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1$ AMERIKOS.Carukas vėl susižeidė.
Peterburgas. — Jau buvo 

kelis kartus rašyta, kad ma
žas carukas turi vienoj ko
joj laulų džiovą ir iš tos prie
žasties tą koją jam pritrau
kė. Pritaisė jam tam tikrą 
geležinę ramstį ir ištempė 
joj sutrauktą koją. Bet ant 
tos ramsties neparanku vai
kščiot. Eidamas ant geleži
nės kojos šiomis dienomis 
jis parpuolė ir skaudžiai už
sigavo, reikėjo net paguldyt 
lovon.

Iš tos priežasties carienė 
vėl gavo nervų ligą ir galu- 

i tinai iširo. 
į .
Uždraustas veikalas caro te* 

atre ant scenos.
Carskame Siele neužilgo 

bus vaidinama prlvatiškam 
caro teatre didžiojo kunigai
kščio Konstantino tragedi
ja ”Nukryžiavojimas,” kuris 
perstatytas viešai sujudintų 

: visą Maskotiją.
Autorius būtinai norėjo, 

kad tas veikalas butų vaidi- 
į namas viešai, bet "Švenčiau- 
! sis” sinodas uždrauue.

Nušovė merginą.
! Vilniuje ant Kafedros ple- 
į ciaus akyvaizdoje daugelio 
žmonių iurinikas Kriocov 
šovė tris kartus Vilniaus ap- 

i skrieto muitų viršininko du
kterį ir ant vietos ją padėjo. 
Priežastis tos užmušėjistės 
buvo tarne, kad mergina per 
neatsargumą prisipažino, 
jog jinai išteka už-kito vyro 
ir tuoj bus vestuvės. Jūrei
vis ją mylėjo.
Uždraudimas žydiško budo 

gyvuliams piauti.
Dešinieji (atžagareiviai) 

atstovai įnešė dumon įstaty
mo sumanymą, sulyg kurio 
turėtų būt uždrausta žy- 

įdams piauti gyvulius tokiu 
1 budu, kokio reikalauja jų 
Į tikėjimas. Gyvuliai turi 
i būti plaunami vienodai. Mat- 
! iuodašimčiai ir tuomi nori 
padaryti žydams nesmagu
mu.

I

Caras ir Poincare.
Neužilgo Peterburgan ke

tina atvažiuoti Francuzijos 
prezidentas Poincare, o pas
kui Mikė nuvažiuos Pary
žiun pas franeuzų preziden
tą išsigerti šampano.

Maras.
Maras apie Uralską nesi

baigia. Kas diena beveik at
siranda naujų ligonių. Iki 10 
gruodžio apsirgusių 

1391, mirė 382.
Cholera.

Nikolajev. — Paskutiniuo
ju laiku čia vėl pasirodė cho
lera. Apsirgo du darbinin
kai ir vienas miestsargis. 
Bakterijologiškas tyrinėji
mas parodė, kad visi tris jie 
užsikrėtė Azijos cholera.

Suėmė darbininkų susi
rinkimą.

Lodžius. — Suėmė 60 dar- 
binkų, susirinkusių pasi
tarti apie savo reikalus.
Pabėgo Breško-Breškov- 

skaja.
Irkutskas. — Iš ištremia

mos vietos pabėgo Breško- 
Breškovskaja, dalyvavusi 

buvęs mokv- Į revoliucijos bruzdėjime. Bet 
senutę pažino ir vėl suėmė.

i

Iš dukters padarė ”sunų.”
Varšava. — šiomis dieno

mis atvažiavo čionai iš Pa
ryžiaus ponia Curie’nė, kuri 
iš namų yra lenkė, vardu 
Skladowska. Ji atsivežė su 
savim dukterį ir ”sunų,” ku
ris ištikrujų yra mergaite, 
bet p. Curie’nė labai nori 

sunaus, todėl vieną dukterį 
visuomet aprėdo "vyriškai.”

Skladowskaitė-Curie'nė y- 
ra viena is mokyčiausių mo
terų pasauli j. Jai priklauso 
net ir radijumo atradimas. 
Ji buvo pirmutinė ir vienin
telė moteris, kurią franeuzų 
Mokslų Akademija priėmė Į 
savo narius. Jos vyras, Pet
ras Curie, taipgi yra profe
sorium.

Atvažiavus jai Varšavon, 
mokslo draugija surengė jai 
iškilmingą priėmimą. Ji 
kasdiena beveik čionai skai
to paskaitas apie tą stebuk- i 
lingą substanciją — radiju- 
mą.

t Suėmė du plėšiku.
Kijevo policija suėmė du 

J nužiūrimu vyru, įtariamu 
| užmušime ir apiplėšime ne- 
1 toli Annovkos .kaimo vai
zdžios monopolių kolekto
riaus Dmitrenko. Pas su
imtuosius atrasta .1,659 rub- 
lia pinigų, vienas braunin- 

; gas, daug patronų ir paspor- 
tas ant vardo Mikalojaus 
Kancevo. Tardymas paro
dė, kad vienas vadinosi Ivan 
Litvin, kitas — Leontij Li- 
senko. Abudu buvo jau po 
sykį areštuoti už plėšimus, 
bet pabėgę ir buvo policijos 
jieškomi.
Atrasta biuras pardavinvė- 

jrmui gražių vyrų.
Kijeve polieja susekė ne

paprastą biurą, kuris užsi
imdavo pardavinėjimu gra
žių jaunų vyrų. Biuras tu
rėjo susinėsimus su dides- 

Fnia:s miestais Maskolijos ir 
net visos Europos. To biu- 
' o agentai paviliodavo iš vi
sur gražius vyrus, prižadė- 

iįdami jiems didelius pinigus 
■ ir smagų gyvenimą, o paskui 
Įjuos parduodavo į Peterbur- 
Įgą į tam tikras įstaigas, ku- 
Irias lanko turčių moteris. 
[Mat, pasirodo, kad esama 
Įnet ir tokių vietų.

Apie tai praneša ”Birže- 
[ vija Viedomosti/’
Krata pas ištremtą 2-rosios 
I dūmos atstovą. 
I Peterburgas. — Social- 
| lemokratų frakcija durnoje 
[tavo iš Irkutsko telegramą, 
h id tenai padaryta krata 
lpas buvusį 2-rosios durnos 
(atstovą Žedeliovą ir buvusį 
darbiečių atstovų tarybos 
narį Vainšteiną. Kratos 
priežastis nežinoma. Pas 
Vainšteiną paimta privatiš- 
ki laiškai ir laikraštinių 
straipsnių juodraščiai.

Suėmė .4 plėšikus.
Ekaterinoslave suimta

Peterburgas.

4 
plėšikai, kurie užmušė urėd- 
ninką ir apiplėšė vieną kon
torą, paimdami 470 rublių. 
Prie suėmimo da sužeistas 
vienas miestsargis. Vienas 
iš suimtųjų 
tojas.

I

buvo

J

Balkanų nesutikimai už
baigti.

Diplomatiški santikiai 
tarp Serbijos ir Bulgarijos 
vėl šiaip-taip užmegsta. An
troji Balkanų karė buvo ki
lus iš ginčų dėlei nepasidali
nimo atimtu iš Turkijos gro
biu. Serbija buvo pirmuti
nė, kuri pasipriešino Bulga
rijos pasikėsinimui paimti 
daugiausia grobio. Serbijai 
pritarė Graikija ir Rumuni
ja. Juodkalnija taipgi pakė
lė prieš Bulgariją protestą, 
bet aktuališkai antroj karėj 

! nedalyvavo. Bulgarija pa
mačius, kad risi kaimynai 
eina prieš ją, sutiko ant pa
siūlytų Serbijos ir Graikijos 
išlygų. Nuo to laiko Bulga
rija skaitė Serbiją didžiau
siu savo priešu.
Daug triukšmo dėl vienos 

karvės.
Anglijoj, Aberdeenshire 

apskritije, Turriff miesteli- 
je šiomis dienomis buvo ši
toks atsitikimas. Vienas 
farmeris atsisakė mokėti 
mokesčius. Šerifas tuomet 
išsivedė farmerio karvę. 
Karvė buvo nuvesta ant tur
gaus į minėtąjį Turriff mie
stelį ir ant licitaeijos turėjo j 
būt parduota. Bet susirin
ko apie 2,000 kaimiečių Srj 

.pradėjo kelti triukšmą. Ka-; 
t da aukcijonierius atsistojo, ;

71 M i • - i d \l I O II D 13 suokalbininkų nužudė, o 
£ I H I U d 1 v V I y U Ki nuteisė ilgam kalėjimui.

Kaip buvo andai raašyta, 
ant salos Formosa susekta 
prieš japoniečių valdžią suo
kalbis. Sukalbininkai bu
vo susitarę suorganizuoti iš 
100,000 formosiečių armiją,
užpulti ant japoniečių gar-; 
nizono, išskersti jį ir salą 
sugrąžinti Kynams. Bet tas 
suokalbis užsibaigė labai liū
dnai. Japonijos šnipai jį su
sekė, suokalbinikus areštavo 
ir atidavė teitsmui. Dabar 
Japonijos valdžia Tokioje 
gavo žiną, kad 13 suokalbi- 

I ninku riešai nužudyta, o 123 
nuteista ilgam kalėjimui.
24,000 kyniečių nužudyta 

tik vienais metais.
Pekinas, Kynai. — Šian- 

{dien, 2 sausio, oficijališkai 
i apskelbta žinia, kad 1913 
metais vien tik Szechuen 

, provincijoj nužudyta 24,000 
žmonių. Daugiausia iš jų 
buvo nužudyta už plėšimus, 
bet nemažai nudėta ir poli-

Į tiškų prasikaltėlių, kurie 
šiokiu ar tokiu budu veikda
mi laike perėjimo valstybės Į 
republika buvo prasikaltę 
valdžiai. Sakoma, kad ši 

: skaitlinė butų da didesnė, jei 
i teisingai suskaičius visas 
j aukas.
Nori pertraukti su caru san- 

tikius.
■ da aukcijonierius atsistojo. Bernas, Šveicarija.—Jung- 
kad pradėjus Imitaciją, iš ■ tinę ji Šveicarijos taryboj so- 
Voiminnrn nvninc ont ta o _ įall lUPŠima. kadkaimiečių minios ant jo pa- ■ cijalistai padare įnešimą,kad 
sipvlė kopūstu galvos, gruč- Į Šveicarija pertrauktų visus 
kai, padvoke kiaušiniai ir ki- (su rusų caro valdžia santi- 
ti nemalonus dalykai. Auk-' kras ir atšauktų iš Peterbur. 
cijonierius pabėgo, o dau- i gn savo pasiuntinį. Už įne- 
giau nė vienas neapsiėmė. Šimą balsavo netik sociialis-

i

Į .... . ___ _________ __ ________________ — - «.

Tuo tarpu karvė nuo tur- tai, "bet keliatas radikalų ir 
gaus pabėgo, nes vienas iš 1 tarptautiškojo taikos biuro 
kaimiečiu nupiovė virve. Da-j pirmininkas, tečiaus balsų 
bar visa Anglija juokiasi iš j didžiuma įnešimas atmesta.
to atsitikimo. Bet juoko 
čia. rodos, visai nėra.
Japeniečiai sveikina Huertą.

Tokio, Japonija. — Atsi
lankius čia Meksikos prezi
dento Huertos atstovui 
Francisco de la Barrai, ja- 
poniečiai surengė jam iškil
mingą priėmimą. Minia ne
šė liktorius ir šukavo ”lai 
gyvuoja Huertą!” Su tokia 
paroda nulydėjo de la Barrą 
iki pat viešbučio, kur jis ap
sistojo. Čia Japonijos parlia- 
mento komisija pasveikino 
jį varde savo valdžios ir pa
dovanojo jam kardą.
Karės pasekmės — skurdas 

ir badas.
Londonas. — ”The Times” 

korespondentas rašo iš Ęul- 
garijos, kad karės pasekmėj 
tenai prasidėjo baisus skur
das. Vietomis motinos su 
vaikais stačiai badauja. 100- 
000 vaikų, kurių tėvai paliko 
ant karės lauko, gyvena to
kiam skurde. Valdžia nors 
ir norėtų pagelbėt, neturi iš 
ko.
Baisus padėjimas Japonijoj.

Tokio, Japonija, 
apimtose provincijose padė
jimas kas diena eina vis ar- 
šyn ir nėra budo tam užbėg
ti. Neturėdami ką valgyti, 
tėvai pradėjo pardavinėt sa
vo dukteris, kurias perka 
"gyvojo tavoro” pirkliai ir 
paskui jas parduoda į paleis
tuvystės namus. Nekurios 
merginos pačios parsiduoda.

Bado

Kita republika Kynuose.
Iš Pekino pranešama, kad 

Junham provincijoj sukilo 
tris pulkai kariumenės po 
generolo Jan- Hu-Pin vado
vyste ir apskelbė tos provin
cijos neprigulmybę. Prezi
dentu apskelbta d-ras Sun- 
Jat-Sen, kuris sukėlė revo
liuciją prieš Mandžų dinas
tiją ir jai nupuolus buvo pir
mutiniu Kynų republikos 
prezidentu.

Užmušė 54 kalinius.
Kairo, Aigiptas. — Tou- 

rah kalėjime kaliniai buvo 
slaptai apsiginklavę ir susi
tarę pabėgti. 3 sausio visi 
jie sykiu užpuolė ant sargų, 
kad juos pergalėjus išsiverž
ti ant laisvės. Prasidėjo 
kruvina kova. Sargams tuo
jaus pribuvo pagelba ir ka
liniai tapo apgalėti. Toj ko
voj užmušta ir sužeista 54 
kaliniai.
Ispanų parlamentas paleis

tas.
Madridas. — Dato kabine

tui patarus, Ispanijos kara
lius Alfonsas paleido ispanų 
parlamentą ir apskelbė nau
jus rinkimus 8 kovo. Nauji 
senatoriai bus renkami 15 
kovo.

Rezignavo ministeris.
Sofija, Bulgarija. — Per

eitoj są vaite j rezignavo
Bulgarijos užsienio reikalų < 
ministeris M. Gennadiev.

Bulgarijos karalienė prašo 
pašalpos badaujantiems.
Bulgarijos karalienė Ele

onora atsišaukė į Raudonojo 
i Kryžiaus draugiją Ameriko
je, prašydama pašalpos ba- 

i daujantiems pabėgėliams, 
kurie per Balkanų karę susi
rinko Bulgarijoj iš Albanijos 
ir kitur, bijodami skerdynių. 

; Tokių pabėgėlių Bulgarijoj 
i esą tūkstančiai. Jie neturi 
į nė ko valgyti, nė pastogės. 
; Užėjus dabar nepaprastai a- 
Įštriai žiemai, tų žmonių pa
dėjimas pasidarė stačiai ne
pergyvenamas. Bulgarija 
negalinti tų žmonių aprūpin
ti, nes po karei ir patįs bul
garai atsidūrė baisiam skur
de.

