, vaike, prie to 
pripratęs, ba ir Lietuvoj ant 
vakaruškų visur prie armo
nikos būną mušiau.

— Ar jau pabaigei?
— Da palauk, vaike.

tau noriu pasakyti, kaip aš 
tenai papuoliau. T____ . . _ - .
ni, kaip tu siuntei mane pas oimgų. Ir tu. teve, manai. nelis, t. .. branduolas. Be to yra dar kelia

tas ypatybių, kurios žinotinos tik žinovams. 
Narvelio protopliazmoj esti nuolatinis me
degos mainas. Jos sudėjimas yra begalo 
painus ir sudėtinas. Narvelio protopliaz
moj, — jei tik narvelis neturi tam tikrų sa
vo užduočių, — daugiausiai esti baltimo. 
Bet šalia baltimo gali būti daugybė kitokių 
medegos rūšių susivienijimai. Neste
bėtina todėl, kad narvelio sudėjimas yra 
begalo painus; taip, kaip painus yra kiek
vieno gyvūno sudėjimas. Yvairiausi gyvy-

nemanas buvo gerai pažįs
tamas mano frentas, ba ne 
sykį ant lietuviškų krikštynų 
buvom gere. Jis man ir pa
sakė. kad geriausia kučią 
galima gauti pas salaveišus. 
Nuėjau tenai. Tuojaus ma
ne priėmė ir pasodino už sta
lo. Stalas ilgas, žmonių sėdi 
keli šimtai, pridėta bananų, 
pynacų. silkių. Salaveišų ge
nerolas pasakė pamoksią a- 
pie Kristaus užgimimą, vi
si užgiedojo, sudavė i bubną

nų nenoriu.
— Tai nepaprasta naujie

na, kad tu, tėve. t„‘r. o__ 1 .
jautiesi. Ką tai gali reikšti? kepurę su raudonu lanku ir

laveišų armijos.
»

PASAKYK.; Ar tai kvailystė, vaike?
— Ar jau viską pasakei?
— Jes, vaike.
— Tai pasakyk man da Ar toli ta valanda mieloji, 

vieną dalyką. Koks tos "sa
laveišų” armijos tikslas?

— Ar tu. vaike, nežinai, ką 
reiškia žodis "salveišin?”

— žinau, tėve, tas reiškia 
"išganymą.” bet pasakyk 
man. ką toji armija gali iš
ganyti ?

— Ji. vaike, platina Kris-

Pasakyk, o liaudie dirbančioji. 
Kaip ilgai tu kentėsi skriaudas?

Ką teisybę ir laisvę atneši
Ar ilgai da nuvargę beturčiai 
Savo triusu kraus turtus kietiems? 
Ar ilgai gi žudomi vargdieniai 
Nesupras, kad reik ginties patiems?

Ar ilgai gi tamsybės šešėliai 
Temdys protą daugybės žmonių?

taus mokslą iš šelpia žmo- Ar ilgai da visokie bevėliai 
Pavydės mums saulės spindulų?

Pasakyk, o liaudie dirbančioji, 
Ar jau greitai sukils skriaudžiami ? 
Ar greit prašvis dienelė šviesioji, 
Kada nebus vargšai alkani?!

B. Šidiškis.

O iš ko ji šelpia?
— Ji renka aukas.
—O kas jai aukauja?

— Žmonės, darbininkai.
— Vadinas, tavo "salavei- 

šiai” nieko nedirba, tik ren
ka pinigus.kad sušelpti ki

skait- 
tik iš

Yra

iš tų tus?
— Taip, vaike.
— O iš ko jie patįs gyve

na?
— Nežinau, gal iš tų pačių

aukų.
— Čia, tėve, ir pasirodo 

kvailystė. Eiti gatvėmis, 
rėkauti, mušti bubną ardyti 
žmonėms ramumą, kad iš 
vienų kelis centus surinkus, 
kitiems nupirkti bananų. 
Tuomi, tėve, visų alkanų ne- 
pavalgindysi, o kad visą tą 
"salaveišių armiją” prista
tyt kur ant farmos kukuru- kiekvienas žmogus turi asmeniškas ypaty- 
zų sodinti, tai būt daug nau- bes. 
dingiau, negu bubną mušti. 
Jeigu iš to mušimo bvrėtu . _ ... x ,

i bananai, galima butu mušti, tmes narvelio medžiagos, t. v. pramedegos kitokiu Driemaišu k a tauku
ti, kaip aš dabar gi jus turit prašyti ki-arba protopliazmos. Vidurije protopliaz- dar>r k>-»k"» P^atsų. k- a- taukų 
Tu atsime- tų žmonių, kad duotų jums mos beveik visuomet esti dar ypatingas ku- ‘ . j. ’ * ..........................................

MAISTAS.

Aš

Kaip narveliai pasiskirsto sau darbą — 
parodys šis pavyzdis. Paimsime žmogaus 
kraują. Jis yra raudonas. Raudonas yra 
dėl to, kad jame yra begalo daug mažų rau
donų skritulėlių. Jie savo dauguma ir nu
dažo kraują raudonai. Be to kraujas susi
deda iš skystos ir kietos medegos (dalių). 
Skysta medega yra tas pats, ką męs mato
me kiaušinio baltime. Skysta kraujo dalis 

turi*' m7ž^aug‘lvgiai‘sut’ais“vtą g® niekas kitas- ka‘P atvežtas vandenije
baltintas, kuris pasidaro iš maisto. Balti- 

“ . mu maitinasi visas kūnas. GĮslomis jis pa-
TZ. , • -j j -x siekia tolimiausias kūno vietas. Žinoma.Kiekvienas narvelis susideda iš pama- ■ , . . . .- atmieztam kraujo skystime yra nemaža taip 

•j • -J • . | 1 a 1

Pagal A. Bernštein’ą. Parašė D-ras A. G. ;
(Tąsa)

Kaip kiekvienas atskiras narvelis gy 
vena savo ypatingu gyvenimu, taip pana
šiai gyvena ir susivieniję krūvon narveliai. 
Jie turi bendras gyvybės sąlygas, nors as
meniškai vienas narevlis skiriasi nuo kito. 
Taip, kaip ir tarp žmonių yra . Visi žmonės

kleboną ant kūčios? kad ta "išganymo armija”
— Taip, tėve, atsimenu, atlieka naudingą darbą! Įsi- 
—Taigi aš ir nuėjau pas vaizdink tu sau. kas tuomet 

jį. Ineinu. ogi kad ‘kvepia, butų, jeigu visi darbininkai 
nors sutrauk visą orą. Tur- prisirašytų prie tos armijos 
būt žuvį gaspadinė kepa ant ir išėję ant gatvių pradėtų 
alyvos, pamislijau sau. Bet bubnvti ir giedoti šventas 
nieko nesimato. Einu į kitą giesmes. Kas tuomet uždir- 
kambarį’ ogi kunigas sėdi btų mums duoną^kas pasta- 
su gaspadinė už stalo ir kep
tą kurkiną kad šutina, bracia 
net jų ausįs krata. "Skalsink,’ 
Dieve!” sakau. Jėzau tu po
ne. kad šoks-šoks ant manės 
kunigas; "Von. tu valkata, 
girtuokli! Von! Kas tau pa
velijo čia ineiti?...” Pašaukė 
policmaną ir liepė mane su- 
areštuot. Bet laimė, kad po-

tytų namus? Visa ta "iš
ganymo armija” turėtų žūti 
badu.

— Vaike, aš nenoriu su ta
vim ginčytis., Kas kada bu- bės apsireiškimai esti tik narveliuose. Gy

vūnui mirštant, jei jis susideda tik iš dau
gelio narvelių, — miršta pamažu viena nar- 

koj’o- ru®’s es^ Jau numirusi, kita dar ilgą 
veliu rūšis paskui kitą. Viena narvelių

tų. man negalvoji aš darau 
taip, kaip man dabar geriau. 
Po manęs, tegul visas svie
tas apvirsta augštyn I 
m* ai don kėr!

Prie kietų kraujo dalių priguli raudoni 
ir balti skritulėliai. Kiekviena kraujo rū
šis varo tik savo darbą. Taip raudoni skritu
lėliai užsiima tik gazų (dujų) nešiojimu. 
Jie keliauja Į plaučius, prisigeria ten degio, 
per širdį keliauja gįslomis i visas kūno vie
tas. Čion jie atiduoda savo degi. Degis su
sivienija kūne su maisto dalelėmis, tarp ku
rių yra angliadaris. Iš angliadario ir de
gio pasidaro angliarukštis, labai žmogaus 
kunui blėdinga (žalinga). Tie patįs raudo
ni kraujo skritulėliai, liuosi nuo degio, — 
urisigeria angliarukšties ir kraujo indaif 
keliauja per širdį į plaučius. Čion jie ir iš 
meta blėdingą kunui gazą, o jo vieton prisi 
geria degio. Jie tik šitokį darbą ir varo

(Toliaus bus)

Musų dvasiški tėveliai vi
suomet tvirtina, buk į dan
gų tiktai vienas kelias — 
siauras ir erškėčiuotas. Bet 
tėmijant proto akimis mato
si du keliai: vienas yra labai 
platus, kuriuo eina turčiai, 
o antras siauras — tai varg
dieniams. Štai tos kelionės 
nors trumpas vaizdelis. Nu- 

| mirė turtingas dvarponis. 
Varpų gaudimas sujudino 
visą apylinkę. Telegramų 

' rekordai išnešiojo da plačiau 
žinią. Iš visų pusių žmonės 
tik spiečiasi, tik bėga. Pri
sirinko pilnas dvaras. Visi 
grūdasi, kad tiktai atsistoti 
prie karsto ar bent ištolo 
pamatyti ji. Nuo dvaro iki 
bažnyčiai šalikėliai nustaty
ti eglaitėmis ir visur tik pli- 
ska žiburiai. Viduriu vieš
kelio ketvertas arklių tam 
tyčia parėdytų traukia veži
mą. ant kurio pat viršaus 
žėri puikus metalo karstas, 
kur ilsisi pono lavonas. Ša
limis tik blizga liktoriai, ple
vėsuoja vėliavos, ir varpai 
taip gaudžia, kad rodos jau 
niekad ir nenustos. Kiek to- 
liaus pirma tos procesijos 
matosi ir sūnūs Dievo išskė
tęs rankas vedasi poną i 
dangaus karalystę, o jo tar
nas net paraudęs gieda lo- 
tiniškas giesmes. Nuo šven
toriaus mirusi poną pasitin
ka kita panaši iškilmė. Ir 
abidvi tos iškilmės susilieja; 
i vieną iškilmingiausią pro
cesiją. Bažnyčioj takai iš
kloti minkštais kaurais. Nuo 
durnų smilkalų net čiaudu- 
dulvs ima. Visa bažnvčia, */
rodos, tirpsta nuo žvakių 
šviesos. Prie kiekvieno au
kuro vis mišios ir pamokslai. 
Kunigai pasakojo, koks ge-| 
ras nabašninkas buvo žmo
gus, kokie gražus jo darbai, 
koks nekaltas gyvenimas. 
Žmonių pilna bažnyčia ir ne- j 
paspėja kalbėti "Sveika Ma
rija” ir "amžiną atilsi.” žo
džiu. čia daug iškilmingiau, i 
negu ant pono Dievo pagra- 
bo. čia kelias Į dangaus ka- ■' 
ralystę taip platus, kad su 
ketvertu arkių Įvažiuotum.

Tas pats ir ant kapų. Žmo
nės tik grūdasi prie duobės; 
ar skiepo, rodos norėtų sy-l 
kiu tenais ir atsigutli šalia 
pono. Dievo tarnai traukia l 
”Salve regina,” kad net lau-' 
kai skamba.

Pargrįždami laidotojai j 
kiekvienas džiaugiasi gerą į 
darbą dūšiai atlikę. Vieni j 
linksmus, kad prie karsto j 
pastovėjo, antri džiaugiasi, j 
kad pagiedojo ant poniškų 
šermenų, treti, kad karūną 
ar Dievo sūnų gavo panėšė
ti, ketvirti džiaugiasi gavę 
nors varpus patraukt už po
nelio dūšią.

O kad suprastų tie žmo-' 
nės. kad jie tarnavo tiktai, 
mamonai, tai ištikrųjų susi- į 
gestų. Gal tasai ponas gy- į 
vas būdamas ne vieną pri- į 
kapojo nagaika ir iš tų pa
čių laidotojų, gal ne vieną 
kojomis spardė ar kitokiais 
budais skriaudė darbinin
kus. O kad tokiuo ir nebū
tų buvęs, tai visgi nespaudė 
tavo pūslėto delno ir nene
šė vėliavos, ir neskambino 
\ arpais už varguolių dūšias.

Tai vienas kelias Į dangų; 
pažiūrėkime, kaip kitas iš
rodo.

Numirė vargšas elgeta. 
Sulinkusioj ir samanoms ap- 
augusioj grintelėj lavonas 
paguldytas ant pieskų mai
šo. Karstas sukaltas vos tik 
iš apgramdvtų lentų. Gale 
lavono spinkso rūkstanti 
grabnyčia ar žvakė. Susirin
ko tiktai keliatas davatkėlių, 
ar taip jau žmonelių — po
no nesimato • nė vieno. Ir 
orie lavono čia nieks nesi- 
gruda; netik nesigruda. bet 
bijosi ir prieiti, nes gali būt

Tetrazzini apie 
naujas madas ir 

šokius.
Tetrazzini — tai vardas 

italų dainininkės, vardas ži
nomas visam civilizuotam 
pasauliui. Beveik kas metai 
Tetrazzini atvažiuoja Ame
rikon dainuoti geresnėse o- 
rose. šįmet amerikiečiai 
taip pat ją pasikvietė.

Pas amerikiečius laikras-, 
tininkus gi yra toks papra- 
timas: kaip tik kas iš žymes-x 
nių žmonių atvažiuoja, tuo"] 
jaus jį reporteriai apspinta® 
ir klausinėja įvairių dalykų J 
o paskui jo nuomonę aprašfį 
laikraščiuose. Toks pasimafB 
tymas-pasi kalbėjimas vadi,® 
naši interviu.