Ot prie ko priveda kares 
už tėvynės garbę!

Drąsus užpuolimas.
New York. — Pereitoj sa

vaitėj, 29 gruodžio, šeši plė
šikai, užsidengę kaukėmis 
veidus, atvažiavo automobi
liu je prie Wagnerio pulrui- 
mio, kuris randasi po No. 58 
Thompson st., ir apiplėšė te
nai 30 žmonių, atimdami iš 
jų $400 pinigais, visus laikro
dėlius, sagutes, žiedus ir vis
ką, ką tik galėjo paimt. Pas
kui susėdo automobiliun ir 
dingo.
Nutvėrė savo vyrą su mergi

na.
Providence, R. I. — 4 An

ksti išryto 4 sausio ponia D. 
L. Shepard atvažiavo čionai 
iš Bostono automobiliuje ir 
nuėjus su policija į Crown 
Hotelį rado vienoj lovoj savo 
vyrą su mergina, panele Je- 
nnie E. Walsh. Abudu likos 
areštuoti ir prisipažino esą 
kaltas. Mergina labai per
sigando. Pasirodė, kad ji 
taipgi gyvena Bostone.

Tikėjimiškas pašėlimas.
Tomah, Wis. — Tūla A. 

Hes, 70 metų amžiaus fana
tikė. iš didelio tikėjimo gavo 
pašėlimą ir apipylus kerosi- 
nu uždegė savo drapanas ir 
sudegė. Ji labai mėgdavo 
skaityti ”šventraštį” ir tan
kiai kalbėdavo, jog trokšta 
paaukauti save Dievui ant 
garbės. Ir paaukavo.

Teatras kalėjime.
Auburn, N. Y. Ant naujų 

metų valstijos kalėjime buvo 
sulošta profesijonališkais 
aktoriais komedija kali
niams. Tai pirmą sykį to 
kalėjimo istorijoj buvo toks 
atsitikimas ir tarp aktų kali
niams buvo leista tarp savęs 
kalbėtis.

Namas ant 51 lubų.
New York. — Kertėj 58th 

st., ir Broadway čia projek
tuojama statyti Pan-ameri- 
konišką Namą, kuris susidės 
iš 51 lubų ir bus augščiausiu 
namu visam pasaulije. Jo 
oastatvmas apskaitliuota i 
$12,500,000.
Suokalbis Huertai nužudyti

Campo Florido mieste, Me" 
ksikoj, prieš naujus metus 
policija areštavo du nužvelg
tu meksikiečiu, kurie, kaip 
policija spėja, norėję nužu
dyti dabartinį Meksikos pre
zidentą Huertą.

i

Netikėkit į 
D-ras Carl 

žemdirbystės 
viršininkas 
praneša, kad 
tarų pradėjo apgaudinėti 
žmones duodami jiems vais
tus neva su tuo stebuklingu 
metalu, kuris vadinasi ”ra- 
dijumu,” ir lupa už tai dide
lius pinigus.

Nereikia tam tikėti. Visų 
pirmiausia, prie jokių vais
tų radi j ūmo negalima pridė
ti. Antra gi, iš viso Suvie
nytose Valstijose šiandien 
radijumo yra tik tai du gra
mai, ir kiekvienas gramas 
kainuoja po $120,000.

Radijum neseniai buvo 
atrastas žemėj uranite (to
kia smala). Jis turi tokią y- 
patybę, kad nė šildomas, nė 
trinamas nuolat leidžia iš 

I savęs spindulius ir mėliną 
Išviesą, kuri panėši į gazą.
Pastaruoju laiku jį pradėjo 
vartoti gydymui vėžligės, Į

■ bet gydo vien tik jo spindu-
• liais. Prie jokių vaistų pa- 
. ties radijumo niekas nede

da. Bet tūli apgavikai pasi
naudojo radijumo pagarsė- 

! jimu ir pradėjo žmonėms 
meluoti, kad jie radijumą 
duoda savo ligoniams su 
vaistais.
Sulaužė kontraktą su darbi

ninkais.
Los Angeles, Cal. — The

Eisner-Johnstone Co., didelė gj. unjja praneša, kad ji kas 
rubsiuvių firma, turinti ke- < - - -----
lias dirbtuves buvo pada- idėriTpašalp?.' 
nusi raštišką kontraktą mo- 
keti savo darbininkams su
tartą algą nuo 7 spalių 1913 
m., iki 7 spalių 1914. Bet ne
praėjo 3 mėnesiai, kompani
ja tą kontraktą sulaužė. Se
nus darbininkus atleido, o 
priėmė naujus, kurie dabar 
dirba už pusę kainos. Nors 
kontraktas sulaužytas, bet . ._ r,______o-----------r_ _
darbinikai negali kompani- tuos viešbučius su vėliava, 
ją skųsti, nes teismas yra tos ant kurios buvo parašyta: 
nuomonės, kad kompanijai ”Męs norim darbo, ne lao- 
niekas negali uždrausti pa- darvbės.” Einant jiems ga- 
leisti vieną darbininką, o pa- ; tve/ vienas buržųkas stovė- 

. sisamdyti kitą. Tokiuo bu- damas ant šaligatvio pasi- 
du kontraktas suvaržo tikjtvčiodamas sušuko: ”Ei,_bo- 
darbininką, o kapitalistą.
Revoliuiijonieriai sumušė 

kariumenę.
Po trijų dienų smarkaus 

mūšio ties Ojinga, Meksikoj, 
1 sausio rvoliucijonieriai pa
ėmė viršų. Huertos kariu- 
menė likos baisiai sumušta 
ir didžiausioj betvarkėj 4- 
000 kareivių su 11 oficierių 
pradėjo bėgti per upę 
link Suvienytų Valstijų. Re- 
voliucijvnierių buvo 6,000. 
Tai buvęs karščiausis mušis 
ir didžiausia revoliucijonie- 
rių pergalė, kaip šita revo
liucija prasidėjo.

žuvis nuskandino laivą.
Iš 1 į 2 sausio, netoli Bos-S 

tono nuskendo jūrėse žvejui 
laivas, kuris vežėsi prisigau-i 
dęs 45,200 svarų žuvies. Ant; 
laivo buvo ir 23 žmonės, bet; 
visi išgelbėti.
500 riebių vietų alkaniems 

demokratams.
Panamos Kanalui atsida

rius prie jo reikės mažiausia 
500 valdininkų, kurie bus ga
na gerai apmokami. Kadan
gi dabar šalies valdžia ran
dasi demokratų rankose, tai 
visos tos riebios vietos bus 
atiduota demokratams.

”radijumą.”
L. Atsborg, 

departamento 
Washingtone 

daugelis dak-

Vario streikas trauksis to
liau.

Calumet, Mich., vario ka
syklų streikas trauksis to
liau. Buvo atsiųstas iš Wa- 
shingtono darbo departa
mento žmogus, kad sutaiky
tų streikuojančius su kasyk
lų savininkais, bet savinin
kai atsisakė nuo tarybų. Ge- 
nerališkas Calumet & ’He- 

Į cla kompanijos perdėtinis 
McNaughton, kuris anądien 
ketinęs Moyerą pakarti, pa
sakė, jog jo kompanija ne- 
priimsianti atgal i darbą nė 
vieno streikerio, pakol jis 
prigulės prie vakarų kalna
kasių federacijos. Ant tos 
unijos vario kapitalistai išlie
ja visą savo tulži. Darbinin
kų jiems esą labai gaila; tie 
žmonės, girdi, dabar tiek 
kenčia su savo šeimynomis, 
tiek laiko jau nedirba, tiek 
algų jau nustojo, o prie to 
da kūčių dienoje tokia baisi 

j nelaimė atsitiko, žuvo 73 gy
vastis, ir vis tai esą iš prie
žasties tų nelemtų agitato
rių—tos unijos vadovųTodėl 
jie nekuomet negali tokios 
unijos pripažinti.

Tokios meagystės dabar 
į skelbiamos visoj kapitalistų 
laikraštijoj. Slepiama net 
streikuojančių skaitlius.. 
Kompanijos skelbia, kad visi 
beveik darbininkai sugrįžo 
prie darbo, tebestreikuoją 
tiktai koks 1,300. Tuotarpu

i

savaitė moka 12, 000 strei- ''

i

Kaip Chicagos bedarbiai ap
vaikščiojo naujus metus.
Kuomet turčiai ir šiaip 

pasiturinti žmonės ėjo iŠ 
viešbučių ir restoranų pri
valgę ir atsigėrę, užsi įkv- 
dami kvepiančius cigarus, 
apie 800 alkanų bedarbių, po 
4 i eilę, traukė gatvėmis pro

mai, o ką tas reiškia?” ”Tas 
reiškia, kad tamsta esi gir
tas, o męs alkani!” atsakė 

I vienas bedarbių.
Vienoj vietoj policija be- 

. darbių parodą išvaikė, bet ji 
tuojaus susirinko kitoj vie
toj.
Peršovė jau septintą poli- 

cistą.
Detroit, Mich. — 3 sausio 

čia likos peršautas policis- 
tas John Gordon, kuris no
rėjo areštuoti keturius susi
pešusius italus. Pašauta
sis išgis. Tai jau septintas 
policistas nuo pereito kovo 
mėnesio čia peršauta. Pen
ki iš jų mirė.
Subankrutijo 1682 firmos.
Bėgij 1913 metų New Yor- 

ko mieste subankrutijo 1682 
firmos. Pasirodo, kad ban- 
krutų buvo 105 daugiau, ne
gu 1912 metais. Stambusis 
kapitalas naikina smulkųjį.
1,750 tonų mėsos iš Argenti

nos.
Praėjusioj savaitėj New 

Yorkan vėl iš Argentinos at
ėjo didelis laivas su mėsa. 
Šiuo žygiu atvežta 400 tonų 
sūdytos ir 1,350 sušaldytos 
mėsos.

■
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D v 1 tauta gali pakilti ir ’darbi-| A F/V 051 ninku būvis pasigerins tik * Vllif Ul^Ue tuomet, kada mus biznis pa- 
--------- kils. Todėl: "lietuvys pas 

Lietuvių Don Kišotas. Ilietuvį!”
Don Kišotas (Don Qui-j Socijalistai negali su tuo 

xote) — tai vardas pagar-1 sutikti, nes tai butų klaidi- 
sėjusio veikalo, kuri parašė nimas darbininkų luomos. 
kalėdamas ispanų * rašyto- Privatiškas biznis — vis vien 
jas Cervantes. Pajuokimui 
valdžios jis čia nupiešė juo
kingą typą, vardu Don Qui- 
xote, kuris veda smarkią ko
vą su vėjo malūnais. įsivaiz
dindamas sau. kad tie yra j 
baisus jo priešai.

Pas lietuvius tokio Don 
Kišoto rolę labai mėgsta loš
ti "Laisvoji Mintis" arba, 
teisingiau pasakius, d-ras 
Šliupas. Kaip ansai Cervan- 
tes’o Don Kišotas kovojo su 
vėjo malūnais, taip mūsiškis 
kovoja su socijalistais, įsi
vaizdindamas sau, kad soci
jalistai didžiausi priešai ne- 
vien tik jo, bet beveik viso 
pasaulio. Jam vaizdinas! vi
sai nebūti dalykai, štai pas
kutiniam "Laisvosios Min
ties” numerije skaitom:

"Lietuvių socijalistai Amerikoje ir 
Europoje, ar norėsite eikėti ar ne, 
esti labai svetimiems gaivalams lab
daringi. Juk visi pamename, kaip 
revoliucijos Rusijoje metu jie Žydams I 
net lapelius spausdino, nors Žydai A- 
merikon davė žinią, kad jie aprūpinti j 
esą fundušais, kiek 

Skaitytojau.
kaip tai buvo ? Męs nepame- 
nam; netik nepamenam, bet 
pirmą sykį apie tai išgirs
tam. D-ras Šliupas gi nori 
mums įpasakot, kad męs vi
si pamenam, kaip lietuvių so
cijalistai spausdino žydams 
lapelius. Ir kam da — žy-

> nuo- 
žydų klausime ne- 
skiriasi nuo kun.

Pranaičio. Bet tiek to 
su jo nuomone. Męs tik pa
sakysime d-rui Šliupui. kad| 
męs visi da atsimenam, kaip 
d-ras Šliupas bučiavo kapu
cinui rankon. Kaip tas ta- 
mistai patiks? Tamista, be 
abejonės, pareikalausi pri
rodymų. O kur gi tamstos 
prirodymai, kad lietuvių so
cijalistai spausdino žydams 
lapelius? Faktų nėra. Va
dinas, ta baisi socijalistų 
muodėmė susitvėrė tik donki. 
šotiškoj vaidentuvėj, buk jie 
susidėję su žydais nori pra
žudyti lietuvių tautą.

Bet-nevien tik tame soci
jalistai yra nusidėję. Štai da
bar

"Lietuviai neturi savo Tautos Na
mų; jie renka aukas, kad tokius na
mus pasistačius, kokius turi Latviai, 
Įgauniai, Cechai ir kitos tautos. Mu
sų socijalistai tuojau atstato krutinę 
ir rėkia: tokių mums nereikia, o rei
kia tokių, kuriuosna tilps Žydai, Mas
koliai, Lenkai ir visi kiti ant svieto 
žmonės. Tai gi Lietuviams — anot 
socijalistų — gana šlaistyties po kar
damas ir kitus užkaborius, by tik ap
rūpinti bus svetimtaučiai!”

Ypatingas protas. Sve
timtaučiai — tai didžiausi 
musų priešai. Ir socijalistai 
dėlto yra niekai žmonės, kad 
nekovoja su jais; netik ne
kovoja, bet dar skelbia visų 
tautų vienybę. Tai tikri ma
lūnai, su kuriais Don Kišo
tas turi kovot.

D-ras Šliupas, rodos, yra 
idealistas, o persisunkęs tik
rai lietuviškai-biznieriška 
dvasia. Neiti pas svetim
taučius pirkti, gerti "tautiš
kam" saliune, pirkti "tautiš
kam” store pančekas, dėti 
"tautiškon" bankon savo pi
nigus, tai lietuvio biznierio 
reikalavimai. To reikalau
ja ir daktaras Šliupas. Soci
jalistai tokiam biznieriškam 
"patriotizmui” nepritaria ir 
todėl jie išgamos.

Taip, socijalistai su tuo 
nesutinka. Bet nedėlto. kad 
kenkti, padėkim, lietuviš
kiems karčemninkams — 
ne. Jie nieko prieš tuos kar- 
čemninkus, o taipgi ir prieš 
kitus lietuvių biznierius, ne
turi. Socijalistai niekur da 
nė žodžiu nė raštu nėra prieš 
savo biznierius agitavę. Jie 
tik sako, kad darbininkui 
visviena. kur jis nusiperka 
sau pančekas. arba atsige
ria alaus. Nuo to tik tam 
biznieriui geriau, pas kurį jis 
perka. Tautiečiai gi kaip 
tik šitame va dalyke ir klys
ta. Jie aiškina, kad musų

reikiant.”
ar pameni

dams! Matyt, šliupo 
monė 
daug

su

kad ir lietuviškas jis butų — 
: darbininkų būvio niekados 
nepagerins. Kad tai tiesa, 

I tai pats gyvenimas rodo fak
tus, tik reikia atsimerkti. 

I štai Amerika — biznio šalis.
Niekur nėra tokių stambių 
kapitalistų, nėkur nėra taip 
išbujojus pramonija. kaip 
čia, o ar Amerikos darbinin
kams nuo to nors kięk ge
riau? Anaiptol. Kuo dau
giau biznis plėtojasi, tuo 

, sunkiau darbininkui gyvent. I 
! Žmonės, susikrovę didelius! 
kapitalus. įgija tokią galybę, 
kad pasidaro pavojingi dar
bininkų laisvei ir gyvasčiai. 
Męs matėm, kaip elgėsi biz
nieriai Lavvrence, kada jų 
darbininkai pareikalavo ke
lių centų daugiau sau ant 
duonos: matėm, kaip tie
dolerio "patriotai" elgėsi su 
darbininkais West Virgini
joj. Patersone, kaip jie elgia
si dabar Coloradoj ir Calu- 
mete'e. Mich. Visur žmonės 
šaudomi, visur areštuojami.

i visur beteisė, beteisė ir be
teisė. O kas yra to visko 
priežastimi? Biznis. Biznis 
nepažįsta tautos. Jeigu biz
nierius kalba apie tautos ge
rovę— jis 'meluoja. Norit 
persitikrinti — paimkit 
Brooklyno "tautietį" p. B..! 
kuris užlaiko rubsiuvių dirb
tuvę ir 250 lietuvių darbi
ninkų. Ar pas jį darbinin
kams geriau? Ne. jis juos 
taip pat išnaudoja, kaip ir 
žydas, anglas ir kiekvienas 
kitas biznierius. O kada p. 
B. darbininkai pereitą žie
mą sustreikavo, jis pašaukė 
jiems policiją, o jų vieton pa
samdė skebus. Prie jo dirb
tuvės taip pat buvo skaldo
mos darbininkų galvos ;r 
taip pat jie buvo areštuoja
mi, kaip ir kitur. Tai, kaip 
"tautiškas” biznis gerina 
darbininkų būvį. Jus pyks
tat ant socijalistų. kam męs 
taip kalbam. Męs kalbam 
teisybę. Užginčykit, jei drį
stat. Ne, užginčyt jus to ne
galit. -Jus tuomet prasima- 
not nebūtus -dalykus, buk 
lietuvių socijalistai spausdi
nę kada ten žydamas lape
lius. -Jeigu ir butų atspaus
dinę. ar tai kokia nuodėmė? 
-Jūsų biznie; ‘ai skaldo savo 
tautiečiams galvas, tai bis- 
kį blogiau, negu lapelius at
spausdinti. Kodėl "Laisvoji 
Mintis" nė karto da apie tai 
neužsiminė?

"Laisvajai Minčiai” bai
siai nepatinka svetimtau
čiai, o ypač žydai ir lenkai. 
Pirmutiniai, mat, turi už
grėbę Lietuvos pirklybą. su
perka šerius, skudurus, par
duoda briežiukus, muilą ir 
t.t., o antrieji nuskriaudė 
Lietuvą politiškai. Todėl kas 
lenkams arba žydams pada
ro ką nors gero, daleiskim, 
atspausdina lapelius, tas yra 
aršiausis lietuvių 
priešas. Bet kada Rusijos 
caras ir šiandien 
smaugia, kada visi geriausi 
tos Lietuvos sūnus badauja 
išguiti jo paliepimu Siberi- 
jos tundrose arba kankina
mi katorgoje, ir kada p. Yčas 
važiuoja tą carą sveikinti ir 
perka jam dovanas, "Lais
voji Mintis" nesako nė žo
džio. D-ras Šliupas su savo 
šeimyna net protestą para
šė prieš soeijalistus, kam jie 
pasakė, kad Yčas negerai da
rė.

Daktare, kurgi sąmonė?
Toliaus "L. M." užmeta 

socijalistams nemandagumą 
ginčuose, o pati štai kaip 
mandagiai užgieda:

”Ko geresnio nė galima laukti nuo 
tų, kurie iš Giltiniečių glitų pabėgę 
apsigyveno čion po svetimais vardais, 
idant nesužinotų jų sutrinu rankų, 
nors sielos sutrinumas visiems aiškus 
kaip ant plaštakos. Bet visuomenė 
dar gali pasakyti tiems pakvaišė
liams: atskaita pinigų, aukautų Tau-

tautos

Lietuvą

tos Namams Vilniuje, bus daviama 
visuomenei, jų niekas nepavogs nė 
sunaudos ypatiškiems reikalams;” (vi
sur musų pabraukta. Red.)

ir tuojaus vagina socijalis. 
tus:

"bet kur atskaita revoliucijos me
tu surinktų pinigų ? ir kas galvojasi 

už sunaudojimų tų pinigų paskirta, 
jai lietai? Teko klausinėtiesi dau
gelio iš Lietuvos atvykusių žmonių 
apie tąjį sunaudojimą, ir atsakymas 
labai neužganėdinantis tenka išgirsti. 
Tad ažuot šmeižus Tautiškąjį Namą 
Vilniuje ir teršus ypatas, ponai soči- i 
jalistai išduokite bent sykį tikrą ir; 
teisingą atskaitą, kur, kam ir kaip 
suvat toję esate revoliucijos metu su-j 
aukautus pinigus?”

Teisingai ant to atsako 
d-rui šliupui "Kova:"

"Labai keista, kad Šliupas, žmogus, ’ 
žinantis dabartines Rusijos ir Lietu 
vos sąlygas, užsispyrė atskaitų, ku
rios parodytų valdžiai revoliucijonie- 
rių žingsnius, išduotų jų vardus ir ap
reikštų jų revoiiucijine stategiką...

"Ant galo, tegu dr. šliupas labai ne-1 
vagina socijalistų, nes visaip šneka 
ir apie tuos revoliucijos pinigus,- ku
rie buvo pas dr. Šliupą.

"Štai keli Philadelphi'os lietuviai 
biznieriai pasakoja, kad Šliupas ne-1 
galėjo parodyti kvitų nuo revoliucijos 
pinigų, kurie turėjo būt jo pasiųsti. 
Šliupą* vadina soeijalistus ir revoliu- 
cijonierius vagimis be faktų, bet ką 
jis pasakytų, jeigu męs jį taip pava
dintume ?”

Ir taip d-ras šliupas pasta
ruoju laiku pradėjo vis tan
kiau ir tankiau daryti tokias 
donkišotiškas ekspedicijas 
prieš soeijalistus. Nejaugi 
gerbiamas daktaras nori to- 
kiuo budu atsidėkuoti soci
jalistams už tai. kad jie vi
suomet jį garbino, kad pla
tino ir da bebeplatina jo lei
džiamą "Laisvąją Mintį?" 
Socijalistai neręikalauja ne
užpelnytų pagirimų. bet ne
nori kad juos kas ir šmeižtų. 
Vieton paduoti socijalistams 
ranką, vieton kovoti išvien 
prieš juodąją armiją, kuri 
taip skriaudžia medžiagiškai 
ir dvasiškai musų liaudį, 
d-ras Šliupas urmu pradėjo 
eit prieš soeijalistus. Pasiro
do. kad pas jį visai nėra pa
stovumo. Jis kaip įsibėga į 
katrą pusę, tai griaują viską, 
ir ką reikia ir ko nereikia. 
Tai vėl paskui staiga kaip 
pakryps į kitą pusę, tai ten 
viską savo kelionėje griau- 
ja. Taip ir blaškosi į visas 
puses, tiesaus kelio neturi. 
Tai taip išrodo d-ro Šliupo 
pirmyneiga.
"Kapitalas" leidžiama vals

tybės lėšomis.
"Pirmyn" perspausdino 

iš "Die Neue Zeit" žinią, 
kad pirmas K. Markso "Ka
pitalo" tomas finų kalboje 
išeisiąs maždaug į metus lai
ko. 12 atskirų sąsiuvinių, po 
64 puslapius kiekvienas.

"Vertimą atlikę filozofijos magist
ras O. W. Louhimouri, paskui patai
siusi jį tam tikra komisija iš politi
kos ekonomijos specijalistų ir kalbos 
žinovų. Suomių kalboje 'Kapitalas’ 
vadinasi ’PAAOMA.’

"Pirmo tomo vertimas, taisymas ir 
1.1, apsiėjo į kokius 12,000 finiškų 
markių. Tas lėšas padengia valstybė 
iš 50,000 markių, kuriuos kasmet fi
nų parlamentas skiria finų literatū
ros parėmimui.”

"Pirmyn" pažymi nuo sa
vęs. kad tai da pirmas kar
tas visoje žmonijos istorijoj, 
kad pagarsėjusio revoliuci- 
jonieriaus ir socijalisto raš
tai leidžiami valstybės lėšo
mis.

Nėra to nedėldienio, kad ne
būtų socijalistų koncerto, 

prakalbų ar paskaitos. Taip
gi retas subatvakaris, kad 
nebūtų teatro. Ir visuomet 
pas juos pilna publikos. Ne
seniai socijalistai vaidino 
"Mariją MagdaUetę.” tai 
tiek svieto privažiavo, kad 
prie teatro užsikimšo gatvė, 
sustojo gatvekariai. Apie 
400 žmonių turėjo grįžti na
mo, negavę sėdynių. Dabar, 
17 sausio, socijalistai tą vei
kalą atkartoja. Ir toks Bas- 
teinis pliauškia, kad So. Bos
tone socijalistams jau vie
tos nėra.

"Laisvė" kelsis Chicagon?
Mums teko girdėti, kad 

"Laisvė" ketina keltis Chica
gon, ar tai tiesa, negalim 
tvirtinti. Bet tas gandas pa
siekė jau klerikalų ausis. Tu-, 
las Bastenis iš So. Bostono 
apie tai rašo ”D-ge.” Jis aiš
kina. buk "Laisvė” esanti 
priversta keltis kitur, nesi 
So. Bostone "cicilikams pa
sidarę jau per ankšta.” Tai 
paprastas pliauškimas,ko
kiais tas Bastenis visuomet 
užsiima. Jeigu "Laisvė” ir 
kelsis, tai ne dėl to, kad So., 
Bostone butų ”per ankšta,”: 
bet greičiausia dėl to, kad 
darbininkiškas laikraštis 
Chicagoj labai reikalingas. 
Chicago didžiausia lietuvių 
kolonija, o lietuviai neturi 
tenai nė vieno laikraščio, ku
ris galėtų teisingai atstovau
ti jų reikalus. Tiesa, yra te
nai "Lietuvių žurnalas,” bet 
tas mėnesinis — jo permaža. 
Kaslink So. Bostono, tai čia 
socijalistų spėkos kasdiena 
vis auga. Socijalistai čia u- 
žima pirmutinę vietą kultū
riniam lietuvių judėjime.
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DA APIE MANIFESTĄ.
Negalėdami atsakyti kiek

vienam atskirai, da kartą 
perspausdiaam tą manifesto 
dali, kur paliečiama norin
čius grįžti i Lietuvą arba i 
Rusiją.

Štai to manifesto žodžiai: 
Paliuosuoti, kaip nuo baus
mės. taip ir tardymo ir teis
mo asmenis, prasišalinusieji 
nuo kareiviavimo atlikimo, 
jeigu jie sugrįžo ligi 21 d. va
sario 1913 m., arba sugrižš 
ne vėliau, kaip už metų nuo 
šios dienos.

Paliuosuojami nuo viso
kios atsakomybės ir baus
mės visi tie, kurie ar tai 
per Japonų karę, ar vėliau 
prasišalino, kada buvo daro
ma mobilizacija. Jie visi ga
li sau ramiai grišti i Lietu
vą ligi 21 d. vasario, 1914 m.

Lyginai paliuosuojami nuo 
bausmės ir tie, kurie pabėgo 
prieš liosus, kurie net ištrau
kę liosą arba net tiesiog iš 
pulko pabėgo, šiems visiems 
taip pat dovanojama baus
mė už pabėgimą, jeigu su- 
grįžš ligi 21 vasario, 1914 m.

Visi pabėgę nuo liosų arba 
iš pulko turės atitarnauti 
kareivijoje.

Reikia atsiminti, kad pa
gal naujuosius kareiviavimo 
Įstatus, pabėgėliai nuo karei
vi jos bus skaudžiai baudžia
mi — keli metai katorgos ir 
bus atimtos nekurtos teisės. 
Taigi, kas da mano grįžti 
Lietuvon, būtinai turi pasi
stengti sugrįžti pirm 21 va
sario, 1914 m.

Taipgi, ne visiems pabėgė
liams reikia tarnauti. Pagal 
įstatymų kareivijon teima 
iki 33 metų amžiaus, todėl 
kas pabėgo nuo karei vi jos, o 
dabar turi 33 metus, gali 
grįžti, nebijodamas nė karei
viavimo, ne bausmės.

Per Japonų karę ir per vė- 
lybesnes mobilizacijas pabė
go iš baimės daug tėvų, ap
leidusių savo šeimynas ir 
vaikus. Taigi šįmet galima 
ramiai grįžti, o jeigu jau tu
ri 39 metus, tai nereikės 
stoti net karei atsitikus.

Sugrįžti reikia būtinai ligi 
21 d. vasario šių 1914 metų. 
Kas sugrįžš vėliau, tas netik 
negalės pasinaudoti šiais pa
lengvinimais, bet dar bus 
skaudžiau baudžiami.

Tikimės, kad dabar iš to 
bus aišku kiekvienam ir bu
tų geistina, kad klausinėji
mai apie tą manifestą nors 
sykį užsibaigtų, nes aiškiau 
męs nieko negalime pasakyt.

Į

PITTSBURGH, PA.
Jau apie septyni metai, 

kaip Pittsburge yra susitvė
rus draugystė ”Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje,” ir susitvėrę jau yra 
4 kuopos, per visas 4-rias 
kuopas narių yra apie 500 ir 
kiekvienam susirinkime pri
sirašo vis daugiau.

Gruodžio 21 d. buvo rinki
mas Centro viršininkų Mc- 
Kees Rocks, Pa., 2-ros kuo
pos svetainėj. Pirmininku 
išrinkta P. Liepas, pagelbi- 
ninku — J. Rodamskis, Sek
retorium — P. Pranskevi- 
čius, iždininku — K. Vara- 
šius. Pittsburgietis.