Taigi ir Tetrazzini atva® 
žiavus reporteriai tuojau® 
nuėjo pas ją ant tokio intei“® 
viu. Pradėjo ją klausinėt-*® 
ką ji mano apie skeltus ik~ I 
kelių andarokus, kokie da" I 
bar ineina madon, ir apit I 
dabar pasirodžiusį Ameri I 
koj šokį "tango,” kurį šok* I 
daugiausia aristokratai, ~ 1 
taipgi ir "turkey trot,” kurj. 
taip pat tik aristokratai še ■

Tetrazzini davė šitokį at® 
sakymą: t®

"Kaslink tango, tai tas šek 1 
kis visai nėra naujas. Ja^L 
daug metų atgal aš mačia® 
jį šokant Argentinoj. Ta® 
Argentinos kaimiečių šoki;® 
Kaimiečiai marguliuojan® 
čiuos savo parėduose sukės® 
per pėdą besilankstydami il~ 
išrodė gana patraukiančiai;® 
Išrodė lyg teatre ant pagrir® 
du. Mat. teatre šokis jum I 
gali patikti, kada jį šok-® 
profesijonalai, bet jus pat® 
nebandysite jį šokti draug I 
joje. Jauniems vyrams ® 
merginoms negražu taip si® 
ktis ir lankstytis, kaip j® 
daro. Jei aš turėčiau duL® 
terį. ji tokio tango nešokti^H

"Kas link jūsų 'turke® 
trot,’ tai tas puiki gimnast ® 
ka. Ji butų labai gera pra® 
ktikuoti miegruimije kas n® 
tas iš lovos išlipus. Bet še® 
kti moteriškei ’turkey tro® 
baliaus svetainėj — u la 1® 
Biauru.” ®

Toliaus reporteris paklau® 
sė jos, kaip jai patinka da® 
bartinė šlebių mada. ®

"Brrrl...” pasipurtino Te® 
razzini. "Ta mada ne mat® 
Tai pasipiktinimas. Drabt® 
žis ten, kur jo nereikėtų, ®. 
kur jis turėtų būti — nėra.®

Čia Tetrazzini turėjo mirl 
tije iškirptą klyną dabart® 
nės mados andarokuose. H

"Pasaulis turbut eina ® 
proto." tęsė ji toliaus. ”K® 
metai vis kvailesnė madl 
Mane tas stačiai piktina. /M 
baisiai tokių kvailysčių n® 
kenčiu ir aš nešiosiu toki® 
drapanas, kokios man p®, 
rankesnės ir kad tik bu® 
šiltos. Kitos moterįs teg® 
sau nešioja, kaip joms pati^H 
ka. aš jų mados nežiūrėsi®

* i«
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K E L EIVIS

Ir taip Tetrazzini išnieki
no viską, ką naiviška ame
rikiečių aristokratija skaito 
savo idealu.

Jei jis mušasi su pačia, jis 
yra žvėris.

Jei jis jai nusileidžia, jis 
yra kvailys. Ka-ka-rė-ku.

Ti “Keleivio” Kalendorius
Bevielis Telegra

fas plėtojasi.

ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONĖS, 
PO ILLINOIS VALSTIJĄ.

Ištikus musų apylinkėj be
darbei, leidausi sau pasiva
žinėti po III. valstijos mieste
lius, pasižiūrėdamas darbų 
ir žmonių gyvenimo. Bet 
kaip nustebau atsilankęs 
vienur ir kitur! Nors darbai 
eina anglių kasyklose neblo
giausia, bet darbo jokiuo bu
du negalima buvo gauti. At
rasdamas visur savo tautie
čių, užklausiau, kodėl čia 
taip užveizdos nenori šviežio 
žmogaus dasileisti artin; net 
nenori visai šnekėt. Ar jau 
Čia perdaug .darbininkų? 
Vieni noroms nenoroms at
sakinėjo man, kiti-gi visai 
šalinosi. Bet galųgale vienas 
žmogelis apsižvalgęs, kad 
pašaliniai arti musų stovėda
mi darbininkai neišgirstų, 

i prabilo, sakydamas: ”Bro- 
lau, čia sunku darbas yra 
gauti, o ypač dykai. Reik 
bosus gerai pavaišinti po ke
lis kartus. O ir pinigų gero
ką pluoštą Įteikti — nema
žiau 50 dolerių ir daugiau, 
pagal kokį darbą.” Aš su 
nekantrumu liežuvį sukan
dęs klausiausi to žmogelio 
kalbos, ir nieko jam neatsa
kiau. Tada jis manęs už
klausė : ”Ar dabar tamsta 
supranti, kur reik darbo jie- 
škoti? Prie mainių darbo 
tamsta negausi.” šiurpuliai 
per mano kūną perėjo ir ne
žinojau, ką turiu atsakyti. 
Užklausiau, argi bosas ima 
pinigus nuo nepažįstamo j 
žmogaus? Žmogelis man at

isakė:
lietuvių, per juos 
duoti.” Tada aš 
tam žmogeliui, jog aš turė- 

tie‘Aigipto ir Indijos, taip kad f3?}1 a*|
bevielio telegramos butų ga- 1
Įima siutinėti Į visas pasau- 

joiio dalis.
Pa Pastaruoju laiku išrasta 
'gjau ir bevielis telefonas. Vi- 
laipų pirmiausia toks telefonas 
snšįmet Įvesta Didžiojoj Brita
nijoj, pietų Yorkshire. Din-l 
kajiington anglies kasyklose, 
^r, kaip praneša ”The Lon- 

don Times,” duoda labai ge
tras pasekmes. Žmogus Į tam 
ėjitikrą aparatą kalba, o kitas j 
Į^už kelių mylių, visai kitoj i 
taikasykloj, girdi jo žodžius.

Mokslas daro stebuklus, 
kokių nė Dievas negalėjo.

1914 metams jau atspauzdintas.
128 puslapiu su daugeliu gražiu paveikslu.

Kaina 25c.

Amerikiečių bevielio tele
grafo kompanija šiomis die
nomis padarė kontraktą su 
Norvegijos valdžia Įsteigti 
be^elio telegrafo stoti Nor
vegijoj, su stotimis Massa- 
chusetts valstijoj, Ameriko
je. Marconi kompanija už
pirko jau Mass. pakraštije 
tokioms stotims vietas ir ne
užilgo prasidės darbas.

Tuotarpu gi Norvegijos 
valdžia rengiasi suvienyti 
savo šalį bevieliu telegrafu 
su Švedija ir visa šiaurine 
Europa. Jau apskaityta, 
kad kiekvienos stoties Įtai
symas svetur apsieis $500- 
000.

r Apart tos naujos sistemos 
tarp Suvienytų Valstijų ir 
Norvegijos, bevielio telegra
fo Įtaisymo kompanija pa
taria da suvienyti Ameriką 
su Honolulu. Ši sistema bus 
pratęsta iki Japonijos ir Fi
lipinų.

Taip pat pienuojama su
rišti Europą ir Jungtines 
Valstijas su pietų Amerika. 
Brazilijos prezidentas anuo
met padarė sutarti ant 50 
metų ir trumpoj ateitije ma
noma jau pastatyti reikalin
gas stotis. Visųpirmiausia 
stotis bus pastatyta ties Pa
ra. Šita bus sujungta su 
New Yorku. Po to tuojaus 

į^'eks čiela eilė pigesnių sto- 
jeeių, jungiančių visą pietų A- 
jybieriką ir Suvienytas Vals-i 
arijas i vieną bevielio telegra- 
.fo tinklą. Paskui šitą siste- 

£i‘iną manoma pratęsti iki Au
stralijos, Naujos Zelandijos, i

<
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“KELEIVIO’ SKAITYTOJAMS

tik už persiuntimo lėšas, t. y. tik 10c. Kurie 
“Keleivio” skaitytojai norit gaut tą Kalendo
rių, prisiųskit sidabrinį dešimtuką prastame 

laiške, o męs prisiųsim gražų Kalendorių.
Adresuokit taip:
“Ifdaiuio ” 9Q Drnadu/au Dnctnn Maco

įkuose, taigi nutarė sutverti 
!eia I. W. W. skyrių. Kaip 
tik toks skyrius susitvėrė, 
tuoj prasidėjo kova su U. M. 
W. of A. Vienos unijos na
riai pradėjo užpuldinėt ant 
kitos. Kunigai bažnyčiose 
irgi pradėjo šmeižti I. W. W. 
ir drausti nuo jos žmones, 

i Bet žmonės prie jos rašėsi, 
tikėdamiesi greitų pagerini
mų. Piovynės tečiaus nesi
liovė. I. W. W. nenorėdama 

' kovoti su tais pačiais darbi- [ Box 
ninkais, uždarė savo susirin
kimus neaprubežiuotam lai
kui, iš ko U. M. W. of A. la
bai nudžiugo. Sako, jeigu 
kurį iš I. W. W. viršininkų 
ir priimsime Į savo uniją, tai 
gerokai nubausime. Pana
šiai nusprendė pasielgti su 
organizatorium A. J. Bana- 
čausku. Lašas.

Pajieškau Marijonos Ražukaitės, 
Suvalkų gub., Seirrų pav., Leipunų 
gm., Uterijų kaimo. Ji pati ar kas 
jų žino malonės pranešti.

Ona Anckaitienė,
P. O. Box 888 E. Rochester, N. Y.

Pajieškau savo brolio K. Dunevi- 
čiaus, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Biržų parapijos: pirmiau gyveno A- 
berden, \Vash. Kas jį žinot malonėkit 
pranešti.

Joseph Podenas, 
1409 — 51 Court, Cicero, III.

Pajieškau Stanislavo Pociaus Už
venčio parapijos Dungvietų sodos, 
Šiaulių pav., Kauno gub.

A. L. Rimkus,
74, Benld, III.

Pajieškau švogerio Aleksandro Ra- 
fonavičiaus Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Naujų-Levaniškių kaimo. Pir- 

l miau gyveno Pittsburgh, Pa. 4 m. iš
važiavo į Willings, W. Va. Jis pats ar 
kas jį žino malonė pranešti.

S. Kirmins,
i 2220 Tustin st, Pittsburgh, Pa.
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“SIBERIJOS BELAISVIAI
KETURIŲ VEIKSMŲ, PENKIŲ PAVEIKSLŲ DRAMA
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Stasys ant scenos Simano Daukanto Dramatiška Draugija

Subatoje- 3 SAUSIO į January! 1914 m
Beny street, tarpe So. 2-nd ir 3-rd sts., Brooklyn, N. Y

Lošimas prasidės 8:15 vai, vakare. Tikiety kaina: 75, 50 ir 25c.; ložose Sl.oo.
Pajieškau Marijonos Slavickaitės 

Kauno gub., Šiaulių pav., Užšvenčio 
i parapijos: apie 20 metų amžiaus.Pen- 
I kių pėdų ir vieno colio augščio, kalba 
i tik lietuviškai, tamsiai geltonų plau
kų, su kurią buvom sutikę apsi- 

I vesti, dviem dienom prieš vestuves 
išvažiavo paėmus du šimtu ir penkias
dešimts dolerių. Kas jį žinot malo
nėkit pranešti, už ką skiriu $10. (3) 

Antanas Juozupavičia,
Lacke Co., Throop.Pa.
—

Minėtas veikalas tai gyvas Lietuvos vaizdelis, perstatantis neseniai praėjusius 
| laikus. Tame perstatyme pamatysit vaitą kuris moka tiktai “kryžiais” pasirašyt; 
| ponią vaitienę, paiką Motiejuką, girtuoklį raštininką, žydą, karčemninką, činov- 
į ninkus ir tt. Bus liūdesio, bet bus ir juoko. Todėl iš anksto galime užtikrinti, 
1 kad atsilankiusioji publika bus užganėdinta šiuo perstatymu.

Visus šiuomi nuoširdžiai kviečia atsilankyt S.D.D.D. KOMITETAS.

Draugysčių Reikalai
mas.

IUS.

I

Įžanga 50c. porai, prie durų su įsi
gėrimo ”Coupon” vertės 25c. Tikietai
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Pajieškau dėdės Antano^ \ ydmonto, i įg Kauno gub., Panevėžio pav., čipė- 

., Indrijaičių sodžiaus; apie 13 : kaip Amerikoj, pirmiau gyveno Illi- 
į kaip Amerikoje; girdėjau, gy-: nois statė, dabar nežinau kur. Jis

Pajieškau draugų A. Striupo ir Z. 
t Putriuno; abu paeina iš Kauno gub., 
Novoaleksandrovsko pav.,

A. Matulis
i' 28 Broadwav, So. Boston, Mass.

ju vertė ima nšq.

Koks biaurus pa
saulis.

Jei žmogus remia labda
ringus darbus, jis nori sau 
garbės.

Jei jis to nerems, jis bus 
tamsunas ir šikštuolis.

Jeigu jis yra politikierius, 
jis yra grafteris.

Jeigu jis Į politiką nesiki
ša, jis nesirūpina visuome
nės reikalais.

Jeigu jis darbuojasi su at
sidavimu bažnyčiai, jis yra 
apjaKęs fanatikas.

Jeigu jis bažnyčion nevai
kščioja, jis yra ant kelio Į 
pragarą.

Jeigu jis yra beturtis, tai 
reiškia, kad jis neturi proto.

Jeigu jis yra turtingas, 
tai pirmas ženklas, kad jis 
vra sukčius.v

Jeigu jis turi daug vaikų, 
jis yra kankintoju savo pa
čios.

Jei jis vaikų neturi, jis y- 
ra netikęs vyras.

Jei jis mėgsta išsigerti, jis 
yra girtuoklis.

Jei jis negeria, jis yra šik
štuolis.

Jei jis nešioja barzdą, 
žmonės sako, kad jis apžėlęs 
lyg kelmas.

Jei jis vaikščioja nusisku- 
es, žmonės stebisi, kodėl jis 
Rūgina barzdos.