——
ra scena, kam ji įsteigta? 
Kuomet jie supras, jog teat
ras — tai šventvietė — gy
venimo mokvnkl ? Męs {'te
atrą einame atgaivinti savo 
nuvargusią sielą, slegiamą 
kartais gyvenimo; einame 
tenai pamatyti musų gyve
nimo klaidas ir jas taisyti. 
Bet kuomet šventykla yra 
paverčiama trenksminga 
smukle, dvokiančia durnų ir 
alkoholio raugu, kur, vietoj 
gaivinti sielą, prislegi ją 
blogų įspūdžių našta, ar ver
ta ten eiti? Gana, duokit 
ramumą...

Kadir ištisus laikraščio 
lakštus apie tai prirašytum, 
kažin ar ką pagelbės. Pa- 
galiaus gi apie programą 
(dievaž! kone užmiršau). 
Pradžioje buvo p. St. Straz
do prakalba, vėliau kalbėjo 
inž. K. Gugis, gana įspūdin
gai, apie Kristaus mokslą ii 
gyvenimą, kaipo vienintelį 
žmonijos išganingą meilės 
ir doros mokytoją. Toliau 
sekė visa krūva (5) monolo
gų. kurie, išskyrus "Sufragi- 
stės” monologą (Norvaišai
tė) ir "Kas tam kaltas” (Ga- 
linskaitė), netik jokio įspū
džio nepadarė, betgi nič-nie- 
ko negalima buvo suprasti. 
Pramogoj. į kurią atislankė 
šimtai publikos, panašus "di
alogai,” kaip Jono ir Onutės 
sužiedotuvės, atliktos "mie
gančios” porutės (V. M. ir 
M. N-tė), stačiai nedaleisti- 
ni. 
liko! 
kaip 
pas 
beiškentusi pradėjo 
triukšmą,

jalistais ir net su svetimtau- 
< čiais, negu su musų tautie- 
. čiais. Iš to musų tautiečiai 
. labai pasipiktino. Dabar jie 
. susitarė rengti "diskusijas” 
. ant temos, ar gali lietuvės 
į merginos vaikščiot su sve

timtaučiais. Jeigu diskusi- 
. jos pasiseks, tai jie žada pa

kelti protestą ir boikotuoti 
tas merginas. (Kaip jie gali 
boikotuoti, jeigu jie patįs y- 
ra boikotuojami? Red.). 
Drebėkit, lietuvaitės.

Puslenkią.

MONTELLę, MASS.
Liaudies Namo fėruose, 

kurie prasidėjo 8 gruodžio 
ir tęsėsi per visą savaitę, 
žmonių atsilankė gana 

- daug. Iš fėrų, apvaikščioji- 
mo ir baliaus, kuris buvo 29 
lapk., pelno paliko $1,578.63. 

Moterų draugija "Birutė” 
surengė 19 gruodžio mitin
gą su prakalbomis ir įvai
riais pamarginimais. Kalbė
jo F. J. Bagočius apie svar
bumą organizacijų ir mote
rų reikalus. Kalbėtojas pa
liko gerą įspūdį. Į draugy
stę prisirašė 14 naujų narių.

Naujojoj parapijoj kilo 
nesutikimas: Kunigas nuro
do pirkti ant Main str. kluo
ną su namu ir pakeisti kluo- 

, ną į bažnyčią, o namas yra 
gana geras, tai galėsiąs ku- 

niekad nigas gyventi. Kaziuku va-

ST. LOUIS, MO.
Pagirtinas streikas. Straus 

Co. vergai nesiduoda kom
panijai apgauti. Streikie- 
riams išstreikavus 17 savai
čių, kompanija buvo privers
ta taikytis su streikieriais 
ir buvo jau sutarta grįžti 
prie darbo su iškilme ir mu
zika. Bet tas, matyti, kom
panijai nepatiko. Ji prane
šė streikieriams, buk ji ne
turinti užtektinai darbo ir 
negalinti visų priimti. Strei- 
kieriai nors ir gana nuvargę, 
bet visgi nesidavė kompani
jai suvedžioti, ir davė šiokį 
atsakymą savo išnaudoto
jams:* "Męs tol streikuosi
me, pakol mus visų nepriim- 
sit atgal.”

Kompanijai neišpildant I 
streikierių reikalavimo, 
streikas išnaujo užsiliepsno
jo ir daug energiškiau tie 
patįs darbininkai pradėjo 
kovot su savo išnaudotojais. 
Šiame streike yra daug ir 
merginų, kurios kariauja ly
giai su vyrais. Jos nebijo iš
eiti gatvėn ir bariies su ske- 
bais, nurodant ,jog jie tokie 
pat rankpelniai, kaip ir tie 
streikieriai, o šiandiena pa
deda kapitalistams mušti al
kanus darbinikus.

15 dieną gruodžio 30 mer
ginų areštavo už pikie-, 
tavimą. Nors ir pirma 
areštuodavo, bet i.„L_2 „
nedrįso tiek daug vienu sy- Į Abračinskas aukau-
kiu areštuoti. Mat kompa
nija tikėjosi tuomi nugąs
dinti streikierius, o valdžia 
pasinaudoti bausme, nes lig- 
šiol merginos buvo baudžia
mos po 50c. Tiesa, pusė do
lerio ne dideli pinigai, jei tu
ri, bet kaip jų nėra, tai 50c. 
daug reiškia skurdžiui. Ir 
streikierės šiuo žygiu susita
rė nemokėti bausmės, o pa
kelti protestą. Suprantama, 
kapitalistų teismas biednų 
mergaičių protesto neišklau
sė, ir nusiuntė kalėjiman. 
Merginos kalėjime dainavo, 
duris spardė, ir tiek triukš
mo pridarė, kad net pati po
licija džiaugėsi gavus prisa
kymą paleisti jas.

Nekaltas avinėlis. 
foleyTala. 

Lietuviškos ūkės.
Čia esam apsigyvenę ant 

ūkių keli lietuviai, visi iš De- 
troit, Mich. Turime nusi
pirkę po 40 akrų žemės, še
ši iš mus vedę, du pavieniai.

Šioj apielinkėj yra puikios 
žemės ir lengva išdirbimui. 
Oras geras, ypač vasaros 
laiku. Vasarą nėra didelių 
karščių, o žiemą nėra šalčio, 
nes gyvenam pietinėj daliję 
Alabamos. Iš rytų ir pietų 
apie mus guli ežeras Gulf of 
Mexico. Augštumose au
ga geltonosios pušis, o klo- 
nyse ir prie upelių 
medžiai. Iš vaisių čia auga 
obuoliai, grušios, slyvos, vy
nuogės, orenčiai, citrinos, fy- 
gos, o kaip kas da augina ir 
bananes. Iš javų čia auga 
kukurūzai, ryžiai, avižos ir 
šabalbonai kelių rųšių. Kaip 
kas sodina vatą ir cukrines 
nendres. Saldžiosios bulvės 
čia užima pirmą vietą. Taip
gi sodinama prėskosios bul
vės ir pinacai. Iš daržovių 
auga agurkai, arbūzai, dy- 
nės ir skvaš, o taipgi svogū
nai, ridikai, gručkai, kopūs
tai, pastarnokai, mokvos ir 
puikiausios radastos, kurios 
žydi per apskritus metus. 
Taipgi ir daržovės auga per 
ištisus metus.

Kiek daržovių ir javų čia 
ūkininkas užaugina ant 40 
akrų, tai žiemių ūkininkas 
negali užauginti ant 100 ak
rų.

Čia atvažiuoja daug ligo
nių iš žiemių gydyties tyru 
oru ir vandeniu. Tarp lietu
vių gražus sutikimas. Visi 
pirmeiviai, tik vienas pus- 
kryžiokis. W. A. Naujokas.

LAWRENCE, MASS.
Čia yra keliatas garsių 

tautiečių, su kuriais lietu
vaitės nenori vaikščiot. Jos 
visad geriau sutinka su soci-

t

I

lapuoti

ja $100.00, kad tik statytų 
prie jo krautuvės. M. A. no
ri pagerinti biznį, kunigas 
nori geros klebonijos, o vys
kupas bažnyčios ir turto. 
Kaziukai nesusipratę aukau
ja kruvinai uždirbtus cen
tus palaikymui savo išnau
dotojų. Jauna Mergaitė.

DUBOIS, PA. 
Darbai sumažėjo—streikas.

Musų miestelije darbai su
mažėjo, dirbtuvės pradėjo 
dirbti po 7 valandas į dieną 
ir daug darbininkų atleido! 
Vienos kasyklos streikuoja 
jau 4 savaitės. Streiko prie
žastis tokia: vienas darbi
ninkas atsisakė prigulėt prie 
unijos ir kompanija atsisakė 
išvaryt jį iš darbo: tokiu bu
du darbininkų vadovai iššau, 
kėstreiką ir pradėjo mokėt iš 
unijos pašalpą.

Čia yra kelios lietuvių 
draugijos: Vytauto, Jurgio, 
Saldžiausios širdies, šven
tos Kateriuos (moterų) ir 
Kliubas. Neviena nieko ne
veikia, išskyrus girtuoklia
vimą. Kliubas kas nedėldie- 
nis ištraukia po 20 baksų a- 
laus. Lietuviai turi čia ir 
svetainę, bet pelno iš jos jo
kio nėra, kas metai turi da- 
dėt po kelis dolerius. Buvo 
inešta, kad įtaisytų sceną, 
bet kur tau, kaip pradėjo 
rėkti: mums to nereikia! 
Taip ir liko.. Onutės vyras.

CHICAGO, ILL. 
Kalėdų vakaras.

M. Meldažio salėje Kalėdų 
vakare (25 gruodžio) 22 kp. 
Liet. Sąjungos Amerikoje 
rūpesčiu buvo surengtas me
tinis vakaras-koncertas. 
Programa gana plati, susi
dedanti net iš 19 dalykėlių. 
Vakaras, rodos, kaipir visi 
chicagiečių liet, vakarai, nie
ku ypatingu neatsižymėjo ir, 
rodos, nevertėtų užimti laik- 
raštije vietos jo kritikai. Te
čiaus radosi jame kaip iš pu
blikos, taip ir iš rengėjų pu
sės keliatas stambių ydų 
(kas gi be ydų?), kurios ne
gali likti neiškeltos į aikštę 
ir neatitaisytos.

Publikos į šį vakarėlį pri
sirinko tiek, jog vos į salę 
besutilpo, vargiai kuomet 
tiek jos susirenka. Bet, jau 
ta publika... publika!... Ne- 
besuvokiu ir kaip ją pava
dinti. Ji švilpia, kaukia, 
šnypščia... stumdos, klykia... 
ruko... Ir vis tai laike pro
gramos išpildymo. Kuomet 
tie musų "Sermėgėliai Jur
giai,” kurie užsidėję baltą 
apykaklę ir juodą Amerikie
čio švarkelį diddžiuojasi sa
vo puikybe, supras kas tai y-

Ištikro, miegodami at- 
Visą laiką stovėjo, 
stuobriai ir tik lu- 

krutino. Publika ne
kelti 

kad nuvaikius 
juos nuo scenos. ‘ Viena, tai 
da galima buvo truputį pa
sigėrėti, mažų Bigeliukų 
muzika (smuikas ir pianas), 
Hermano orkestrą ir "Lais
vos jaunuomenės choru,” 
Katiliaus vedamu, nors 
dainelėse ”Kad aš noriu ver
kiu” ir ” šaltyšius” sulygi-] 
nant, kaip pačiam jų kompo- l 
zitoriui St.- Šimkui vadovau- I 
jant sudainuojama, matėsi | 
didelis skirtumas, lyg visos I 
meliodijos butų buvusios i 
perkeista. Vakaru mažai <
kas tebuvo patenkintas. Ga-
lop, negaliu nepapeikti labai 
negražų ir nesąžinigą įren
gėjų pasielgimą, paskyrime 
dovanų už atvirutes. Pro- 
grame buvo rašyta: bau
giausia gavęs atviručių, 
gaus pirmą dovaną $6.00 
vertės, naujus "čeverykus,” 
arba, kaip nuo estrados p. 
Strazdas paaiškino, $3.00 pi
nigais. Taigi sulyg teisybės 
pirmąją dovaną laimėjo p-lė 
K. Paršiukaitė, gavusi 88 at
virutes. Bet kada užsibai
gus krasai jinai to pareika
lavo, tai įrengėjai užgiedo
jo giesmelę, sakydami, jog 
pirmos dovanos neduosią, 
nes reikią, kad butų gauta 
100 atviručių. Na ir kame 
gi čia teisybė? Rengėjai ai
škina, kad tai esą progra
mos klaida ir sako buk nuo 
estrados buvo apie tai pa
aiškinta; ištikro gi apie tai 
nebuvo nuo estrados prasi
tarta. P-lei Paršiukaitei 
buvo įteikta antra dovana 
(auganti gėlė), kurios ji vi
sai nepriėmė. Jau vardan tos 
publikos, kuri prijausdama, 
savo skaitlingu atsilankymv 
davė kuopai geroką pelnai 
reikėjo nepasirodyti tcl 
kiais... Argi jums smagi! 
jei didžiuma publikos labi! 
tuomi pasipiktino? Geriau 

teisintis nei nemėginkite, 
nes faktas faktu ir pasiliks, 
o liudinkų dešimtis.

Petras Kurkulis.

>

CHICAGO, ILL. 
Kruvina kova su kunigu.
Ant 18 d. gruodžio buvo 

sušauktas šv. Jurgio parafi- 
jos parapijonų suimkimas 
prieš kun. Kraučiuną, Frei- 
heit Tumer svetainėj, 3417 
So. Halsted str. Žmonių mi
nios stovėjo net nuo 6 vai. 
vakaro laukdami atidarymo 
svetainės; ant šaligatvioA



KELEIVIS
<

prie svetainės durų buvo 
toks susigrūdimas, kad ne
vienam ir šonus aplaužė, y- 
pač daug nukentėjo mote
ris. Svetainę atidarė 7:30 
vai. Pasidarė baisiausis su
mišimas. Stumdėsi, min
džiojo vienas kitą, kliksmas 
moterų neišpasakytas. Tar
pe durų stovintieji policistai 
traukė į vidų žmones, stum
dė gruzdami laiptais augš- 
tyn, kaip gyvulius skerdyk
lose. Kaip prisipildė svetai
nė žmonėmis, priėjo slaptų
jų ir šiaip policistų. Tuomet 
įėjo policijos perdėtinis, už
lipo ant estrados, kur buvo 
susirinkimo pirmininkas J. 
D., ir nieko nelaukdamas 
davė buože per stavintį ant 
stalelio uzboną su vandeniu 
— sutrupino į šipulius. Pirm, 
mėgino parodyti leidimą iš
duotą miesto valdžios susi
rinkimui laikyti, bet polici
jos perdėtinis neatkreipė į 
tai nė atidos. Nutvėrė pir
mininkui už gerklės ir nu
metė nuo estrados. Tas ant
ru kartu užlipo, bet tas pats 
policijos perdėtinis nusitvė
rė net už buožės. Nekurie 
šoko į pagelbą susirinkimo 
pirmininkui, bet kur tau! 
Tuojau policistų buožės pa
sipylė ant žmonių galvų. Aš 
pats mačiau, . kaip vienam 
kraujas ėjo iš galvos. Tai 
dabar supratome, kuomi yra 
musų kirpikas. Jis su poli
cijos pagelba nori žmones 
numalšinti. Albertas.