”No, ne; yra tokių 
reikia i- 
atsakiau

parvažiuoti, o ne Amerikoje 
;darbą pirkčiau. Ir nuėjau 
nuo to žmogelio toliaus, pra
dėjau sau mąstyti. Tai atė
jo laikai ’ Be pinigų žmogus 
iau negali gaut nė darbo, o 
be darbo nė pinigų negali 
uždirbti. Na, ir kur varg
dieniui darbininkui dingti?

J. B. Ju «—

Philadelphia, Pa. — Jonas 
Jasinskas, Temple Univer
siteto studentas, turėjo aną
dien paskaitą apie- chemiją 
Republikonų Kliube, Šiauri
nėj miesto daliję. Paskaita 
buvo gerai apdirbta ir aiški. 
Geistina butų, kad ir kiti lie
tuviai studentai pradėtų ką 
nors panašaus veikti, nes, 
kaip teko patirti, čia jų yra 
keliatas. Ten buvęs. II

I
Paj ieškojimai

Pajieškau brolio Jurgio Mitrikevi- 
čiaus paeina iš Būdviečio, Kalvarijos 
gm., Suvalkų gub., pirma gyveno An
glijoj. Jis pats ar draugai malonė
kit pranešti.

Juozas Mitrikevičius,
363 Millbury str Worcester, Mass.

Pajieškau brolių Prano, Saliamo
no ir Juozo Vidronsko, Griškabūdžio 
parap., Meškinų kaimo, Suvalkų gub. 

Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti

A. Vidrinskas,
110 So. Wisner str., Saginaw, Mich.

lOCGA^TTESgt

Adomas Vasiliauskas.
kuris dirbo pas C. P. Blake, 352 My- 
stic Street, Arlington, Mass., balan
džio mėnesį} 1913 m., yra pajieško- 

Atsišaukit pas: (1)
William F. J. Howard. advokatas,

315 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui 
i nuo 26 iki 37 metų amžiaus. Platesnes 
žinias suteiksiu laišku. Atsišaukian
čios malonės prisųsti ir fotografija. 

A. P.
; 1063 Quarry avė., Grand Rapids, Mich

Pajieškau brolio Jono Laučaičio, 
paeina iš Kauno gub.. Raseinių pav., 
Erzvilkos parapijos. Jodraniškių so
džiaus. Gyveno Wilton. N. Daak. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

A. Laučaitis
855 W. Lombard str., Baltimore, Md.

Nereikia Paliudijimų 
Palįs už save kalba.

KAS MUMS
RAŠOMA

Susąuehanna, Pa. — Dar
bas čia butų nesunku gauti 
ir iš kitur atvažiavus, bet 
nėra kur apsigyventi. Dirb
tuvė geležies. Užmokestis 
paprastam darbininkui $1.35 
už 9 valandas, o amatninkai 
gauna ir po $3.00. Neseniai 
geležinių kubilų dirbtuvėj 
likos užmuštas Juozapas Sa
vickas. Ant jo nukrito 5 to
nų geležies šmotas ir pris
paudė taip, kad jam paliko 
tik 9 coliai vietos apačioj. Ki
ti darbininkai buvo jau na
mo išėję, nebuvo kam gele
ži atversti ir Savickas pabai
gė tenai savo gyvenimą. Pa
ėjo iš Vilniaus g., Dalgina- 
vos valsčiaus. Sena motina 
iš namų dabar tik rašė, kad 
sudegė namai, prašė sunaus 
pinigų, o nežino vargšė, kad 
sunaus jau nėra.

M. Keturakis.

Pajieškau brolio F. Zizo, paeina iš 
| Kauno gub., Bubino kaimo. Jau apie 
; 3 metai kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti. (1) 

John Seitz,
■ Box 48, Bayne, Wash.

Aš Ona Michalauskiutė pajieškau 
sayo tikro tėvo Ant. Michalausko, pa
eina iš Vilniaus gub., Trakų pav., Jez- 
no volosties. Sabavos kaimo; pirma 
gyveno Blissville L. I. N. Y., dabar 
nežinau kur. Taigi jis pats ar žinan
tieji jį malonės pranešti šiuo adresu: 

Ona Michalauskiutė
6 So. Harlem Str., Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Jono Jakubausko 

paeinančio iš Kauno gub., Raseinių nų valsčiaus viensėdžio Šilaj; 5 met. 
pav., Indrijaičių _ sodžiaus;_ apie 13 į kaip Amerikpj, pirmiau gyveno Illi- 
metų kaip Amerikoje; girdėjau, gy- ' nois statė, dabar nežinau kur. Jis 
vena Pittsburghe. Taipgi draugo Į pats ar kas jį žino praneškite, už ką. 
Augusto Rimkaus. Kas apie juos ži- busiu dėkingas 
no ar jie patįs malonės atsišaukti, nes j Stanislavas Jakubauskas,
turiu svarbų reikalą. (D 265 N. Main Str.. W. Gardner, Mass.

Antanas Vydmontas, '-----------------------------------------------------------
1307 So. 2nd Str., Philadelphia, Pa. • Noriu sužinot tikra adresą Jono 

I Tuinilos; jis dirba dirba mainose In- 
.. Pajieškau pusbrolio Antano Čepai- dianos valstijoj, netoli nuo Clinton. 
čio, girdėjau gyvena Chicago, III.; Jis pats ar kas jį žino malonės pra- 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Zip- i nešti, už ką busiu labai dėkingas, 
lių gmino, Matijošiškių kaimo. Turiu . Charles Zekas.
svarbų reikalą, todėl kas apie jį ži- | 1817 So. Union avė., Chicago, III. 
no malonėkit pranešt arba pats te- l----------------------------------------------------------
gu atsišaukia šiuo adresu: (1)1 Pajieškau Endriaus Lauričiaus, pa-

Juozas Valaitis, teina iš Kauno gub., Ukmergės pav.,
35 — 2 st. Room 48, So. Boston, Mass j Raguvos parapijos Leviniškių sodos;

■ taip pat pajieškau Kazimiero Žegra- 
l kalio, taipat iš Raguvos parapijos 
Taurinės kaimo. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešt.

Vitalis Didžulis 
1338 — 12 str., Racine, Wis.

METINIS MITINGAS
Kooperatyviškos dr-stės Brighton, 
Mass.. atsibus 4 sausio, 1914 m., po 
No. 58 Market st.; prasidės 3 vai po 
pietų. Visi nariai malonėkit pribut.

Valdyba.

Pajieškau Vinco ir Jurgio Pilypu- 
kų ir dėdės Kapočiaus, visi Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Kvietiškio 
valsčiaus Kumelionių kaimo, ir And
riaus Stepanavičiaus ir Motiejaus 
Baltrukonio, Kazlų kaimo. Jie patįs 
ar kas juos žino malonės pranešte—(2) 

V ti q
1542 E. 36 St.,’ Cleveland, Ohio.

Minersville, Pa. — 20 d. 
gruodžio U. M. W. of A. u- 
nijos buvo prakalbos; žmo
nių susirinko vos apie 30, o 
kalbėtojų pribuvo net 5. Kal
bėjo Įvairiose kalbose. Lie
tuviškai kalbėjo S. Gegužis 
iš Mahanoy City, Pa. Žmo
nės labai atšalę nuo unijų; 
girdi, prigulėjimas taip 
brangiai kaštuoja, Įstojant 
reikia užmokėt $10.00, pas
kui kas mėnuo po 50c. ir da 
uždeda visokių nepaprastų 
mokesčių, o naudos iš to nė
ra jokios. Keliolika mėne
sių tam atgal, angliakasiai 
išgirdo, kad I. W. W, unija 
daro gerus laimėjimus strei-

Pajieškau savo moteries, Amilijos 
širvinskienės, po tėvais Narviukės, 
kuri pabėgo nuo manęs 17 spalių šių 
metų paimdama su savim pusantrų 
metų dukterį vardu Amilija. Ji yra 
puspenktos pėdos augščio, balto vei
do. tamsiai geltonų plaukų, mėlinų 
akių, pikto budo, mažai kalba; paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Roza- 
lino miesto. Kas ją patėmys, meldžiu 
pranešt man už ką busiu labai dėkin
gas. (2)

Banisetas Širvinskas,
135 E. 107th Str., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Franciškaus 
Kazlausko, paeina iš Vilniaus gub., 
Valkinikų valsčiaus. Trakų pav.. Vaik- 
štenių sodžiaus. Jau apie 5 metai 
kaip Amerikoj; girdėjau gyvenus 
East St. Louis, III. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti

Juozapas Kazlauskas
13 Kossuth Str.. Exeter, N. H.

Pajieškau sesers Agotos Zelenkau- 
skiutės, paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav.. Biržų parapijos. Seniau 
gyveno Liepojuj, o dabar nežinau kur. 
Ji pati ar kas ją žino malonės pra
nešti, už ką busiu dėkingas.

W. Zelenkauckas, 
280 Medbury avė., Detroit, Mich.
______________________________________ i

Pajieškau brolio Izidoriaus Budrio 
ir draugų Leono Rivinsko, Petro ir 

I Juliaus Budrių. Visi paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav. ir parapijos. Puza- 
vinos kaimo. Brolis dirbo Pennsylva- 

j nijos valstijos, o kiti visi W. Va. Jie 
patįs ar kas iš pažįstamų teiksis pra
nešti.

Aleksandra Masevičius
‘ 183 River str., Paterson, N. J.

CHICAGIEČIU ATIDAI!
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Lietuviš

kos Tautiškos Draugystės, No. 1, 
Town of Lake, Chicago, III.. Metinis 
Susirinkimas bus Nedėlioj. 4 d. Sau
sio. 1914 m.. 1-mą vai po pietų, Bier- 
žynskio svetainėj, 46 ir Paulina gat
vių, Chicago, III. Kiekvienas sąnarys 
būtinai pribukit ant šio susirinkimo, 
nes kaip visiems yra žinoma, kokie 
svarbus reikalai buvo įnešti ant pus
metinio susirinkimo, bet dėl stokos 
laiko buvo atidėti ant šio susirinkimo 
ir likos išrinktos komisijos sutvarky
mui tų reikalų.

Užduotis komisijų:
1) Pakėlimas augštesnės mėnesinės 

mokesties ir pašelpos ligoje.
2) Aprubežiavimas posmertinės, kad 
butų kiekvienam nariui vienoda.

3) Aprubežiavimas posmertinės mi
rusių narių moterims.

4) Suteikimas pilnos teisės naujiem 
nariams.

5) Įstojimo mokestis lig 25 m. 
$1.00; senesniems pagal konstituciją.

6) Aprubežiavimas ligoje pašelpos.
7) Draugystei reikalinga turėti sa

vo daktarą.
8) Aprinkt Draugystės organą ne- 

trumpiau, kaip ant 3 arba 5 metų ir 
ne kitokį, kaip tik kurį nors grynai 
pirmeivišką lietuvių laikraštį.

Todėl, gerbiamieji nariai, malonė
kit ateit visi ant šio susirinkimo, kad 
tobuliau apsvarstyt musų draugystės 
reikalus.

TaiDgi atkreipiam atidą Chicagos 
lietuvių, kad ateitų prisirašyt ant se
kančio susirinkimo į Dr-stę, ant pi
gaus įstojimo, nes po šio susirinkimo 
įstojimas bus pakeltas. Atminkit 
kad Tėv. Mylėtojų Dr. No. 1. per pen
kis metus gyvavimo jau turi suvir
šum 400 sąnarių ir yra didžiausia pa- 
šelpinė Draugystė Chicagoj, kurios 
nariai geriausia yra aprūpinti. Tie, 
kurie nori prisirašyti ant ateinančio 
susirinkimo, turi pribut į svetainę ne 
vėliau, kaip 12:30 po pietų ir paimti 
aplikaciją, kitaip gali nesuspėti. Pro
tokolų raštininkas K. A. Čiapas.

DIDELIS METINIS BALIUS
Lietuviško Politiško ir Pašalpinio 
K Ii ubo, Chicago, III bus Nedėlioj, 11 
sausio, 1914, South Side Tumer Hali, 
3143 S. Statė St., tarpe 31-mos ir 
32-ros gatvių. Bus skiriamos trįs' 
dovanos už paprastą valcą kas ge
riau šoks: 1-ma $2.50; 2-ra $1.50; Į 
3-čia $1.00. Pradžia 4 vai. po pietų.

sąnariams 35c. Tikietai po 25c. par
siduoda sekančiose vietose. M.Tane- 
nevičia, 670 W. 18th St.; J. Ilgaudų, 
1841 S. Halsted St.; A. Olszewskio 
Banke, 3252 S. Halsted St., M. J. Ta- 
nenevičiaus, 3252 S. Morgan St., New 
City Saving Banke; 4601 S. Ashland 
Avė.; J. J. Elias Banke; 4600 S. 
Wood St., J. Bagdziunas; 2334 S. 
Oakley Avė.; Petras Kaitis, 1607 N. 
Ashland Avė. Kviečiame visus atsi
lankyti į ta iškilmingų Balių. Didžiau
sia svetainė; gražus programas lie
tuviškų šokių; atsilankusieji busite 
užganėdinti kiekvienas. (2)

Su pagarba, KOMITETAS.

TĖVYNĖS MYLĘTOJV N*. 1 
Town of Lake, Chicago, I1L

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 
ant Town of Lake, Chicago, I1L, 
tingai atsibuna’ kiekvienų pirmų n<e- 
dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio 
Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.

ADMINISTRACIJA 
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina St, Chicago, 
Vice-prez. F. A. Misius, 

5235 S. Bishoff st., Chicago, 
Prot. rast. K. A. čiapas, 

1736 W. 47 st, Chicago, 
Turtų rast. A. J. Kareiva, 

1805 W. 46-th st, Chicago, TT? . 
Kasierius K. K. Strzyneckis.

4612 So. Ashland avė., Chicago, 11*. 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood st, Chicago, li»

Pajieškau brolio Prano Petraičio
Kauno gub. ir pav.. Veliuonos parap.. 