VALPARAISO, IND.
Pas mus pradėjo mokslei

viai darbuotis. Neseniai lie
tuvių moksleivių Susiv. Am. 
2-ji kuopa surengė puikų va
karą. Z. Vitkauskas kalbė- 
j’o apie Amerikos moksleivi
ją. Vietnis kvartetas, susi
dedantis iš Sinkaus , Kliau- 
go, Rimkaus ir Paukščio pa
dainavo keliatą lietuviškų 
dainelių. P-lė Strikulytė pa- 
dekamavo porą Maironio ei
lučių. Naujalis puikiai sulo
šė monologą „Girtuoklis.” J. 
Kazanauskas paskambino 
ant gitaros.

Atsilankę draugai iš Chi
cagos irgi prisidėjo. Taip, p. 
Biežis kalbėjo temoje „Mok
sleivijos priedermės,” p. Bu
činskas kalbėjo temoje „Mu- 

isų scena,” p. Mikolaitis kal- 
j| bėjo apie atlikimą prieder- 
Bmių, St. Dargužis temoje 
f „Musų kelias”

dabartinius 
niekintojus ir liepė plačiaus 
draugams žiūrėti mokslo 
pasaulin.

Laimingos kloties jums, 
jaunuoliai, tegul gyvuoja 
jūsų jaunutė organizacijėlė.

J. Europietis. 
BROOKLYN N. Y.

27 gruodžio atsibuvo teat
ras ir balius parengtas Liet. 
Kelionei Pašalpos Dr-jos 1- 
mos kuopos; vaidinta trijų 

^veiksmų drama ”Lizdas na- 
Bhiinio Liūto.” Vaidinimas
■ pavyko, ypač gerai lošė J. 
■Sadauskienė ir Z. čenkiutė, 
■kiti irgi atliko savo užduotis 
■pusėtinai; pertraukomis bu- 
■vo deklamacijos — išėjo ge- 
| rai. Potam buvo dialogas 
I „Aficieras su kareiviu” — 
I pusėtinai prijuokino publi- 
Įką; paskui išėjo ir Džian
■ Bamba su savo „spyčiais,” 
| jisai publikai, rodos geriau- 
| šia patiko, nes buvo iššauk- 
I tas net kelis kartus; pasibai- 
I gus programui L. G. Kliubo 
į vyrų choras sudainavo porą 
Idainelių ,o taipgi ir plačiai 
Įpagarsėj’ęs „Aido” choras; 
■pastarasis buvo iššauktas 
Jhntru kartu. Butų geistina,
■ kad virš minėti chorai, ypač 
įkuriame dalyvauja dauguma 
[socijalistų, pasimokintų su-
■ ainuot nors kada socijalis- 
Fiškų dainų, dabar gi dainuo- 
Įia vienas ir vis tas pačias 
Idainas. Publikos buvo virš 
[penkių šimtų žmonių; mato- 
I mai šitai draugijai gerai se- 
Ikasi. Ir linkėtina jai gero 
| pasisekimo, nes viskas vei- 
Įkiama progresivišku keliu.

Ugavyžis.

— nupeikė 
moksleivijos

CHICAGO, ILL. 
Lietuvis užmušė lietuvį.

Bedarbė.
Rockdale, III., apie 30 my

lių nuo Chicagos, Adeikis už
mušė Aleksandrą Tamošau
ską, 42 metų amžiaus, per
skėlė kirviu galvą. Priežas
tis užmušimo, tai yra sulyg 
paties užmušėjo, kuris da
bar sėdi kalėjime, buvo to
kia : užmušėjas gyveno su A. 
Tamošausku vienam name ir 
su kitu lietuviu susidėjęs 
pradėjo vogti daiktus iš ge
ležinkelio karų. Tamošaus
kas bijodamas, kad kartais 
ir jam nebūtų bėdos, liepe 
vagiui išsikraustyti. Šitas 
užpyko ir parėjęs sykiu su 
Tamošausku iš saliuno davęs 
kirviu galvon. Kirvį turė
jęs jau iš kalno parūpinęs. 
Kada Tamošauskas parpuo
lė ant grindų, užmušėjas da 
kelis kartus davęs kirviu 
galvon, kol visai jo neužmu
šęs. ' Atlikęs tą kruviną dar
bą, išėjo laukan ir užėjęs į 
kokio ten svetimtaučio sa- 
liuną pradėjo gerti. Bet sa- 
liunininkas patėmijo, kad jo 
rankos kruvinos ir jisai išro
do persigandęs ir sumišęs. 
Išgėręs kelis stiklus prašė 
saliunininko, kad parašytų 
ką ten jo knygutėj, bet ir ta 
knygutė buvo visa kruvina. 
Saliunininkas matydamas, 
kad jau čia yra kas nors ne
gerai, išsitraukė revolverį 
iš po baro ir liepė Adeikiui 
stovėti ant vietos, o kitas 
tuotarpu pašaukė policiją 
per telefoną. Pribuvo poli-

■ ja ir nuvedė jį kalėjiman,
■ kur jis prie to visko ir prisi

pažino.
Dabar Chicagos didmies

ti ie prasidėjo bedarbė; dau
gybę darbininkų paleido iš 
visų dirbtuvių, o kitos vėl 
dirba nepilną laiką. Ir j’ei- 
gu tęstųsi tokie laikai kiek 
ilgiau, tai nevienas pamatys 
vargo ir bado, kuris neturės 
darbo. ”Daily News” dien
raštis rašo, kad komitetas 
bedarbių šelpimui padarė 
paklausimą į 100 didžiųjų 
vietinių dirbtuvių, ar page
rės darbai per ateinančius 
keturis mėnesius. Atsaky
mą gavo, kad niekas negali 
to žinoti.. O taipgi buvo 
klausimas paduotas, kas per 
priežastis, kad dirbtuvėse 
sumažėjo darbai. Atsakymą 
gavo nevienodą, bet vis bu
vo nurodoma šitos trįs prie
žastis : negavimas užsaky
mų, naujas tarifas ir dabar
tinis piniginis bilius, kuris 
yra svarstomas Washingto- 
ne (dabar jau užtvirtintas. 
Red.-. Dėl tų tai permainų, 
kurias dabar demokratiškoji 
partija vvkdina ir sustoja 
darbai. Ir tokiu budu darbi
ninkai gali pamatyt tiek var
go, kiek matė 1893 m. kad 
Cleveland buvo prezidentu. 
Bet tą sykį nors pragyveni
mas buvo pigus; žmogus bė
doje galėjo pramisti dieną 
su keliais centais; dabar gi 
ir su doleriu netoli galima 
nueiti. Taigi kas neturi dar
bo, miestas čia jau duoda 
juodos kavos puoduką ir 
duonos šmotelį vieną sykį į 
dieną; ir tokių jau yra 10,000 
Chicagos mieste. O nakvy
nė tai ant plikų grindų, nes 
vienam name yra tik 175 lo
vos. o kas naktį guli po 800. 
Tai tau ir Amerika, o ypač 
tokiems, kurie centus pralei
do smuklėse, o dabar neturi 
darbo. Anton Booben.

mavičių ir pradėjus traukti 
svaiginantį skįstimą, prasi
dėjo ir debatai, kaip tarp 
girtų paprastai būna. Na, 
ir daugiau susirokavus Ali- 
šauckienė, nieko nelaukda
ma, pagriebus butelį vožė A- 
domavičiui per valgomąją, 
ir pusėtinai ją suardė. Tas 
žmogelis turėjo kreiptis į 
teismą, reikalaudamas šio
kio tokio užtarimo. Žinoma, 
skvajeriui reika pinigų, tad 
jis tik ir laukia tokių švenčių 
ir tokių bylų, kaip Adomavi
čiaus su Ališauskiene. Vie
nok šiuo kartu byla ant vie
tos nepasigaigė, tai Ališaus
kienė likos pastatyta po $400 
kaucijos, o byla, rodos, eis į 
Pottsvilles teismą, kur dau
giau lėšuos.

O štai ir antras atsitiki
mas, taipgi įdomus. K. la
bai sumušė savo uošvį, už ką 
likos areštuotas ir pastaty
tas po $800 kaucijos iki teis
mui. Buvo taip. Tasai K. 
su savo motere nesutinka 
jau nuo ilgo laiko. Tų nesu
tikimų priežastimi esanti pa
šalinės ypatos meilė. Perei
tais metais buvo net skanda
lų. Vyras norėjo nušauti 
jos mylimąjį ir ją pusėtinai 
primušė. Bet tas jau praė
jo. Tik štai dabar per Kalė
das K. vėl patėmijęs ką ten 
negero, ar vien tik atsiminęs 
praeitį, ir vėl prasidėjo skan- 
dalas. Savo moterį pradėjo 
taip mušti, kad išrodė, jog 
jai bus jau galas. Moteriš
kės tėvas užsistojo už dukte
rį ir tiek nabagas gavo, kad 
vos tik gyvas liko. Nežinau 
kas tai porai yra? Tėvai a- 
biejų karšti katalikai. Ji net 
ir davatka, kas savaitė eina 

išpažintin. Mergaitė taipgi 
buvo geroj’ katalikiškoj dva
sioj auklėjama. Buvo kan- 
tarka iki ištekėjo. Šliubą 
taipgi ėmė su visais kunigo 
palaiminimais. O dabar 
mušasi ir gana. Doros nė 
šešėlio.

26 dieną gruodžio, t. y. an
trą dieną Kalėdų, ant Phila- 
delphia & Reading geležin
kelio tapo suvažinėti du lie
tuviai, taipgi, rodos, per gir-, 
tvbę. Tą dieną, mat, Readin- 
go kasyklų buvo išmokestis, 
tai atsiėmę ”pedes” grįžo 
jau namo. Einant per tiltą 
užbėgo trūkis. Du užmušė, 
o trečias nupuolė nuo tilto ir 
liko gyvas. Kazlauskas, ne
vedęs, prigulėjo prie Lietu
vos Sūnų Dr-jos ir draugi
ja palaidojo jį 28 gruodžio 
ant metodistų kapinių. Gri
gas buvo vedęs ir paliko 5-tą 
vaikų. Jo lavonas išvežtas 
29 gruodžio į Mahanoy City, 
Pa., nes neseniai išten buvo 
atvykęs ir tenai prigulėjo 
prie draugysčių, tai ten tapo 
ir palaidotas.

Negyvam vyrui jau nie
kas neskauda. Bet moteris 
su pulku vaikučių ką turi da
ryt netekus savo duondavio? 
Tikras vargas, o vis tai gir
tuoklystės vaisiai. Ir kada 
tie musų žmonės susipras 
griebtis apšvietimo, kuris vi
są blogą naikina.

Readingo Co. kasyklos 
pradėjo dirbti tik po 3-4 die
nas į savaitę.

J. Ramanauskas.

tiniai sumanė socijalistai, tai 
neužginčijamas faktas. Aš 
galiu tai ir prirodyti reika
lui esant. Taigi, ponai "pat
riotai,” nedrumskite van
dens. A. Vaitkus.

MONTELLO, MASS.
Montellos lietuviškų drau- 

vavo laisvesnių žmonių bu- Santaika laikytam
relis. L. S. S. 17 kuopos na
riai tankiai pakeldavo šį 
klausimą, bet ir vėl niekais 
pasibaigdavo. Ir taip besi
darbuojant 17 kuopai, tan
kiai rengiant prakalbas, kal
bėtojai nuolatos vis raginda
vo žmones statyti savo na
mą. Ir vis daugiau ir dau
giau žmonės pradėjo tam su
manymui pritarti. Galų ga
le pajudino tą klausimą ir vi
sos vietinės pagelbinės drau
gystės. Kiekviena draugys
tė paskyrė po tris atstovus 
ir pradėjo visi bendrai veik
ti, kolektuoti pinigus ir pirk
ti žemę. Tada atsirado ir 
priešų. Kunigai sutvėrė tuo 
tikslu dvi draugystes, mote
rų ir vyrų, kad organizuoto
mis pajiegomis stabdyti pra
dėtąjį darbą. Vienok nieko 
negelbėjo. Tankiai buvo ren
giamos prakalbos, susirinki
mai ir smarkiai sumušėm sa
vo priešus. Kada kunigėlis 
pamatė, jog nebegalės jau 
atsilaikyti, tada minėtas sa
vo draugystes atsiuntė prie 
tautiško namo valdybos, kad 
ir jos jau norinčios pristoti 
ir sykiu su pirmeiviškomis, 
draugystėmis veikti. Bet su
sirinkimas atmetė ant visa
dos savo priešus.

Tai buvo vienos rūšies 
priešai. Bet reikėtų para
šyti ir apie kitus. Tai buvo 
lietuvišikeji patrijotai, kurie 
daug-daug darė nesmagumų 
nuo pat pradžios. Jų buvo 
manyta pasinaudoti iš tos 
aplinkybės, kada iš pat pra
džios visi dirbo be. skirtumo 
namo naudai, o pirmininkas 
ir kiti viršininkai buvo tau
tiečiai ir visuomenė valdybai 
pilnai užsitikėjo. Taigi tuo
met tie patrijotai ir bandė 
taip susukti, kad tas namas 
pereitų į tautiečių privatiš- 
kas rankas. Jie norėjo, kad 
statyti namas be jokio kont- 
raktoriaus, patiems, o kada 
iš bankos be kontraktoriaus 
nebūtų galima gauti pinigų, 
tada tai ir butų proga musų 
patrijotams paimti namą į 
savo rankas, nes pas juos yra 
pinigų ir laiko visuomenės 
apgavimui. Bet keli suma
nesni darbininkai pasiprie
šino tokiems „patriotų” pie
nams. Pasirodė, kad jų bu
vo nutarta namas statyti už 
$22,000. Mat jie žinojo, kad 

i banka tiek pinigų neskolins, 
o žmonės tiek sudėt negalės. 

: Vienok keli protingesni 
draugai tuos pienus suardė, 
nusamdydami kontraktorių __ ____
u.ž .$19,000, trims tukstan- j j.o gj]ų jSpU(jį atsilankusioj 

j mai4? pigiau. Is bankos ga- publikoj; bent kelis sykius

griebdavosi paslaptas karče
mas naikinti, skųsdami jas 
policijai, o jeigu to dar neuž
tekdavo, tai patįs susitarda
vo ir eidavo gerti, manyda
mi, kad išgers visą alų ir to
kiu budu apvalys miestelį. 
Sunku buvo ir užsiminti apie 
liaudies namą, nors čia ir gy-

savo susirinkime 7 d. gruo
džio padarė galutiną atskai
tą, kiek įplaukė pinigų į L. 
T. N. Draugovės iždą iš lie
tuviškų draugysčių bei kuo
pų, kurios per pereitos vasa
ros sezoną rengė įvairius pa
silinksminimo vakarus nau
dai L T. N.; ir nutarė pa
garsinti lietuviškuose laik
raščiuose, kurios dr-stės 
kiek įnešė.

Įnešė sekančiai:
Šv. Roko dr-stė .... $187.24 

j L. U. Kliubas.......... 152.29
Liet. Mokslo dr-stė .. 104.80 
Birutės dr-stė..........123.00
Liet. Benas.............. 114.55
L. S. S. 17 kuopa .... 100.30 
L. T. R. .„Viesulą” .... 9.32

jo giminėms parodyt, kaip 
gražiai jis buvo palaidotas, 
sumanė padaryti paveikslus 
bažnyčioj ir prašė, kad ku
nigas pastovėtų. Kunigas 
prižadėjo, bet nestovėjo. Tik 
vėliau našlė dasižinojo, kad 
be $5.00 kunigas nenori duot 
savo nosį fotografuoti. Ka- 

l talikiškai! J. Dzūkas.

I

Viso $791.50
„Santaikos” įgaliotinis,

P. Balsys.
BINGHAMTON, N. Y. 

Statoma liaudies namas.
Gruodžio 27 d. atsibuvo 

lietuvių liaudies namo staty
mo bendrovės pirmas balius, 
kuris buvo parengtas su tik
slu padidinti iždą. Žmonių 
atsilankė neperdaug, vienok 
pelno bus.

Greitu laiku manoma jau 
pradėti statydinti namas. 
Visi pažangesnieji lietuviai 
karštai tą darbą remia: au
koja, perka Šerus, kolektuo- 
ja ir t.t. Visi dirba su pa
sišventimu, išskyrus du ben
drovės nariu, kurie dirba tik 
už atlyginimą ir dėl gešefto. 
Prie to da ir didžiuma para- 
pijonų (kurie nori bažny
čios) nėkiek neprisideda 
prie taip naudingo darbo. 
Jiems mat šis gyvenimas ne
rupi, bet anoji tuštuma už 
debesių: jie tik rūpinasi, kad 
kuo greičiausia nuvažiuoti į 
dangų. Na, keliaukit jus 

i sau laimingai, bet neužmirš
kit, kad čia liks jūsų vaiku
čiai, kurie gal nenorės po 
karčemas girtuokliauti ir 
peštis, bet gal norės užsiimti 
nors kiek prakilnesniais da
lykais — apšvieta, daile. Už 
taigi kol jus da į dangų neiš- 
sikraustėt, turit pasirūpinti 
nors apie jų gyvenimą. Pali
kime ką nors nuveikę musų 
ateinančiai gentkartei.

L. Simoliunas.
LIETUVIAI ARGENTI

NOJE.
Vienas mano draugas iš 

Argentinos rašo:
13 rugsėjo buvo L. D. D. 

į vakaras, vaidinta drama — 
| ”Jono širdis.” Vakares pali-

II

vo penkiolika tūkstančių Jr pUfoHka iššaukė gausiais del-

KALĖDŲ NAUJIENOS Iš 
MINERSVILLE, PA.

Kalėdos, kurios visų taip 
buvo laukiamos, prabėgo. 
Kad jos butų atnešę draugi
jai ką gero, nesimato . Bet 
alkoholio dievaitis pasipelnė 
gana gerai iš savo nelaimin
gu aukų...

Štai visa eilė nelaimingų 
atsitikimų ir nelaimingų au
kų. kurias čia nors trumpai 
apibriešiu.

Va pirmos Kalėdų dienos 
atsitikimai. Nuvėjus pasi
viešėti Stasiams Ališauc- 
kams pas savo švogerį Ado-

MONTELLO, MASS. 
Iš kur kilo lietuvių liaudies 

namas?
Daugelis jau girdėjo, kad 

pabaigoj praėjusių 1913 me
tų Montellos lietuviai įsikūrė 
savo namą. Taigi aš čia no
riu pakalbėti apie šitą lietu
vių kolioniją ir jos kilimą.

Apie 18 metų atgal lietu
viai čia, kaip ir kitur, pir
miausia sumanė pasistatyti 
savo bažnyčią. Pradėjo rinkt 
aukas ir pastatė. Prasidėjo 
kova su kunigais. Vieną iš
varydavo. kitą parsikviesda- 
vo, ir vis kunigėliai nunešda
vo parapijos pinigus. O mu
sų patrijotai vis rėkdavo, ne- 
pasiduokim, broliai lietuviai. 
Ir per suvirš 13 metų tokią 
kovą vedė Montellos lietu
viai. Kada kunigą prašalin
davo, neturėdavo ką veikti J

pastatė svetainę, kurią jau 
ir turim. O per visą tą laiką 
musų tautiečiai priešinos 
kiek galėdami, naudojosi vi
sokiais budais, kad tik už
kenkti tam darbui. Jie ne
sidrovėjo vadinti soeijalistus 
net vagimis; jie sakė, kad tas 
namas sugrius ir t.t. Užsi- 
puldinėjo tie žmonės turbut 
vien tik dėlto, kad socijalis
tai lyg vogte pavogė namą 
iš jų rankų ir pavedė jį vi
suomenei. Ir dabar da vis 
patrijotai varo agitaciją, sa
kydami, kad to namo pama
tai yra prikišti šiaudų, o pi
nigais pasidaliję socijalistai.

Aš čia socijalistų neaugš- 
tinu ir nesakau, kad socija
listai vra savininkais liau
dies namo; jie yra pasidar
bavę, kad tas namas butų i 
visuomenės, o ne kelių ypa
tų. Ir Montellos visuomenė 
žino gerai, kad ant to namo 
nėra nė vieno didesnio — visi 
lygus. Nors socijalistai ne
turėjo didelės sumos pinigų, 
bet jie visados buvo gyvais 
darbe. Jų kalbėtojai nuola
tos ragino tą namą remti. Ir 
kad tą namą statyti pirmu-
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miausio laipsnio, ir turbut 
užtai, kad čia jie turtinges
ni, tai visai ir užmišta augš- 
tesnį žmogaus gyvenimo sie
kinį. Yra ir tokiu sutvėri
mėlių, kad net stebėtina, 
kaip ir surado Los Angeles.

23 d. lapkričio Neprigul- 
mingas Pašelpinis Kliubas 
buvo parengęs balių, ant ku
rio tie žmogiukai neapsiėjo 
ir be peštynių. Rudžio nuo
dais apsvaiginę tas tamsias 
savo makaules, tartum tyčia 
nėrėsi iš kailio, kad parodyt, 
jog jie da nedaug skiriasi 
nuo keturkojų. Ciniški žo
džiai, šlykščios kalbos tik ir 
skamba, iš šalies klausant 
rausta net veidai iš gėdos.

L. S. S. 39 kp. jau prade
da šį-tą veikti. Ji rengia 
ant 18 d. sausio, 1914, vaka
rą ir balių. Bus perstatyta 
farsas „Audra Giedroje,”’ 
bus Džian Bambos „spyčiai,” 
Juras Ridzikas, dialogas iš 
„K.” Turtuolis ir Darbinin
kas ir deklamacijos. Taipgi ’ 
dainuos gerai išlavintas vo
kiečių choras. Svetainė: 
II61/2 E. 3 st.

Geistina butų, kad vieti
niai „Keleivio” skaitytojai 
pasistengtų išgarsinti ren
giamą vakarą, nes kitaip iš
garsinti labai sunku, kadan
gi lietuviai išsiblaškę po did
miesčio pakampes ir tuos, 
kurie neskaito darbininkiš
kų laikrašičų, sunku net ir 
sužinot. L. S. S. 39 kp. pusė
tinai gyvuoja; turi 20 narių 
ir apie $25.00 dol. kapitalo. 
Toliau ji mano smarkiau 
darbuotis tarp Californijos 
lietuvių. Povas.

LOS ANGELES, CAL.
Daugelis lietuvių rašo lai

škus su užklausimais apie 
čionaitinį orą, darbą ir t.t.

Nors jau kartą rašiau 
”Keleivije,” kada buvau tik 
ką atvykęs į Los Angeles, bet 
tas tik sukėlė pas tulus didės 
nį žingeidumą ir po tų žinių 
da daugiau pradėjo teirautis 
apie Californijos gyvenimą. 
Kadangi per laiškus nepato
gu ir veik negalima visiems 
suteikti platesnių žinių, tai 
aš da sykį „Keleivio” skai
tytojams bandysiu pabriež- 
ti apie Los Angeles, Cal., a- 
pylinkes.

Los Angeles stovi prie Di
džiojo arba Tykojo (Pacific) 
okeano, apie 3,000 su vir
šum mylių nuo New Yorko. 
Toliau į vakarus už Los An
geles saužemiu važiuoti jau 
nėra kur — vanduo. Los 
Angeles miestas veik apskri
tai apsuptas kalnais. Kal
nai vasaros laiku nuo karš
čių raudonuoja, lyg dega, o 
žiemos laiku augštesni bal
tuoja nuo sniego. Kalnų lin- 
kumoj žaliuoja laukai, noks
ta orenčiai ir lemonai. Oras 
dabartiniu laiku atvėso, bet 
dienos būna da šiltos, it va
sarą, tik vidunakčiai vėses
ni ; visados giedra ir giedra, 
tik du syk šioj žiemoj palijo. 
Oras labai sveikas, o ypač 
Los Angeles apylinkėj. Mies
tas švarus, durnų veik nėra, 
palyginus su rytų dūminiais 
didmiesčiais; vienok jį labai 
pradeda užteršti dykaduo
nių automobiliai, kurių nie
kur tiek nėra, kaip čia. Los 
Angeles miestas smarkiai 
auga; nėra tos dienos, kad 
nepabaigtų ir nepradėtų sta
tyti kelių gražių augštų trio- 
bų. Vienok neteisybė, kaip 
garsina kapitalistai, buk Los 
Angeles yra stebuklinga vie
ta, buk čia teka upė per vi
durį miesto, o ta upe plau- • 
kioja laivai, buk čia reika- ( 
laujama darbininkų ir yra j 
daug darbų. Teisybė, upė 
yra, bet joj tik akmenų griu
vėsiai, o vandens nėra ne 

lašo, jei bent kuomet prilija. 
Darbų yra, bet daug daugiau 
yra bedarbių, negu dirban
čių. Vienas socijalistas kal
bėdamas apskaitliavo, kad 
dabar Los Angeles bedarbių 
yra apie 35,000. Ir vargiai jis 
perdėjo. Nes kaip pažiūri 
ant Main, Los Angeles gat
vių — nuo pirmos iki penk
tai, tai vis stovi būriai be
darbių darbininkų. Čia dar
bininkų niekados ir pirma 
netruko. Ir kaip gali pri
trukti? Iš vienos pusės ne
toli Japonija, Chinija, Sibi- 
rija, o iš kitos — Meksika, iš 
kur daug ateivių nuolatos at
važiuoja darbų jieškodami.

Los Angeles biskį lengviau 
gauti darbas tik geriems a- 
matninkams, da lengviaus 
gauti tiems, kurie turi gerus 
paliudijimus, jog tikrai yra 
geru amatninku, o užvis 
svarbiausią rolę lošia anglų 
kalba. Čia visi amatninkai 
yra geriau apmokami, negu 
Rytuose.

Prastiems darbininkams 
su darbais yra taip, kaip ak
lai vištai grūdas surasti. Iš 
lietuvių bedarbių nesimato, 
kadangi čia jie yra veik visi 
amatninkai.

Lietuviai, kaip jau andai 
minėjau, gyvena labai gra
žiai. Tarp jų yra ir keliatas 
pasiturinčių biznierių. Vie
nas — M. Minkus, pasistatė 
didelę krutamųjų paveikslų 
svetainę, kuri jam lėšavo 
$16,000; kitas turi Baltimo- 
rės Hotelije restauraciją. 
Daug yra siuvėjų, kurie turi 
savo dirbtuves. Bet apšvie- 
ta tarp lietuvių stovi ant že- siuntė kitas skaitytojas.

VVORCESTER, MASS. 
Kruvinos Kalėdos.

Per Kalėdas čia atsitiko 
baisi skerdynė tarp katalikų. 
Jurgis Janušauskas, apie 30 
metų vyras, likos visai pas

kerstas, o Jonas Palubeckis 
sunkiai sužeistas ir dabar 
guli ligonbutije pusgyvis. 
Jis vargiai sugis. Lengviau 
sužeisti A. Stasevičius ir 0- 
na Stasevičienė. Vyrui su- 
piaustyta kairi ranka, o mo
teriškei — žandas.

Stasevičiai yra šeiminin
kais tų namų, kur tie dievo
baimingi žmonės susirinko 
apvaikščioti Šventas Kalė
das ir kur atsitiko ta kruvi
na skerdynė.

Juozas Morkevičia, 22 me
tų vyras, sėdi už geležiau 
grotų be kaucijas kaipo 
žmogžudys.

Paplautas Jurgis Janu
šauskas paėjo iš Suvalkų gu
bernijos, Kalvarijos pavieto, 
Liubavos parapijos. Ameri
koj išgyveno 4^ metų. Poli
cija rado jį apie 8 vai. vaka
re negyvą ant kiemo, kuris 
priguli prie namo No. 1$ 
Wilson st., kur buvo skerdy
nė. Jis buvo perdurtas pei
liu apie širdį ir perverti plau' 
čiai. Policijos daktaras pri- _ 
pažino, kad jis mirė ant vie
tos.

Atradus užmuštą Janu
šauską, tuojaus susekta už- 
pakalije namo ant piazos ir 
Falubeckį be žado. Jis taip
gi buvo perdurtas apie širdį, 
turėjo supiaustytą veidą ir 
kairiąją ranką.

Tuojaus policija sugavo ir 
įtariamą žmogžudį Morkevi- 
čių. Jis buvo jau pabėgęs 
namo, po No. 30 Wilson st., 
kur jis turi pasisamdęs kam
barį. Policijai jis prie kaltės 
neprisipažino, bet kada poli
cija pastatė jį veidas veidan 
su subadytu Palubeikiu, pa
starasis tuojaus jį pažino ir 
pasakė, jog tai tas pats žmo
gus, kuris smeigė jį kelis 
kartus peiliu.