15 metai atgal gyveno Bostone; 12
metų kaip Amerikoj; apie 30 metų 

; amžiaus. Kas apie jį žino meldžiu 
pranešti.

Kazimieras Petraitis,
291 Fourth str., So. Boston. Mass.

Pajieškau savo pažįstamų mergi
nų, Uršulės Martinkaitės ir Antani
nos Stankevič. Pirmiau jos gyveno 
Cleveland. O., o dabar nežinau kur. 
Noriu su jom susirašinėti, tat jos pa
čios ar kas jas žino malonės pranešti. 

Stephan Yetska.
The Morton House Store, 

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau brolio Petro Gruinio iš 
Kauno gub., Telšių pav., Kalvarijos 

, miestelio. Apie 13 metų kai d Ame
rikoj. Pirmiaus gyveno Westville, 

; III., o dabar nežinau kur. Turiu svar- 
i bų reikalą. Malonėkit atsišaukti.

F. Kurmis,
468 Northampton st, Easton, Pa.

URA VISI ANT BALIAUS!
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

41 kp. rengia balių subatoj. 3 d. sau
sio. 1914 m., Hibernian Hali, kampas 
Oak ir White str.. Lawrence, Mass. 
.Prasidės 6 vai. vakare ir trauksis iki 
12 vai naktį. S. L. A. kuopoje pri
guli gražaus jaunimo abiejų lyčių tai
gi balių ir visų vakarų ruošias iškelti 
linksmų ir pavyzdingų. Bus įvairiau
sių šokių, žaislų; tarpe šokių barsto
mi konfetti ir sakomos deklamacijos. 
Drg. J. Kerdėjus pasakys gražų mo
nologų "Ponaitis.” Grieš p. Paulu- 
kaičio orkestrą. Bus užkandžių ir gė
rimų. Pasitikime, kad mus atlan
kys Lawrenco, Haverhillio, Ix>wellio. 
Nashuas. Bostono ir iš kitur lietuviai 
ir lietuvaitės.

Su pagarba, S. L. A. 41 KUOPA.

Liet. Imigrantų šelp. Dr-t* 
Viršininkai ant 1913

Pirmininkas. St. Jankauskas,
350 Newark st., Hoboker., N 

Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius, 
184 New York avė. Newark, 

Sekretorius, A. M. Stanelis,
211 Jefferson st., Newark, 

Iždininkas, P. Vaiceliunas.
38 Farley avė., Newark.

LIETUVIU NEPR1G. KLIU B Al 
Chicago, I1L

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas, 

3249 So. Halsted st., Chicago. I1L 
Prez. pag. — Jonas Simbalis,

833 — 33 pl„ Chicago, K 
Prot. rašt. — Mikas Titiškis,

3415 Auburn Avė., Chicago, TO 
Finansų rašt. — Franciškus Valai*’* 

712 — 17 pi., Chicago, TO 
Kasierius — Vincas Paplauskas, 

922— 35 pi, Chicago, TO 
Org. užžiurėtojas — A Bitautas, 

3211 Union avė., Chicago,
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:3*> 
vakare, "Aušros" svetainėje, po N*. 
3149 S. Halsted st. Metinis susiri ti
kimas pripuola sausio mėn. BertairiJ- 
niai:Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

DOVANA! atsiųsime Kalendorių 
knygos formate su gražiais pasiskai
tymais ir kiekvienam, kas prisius sa
vo adresa ir už 2 centu marke.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway. New York. N. Y.

GERAS PIRKINYS.
Parsiduoda naujas namas ant 3 lu

bų, 22 pėdos pločio, 75 pėdos ilgio, 
cemntavotas ir po visu namu plyto
mis išmurintas skliapas, viena pusė 
namo su 22 dideliais ruimais ir visi 
šviesus, 2 skalbimo kambariai; kož- 
nai šeimynai yr toiletai. Vidaus pu
sė ant 5 familijų ir didelis storas 
geras dėl kožno biznio; dabar yra bu- 
černė. Namas geroj vietoj palei 
Standard Oil Co. Randos atneša kas 
mėnesis 72 dolerius; bankai mokas 
tiktai 46 dol., todėl savininkui pasi
lieka kas mėnuo po 26 dolerius. Sa
vininkas gyvena po šiuo antrašu: (3) 

D. BO^KUS.
211 Fisrt st.. Elizabeth, N. J

PARSIDUODA NAMAS.
Geras namas 3 familijoms po 

kambarius po No. 148 Ames st. M ■ 
tello, Mass Savininkas gyvena Pv 
vidence, R. I., todėl gera proga iš
pirkt, nes parsiduoda pigiai. Pl»t«—- 
nių žinių klauskit pas: j! i

JOSEPH DRAGUN.
8 Stokes St, PROVIDENCE, R t.

MOKINKIS ČEVEkYKŲ AMA7->
Čeverykų dirbtuvėse mokama 

alga. Žmonės prie No. 5 "Lasting” >- 
Pulling over” mašinų visuomet vx 
reikalaujami. Męs išmokinsim ’ • 
darbo į 6 sąvaites. Taip vadinat”.* 
"edgetrimming,” "edge settir<> ’ 
"vamping” ir tt taipgi geri darh » 
Męs išmokinsime tuos visas. Mašin 
pas mu.' naujausios. Męs mokir-- 
mus žr..ones Brocktono budu. 
kiek galima, męs padedam s--,-, 
mokiniams ir darbo pajieškot Mok>< 
tis už mokinimą prieinama. Atnšai 
kit pas (1

C. MANSBACH
157 Centre st.. (3-rd floor), 

Brockton, Mass.
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Kas reikalinga prie krikšto.

Aną dien atsilankė pas 
vieną žmogelį kunigas kalė
dodamas ir pradėjo klausi
nėti visokių katekizmų. Pa
klausęs visų vaikų, "dūšių 
ganytojas" kreipiasi į šeimy
nos tėvą:

— Na. turi jau iš Dievo 
malonės vaikučių. tikiuos 
kad visus juos krikštijai ka
talikų bažnyčioj.

— Taip, dvasiškas tėveli, 
netik savo krikštijau, bet ir 
kitiems buvau į kumus...

— Labai gerai, labai gra
žu — pagyrė kunigėlis. — 
Matau, kad esi geras katali
kas, taigi gal pasakytum 
man, ko reikia prie katali
kiško rišto?

— Kūdikio — atsakė žmo
gus.

— Oko da reikia?
— Kūmo ir kūmos.
Kunigas pakrappštė

pakaušį, kaip čia tą žmogų 
užvedus ant tikros minties, 
ir trindamas ilgu savo pirš
tu kaktą sako:

— Na. bet ar negalėtum 
man pasakyti, ko daugiau 
reikia? Ko reikia, kad ku
nigas tą kūdikį pakrikšty
tų?

— Penkių dolerių — atsa
kė žmogus.

Pagal šventąjį raštą.
Juozas pareidamas 

krautuvės su kepalu duonos, 
susitiko su apigirčiu Balt- 

’ rum, su kuriuo jau nuo se-' 
nai šnairavosi. Baltrus tu
rėdamas pakaktinai drąsos 
"po kepure," sumanė atker
šyti Juozui, tad pagriebęs 
diktoką akmenį paleido į 
Juozą, bet gerai nepataikė. 
Tuomet įširdęs Juozas, pasi
vijo Baltrų ir. kaip davė su 
kepalu duonos į krutinę, tas 
keberiokšt! kaip ilgas ir be 
žado. Atsigaivęs Balt
rus padavė Juozą į teismą. 
Teisme teisėjas klausia Juo-

; zo:
—Kaip tu galėjai taip 

mirtinai žmogų primušti?
—Aš tai dariau pagal 

šventąjį raštą: Jis mane me
tė su akmeniu, o aš jį — 
su duona...

iš

"Juozuk, kodėl tu neduodi 
savo broliukui rogučių nors 
retkarčias?”

"Bet mama, jisai turi jas 
Aš 

jam
pusę laiko, ir aš pusę, 
važiuoju nuo kalno, o 
duodu prieš kalną.”

sau

Sukytrėjo.
Pas vieną barzdaskutį, 

kol nebūdavo tai nebūdavo 
barzdoms skusti svečių, o 
kaip tik koks viens ateidavo 
ir prasidėdavo skutimas, 
tuojaus koki 5—6 įeidavo, 
bet pasėdėję, pažiūrėję, kad 
ilgai dar 
išeidavo.

Gabaus 
kytrėjo. 
įeis koks 
viską metęs 
muilina barzdą aiškinda
mas. kad taip geriau atmir- 
ksta ir tada sau nuo eilios 
skuta. Nuo to sykio niekas 
daugiau nebeišeidavo, nes 
nevienam su muiluota barz
da negražu gatvėje pasiro
dyti.

reikės laukti, vėl

barzdaskutis su- 
Kaip tik. būdavo, 
svečias, tuojaus 

pasodina, iš-

Kanklininkui. — Padary
tą Kockfordo, IU.. korespon
dencijoj klaidą atitaiso pats 
autorius šitam "Kel.” nume- 
rije. todėl tamistos raštelio 
nededam.

Ch. Locustui. — "Kelei
vio" skaitytojams pajieško- 
jimą (tik ne merginų apsive- 
diinui) įdedam sykį ant me
tų dovanai; ne skaitytojai 
turi mokėti po 50c. už pajieš- 
kojimą.

V. V. — Negalėsim sunau
dot.

Patersoniečiui. — Nedide
lis tai prasižengimas, kad 
žmogus išsigėręs parvirto; 
daug butų blogiau, jeigu jis 
kitam butų galvą pramušęs, 
o pas katalikus tas labai 
tankiai atsitinka ir tik už to
kius darbus męs juos pei
kiant.

Laisvės vaikui. — Ačiū už 
gerą žodį, bet žinutės nega
lėjom įdėti, nes neturėjom 
daugiau vietos.

B. šidiškiui. — Už eilutes 
ačiū. "Senam ir Naujam 
Metui.” ir "Pasakyk” sunau- 
dosim, tik "Su Pavasarėliu” 
silpnokas.

.J. Kačergiui. — Rašot vi
sai gerai. Gal pabriežtumet 
tankiau šį-bei-tą į "Keleivį?"

A. Boobenui. — Gaila laik- 
raštije vietos rašyt apie to 
"agitatoriaus” pliauškimus.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

. .Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir 
Amerikos, patarnaujanti su didžiau
siais. geriausiais ir greičiausiais pač- 
tiniais dvišriubiais Laivais.

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13.500 tonų.

CZAR — 13,000 tonų.
ROTERDAMĄ 
per 9 dienas

be persėdimo.
TANKUS IŠPLAUKIMAS

Prekės iš Liepojaus į New Y'orką 
$32.75 ir $4.00 pagalvinių taksų.
Norint platesnių žinių kreipkitės 

prie generališko agento
A. E. JOHNSON & CO.

27 Broadway, New York.
arba prie vietinių įgaliotų agentų.

I J LIEPOJV 
per 11 dienų 

be persėdimo.

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gv 
Jau pasek mmgia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
tropais ' 
neikit 
mano__ —
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone

į viršų tik 
į aptieka: 
ilurvs bal-

ĮGražųs paveikslai!

■t kXi. K -X;.

Akušerka

1967—3 Richmon*

Pabaigusi kursą YVomaiis .Medical 
College, Baltimore. Md.

Pasekminga: otlieka savo darbą 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą i n vairiose 
moterų ligose.

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaiko geriausią Alų. Vyną. 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms. Baliams ir 
kitokiems pasilinksminimams. Ta- 
voras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikale meldžiam atsilanky
ti. (22)

8 Sto'<es st., ProvidenceJR. I.

$50 TAU PREMIJOS.

Sergant

1

Dr.' Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.

Parašyk numerius nuo 1 iki 
kiekvienoj duobukėj, taip, kad su
skaičius vieną bile kurią eilę gau
tum 20. Prisiuntus teisingą sudė
jimą, kiekvienam prisiųsim kredi
to čekį ant $50, kuris geras tik 
perkant 4 lotus, 10,000 ketvirtainių 
pėdų žemės, tik 10 mylių nuo di
džiojo New Yorko. Prekė tų lo
tų $119, tečiaus, kas turės tą mu
sų čekį, gaus tą lotą už $69. Iš
mokėt tik po $5 mėnesij. Norint 
geresnių informacijų ir mapų nuo 
žemės, rašykit ant šio adreso: (50) 
OUTCALT REALTY CO. Dep. 8. 
111 Hudson st.. Jersey City. N. J.

Jis nori No. 39.
Tūlas anglas atėjo viešbu

čio ofisan, priėjo prie kler
ko stalo, parėmė delnais gal
vą ir lėtai sako:

— Aš noriu kambario.
— 0 kokio kambario 

mista nori?
— Aš noriu No. 39.
— Tas jau užimtas, bet a; 

duosiu tamistai kitą, 
tokį pat. kaip No. 39.

— Aš nenoriu 
man No. 39.

— Labai man 
tas jau užimtas, 
tamistai No. 40. 
kad tamistai patiks.

— Į kitą aš visai neisiu, 
turi man duoti No. 39.

— Brangus mano pone, 
kaip gi aš galiu tamistai tą 

1 - - , prieš
ponui

kito.

ta

vi sai

duok

betgaila,
Parodysiu 

Tikiuos.

kambarį išduoti, kad 
valandą jis išduotas 
Dennisui?

— Taigi aš ir esu 
Aš iškritau per langą.

juom.

Vienas kunigas aiškinda
mas baltos spalvos reikšmę, 
sako:

"Kodėl daugiausia nuota
kos dėvi baltas drapanas? 
Dėlto, kad balta spalva reiš
kia linksmybę, o diena vestu
vių yra linksmiausia diena 
moteries gyvenime.”

Mažas vaikas klausia: 
"Tai kodėl vyrai rėdosi juo
dai ant vestuvių?"

Kunigas nutilo.

Taipgi protas.
Parapijos mokytoja 

šia: "Pasakykite man, 
gyvulys turi prigimtą 
rišimą prie žmogaus?