Kaip liudininkai sako, mu
štynės prasidėjo kambarije, 
bet pasibaigė lauke. Ženklai 
liudija, kad kova ėjo laip
tais nuo pat viršaus iki že
mei. Čia jau ir peiliai pavar
tota. K. J. S.

Nuo redakcijos. Korespon
dencija sutinka su ”Worces- 
ter Post,” kurį mums pri-

i nų plojimaais scenos mylėto
jus. Nors tą dieną lietus py
lė kaip iš viedro, vienok pu
blikos prisirinko pusėtinai.

Apie draugijos „Diego” 
stovį irgi smagu paminėti: 
narių skaitlius didinasi, kny
gynas taip pat. Knygų tu
rime į 800 egz. Dabar vėla 
per pastarąjį susirinkimą 
paskyrėm $100 pesų ant 
knygyno ir laikraščių. Laik
raščiai pareina šie: "Kelei
vio” 2 egz., „Kovos” 2. „Lais
vosios Minties” 2, ”Laisvės” 
1, „V. L.” 1, "Lietuvos” 1. Iš 
Lietuvos: „Rvgos Naujienų” 
1, „Lietuvos Žinių” 1, ir „Te
atras” 1. Iš Anglijos „Rank- 
pelnis” 1. Darbai šįmet eina 
prastai, daug yra bedarbių.

Povas.
GEORGETOWN, ILL. 

Kunigas nesiduoda fotogra
fuoti be $5.00.

Neseniai čia anglių kasyk
lose tapo sužeistas Jokūbas 
Bubelis, kuris tuojaus ir mi
rė. Kaipo dievotas žmogus, 
ir palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis. Velionio mo
teris norėdama ir Lietuvoje

l



"Marijos Magdalietės” per
statymas, kuri rengia lietu
vių socijalistai antru kartu.

— Olrait, vaike, aš nuva
žiuosiu pažiūrėti. Aš labai 
noriu pamatyt Judošių. O 
tu. Maike, ar busi tenai?

— Žinoma.
— Gal tu pats ir busi Ju- 

došium ?
— Ne, tėve.
— O kas juo bus ?
— Pamatysi, tėve, kaip at. 

važiuosi.
—Vaike, jau ir pypkė už

geso beklausant tavo kalbos. 
Einu ugnies pajieškoti. Gud 
bai, vaike, pasimatysim ant 
teatro.

Žemiškoji Traice

KELEIVIS

Tv

— Alou, Maike.
— Alou. tėve.
— Vaike, pasakyk man. ką 

dabar socijalistai mislija da
ryti ?

— Kodėl, tėve, toki keistą 
klausimą statai? Lyg atsi
tiktų kas nors nepaprasto, 
kad socijalistai turėtų daryti 
savo veikimo programe ko
kias nors permainas.

— Nemeluok, vaike, aš ži
nau, kad jus pradedant nau
jus metus norit padaryti te
nai kokią tai šunystę.

—Cha, cha. cha!....
— Ko tu, vaike, juokiesi?
— Iš tavo kvailumo.
—Vaike, tu mane kvailiu 

nevadink, nes tu žinai, kad 
aš dabar prie salaveišių pri
guliu.

— Bet tas prigulėjimas 
tau proto nepriduoda. Tavo 
pakaušije visviena tvarkos 
nėra.

— Vaike,'aš gatavas su ta
vim muštis, kad tu mano 
galvą vadini pakaušiu.

— Na, tiek to. tėve. Pa
sakyk, kokią gi "šunystę” 
.socijalistai mano atlikti?

— Vaike, aš girdėjau, kad

' sės neimtum, tavo nuomonė 
i vis be pamato.

— Maike. aš žinau, kad 
šiandien aš negalėsiu tave 
sukritikuoti, nes šiandien aš 
neišsigėręs; bet kad jus te
nai kažin ką rengiat. tai aš 
esu šiur ir galiu net pasaky
ti, kada ir kur tas bus.

— Nagi, nagi?
— Ar nori, kad pasaky

čiau ?
— Žinoma.
— Tas bus. vaike 17 d. šito 

sausio mėnesio, subatos va
kare, ant Dudley st.. po nu
meriu 113. Bostone.

— Tėve, tu esi tikras ko- 
pustagalvis.

— Kodėl? 
—Juk tai bus teatras.

— Bet jus tenai ir Kristų 
nukryžiavosit.

— Ne. tėve; tenai bus tik 
tai parodyta, kaip ir kas 
Kristų nukankino. Ir tai 
bus vaidinama jau antru ka
rtu. Pirmą kart privažiavo 
perdaug žmonių, negalėjo vi
si sutilpti teatran, tai socija. 
listai dabar tą patį veikalą 
atkartoja. Veikalas labai į- 
spudingas ir pamokinantis, 

'y jus norit Kristų nukryžiavo- Tu girdėjai apie Kaifošių, 
ti. - kuris atidavė Kristų žvdų

nuolės, kalėjimai ir kiti bai
sus Įrankiai šitame pasauli- 
je. Tečiaus matyt, kad jau 
ir mano išsvajotos baidyk- apautuvų, o pats nudriskęs 
lės neilgai tegiliuos. Darbi- ’ ’ *’........
ninkai visus mano mulkini
mus jau suprato, ypač tie so
cijalistai. Jie jau šaukia, 
kad visus dykaduonius, me
lagius ir skriaudikus nušluo
ti nuo žemės paviršiaus. Ir 
aš matau, kad dienos musų 
žemiško rojaus jau suskaity
tos. Bet visgi aš stengiuos 
tą maišto dvasią slopinti ir 
per kiekvieną pamokslą kei
kiu socijalistus. Ir avinai 
klauso mano žodžių. Taigi 
man turi būt tas vainikas 
garbės.

Ginčai tarp jų butų ilgai 
nepasibaigę ir neišėję be pe
štynių, kaip tarp anų zoko- 
ninkų. kunigų, vyskupų ir 
popiežių, kurie viduramžiuo
se ginčijosi gerklėmis, kum
štimis ir net kardais apie 
dieviškąją traicę. jeigu 
nebūtų sumanyta pašau
kti vargšą darbininką dėl 
išrišimo, kuriam iš jų pri
klauso vyresnybės vainikas.

Kada atsistojo prieš juos 
darbininkas, jie. girdamiesi, 
kiekvienas išpasakojo jam 
savo geruma ir pirmeivišku- 
mą. Darbininkas juos iš
klausė ir tarė:

— Gerbiamieji ponai! pa- 
velikite man atsakyti i jūsų 
užklausimą vienu prilygini
mu. štai, vieną syki ratai, 
rogės ir žaboklos susiginči
jo tarp savęs, kurie iš jų ge
resni. Ratai gyrėsi, kad jie, 
nes veža visokias sunkeny
bes. Rogės gyrėsi, kad dau
giau gero nuveikę, ypač žie
mos laike. Žaboklos, neno
rėdamos užsileisti, taipgi 

atsiliepė gyrėsi, kad jos geriausia su- 
aš valdo darbiniką-arklĮ.

skriaudžia! Kaip liūdnas būti lygus mokslo vyrui, ku- 
tavo gyvenimas! Tu pridir
bai gražiausių drabužių ir

traicę 
kokią

sušuko

Kapitalistas valdininkas 
ir kunigas sykį karštoj savo 
kalboj priėjo prie dieviško
sios traicės (trejybės). Ku
nigas prabilo:

— štai, męs trįs ypatos su- 
statom visą vyriausybę ir 
galybę ant žemės skritulio; 
visi kiti žmonės — tai musų 
vergai-darbininkai, kuriuos 
prijungę, su jais ariame ir 
akėjame. Vienu žodžiu, męs 
sustatom tokią pat 
žemiškų dievaičių. 
Dievas danguje.

— Jeigu taip —
kapitalistas — tai aš esu jū
sų tėvas, nes aš pirmas, kaip 
ir musų Dievas Jehova, 
ant žemės atsiradau. Savo 
gabumu ir jiegomis priver
čiau visus žmones man tar
nauti. kuomet jie buvo pus
laukiniais. Todėl vainikas 
garbės turi būt suteiktas 
man.

— Tas tiesa 
valdininkas — ir todėl aš valdo darbiniką-arklį. Gin- 
esu tavo sunumi. kaip Dievo čai butų ilgai nepasibaigę, 
sunumi yra Kristus, ir išga- jeigu jie nebūtų pasišaukę 
nytoju tavęs nuo darbinin- arklį šitam klausimui išrišti, 
kų maišto. Kada darbinin- Kada arklys viską išklausė, 
kai pradėjo nerimauti ir rei- jis jiems tarė: "Gerbiamie- 
kalauti lygių tiesų, aš kaip ji ponai, ratai, rogės ir ža- 
tik pribuvau į laiką ir savo boklos — visi jus šėtono vai- 
kardu priverčiau juos nuo kai! Nusibodo man vasaros 
tokių pageidavimų atsisaky- laike vežioti ratus, žiemos — 
ti. Kad ne aš, tavo turtai roges, o žaboklos man ir 
seniai jau butų buvę darbi- šiandien iš dantų da neišim- 
ninkų rankose ir tu jau bu- tos. Tegul jus perkūnas nu- 
tum eilėje darbininkų. Tai- ........................— - -
gi didžiausia garbė ir padė
ka turi būti tik man.

—Gerai — pritarė kuni
gas. — Man tuomet išpuola 
būti dvasia šventa. Jeigu ne 
aš, tai jau jus seniai būtu
mėt buvę darbininkais ir 
prakaitavę dėl duonos kąs
nio, kaip Adomas su Jieva 
po ištrėmimo iš rojaus. Tik 
ačiū man jus pasilikote ant 
savo vietų. Aš pamačiau, 
kad darbininkai vienkart 
pradėjo susiprasti, kad jie 
užsimanė i '__ * _
ant žemės, pradėjo bruzdėti, 
maištus kelti prieš ponus, ir 
aš tuojaus pribuvau jums į 
pagelbą. Pribuvau ne su že
miškais ginklais, nes žino
jau, kad tie jau persilpni, 
kad juos nuveikus, bet su 
dvasia šventa, kad aptem- 

prantu, vaike, kam socijalis- dinus jų protą, ir sušukau: 
tai rodo Kristaus gyvenimą, 
kuomet jie Kristui visuomet 
yra priešingi?

— Netikėk tam, tėve. Aš 
tau sakiau, kad jeigu šian
dien Kristus pasirodytų, jis 
butų geriausiu socijalistų 
draugu. Jis net prie jų są
jungos prisirašytų. Socija
listų mokslas Kristui nė kiek 
nepriešingas. Tik kunigai, 
kurie tarnauja kapitalis-

i tams, meluoja darbinin
kams, buk socijalistai prie
šingi Kristui. Suprantama, 
jie daro tai su išrokavimu, 
kapitalistai jiems už tai už
moka. O kartais ir patįs 
kunigai priguli prie didelių 
kompanijų, kurioms rupi, 
kad darbininkai butų neor
ganizuoti, nestreikuotų ir 
nereikalautų didesnių algų. 
Socijalistai gi tuos darbinin. 
kus organizuoja. Užtai tie 
kunigėliai ir šmeižia juos. < 

i Prasimano, buk jie priešin- 
i gi Kristui. Bet kad tai me
las, tai jau parodo kad ir

kuris atidavė Kristų žydų
— Matai, tėve, ir tu pyks- kunigams, bet kaip tas buvo, 

ti, kad aš pasakiau, jog tavo tikrai nežinai: ateik ant ši- 
pakaušije nėra tvarkos. O to perstatymo — viską pa- 
pasirodo, kad aš neklystu, matysi savo akimis; pamaty- 
Tu jau negali atskirti gali- si net ir pati Kaifošių: pa- 
mo dalyko nuo negalimo. Ti- matysi Judošių. kuris parda- 
ki tam, kas nėkuomet nega- vęs Kristų pasikorė; pama
li būti. Ir kas gi tau sake, tysi Mariją Magdalietę kaip 
kad socijalistai nori Kristų žydų minia užpuola ai i jos 
kryžiavoti?

— Kam čia. vaike, sakyt ?
Aš pats tai žinau.

— Iš kur gi tu žinai?
— Matai, vaike, kaip tu 

karščiuojiesil Tas jau pa
rodo. kad aš Įspėjau.

— Aš, tėve, nė kiek nesi- 
karščiuoju. man tik žingei- 

—du, iš kur galėjo atsirasti po 
tavo kepure tokia nepapras
tai kvaila mintis. Socijalis
tai nori Kristų nukryžiavot 
— cha, cha. cha!... Kur gi, 
tėve, tas Kristus yra! Juk ji 
žydų kunigai nukryžiavojo 
jau apie du tūkstančiu metų 
atgal. Ir tu vadiniesi kata
liku, giriesi, kad priguli prie 
”salaveišių.” o nieko apie tai 
nežinai.

— Vaike, tu iš manęs nesi
juok. Jeigu tas neteisybė, 
tai aš nebusiu aš.

— Na, tik tu bandyk, tė
ve, pagalvoti: ar gali šian
dien toks atsitikimas Įvykti, 
kaip nukrvžiavojimas Kris
taus, kurio visai nėra? An
traip vertus, kodėl socijalis
tai turėtų Kristų kryžiavot? 
Jeigu jis pasirodytų ir pra
dėtų žmones taip mokinti, 
kaip mokino anuomet, jis 
butų geriausiu socijalistų 
draugu. Ji greičiausia ka
pitalistų valdžia uždarytų 
kalėjimam o musų kunigai 
iškeiktų jį kaipo anarchistą 
ir žmonių kurstytoją, taip 
kaip jie keikia šiandien soci- 
jalistus. Taigi iš kurios pu-

ir nori akmenimis užin.šti; 
pamatysi kaip tų laikų kuni
gija tyčiojosi' iš Kristaus ir 
jo pasekėjų — žodžiu sakant, 
tu pamatysi viską, kas tau, 
kaipo katalikui, būtinai rei
kia žinoti.

— Palauk, Maike ! Bet tą 
teatrą rengia juk socijalis
tai?

— Taip, socijalistai.
— Taigi aš to va ir nesu-

trenkia visus!" Taigi, ger
biamieji ponai, aš pripažįs
tu. kad arklys teisingai at
sakė.

Tada musų žemiškoji trai
cė pasižiurėjo akimis vienas 
i kitą, lyg tie liūtai, ir su
griežė dantimis, nes supra
to, kad arklio buvo teisvbė.

Ir ištiesų taip yra. Kapi
talizmas, valdžia ir klerika
lizmas — tai musų didžiau
sių išnaudotojų, apgavikų ir 
užmušėjų traicė. Iš keno 
kaltės užeina bedarbės laikai 

įvvkdint lygybę ir tūkstančiai darbininkų al
ksta. skursta su savo šei
mynomis? Iš keno kaltės 
kila streikai, revoliucijos ir 
didžiausios karės? Ar rupi 
tiems poneliams darbininkų 
gyvastis? Visai ne. Tie 
žmonių skriaudėjai, susidėję 
Į vieną šeimyną, pasiturėda
mi viens kitą, padaro sau 
ant žemės rojišką gyvenimą.