Mažas berniukas atsakė: 
"Moteris."

klau- 
koks 

prisi-

Bijo Dievo.
Motina bardama sūnų pri

kaišioja :
— Kuo labiau, vaikeli, bi

josi Dievo, tuo labiau busi 
geresnis... Bet kodėl tu, vai
keli, niekad neini Į bažny
čią?!

— Kad aš, mamyte, labai 
Dievo bijau...

Dvasiškijos kytrumas.
Dvasiškija liepia mums 

čionai ant žemės kentėti 
kad po myriui turėtume lai' 
mę, arba teisingiau sakant 
jie dabar valgo kiaušinius 
o mums sako: "Jus palauki
te. kol išsiperės iš tų suval
gytų kiaušiniu viščiukai, tai 
tuomet turėsite puikų keps
nį. kokį dabar ir kunigams 
tik retkarčiais prisieina su
valgyti!!!”

Klausimai su atsakymais.
Klausimas: Kas arčiau 

prie dangaus?
Atsakymas: Plikagalvis, 

nes tarpe jų ir dangaus nėra 
nevieno plauko.

Klaus.: Kodėl Adoniui
pirmutinė diena buvo ilgiau
sia?

Atsak.: Todėl, kad jis ne
turėjo Jievos.

Klaus.: Ką darė Lotas, ka
da jo moteris i druskos stul
pą pavirto?

Atsak.: Jis tuojaus ėmė 
kitą moterį.

Klaus.: Kodėl moteris 
daugiau kalba, negu vyras?

Atsak.: Todėl, kad jų plo
nesni ir miklesni liežuviai.

H. Stankui. — Jūsų žinu
tė pasiliko neišspausdinta 
dėl stokos laikraštije vietos. 
Męs gaunam tiek korespon
dencijų, kad vos tik penktą 
jų dalį galim sunaudot.

V. Barzdylai. — Ačiū kad 
parašėt, bet dėl stokos vie
tos negalėjom patalpinti.

A. Lukoševičiui. — Už 
juokus ačiū, yra gerų.

Putinėliui. — Gerai, pri- 
siųskite tą to ”jegamasčio” 
laišką ir aprašvkit visą atsi
tikimą. o męs jam sudrož- 
šim per "šventus” pakink
lius.

Gaspadinėlei. — Tamistos 
korespondencija gera, ban
dykit tankiau rašinėti.

\

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano lavonai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaušius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai STaran t liejami. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠlMKONIS
HOLYOKE, MASS.

Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačiu žmonių išgydytu nuo 

visokiu ligų!
K-iip jokios nekaistos ir visoki daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydet.

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir heKaraios labai geros, kad ma
no moteris net per tris menesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėj ir.o ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kur.os ikšiol niekas 
nepa’aike išgydyti, o i aip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neaismaujina. 
Už tokį tikra mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tamistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonaričiai, 
1413 Brynmoner, Scranton. l’a.

netrotykit laiko ir pinigų.bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
STEITA VISKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis i POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt* 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo raiestavu daktaru kur.praktika- 
vojo po hošpita’.ių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

t-įT GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir ko

jų. skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia
mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą 
plaukų, skaudėjimo gaivos. Visokias širdies, 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalimo. kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines.skau
dėj imą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 
liekarstomis ir po reikalavimui pačių pacien
tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

Turi šimtus padčkavonių už išgydymą nuo 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus 
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, 
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki
tės ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: 

Dr. Ignotas Slankus 
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kiiniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Mulomis Tamista! Kad .šgyde-t kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teipgerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Suguodone, A. Galmauas, Box 36. B o n ne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55Eilsworth St., YVorcester. Mass. 
M.-. M. KoLIAGA, Box 192. Boswell, Pa.. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cente 
St . Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu nega. ima sutalpinti.

ĮSlTl.tii EIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. K!?n:kas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laike pati*, i ko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro evpe ramentu ant sergan- 
čių. Vyriausias Klinikos Dektar^s, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To- 
kuim jau tik galima tikėti.

Privatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. KUniko. atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gva m n'uotu medikamentų, seniausių ir naujausią išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pašėltai žmonių.

ICA’n BET nori pastoti sveiku
V IR LA1MJNGU. u.d atSilaukyk,

c :*ugu toli gyveni, tad aprašyk savo Ii g | bei nesveikumus lietuviškoje k-.lboje kas kenkia, 
c ūkė.;, kad aptarė i tikr§ pageibą sveikatai kaip tuksiančiai, kurie jau džiaugiasi ir dūka- 
v- ja, nes ei nai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisene- 
juši.is ligas nuo skaudėjimo: p čiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, sirenose, gal- 
v. s, šou išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužngystes sekios nubėgi- 

nusilpnėjimo, vidurių ne iirbimo, užkietėjimo,slogos, greito pailsimo, nei, iškumo.bai- 
nN-s, silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink* 
siu, silpnų pi ;učių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peli iobe pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurios 
tūkstančius išgydė. Tcipet moteris nuo skausmingu mėnesinių i-kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių. VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNLT street, philadelphia, pa.

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. L’tam. ir Pėtny 
Čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kl»n ko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras *

821 HIGH ST.,

i

DOVANAI

Norėdami apęarsint musų Auksinius Laikrodėlius ir gaut naujų

gražiai graviruotą, su geriausiu amerikonišku mechanizmu, saugiai re- r- 
guliuotas ir laikantis teisingą laiką, kurio TIKRA KAINA $15.oo; bet V 

1 dabar, męs duodam DOVANAI, gražiose makštyse apsaugos Britvą ir 
”7 nmAvilrzvniolro Pni'Ap’ori' £2 nn X7£»T*tp<S ““

> 
J Prisiųskit mums savo teisingą adresą kartu su šiuo apgarsinimu ir pa-B

25.000 Katalogu Dovanai! |
UŽLAIKAU gramafonus su lietuviškoms dainoms.

KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.

I
 Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap- (( 
' turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų. Y

' Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų : 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- į(( 

I( tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c.,.penki tuzinai už Sl.oo. Reikalauki- (į: 
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen- » 
tams parduodu pigiau. Rašvkit tokį adresą: |«

W. S. VVAIDELIS
112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. įAnt išmokeščio po 5 c. kasdien

Jums prisiusime dailų 14k. 
itas (14k. gold filled) laikrodis, 
aus sn lenciūgėliu (retežėliu) 

su geriausiais viduriais Elgin arba 
VValtham, gvarantavotas ant 20 metų.

Rašydami delei paaiškinimo. įdėkit krasos ženklelį atsakymui:

AMERICAN WATCH COMPANY
343 East 9th street, New York, N. Y.

APSAUGOS BRITVĄ 
ir

7 ŠŪVIŲ REVOLVERIS
Į| ų_____ ...___ .____________  '
J pirkėjų, męs prisiąsim kiekvienam DOVANAI ant pabandymo gražų 7 

i z vyrišką ar moterišką laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 metų, uždengtą, S
TI
T g' 
■ ~
T naujos sistemos 7 šūviais amerikonišką Revolverį $8.oo vertės.

Jums nereikia siųst pinigus iš augšto, męs Jums pabarguosim. 

į aiškinimą, kokį norit gaut laikrodėlį, vyrišką ar moterišką, o męs tuo- 
I X jaus Jums pasiųsim kartu apsaugos rsritvą ir Revolverį dykai ant iš- 

■įf bandymo. Priėmus daiktus ir gerai viską apžiurėjus ir pilnai viskuom 
: T užsiganėdinus, tada pamokėk agentui, musų specijališką prekę TIK 
I $5.95 ir prisiuntimo kaštus. ATMINK . Tą 7 šūviais Revolverį ir Ap- 

saugos Britvą męs duodame Jums visai DYKAI, kaipo dovaną, Jus už- 
i mokat tik vien už laikrodėlį. Kaipo atlyginimą už tą dovaną, męs pra- 
* šom Jus parekomenduot Jūsų draugus. Rašykit mums tuojaus ant ši- 
3'to adreso: ____ _ D)
£ UNIVERSAL SALES CO.,
1102 N. Fifth Avė., Dep. S, CHICAGO, ILL.
^♦XO3E*3Xi:iXIX!X!CIX1QICICK»WI*^^^

klausimai ir atsakymai Skaitytojams.
KLAUSIMAS. - Kodėl žmonės, pirkdami laikrodėlius, moka I sykius tiek, 

kiek jie yra verti? ATSAKYMAS.— Dėlto, kad nė vienas nežino dirbtuvių 
prekės, taipat nežino, kur salima už dirbtuvių prekę laikrodėlius pirkti. 
KLAUS.— Kodėl parda* ijai ima 4 sykius brangiau? ATSAK — Todėl, kad jie 
p»rka nuo kitų viena arba kelis laikrodėlius į savaitę ir iš tų ji>'-turi uždirbti 
randa ir pragyvenimą; o dirbtuvė padaro ir parduoda tūkstančius laikrodėlių 
kasdien Pavyzdžiui, jei dirbtuvė parduoda 100 laikrodėlių ant dienos ir uždir
ba po 25 c. ant kiekvieno, tai jos grynas pelnas išneša 25 dolerius ant dienos. 
Dabar suprasit kodėl dirbtuvės taip pigiai parduoda. Jei nori pirkti laikrodėlį, 
deviskčlę ar laketuka už dirbtuvės prekę, tai pirkit nuo mus, o sučedysit pini
gus. Musų tavorai*yr» labai puikus, naujausių madų ir geriausios niedegos. 
gvarantnoti per išdirbėjus ant 20 metų 14K ‘•Goldfilled”. Laikrodėliai turi tris 
viršelius, puikiai išmarginti, geriausi mekanizmai, išmėginti, kad laikytų laiką.

Taigi. je! norit turėt vieną iš tų laikrodėlių, deviskčlę ir lakotuką vertės 
35 dol. n z #10.50. tad išsirinkite vieną iš viršui telpančių paveikslėlių.* iškirpk 
ir prisiųsk mums, o męs tuoj pasiųsim jums laikrodėlį (tėviškėlę ir laketvką 
puikiame aksominiame baksuke. Tada, jus galite peržiūrėt tavorą ir užsi mokėt 
likusius $8.50 ir kelis centus evpreso kaštų. Bet jei nepatiktų — gali neimt, o 
męs sugražįsim įmokėtus $2. Męs persergstim, kad perkant nuo mus tavorą, 
jus nieko nerizikuojat. nes mus laikrodėlius, deviskėles ir laketukus gvaranttioja 
laikrodėlis pagęstų bėgyje 20 m., męs pataisysįm DYKAI, arba duosim naują. 
Tie, kurie nori pirkti laikrodėlį be deviskėles ir laketuko, turi mokėt tik $6, *] 
Adresuokit aiškiai.

MATIOMAL COMMERCTAL CO., (Dept. 210), 505 Kast 5 st, SEW YORK CITY, S Y.

ant 20 m. jų išdirbėjai ir jei 
primokėjus 25 c. expreso lėšų, 

prisiunčiant $1.00 su užsakymu.

4 
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KELEIVIS 7

KuprLs Mateušas. Jei jus 
draugas nori uždėti savo banki
nę knygutę kaipo kauciją už jus 
teisingumą, tad nieko nereiškia, 
jis gal paduot knygutę'koopera
cijos prezidentui ir parašyt se
kančiai: ”Pass Book No..., of... 
Bank. I herewith become su- 
rety for J. M. S. in the sum of 
$300.00, payable to.... Co-opera- 
tive Ass’n, in case of his default 
or embezzlement/’ Parašas. Su
prantama, to pakanka. Jei eisit 
pas notarą daryt, išmesit berei- 
kalo kelis dolerius.

Knygos apie kasinėjimą griu
vėsių Babilionijos ar kitų seno
vės miestų lietuvių kalboj nėra. 
Permažai pas mus žmonių, ku
rie tais daiktais interesuotųsi.

Kaukas arba aitvaras tai yra 
pasaka, į kurią, suprantama, 
daugelis katalikų tiki, o kunigai 
žinodami, kad savo duoną gal 
palaikyti tik tada, kuomet žmo
nes visiems niekams tikės — tų 
pasakų nė nemėgina iš žmonių 
galvų išvaikyt. Ir kam? Juk 
vienaą "mokytas” kunigas "Ka
talike" aprašinėjo, kaip dangus 
yra išfomišiuotas kaip šventie
ji apsirėdę, kokias suknes ir ka
rtelius šventosios nešioja, kaip 
pons dievas visų mužikų vidurij 
galvą iškėlęs stovi ir tam pana
šiai. Ko-gi reikia norėt tad nuo 
tamsuolių ?

Gyvasis sidabras (hvdrargy- 
rum) yra tai vienintelis meta
las. kuris yra skystimo pavidale 
prie normališkos temperatūros. 
Jis yra vartojamas dėl metalų 
(apart geležies) dissoliucijos, 
kas padaro amalgam’ą, kuris yra 
vartojamas prie veidrodžių da
rymo. Taipgi kitoj formoj var
toja jį prie moksliškų įrankių, 

■ kaip termometrų, barometrų 
etc. Apie jokį jo dejavimą aš 
nežinau. Gal būt, kad prie tū
los temperatūros kaisdamas jis 
šnipščia, taip kaip vanduo vir
damas ar prieš virsiant. Ar su 
juomi galima padaryt kokius 
šposus — tas yra daugiau, kaip 
aš žinau.

I

NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON

No. Street,

Miestas ir valstija

No. Street

Miestas ir valstija

t

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI

iš-

Jotui E. Rolan

NAUJAS ADRESAS: 
Pavardė ir vardas

81SAS adresas: 
Pavardė ir vardas

495 Broadway, So. Boston.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare 
Nedėliotos iki 3 vai. po pietų.

Indas. Nežiūrint kaip ilgai turi 
kas pilietiškas nopieras, aplikaci- 
Bėl antrų turi paduoti. Supranta- 
' jei pirmųjų dar neturėjai dviejų 
lų. tai aplikacijos nepriims. Bet 
■ jįjT'-si®8 turėjai daugiau kaip 
į }~sr metus, jos jau negeros, ir tu- 

ujo pirmąsias imt.

L B'melechas. Žmogus iki 21 m 
ali daryti kontrakto, ir jei jis pa- 
|>. tad sukakus 21 m., arba ir pu
lto, jis gali atsisakyti tą kont- 
la pildyti. . Taigi ir jus, galit 
■ nuo "agento" žemės neimt. po
lus sugrąžinti jam, o jis turi sū
rint įmokėtus pinigus. Jei jis to 

>r padaryti, tad teismas privers 
•iegtam jis užsimokės kaštus by-

I

Hamburg-American Linija.

Telephone No. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis

KALĖDOMS DOVANOS
Kas prisius tris dolerius ir 50 cen

tų tai gaus ant metų "Keleivį” "Lais
vę” ir mėnesinį laikraštį "Lietuvių 
Žurnalą.” Pinigus siųskit ant šio ant
rašo:

Balzaminas. Norint vesti ir im- 
vilišką šliubą, reikia pirmiausia 
t j miesto namą ir nuo raštinin- 

išsiimt laisnį. Paskui palaukus 
ijenas (pagal Mass. valstijos tie- 
I susijieškokit bile kokį teisėją, 
Įs turi tiesą šliubus duoti, ir jis 
trys, kas reikia užbaigimui cere- 
Ejos.

A. JODELIS,
645 W. Uth PI., Chicago, I1L

GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
Gera diena!
Na, o kur 
tamista ei
ni? — Pas 
JONĄ.
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alaus, 
nes ten šal 
tas ir ge- 
riausis vi
sam Brook- 
lyne alus ir

gardus užkandžiai. — Taip, ir aš 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas jį geri 
cigarai ir gardi degtinė, todėl 
žmonės ten gali gerai susistiprint. 
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai, 
po numeriu: (16-4)
74 Grand St-, kampas Wyte Avė.

BROOKLYN, N. Y.

NORTH GERMAN LLOYD

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
šašlyk. Jei advokatas sako, kad 

jūsų prova, paduota jam 1910 m., y- 
ra įnešta į Supreme Court, jis bea
bejonės teisybę sako, nes Amerikos 
tiesų sistema yra taip supuvusi, jog 
žmogus visada turi laukti didesniam 
reikale kokius 3 iki 7 ar daugiau me
tų, kol dalykas galutinai pasibaigia. 
Jei jis meluotų, tad galit paimt kitą 
advokatą ir paduot šį į teismą už su
laužymą kontrakto. Jei darodytu- 
met, jog jis kaltas, advokatas užsi
mokėtų jums pusėtiną sumą pinigų. 
Bet nė vienas advokatas, jei jis nėra 
visai kvailas, savęs į tokį padėjimą 
neleis įsitraukti.

Jei gyventojui namuose sukrinta 
molis nuo lubų ir padaro blėdį, skųst 
namų savininką galima, bet išlošt 

ne, nes gyventojo priderystė yra pą- 
sitaisyt. Suprantama, jei savininkas 
prižadėjo taisyt, tad galima gaut at
lyginimą. Vienok jei apie taisymą 
niekas nebuvo kalbėta, tai teismai į- 
vedė būdą sanprotaut, jog gyvento
jas ant savęs prisiėmė reikalingus 
pataisymus.

J. Mikiszka. Atimt pinigus parslų; 
stus Lietuvon ant sutaupinimo, jei 
žmogus nenorės duoti, turėsit vargo. 
Tas, kad jus turite ženklelius nuo 
siuntimo nieko nereiškia. Tie ženk
leliai, jis gal sakyt, yra sufabrikuoti, 
arba jis gal teisintis, kad jei kada ir 
siuntei, tai siuntei už buvusią skolą, 
ir gana. Jei turėtum nuo jo laiškus, 
kuriuose jis prisipažintų priėmęs pi
nigus dėl sutaupnimo, atimtum leng
vai. Norint pasidėt pinigus Į Rusi
jos banką, geriausia pasiųst iš Ameri
kos čekį "kaznačeistvai,” kuri prisius 
'knygutę. Negalint pačiam reikalo 
atlikt, "Keleivio” agentūra noriai pa 
tarnaus.

Apie Lietuvos kįlimą Vytauto lai
kuos etc. nusipirkit "Trumpa Lietu
vos Istorija’’ 25c., arba "Lietuvių Tau
ta" —- S3.25, du tomai. Gaunama pas 
"Keleivį.”

J. Svogūnas. Iš Amerikos galima 
į Lietuvą parsiust revolverį, žiedą, i 
britvą etc., bet labai daug pošlina kaš- 1 
tuos, todėl geriau nesiųskit.

Kas žemę nuperka, tam ji ir pri
guli. Jo vaikai visai nieko nė prie pir
kėjo, nė prie pardavėjo nieko neturi. 
Jei tėvas duos jiems, gerai, jei ne — 
jo valia.

Manydamas apsivest, turi pirmų- 
pirmiausia turėt merginą, paskui iš
siimt iš miesto "laisnį” ir nuėjus pas 
teisėją susivinčiavoti.

Jei pinigus siuntėt per laišką ir ne
gavo, nueikit į tą pačtą ir pasakykit. 
Jie gal sujieškos, kur jie užkliuvo.

A. O. Jei jums broliai paskyrė 400 
rublių kaipo dalį iš tėviškės, tad be
abejonės jie sutiks ir prisiųst jums. 
Jei nenor to padaryt, tad gali pada
ryt doviemastį kokiam ištikimam 
žmogui Llie^uvoj. kad tas per teismą 
atimtų ir prisiųstų jums.

Simonui. Jei tamista su draugu 
pirkot žemę, bet draugas išmokėjo 
visus pinigus, o žemė buvo užrašyta 
ant jus, tad jis gali paduoti bylą į 
”equity” teismą ir jus busit privers
ti žemę perrašyti ant jo ir užsimokė
ti kaštus.

I J. Kindulas. Jei Illinojaus valsti
joj teismas duoda divorce, tad ir pa
skiria į kiek laiko ypatos gali vesti. 
Paprastai divorce dar nesiskaito pil- 
-u (finai decree) pakol tas laikas ne
beina, ir todėl jei tokia ypata, nesu

laukusi to laiko, išvažiuotų kitur ap- 
' sivesti, toks antras apsivedimas bu
tu nelegališkas ir sugavus, žmogus 
pakliūtų, kalėjiman už ”bigamy,” taip 
kaip butu apsivedęs visai divorce ne
reikalavus, jei pati tebėr gyva.

A. Alasevičius. Jus su kitais 
leido ant laivo iš Liepojaus ant sve
timo pasporto. Tai yra slaptas per
ėjimas rubežiaus. Jei sugrįžši iki 21 
vasario. 1914 m., tai jokios bausmės 
nebus, jei užvilksi toliau, tad baus už 
tai. bet bausmė maža. Grįžtant po 
tam laikui su konsuliaus pasportu už
simokėsi bausmės 3.50 rbl. Jei su- 
’Nžši slapta ir ant rubežiaus nepa-

|s. nieko visai nebus.

A. B. C. Jus turit gyvenimą 
Lietuvoj, ir norit parduot. Pa- 
garsinkit Lietuvos arba Ameri
kos laikraščiuose, o pirkėjų atsi
ras greit. Dokumentas bus len
gva padaryt.

Jei per raštininko kaltę jūsų 
amžius užrašyta ant ukėsiškų 
popierų 5 metais jaunesnis kaip 
kad esi. galima atmainyt tik pa
duodant prašymą Į teismą, kurs 
išdavė popieras. Bet kam mai- 
nyt? Jokios svarbos tas netur. 
Dar geriau būt penkiais metais 
jaunesniu, padėkim, vedant mo
terį...

šventakupris. New Hamp- 
>hire valstijos tiesos kaslink iš
bėginio vandens iš rezervuaro 
ūsų kaimyno ir užpludimo jus 

skiepo ir padarymo blėdies yra 
navatnos, bet jos yra tiesos ir 
gana. Jus nieko negalit gauti, 
kad ir visai stubą būt nunešę. 
Teismas duodamas nuosprendį 
panašiam reikale pavadino tai 
neišvengtinu atsitikimu (inevi- 
table accident) ir rezervuaro sa
vininkas liko nekaltu. Kitose 
valstijose jis turėtų užmokėt už 
nuostolį.

Abakukas. Už sužeidimą jū
sų galit paduot teisman tą žmo
gų, kur tik jį surastumet. Bet 
už sudaužymą langų ir išverti
mą tvoros aplink jus namelį ga
lit skųst tik tame teisme, kurio 
apskritij jūsų namai stovi, kiti 
teismai neturėdami jurisdikcijos 
ant jus namų, netur jurisdikci
jos ant dalyko.I. Petraitis. Jei jus parvažiuotu- 

’amon, ir darodytumet. kad tė- 
-ęs, o abudu jūsų broliai jauni 

p i, tai jus į kariumenę neims.
. ^t ^jrčsit faktiškai darodyt.

'L. Antanavicz. Kadangi žemė 
tuvoj dabar yra išpirkta, todėl tė- 
! būdamas gyvas gali užrašyti ją 
n patinka. Todėl ir jus, jei tėvas 
Virtino žemę ant jaunesnio su- 
s vardo, nieko padaryti negalite, 
tur pilną valę tą padaryti.

'. A. Pivarunas. Norėdamas gaut 
lės Sibirijoj, kreipkitės su prašy- 

. į "Ministerstvo Vnutreninch Diel, 
| Peterburg, Russia.” Iš ten jus 
šit visas pageidaujamas informa- 
s kaslink to.

. Misiūnas. Dalinanties sodžiui j 
isėdžius, yra sunku ką nors pada- 
esant čia Amerikoj. Gali išduot 

’ernastį savo broliui, kad jis pa
grotų už jus, jei jam tikite. Ge-, 
Ilsiai parvažiuot patiems.

A. Basevičius. Knyga vardu 
"Sveikata ir apsivedimas” dar 
neišėjo. Ji turbut neužilgo iš
eis ir jus beabejonės ją gausit, 
nes Ilgaudas, tos knygos leidė- 
jaas, gana teisingas žmogus, 
nors, tiesa, susirašyt su juo 
sunku, nes vis laiko neturi.

Moteriškienė. Tamista su sa
vo vyru nesutinkat, bet namai ir 
pinigai yra ant jo vardo ir bijo
tės, kad jis viską pats viens ne
sunaudotų. Namų 'jis negali 
parduot be moteries parašo, kad 
ir ant jo vieno vardo jie užra
šyti, nes nieks nepirks. Kaslink

Veža pasažierius tiesiog iš’Bremo j Bostoną 
Laivai išplaukia kas trįs savaitės 

Išplaukia sekantie laivai: 
“Hannover”— Spalio 29tą 
“Koeln”—Lapkričio 19tą 
“Frankfort”—Gruodžio lOtą

Hannover”—Gruodžio 31mą
Dėl laivakorčip kainos bei kitp kelionės dalykuose 

platesnip žinip patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

Telephone Yards 275<
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

CH1CAGOJE.
Kurioje gali kiekvio 
nas gerai ir gražiai is 
mokti šokt į trumpą 
laiką ir už labai mažus 
pinigus. Vaikinai ai 
merginos, kurie nemo
ka šokti, niekuomet 
negali užganėdinti sa
vęs ir negali turėti 
linksmus laikus, nes y- 
ra taip, kaip numirę, o ! 
kuomet moki gerai šok- į 
ti, visuomet busi link- Į 

smas ir kitų paguodojamas.
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan- ; 

kyti po numeriu:
936 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL 

Arti Morgan gatvės.
Mokinama: Utarninke ir Ketverge I

nuo 8 iki 10:30 vak.
Mokytojai: Prof. F. L. Jankauskas, 

Miss. B. Tisaiti. (3) l

2 KATALOGAI DYKAI!
lietuviškų KNYGŲ nuo 
seniausios iki naujausios 

laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd St., CHICAGO. ILL.

Visy

pinigų, jis gali išsiimt. Galima 
tam užbėgt, užgriebiant pinigus 
per teismą, bet tas tiktai tada 
daroma, kada norima gaut per
siskyrimą. Kol krūvoj gyvenat, 
teismas pinigų nedalins.

Ignotas Braza uckas. Jūsų 
senelis paliko žemę dukterei, jus 
tetai, o jus tėvas išėjo be nieko. 
Ta teta išmainė tą žemę ant tro
belės ir gavo priedų, o tas žmo
gus bijodamas, kad jūsų tėvas 
nesikabintų, išmainė tą žemę 
ant kitos ūkės. Teta neturėjo vai 
kų. Jus jau nieko negalit pada-, 
ryti dabartiniam ūkės savinin
kui, nes pirma, tas reikalas bu
vo apie 30 metų tam atgal, o Į 
antra, ta žemė yra dabar nekal- j 
to žmogaus rankose.

Zigm. Kačinskas. T. M. Dr- 
stė buvo visada gana pažangi ir 
naudinga. Bet dabar įsivyravo 
tenai tokie žmonės, kad viskas 
pradėjo eiti atžagaron pusėn. 
Knygas laiko sukrovę, o kur jos 
dingsta, kiek jų parduota, kiek 
išgaravo — tad vieni dievai te
žino. Jos dabartinį stovį galit 
suprast kad ir iš to: žmogus, 
kurs pavogė 500 knygučių "So
či jalizmas” dabar yra "redakto
rium.” Kitas vėl prisispausdi- 
no sau knygų spausdindamas 
T. M. D. knygutes, "susigadijo” 
su "viršininkais” — ir mirtina 
tyla ’

A. Umbrasas. Jus buvot skun
džiamas 1907 m. kaipo politiško 
sumišimo vadovas. Jus galit da
bar be baimės važiuot, nes pa
gal 158 straipsnį (Ustava o na- 
kazanijach) 3 paragrafą, jūsų 
reikalas panaikintas dėlei senu
mo.

Kaslink pinigų, tai geriausia 
vežties su savim kokią šimtinę, 
o kitus palik“' kokioj nors išti
kimoj bankoj, o kada parvažia
vęs apsigyvensi ir rasi viską ge
rai, tada parašyti, kad prisiųstų. 
Mat, nežiūrint kad reikalas pa
senęs, tečiaus įvairus grašia- 
gaudos dėl rublio gali kabinėtis, 
o Rusijoj viskas yra galimu.

.1. Gataveckas. Jus paskoli
not merginai pinigų ant kelionės 
ir suėmimo jos vaikino, o dabai 
ji neatiduoda. Vienintelis bū
das, jei neduoda geruoju, paim
kit advokatą ir paduokit į teis
mą ją ir jos vyrą sykiu. Pinigus 
gausit, nors kaštuos nemažiau.. 
kiek jie jums skolingi. Ar už
simoka tuomet skųsti, tai spręs
kit pats.

Vargšui. Jau nesykį buvo 
kalbėta ir rašyta, kad prie tų 
"stebuklingų” apgavikų nesi- 
kreiptumet. Kaip iš atsakymo ! 
"Ligoniui” matysit, jie patįs ser
ga bjauriomis, neišgydomis ligo
mis ir net savo pacijientus už-Į 
krečia. Pinigų įmokėtų, supran
tama, negausit.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutg, prisilaikydami 

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAI' ADRESĄ

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardes yra numeriai. Ant keno adrese stovi numeriai 29-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.29 1913 m. Kurių pavardes gale stovi 22-3, 
tųpenumerataišsibaigė su laikr. No.22 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Kada tu gimei?

Prisiųsk savo adress ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti. _ su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų_ mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. 80x3232 Boston,Mass*

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauracijų, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarų. 
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadvay ir 259 D streets, 
SO. BOSTON, MASS.

Didžiausia Garlaivių Kompanija 
Pasaulije. Turi 480 didžiųjų laivų, 

1,210,000 tonų įtalpos.
Vienatinė tiesi Linija tarp 

HAMBURGO ir 
Niekados nereikia 
I

Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

BOSTONO, 
mainyti laivo, 
porto i portą.dešimts dienu iš

PIGIOS PREKĖS, 
Trečiųjų Kajntų ir Palubės.

Gera priežiūra keliaujantiems, 
sveikas ir atsakantis maistas ir 

užtikrintas patogumas.
Keliaudami arba norėdami parsi
trauk gimines, norint platesnių 

žinių, kreipkitės prie
HAMBURG-AMERICAN LINE 

607 Boylston street, Boston, 
arba 41 Broadway, New York.

naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAi 
Atlieka visokį darbą pri' palaidojimt 
kuogeriausiai nž nebrangią preką.

336 Broadway, So. Boster
Gyvenimo vieta 44i Broad^ay

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš 
Liet-jvos atvežti ar amerikoniški
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekoriua 

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S- Bosten, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri- 
rijsim.

BRAN™ W(KA^ n*T.
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 gyduoles: 
Kraujo Valytojas...........41.04 
Gyvasties Balsam as......................... "5
Nervų Stiprintojas... .5Oc. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1*00 
Kraujo Stiprintojas.........................00
Nuo kosulio.............. ...25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50

^25
.10

3.00 
.25 
.25 
.50 

______  .25 
50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudė j imo.IOe. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo.............
Nuo peršalimo....................
Plaukų stiprintojas.—25c 
Linimentas arba Expelleris 
Nuo plaukų žilimo 
Nuo Reumatizmo.. 
Nuo lytiškų ligų..
Nuo dusulio...........
Nuo kirmėlių..... 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas.

S laivinės proškos..........
Pigulkos ael kepenų...
Blakių naikintojas........
Dėl išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.... 
Nuo kojų prakaitavimo. 
Gydanti mostis.................
Antiseptiškas muilas.... 
Gumbo lašai

Specijališka Tikrai Lietuviška Tr e j anka Arba Trej'os Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, 

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

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

Jaigu jums brangi yra jusi? sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami 
atsilankydami į Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Apt^™.,
Bedford Avenue Kampas North 4-tos galvis Brooklyn, N. Y

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums! |

Ųžtikrinam kad Jūs šučėdysite £ 
pinigy ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerujy fir- 
my ir primieruojam rūbą pagal 
žmogy, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi 
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St 
So. Boston, Mass. Montello, Mass

Telefonas: So. Boston, 21013.

IJSalin su Nusiminimu!!
Gramafonas ant išmokeščio
Po 10 c. kasdieną.

.Taigų apsiimate mokėti po 10c. 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš- 
mokesčio labai dailų Gramafoną 
sykiu su 16 rekordais (32 kaval- 
kais visokių dainų: valcų, polkų, 
maršų ir t. t., kuriuos patįs išsi
rinksite. Gerumas musų gramafo- 
nų GVARANTUOTAS. kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiųsi
me naujus epecijališkus rekor
dus: iietnviškus. lenkiškus, rusi
škus ir tnužai-rusiškus. Rašyki 
te tuojaus, reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų įdėdami, kraso 
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIALCO.
233 East Uth st., Nei York, N.Y.



KELEIVIS

Socijalistai organizuoja dar
bininkus.Iš Amerikos.

KUN. SCHMIDTO TEISĖ
JAI NEGAL SUSITAIKYT.

Katalikų kun. Schmidto 
byla jau pasibaigė. Dabar 

risaikintųjų teisėjų suolas 
. .iri nutarti, ar ji pasmerkti, 
ar išteisinti. Dvylika pri- 
. Tikintųjų ginčijosi 20 ra
undų. bet negalėjo susitai- 

’.vt. Sakoma, kad 30 gruo
džio, kuomet teismas atsida
rė, 10 prisaikintųjų buvę už 
i asmerkimą Schmidto. o 2— 
už išteisinimą (nutarimas 
turi būti vienbalsis). Vienas 

iš prisaikintųjų šuolininkų 
net apalpo nuo pavargimu 
per 20 valandų. Ir taip, kuo
met leidžiam ši numeri į 
"jaučią. da nėra tikros ži
nios, koks to "tėvelio” lau
kia likimas — mirtis, ar be
pročiu namas.
* _ t

Prasideda bedarbė.
Chicago. III. — Chicagos 

Darbo Federacijos pirminin
kas John Fitzpatrick apskai
to, kad šiuo laiku Chicagoj 

darbo yra 100.000 žmonių. 
Profesorius Henderson sa
ko, kad "tik" 70,000.

Los Angeles, Cal. — Apie 
•0,000 darbininkų čia neturi 
darbo ir tie žmonės pradeda 
jau badauti. Viena sena na- 
š’ė, Mary E.Erik. tyčia pra

ėjo daužyti langus, kad pa
tekus kalėjiman ir gavus 
nors duonos.

Philadelphia, Pa. Baldvvi- 
lokomotivų dirbtuvėje li- 

gišiol buvo 18.000 darbinin
kų, dabar palikta tik 12.000.

Seattle. Wash. — 5.000 be
darbių. žmonės badauja ir 
be pastogės.

New York — 5,000 žmo
nių stovi taaip vadinamoje 
"duonos eilėj" laukdami kar
dais nuo pat ryto iki vakaro, 
pakol gauna puoduką kavos 
ir šmotuką duonos.

Harrisburg. Pa. Čia yra 
1 0.000 bedarbių.

Pottsville, Pa. — The Le- 
high Coal & Navigation C o. 
atleido 10,000 darbininkų.

Schenectady. X. Y. — The 
General Electric Co. paleido 
3,000 žmonių iš darbo.

Wilmington, Dėl. — Gelž
kelio dirbtuvės sumažino sa
vo darbininkų skaitlių ant 
nusės.
C

Johnstotvn, Pa. — Vieti
nės plieno dirbtuvės paleido 
60 nuošimčių darbininkų, t. 
y. 60 iš kiekvieno šimto.

Columbus, Ohio. — Vien- 
tik geležinkelio dirbtuvės 
paleido 2,500 darbininkų.

Altoona. Pa. — Pennsyl- 
vanijos gelžkelio kompanija 
paleido 500 darbininkų.

Joptin, Mo. — Cinko išdir- 
bystėj 2,000 žmonių neteko 
darbo.

Worcester, Mass. — Su- 
viršum 1,000 žmonių, dirbu
sių plieno išdirbystėj, dabar 
vaikščioja be darbo.

Rochester, N. Y. — Foto- 
grafiškų aparatų "Kodak” 
dirbtuvė paleido suviršum 
1,000 darbininkų.

Bridgeport, Conn.— 2,000 
žmonių vaikščioja be darbo.

Grand Rapids, Mich.—Be
darbių skaitlius siekia 1.000.

Kalamazoo, Mich. — Tūk
stantis žmonių neturi darbo 
ir vis da daugiau paleidžia.
Tyrinės brangumo priežastį.

Demokratai pamatę, kad 
muitų numušimas pragyve
nimo nė kiek neatpigina, o 
kai kas da net pabrango, 
nutarė jieškot brangumo 
priežasties. Tyrinėjimai bus 
daroma visoj šalije. Taip 
bent praneša žemdirbystės 
departamentas iš Washing- 
tono. Tyrinėjimo komisijon 
Įeina keli profesoriai, keli 
daktarai ir keli valdininkai. 
Mat pasirodė, kad Montanoj 
galvijų augintojai mėsą par
duoda po 4c. svarą, tuotarpu 
męs turim mokėti už tą pa
čią mėsą po 25 ir 35c. už sva
rą. Mėsos trustas daro sau 
gerą biznį.

Worcester, Mass. — Vie
tiniai anglų socijalistai pa-, 
kvietė iš Bridgeporto drg.: 
McConn’ą darbininkams or
ganizuoti šitoj apylinkėj. 
Organizatoriui užlaikyti so
cijalistai moka po 5 centus. 
Drg. McCann vra gabus or- 
ganizatorius ir daug darbi
ninkų jau suorganizavo. 
Kad butų lengviau jis užlai
kyti. anglai prašo ir vietinių 
lietuvių prisidėti.

Išteisino žvėrišką policijos 
darbą.

Los Angeles. Cal., 27 gruo
džio. — Miesto taryba ištei
sino žvėrišką policijos dar
bą. kokį ji atliko Kalėdų die
noj užpuldama ant alkanų 
žmonių susirinkimo. Ta gu
dri miesto taryba atradusi, 
buk riaušes pakėlę I. W. W. 
vadovai, todėl policija turė
jusi “tvarką įvykdinti.”

Ir jieškok, darbininke, tei
sybės. kur valdo Kruvini ka-’ 
pitalistų šunis.
Plėšikas gatavas ant kartu

vių.
Los Angeles, Cal. — John 

Bostick. kuri neseniai čia su
ėmė už apiplėšimą traukinio 
ir nužudymą gelžkelio agen
tą. prisipažino prie kaltės ir 
pasakė, kad jis neturįs nė L V w
vieno draugo šitam pasauli
ne ir esąs gatavas tit ant kar
tuvių.

Apvogė teatrą.
Xe\v York. — Orpeum Te

atre Kalėdų vakare po pers
tatymo 4 plėšikai pasislėpė 
po sėdynių ir nakčia, išgąs
dinę sargą, pavogė 82.000, 
kurie Kalėdų vakare buvo: 
Įplaukę.
Ketina uždaryt anglių ka

syklas.
Ohio geležinkeliai gavo 

pasargą, kad prisipiltų ang
lių. nes 1 balandžio busią 

uždarytos Ohio valstijoj an
glies kasyklos. Kovo 31. 
1914 m., baigiasi alginė su
tartis unijos su kasyklų sa
vininkais ir pastarieji tikisi, 
kad darbininkai pastatys di- 
desniius reikaavlimus.

Sušalo du žmonės.
Philadelphia. — Rytinėje 

Pennsylvanijos pusėj sušalo 
du žmonės ir daug buvo nuo- 
solių iš priežasties didelės 
audros ir sniego. Apie Rea- 
dingą ir Hazletoną buvo net 
komunikacija pertraukta, o 
Shamokine anglių kasyklos 
turėjo sustoti.

Audra.
Rochester. X. Y. — 25 ir 

26 gruodžio čia siautė didelė 
audra. Mieste net gatveka- 
riai turėjo sustoti. Tūkstan
čiai žmonių iš tos priežasties 
negalėjo tpributi i darbą. Už 
miesto keliai nepraeinami.

Išsprogdino traukinį; 
užmušta 109 žmonės.

Mexico City. — 30 gruo
džio revoiiucijonieriai padė
jo minas po valdžios geležin
keliu ir išsprogdino trauki
ni su kareiviais. Užmušta 
109 kareiviai. Tas atsitiko 
ties Vanegas, San Louis Pa- 
tosi valstijoj.

Visoj beveik Meksikoj ver
da kova. Morelos valstijoj 
revoliucijonieriai sumušė 
kareivius ir paėmė Yantepec 
miestą. Čia krito 133 revo
liucijonieriai ir 280 kareivių.

Pereitoj pėtnyčioj taipgi 
buvo išdinamituotas vienas 
traukinis su valdžios karei
viais. Kurie kareiviai nežu
vo ekspliozijoj, tuos revoliu
cijonieriai sušaudė.

Sušalo žmogus.
St. Louis. Mo. — Atėjusi 

su Kalėdų diena audra, snie
gas ir šaltis, buvo priežasti
mi čia didelių nuostolių ir 
vieno žmogaus mirties, kurį 
atrado 26 gruodžio sušalu
sį ties Cairo, III.

Nuskendo du laivai.
Xew York. — Xetoli For-j 

ked River laike audros 26 
gruodžiu nuskendo du žegli- 
niai laivai ir vienas žmogus.

Easthampton, Mass. — 
Lietuvių čia yra apie 125 ir 
jie Įstengia palaikyti kliubą, 
o dabar da susitvėrė S. L. A. 
kuopa ir teatrališkas ratelis. 
Viskas ant laisvų pamatų. 
Neseniai buvo pakviestas 
kunigas, bet vos tik 8 žmo
nės nuėjo išpažinties ir pi
nigų visai mažai tam ponui 
davė. Nekurios moteris pa
siūlė tik po 5 centus. Siekas 
biznis. Darbai čia eina pra
stai. Kriaučius.

Susivienijusios 60-ta ir 
207-ta lietuvių socijalistų 
kuopos rengia ateinančioje 
nedėlioj, 4 sausio, dideles 
protesto prakalbas lietuvi*, 
salėj, kertėj Siiver ir E gat
vių. Čia bus išnešta protes
tas prieš valdžios ir kapita
listų žvėrišką elgimąsi su 
streikuojančiais vario kasė
jais Michigan valstijoj, o 
taipgi ir prieš varžanti atei- 
vystę bilių. kuris dabar yra 
Įneštas kongrese. Prakal
bos prasidės 7:30 vai. vaka
re. Kalbės visi geresni vie
tiniai kalbėtojai.

lai

Vietines Žinios

Pasakys Kokiu Badu Sali Pats Save Isigydyti Namie.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingu, dykai gautu 

Knygų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnatn kankinamų vyrų. Knyga tapasakis 
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų*. Jauni vyrai, kure mana apsivesti naudos 
skaitidame tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavinia, Užsikišima 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, lukštų ar Pūsles ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumą, Neprijeuiuų Sapnų, Lytišką Nusilpueimą, 1'žeuodijiuią‘Kraujaarba 
Brantų, Škrofula ir Nevalų Kraują, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba 
Naujai igautu Nesveikumu; jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliudęs/Nusiniinęs, 
Nusilpueis Sp>-ku arba kenčatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmu arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta knyga, pasakis jums kokių budu 
atrastj greitą nuolatini isigydymą. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboį kodiel kenčatie ir kaip galėt? būti sveiku. Knyga ______
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gautoi Knygoj yra neapiprekiuojamas. jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranzinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, ueiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivala jus į jokio skol^ ir užmokiesni. M^s nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kam kiti 

nešlovmgi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuxxtama su dhMkiet) pačtą prastas U užpaiatytaa koritarti taip, jog ne vienas negale žinoti ka ia 
talpina.
DR. JOS. LISTER & CO . L 804. 208 N. Fifth Avė.. Chicago. III........................................ . t t .

Godotinasai Tamista; AŽ esu už interesuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knyg^Į. meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

I
 Vardas ir pavardė

So. Bostono lietuvių kriau
čių unija (skyrius 149) pra
šo mus pranešti, kad 30 d. 
sausio ji rengia lietuvių sa
lėje (Dahlgren Hali) balių. 
Kitos organizacijos teiksis 
tą dieną jokio pokilio ne
rengti.

Hyde Parke susitvėrė lie
tuvių kooperacija. kuri 
trumpoj ateitije ketina ati
daryti valgomųjų daiktų 
krautuvė. Tuo tikslu atei- 
nančioj pėtnyčioj, 2 sausio, 
šaukiamas susirinkimas Li- 
berty Hallėj. 1203 W. River 
st.. 7 vai. vakare F. J. Bago- 
čius pakviestas paaiškinti, 
kaip pradėti darbą. Hyde 
Parko lietuviai, paremkite 
ši sumanymą. Kooperacija 
naudingas daiktas.

Penki jauni vaikėzai, tarp 
17 ir 20 metų. Kalėdų dienoj 
Somervillėj Įsilaužė i Eliso
nų namą, kada šeimininkai 
buvo išėję svečiuosna, ir ap- i 
vogė ji. Kaimynai juos matė. 
Ant rytojaus visi penki va
giliai buvo areštuoti tebegu
lint lovoj.

'------------ i
Pereitoj subatoj atėjo 

"Keleivio" redakcijon mote-’ 
riškė verkdama, kad gelbėti 
ją: "Ratavokit, mano žmo
gus negyvas. Atnešė Į stubą 
ir padėjo negyvą. Sustin
gęs, visai nekruta, nežinia, 
ar gyvas, ar ne. Ant saidvo- 
ko girtas pargriuvo, bomai 
atėmė dziegoruką ir viską ir 
atnešę Įmetė i stubą. Oi gi. 
Dievuliau, ką aš dabar bied- 
na padarysiu?"

Paklausus, ar jos vyras 
tankiai taip nusigeria, ji į 
verkdama atsakė: "Nugi, 
š’andien tik iš džėlos parėjo 
ir vėl pasigėrė negyvai... 
Tik šiandien iš džėlos palei
do. Kas man dabar su mažu 
kūdikiu daryti?"

Šituos kelis žodžius kun. j 
Žilinskas turėtų paimti už i 
temą sekančiam savo pamo-J 
kslui. Bet męs abejojam, į 
kad jis taip padarys: jis Į 
greičiau išniekins socijalis-; 
tus. pasės daugiau neapy
kantos tarp vietinių lietuvių, 
negu papeiks girtuoklystę, 
kuri ardo šeimynas ir daro 
tūkstančius nelaimingų mo
tinų ir kūdikių.

Vietoj niekinti socijalis- 
tus, kun. Žilinskas turėtų i 
juos savo parapijonams už 
pavyzdi statyti, nes socija-. 
listai girti nesivolioja gat-: 
vėse, socijalistų neatneša na
mo negyvų, kaip atnešė tosj 
moteriškės vyrą. Girtuokly- į 
stė giliausia turi Įleidus savo 
šaknis tarp katalikų, o tai 
dėlto, kad tie žmonės bėga-' 
lo tamsus, kad niekas jiems į 
nenurodo, kaip sunkiai jie; 
save skriaudžia gerdami.

Ant Neponset avė. perei
toj savaitėj susidaužė du ga- 
tvekariai. šeši žmonės likos 
sužeisti.

Ir vėl artinas rinkimai. 
Šiuo kartu bus renkama 
miesto vyriausybė. Ant ma
joro socijalistai pastatė kan
didatu d-rą George W. Gal- 
vin’ą. Darbininkai privalo 
už ji balsuoti.

Metinis susirinkimas.
Nedėlioj, 4 sausio. 1914 m.. 

10 vai. ryte atsibus L. S. S. 
60 kuopos susirinkimas, ant 
kurio bus skaitomas kuopos 
metinis raportas, todėl, ku
rie norite išgirsti ką kuopa 
nuveikė bėgije metų, ateikit 
susirinkiman po No. 376 
Broadvvay. So. Boston.

Sek., J. Klevas.

Męs atkreipiame savo skaitytoju a- 
tidą i VVhite Star Linijos apgarsini
mą kitoj vietoj. Šita Linija labai ge
ra: aprūpina savo pasažierius iš ir į 
Lietuvą ar Į kitą Europos kraštą 
važiuojančius. Todėl žmonės, kurie 
mano atsišaukti savo draugus į Ame
rika. nesigailės pirkę per ją. Šif- 
kortes galima gauti pas visus įgalio
tus Šifkarčių Agentus, pas kuriuos 
galit užmokėt iš ar į Bostoną va
žiuojantiems pasažieriams visą kelią.

KNYGOS
Išleistos kun. V- Dembskio
Iš ko kyla melai ............................ 75c
Kaip maskolai persek. Lietuvą 10c 
Kaip laidoti numirėlį ................... 10c
Imtynės varguolių su bagočiais 10c 
Ar vyskupas Valančius nėra

viliugis Lietuvos? ............... 15c
Dvynai vagių ................................. 25c
Kankiniai už mokslą ................ $1.00
Inkvizicija ................................... $1.25

Visas šitas knygas galite gauti 
"Keleivio” redakcijoj arba pas išleis
toj?

Visos tos knygos gaunamos taipgi 
ir "Keleivio” redakcijoj.

28 B’way, S. Boston. Mass.

VYRAI ir"MOTERS.'fSKUBINKITESTAUT^”

KALENiDiORIUS DYKAI!
Visiems, kurie nirko arba mislina pirkti NAMĄ. FARMĄ, PLE

ČIU. BUDA VOTĮ NAMUS, PARANDAVOTI KAMBARIUS. TAISY
TI ir MALEVOTI NAMUS, daryti kokius nors DOKUMENTUS. PIRK
TI ANGLIS, ir visiems, kurie prisius savo draugi} adresus, kurie nori 
pirkti arba parduoti minėtus daiktus; visiems dabartiniams ir busian
tiems kostumeriams duodame Kalendorius dykai, kurie tik pasiskubins 
atsišaukti ypatiškai arba per laišką j Agentūrą.

PIGUS NAMAI, PIRKIT DABAR
nes šaltis, šventės, bedarbė ir skolos priverčia daugelį savininkų par
duoti namus visai pigiai todėl, kad jiems reikia pinigų dabar. Ir jei
gu mistini pirkti narna, tai pirk tada, kada savininkas nori parduoti 

NAMUS PIGIAI.
6 šeimynoms, 22 kambariai, mū

rinis namas prie Bolton st; prekė 
53,800 ir 5200 įmokėti.

3 šeimynoms, 11 kam., gazas ir 
3 toiletai, prie Bowen st., 51,400 ir 
5150 įmokėti.

3 šeim., 11 kam., su gazais ir Va
nia, prie I. st.; prekė 52,200 ir ant 
lengvų išlygų-

9 kambariais namas prie Bolton 
st.; prekė $500 ir 5100 įmokėti.

4 šeim., 11 kam., prie Bowen st.; 
prekė $3,200.

Lithuanian Agency^Antanas Ivaškevič ManageC
315 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS?

Tel.: So. Boston 605.

T

!

t

jeigu

Užsišaldymas yra pradžia kosulio 
arba uždegimo gerkles, todėl reik 
tuojau pradėti gydymą imant

ž imamas pagal nurodymų, išspau- 
| zdintų ant dėžučių, arba užklijuo- 

tų ant butelių. Jis sustiprina vi- 
K są organizmą ir sugrąžina žmogui 
ij sveikata.

tulžiavimas, jaknų ir žarnų ne- 
tvarkuniai ir kiti panašus neregu- 
liariškumai greitai nyksta.

Geriausi Lietuviški

FOTOGRAFISTAI.

Tkmit aptiekoj Severos Lie
tuviškąjį Kalendorių 1914 me
tams. arba ptirsitraukit stačiai 
nuo mus.

DARBO BIURAS
Męs visuomet samdome žmones 

Kanados dirbtuves, ant farmų ir 
težinkeliu

Dabar reikalinga 100 darbininkų-
UNITED STATĖS EMPLOYMENI 

OFFICE
43 Portland st., Boston.Mass

i
I

Sceitas

iš Lietuvos
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t

W. F. Severą Co.
‘ įCECAR RAPIDS. IOWA

t Aptiekose, arba tiesiog nuo 
į. musų, prisiuntus kiek 
[į kainuoja.

Šios visos gyduolės ir visokios ki
tokios, kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu ki
tur negauni nueik pas jį, jis turi. 
Ts.i viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, So. Boston.

Keliauk į arba iš Europos
--------------------------per--------------------------

White Star Linija per Bostoną.
Pigios kainos Dideli Laivai

Gražus patarnavimas
Laivai išplaukia reguliariškai iš 

Bostono nuo Charlestown.
Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per M hite Star Liniją. 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipki ės:
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
Geo. IJartaszius, 261 Broadway,

So. Boston.
Polish Industrial Assn. 37Cross st
P. Bartkevičia. S77 Cambridgest., 

East Cairbridge
J. Rottenberg, 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro Co.. 92 Salėm si.
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoj

Mus dirbtuvė yra įrengta 
sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas 
kuopuikiausiai; malevojam 
uaturališkomis farbomis; iš 
mažų padidinam ir tt. Esant 
reikalui einam į namus foto
grafuoti.

J. Audrusis. l*r. Laurinaitis Co. 
(Stanaičio galerija)

453 Broduav

Užlaiko geriausį

Elię, Vyną, Likierivs 
kitokius gardžius gerintus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavima.

362 2nd st.,

Užsišaldvmas•r

ir Kosulys
Laivakortes atpigo

Ant laivų, kur viskas švaru, kur mandagiai apsieina, kur geras 
valgis yra duodamas tam tikrose valguvėse patarnaujant veite- 
riams ir kur keliaujanti miega atskiruose kambariuose po 2 arba 

4 kambars je ir kur viskas vra puikiai pritaisvta.

CENTRAL MANUFASTURING DISTRICT BANKAS

Severos
Balsamą
Plaučiams

(Severa’s Balsėm for Lungs),

1112 W. 35th St., CHICAGO, ILL.
(Bankas protaujančių Lietuviu)

PARSIDUODA LAIVAKORTES:
Nuo Antiverp ir Rottedarri Į New York
Nuo ,, ,, Bostoną......
Iš Liepojaus (Libavos) Į Bostoną............

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.

29.50.
27.00.
32.50.

kuris yra rekomenduojamas kai
po vaistas nuo kosulio ir užsišal- 
dymo, nuo uždegimo ir skausmo 
gerklės, užkimimo ir kitų plaučių 
netvarkumų. Yra visiškai nevo- 
dingas ir visados pasekmingas

Kaina 25 ir 50 centų.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Užkietenmas

<2

į
TT

į Severos
| Balsamas
I Gyvasties

(Severa’s Balsėm of Lite)

Kaina 75 centai

3 šeim., 13 kam., medinis, sky
rium budavotas namas prie Bowen 
st.; prekė $2,250.

6 kambariais namas gerai aptai
sytas, dėl parandavojimo arba par
davimo, prie Lovis st., netoli Lietu
viškos svetainės; prekė $700 ir $100 
įmokėti.

3 šeim., 11 kam. su gazais, prie 
Pleasant Place; prekė $1,300 ir 550 
įmokėti.

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj lartejaisos, 
ypatingai geros sekančios giiiiioles:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos 51.00. K^ujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.; Bobro lašai 81.00. Nuo suirimo Nervų#: OQ. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c 

Mostis ir skysčiai nuo Diezų 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 (com's) 15. 20 ir 25 c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c. 

Pročkcs nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 C. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c 

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00. $2.00 ir daugiau. 

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

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

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

Gyduolip galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisipsįme jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st. 
SO. BOSTON, MASS.