Tau,

ir basas vaikščioji. Tu pa
statei savo rankomis di
džiausias dirbtuves, o teisės 
prie jų neturi. Tu sukrovei 
kalnus pinigų dirbtuvių sa- 
vinikams, o pats miršti iš ba
do. Tu savo lėšomis ir jie- 
gomis pastatei bažnyčią pa
simeldimui, bet ir šitą Ro
mos trustas iš tavęs atima, 
ir čia tave skriaudžia. Tu 
užlaikai kunigą, moki jam 
duoklę ir kolektas, kaipo pa- 
rapijonas, bet mirus jis ta
vęs už dyką nepalaidos. Tu 
augini duoną ir gamini viso
kius valgius, o pats badauji. 
Tu pravedei kelius, padirbai 
mašinas ir laivus, o pats už- 
dvka važiuoti negali. Tu 
pastatai didžiausius palo- 
cius, o pats be pastogės gy
veni. Tu nulieji kanuoles ir 
šautuvus dėl atsigynimo nuo 
priešų, o kaip tik tu kartais 
sustreikuoji, juos visuomet 
atsuka prieš tave. Taigi kas 
yra tavo savastimi, darbi
ninke? Nieko; tik viena 
spėka. Spėkoj, darbininke, 
tu galingiausis ant svieto ir 
niekas tau jos atimti negali! 
Paliauk tik dirbęs — ir vis
kas sustos, viskas apmirs. Vi
so pasaulio judėjimas sustos, 
kaip neužsuktas laikrodis. 
Pasaulis bus panašus i lavo
ną. kurio krūtinėj širdis jau 
paliovė plakus. 6 tečiaus tą 
milžiną darbininką lengvai 
valdo ir išnaudoja viršminė- 
toji traicė. Ji valdo ir vieš
patauja dėlto, kad viens ki
tą palaiko, kad gerai supran
ta savo reikalus ir puikiai 
organizuota. Kapitalas lai
ko sukaustęs tave, darbinin- 

Į ke. iš medžiagiškos pusės: 
valdžia iš fiziškos, o dvasiš
ki ja iš dvasiškos. Tai ką 

| reiškia ta žemiškoji traicė.
K. B—tė.
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Žodelis teisybes 
apie klerikališkają 

moksleiviją.
Ar gali būti darbininkams 

nauda iš musų tautiškai-kle. 
rikališkų moksleivių? At
sakymas trumpas — ne!

Štai trumpas pasikalbėji
mas su vienu tokių mokslei
vių, p. J., kuri man pasitaikė 
susitikti praėjusią vasarą. 
Pradėjau apie darbininkų ju
dėjimą ir pirmyneigą. Mok
sleivis J. užklausė manęs, kas 
mus apielinkėj naujo, kokios 
lietuvių darbininkų pažval- 
gos politikoje, kokių dau
giausia musų apielinkėj atei
na laikraščių ir t.t. Atsakiau 
trumpai: musų apielinkėje 
lietuviai darbininkai visi yra 
socijalistiškų pažvalgų. Lai
kraščių pareina daugiausia 
"Keleivio,” "Laisvės,” ir 
"Kovos;” kone visi juos skai
to. Vargu rastum lietuvio 
darbiniko nameli, kad jame 
nebūtų virš minėtų laikraš
čių.

Moksleivis p. J. nuleido 
savo galvą ir nutilo. Pas
kui pakėlęs galvą silpnu bal
su tarė: "tai blogai,” ir vėl 
galvą nuleido. Tai nėra "blo
gai," aš jam atsakiau. "Man 
prisimena Monroe doktrina 
— Amerika amerikiečiams;■ 
taigi ir darbininkų laik
raščiai darbininkams, o biz
nierių — biznieriams.”

Moksleivis J. dirstelėjo Į 
mane ir klausia, ar kitokių 
laikraščių žmonės neima? j 
Atsakiau, taip, ima kai kas, 
bet tik "dėl kritikos,” perei
na "Lietuva,” "Katalikas” ir 
"Draugas,” bet tai penas ne! 
darbinikams, o biznieriams,; 
nes tik jų biznius jie ir gina. < 
Ir pridūriau: šiandien darbi-, 

navo? Niekam. Jie tave lupa; ninku ūpas yra socijalistiš- i 
koja primynę. Visų jų klau
syk ir visą pelną aniems ati
duok.

O, vargše darbininke, kaip 
ta išnaudotojų traicė tave

ne.

"Darbininkai! bukite nuo
lankus savo ponams, nes jie o mums — pragarą, 
išrinkti visogalinčio Dievo, vargše darbininke, nereikia 
Žiūrėkit! — parodžiau pirš- nė turtų, nė linksmybių; tau 
tu Į mėlynąjį dangų. — te- užtenka maldos, pasninko, 
nai yra Dievas tėvas musų, vargo ir ašarų ant šio svie- 
kurio valia ir galybė visur to, o po mirties — jie tau sa- 
viešpatauja ir kuris gali vis- ko — gausi už tai dangaus 
ką su jumis padaryti! Ba- karalystę. Tik žiūrėk, kokie 
daukit, vargkit ir kentėkit jie tau geri! Jie lupa tau 
ant šio svieto; ponų ir vy- kaili, kad tu gautum už tai 
riausybės klausykit; prieš dangų. Bet jie patįs dan- 
juos nemurmėkit, o už tai po gaus nenori. Jie čia nori ge- 
mirties gausite puikesnį ro- rai gyventi. Ir todėl pas 
jų, negu Adomas su Jieva juos nėra jokio pasigailėji- 
turėjo Edeno sodne. O jei
gu neklausysite, tai po mir
ties jus laukia pragaras, kur 
baisus velniai kankins jūsų 
dusias amžinai, degindami 
jas karščiausioj pekliškoj 
ugnije.” Tą išgirdę darbi
ninkai nusiminė, nusilenkė 
ir pasidavė jūsų valiai. Mat, 
aš pramanytais užgrabiniais 
dievais ir pragaro baidyklė
mis geriaus nuveikiau darbi
ninkų pasipriešinimą, negu 
jūsų kardai, durtuvai, ka-

mo vargšui darbininkui. Pa
bandyk paprašyti kapitalis
to už savo darbą geresnio at
lyginimo — to nesulauksi. 
Kokiam vargšui darbininkui 
valdžia dovanojo nors už 
mažiausj prasikaltimą? 
Kam kunigas už dyką patar-

I

kas, jie reikalauja visur ly
gybės. Moksleivis J. sušu
ko: ”Kaip tai lygybės? Ar 
mainierys arba smirdančios 
dirbtuvės darbininkas gali

ris per kelioliką metų vargs
ta ir džiovina savo galvą mo
ksle? Tai kam aš turėčiau 
eit mokyklon?” Tada aš už- X
klausiau: "Ar tamista tik 
dėlto eini mokyklon, kad ne
būti lygiu darbininkui? Kad 
atsisėdus klebonijoj maitin
tis svetimu triusu ir didžiuo
tis, jog darbinnkas tamistai 
nelygus? O argi tamstos 
mokslas sunkesnis už darbą 
darbininko, kurio prakaitas 
maišos sykiu su krauju ir 
liejas per jo akis ir veidą? 
Aš visuomet su tamista mai
nyčiau darbais.” Tuamet 
moksleivis man atsakė: "Ma
no profesijoj reikia didelio 
pasišventimo,”

”0 kuomi tamista ketinat 
būti, kokioj profesijoj?" pa
klausiau aš. Moksleivis atsa
kė, jog manąs būti zokonin- 
ku, kapucino pasekėju. Aš 
užklausiau: "O ką mums 
lietuviams darbinikams ka
pucinas nuveikė gero? Nie
ko. Blogo tai pridirbo iva- 
lias; besivažinėdamas su sa
vo pamokslais visur ardė lie
tuvių darbininkų vienybę ir 
tamsino juos, kad kapitalis
tai da geriaus galėtų juos 
skriaust ir begėdiškai išnau- 
dot. Manau, jog tamsta to- 
kiuo. nebusi, kaip tėvas Ka
zimieras kad buvo. Darbi
ninkams tokių 'mokytojų' ne 
reik. Kad kapucinai važiuo
tų pas Rokfelerius, Morga
nus, Karneges, Švabus, Ar- 
murus ir juos pamokytų my
lėt artimą savo, kaip jie my
li patįs save, kad neišnaudo
tų vargšų darbininkų, kurie 
viską padirba, o patis nieko 
neturi. Tuomet tokie kapu
cinai gal ir butų pageidauja
mi, nes gal kuom nors prisi
dėtų prie pagerinimo darbi
ninkų būvio. Taigi, mielas 
moksleivi. J., kaip jus norite 
turėti šiltą vietelę ir užtik
rintą duonelę, taip ir męs, 
darbinikai, to norime. Ir to
dėl neturi būt skirtumo klia- 
sų; bet jeigu jau kurią klia- 
są statyti augščiau, tai ne jū
sų. o darbinikų, nes dėl drau
gijos labo jie kasdiena dirba 
pavojingus darbus savo svei
katai ir gyvasčiai. Ir ypač 

i keista, kad jus, dvasiškieji, 
nepripažįstat lygybės. Argi 
Kristus prisakė jums skirsi 
tvt žmones Į kliasas, kaip da
bar jus darote? Kristus 
skelbė juk lygybę. Jis pasa
kė, kad visi žmonės yra ly
gus, kaip vieno tėvo vaikai.”

Mano moksleivis J. neturė
jo ką ant to atsakyti ir tuo
jaus su manim atsisveikino.

Ar galima tad iš tokio mo
ksleivio tikėtis darbininkui 
kokios nors naudos? Ar gali 
iš jo būt kada nors musų už
tarėjas? Vargiai. O tokia ir 
visa klerikališkoji mokslei- Į 
vija. Todėl darbininkai kle-Į 
rikališkos moksleivijos ir Į 

; šelpt neprivalo, nes iš jos ga- • 
įima laukti ne žmonių švie
tėjų, bet mulkintojų.

J. B. J-čius.

I

Da apie grūdinimą.
(Atsakymas J. Strazdui.)
Pirmiausia turiu pasakyt, 

kad nevien užgrudinimas 
plieninių daiktų padaro juos 
gerais. Reikia vartoti ir tos 
rųšies plieną, kokis tam dar
bui atsako,-ir reikia gerai 
plieną visados dabot, kad ne- 
peršildyt kalant arba grūdi
nant. Duodu atsakymą ant 
1-mo kl., kaip užgrudyt 
sprendžinas ir risorus, kad 
butų minkštesni ar kietesni? 
Sprendžinas ir risorus rei
kia grudyt aliejuje, kurį var
toja mašinų tepimui. Riso
rus grūdinant reikia Įkaitint 
tik tamsiai raudonai, raudo
numas turi būt toks, kaip 
nunokusios vyšnios, ir Įki
šus i aliejų laikyt kol gero
kai praves, potam išimt ir 
duot išlengvo atšalt. Jei no
rite, kad sprendžina butų 
kietesnė, tai reikia biski rau-

doniau Įkaityti. Tečiaus ne
užtikrinu, kad tokį darbą 
galėtumėt atsakančiai atlik
ti. Didelėse dirbtuvėse gru- 

Įdina risorus kada jau jų da- 
lįs krūvoj, ir jie turi tam tik
rus pritaisymus, kur galima 
juos vienodai ir labai išleng
vo Įkaitint, atskiram gi a- 

. matninkui
Viskas ko reikia dabot, tai 
grūdinant neįkaitint 
daug, kad potam nesulūžtų, 
nes risorinis plienas ir ne- 
grudintas yra gana kietas.

Smulkias sprendžinas da
rant, kaip tai šautuvams, re
volveriams ir tam panašias, 
reikia paimt tokį plieną, iš 
kurio vientik smulkios 
sprenžinos yra dirbamos 
(jis nėra pigus);.grūdinant 
reikia Įkaitint raudonai, 
merkt i aliejų, laikyt kol at- 
šala; potam išėmus palaikyt 
ant ugnies liepsnos, kol alie
jus nudegs, ir greit atšaldyt 
i vandeni. Žinoma, spren
džina turi būti čiela ir 
lygi, kad nebūtų jokių Įpio- 
vimų, nes sulužš.

Ant 2-ro kl., kaip užgru
dyt aštrius daiktus, kaip an
tai peiliai, kad nesusisuktų 
ir nesutruktu, atsakvmas ši- 
toks: peilius, britvas ir tam 
panašius daiktus, norint at
sakančiai padaryt, reikia 
vartot plieną, iš kurio vien 
tik ploni aštrus daiktai dir
bami. Tokius daiktus rei
kia grudyt vandenije, tik 
nereikia imt vandeni iš ko
kio šulinio arba šaltinio, nes 
tas vanduo yra kietas, bet is 
kokios duobės, lytaus prily
tos, arba kada lijant nuo sto
go bėga; tas vanduo yra 
minkštas ir grūdinant joks 
daiktas nesutruks, jeigu tik 
plienas bus atsakantis. (Kui 
plačiau tas darbas dirbamas, 
tai prideda kalkių [vopnos] 
Į bile koki vandenį, nuo ko 
vanduo palieka minkštas; 
bet aš pats to ne esu ištyręs). 
Kad nesusimestų, reikia len
gva ranka leist daiktą sta
čiai laikant į vandenį; išė
mus nušveist baltai, ir kal
tint ant lengvos ugnies, kol 
gaus gelsvą spalvą, tuomet 
greit i vandenį atšaldyt; pc- 
tam, jei matysite, kad daik
tas susilankstęs, reikia pasi
daryt kietą bukai-aštriais 
galais plaktuką ir lengvai 
paplakti į linkusią vietą, kol 
išsities. Beto nereik užmir
šti, kad tokie daiktai yra ■ 
grūdinami daug storesnį, 
nekaip gatavais matom.

Ant 3-čio kl., kaip suvirint 
geležį su plienu, kuom plie
nas apsaugot ugnije, grynu 
smėliu ar ko pridėti, atsaky
mas šitoks:

Geležį suvirint su plienu 
visai nesunkus darbas, tik 
visados ugnį reikia taip pa
taisyt, kad geležis pradėtų 
pirma virt, negu plienas; 
taipgi buroksas yra geru 
daiktu užpylimui, kada gele
žis pradeda virt; jis neduoda 
nubėgt ištirpusioms plieno 
dalims, per ką plienas ir ma-^ 
žiau degintas sulimpa. Smė
lis reikalingas virinant tik 
storesnius šmotus, nes užpi
lant smėlį paviršių atšaldai,1 
apsaugoji nuo sudegimo, pa- I 
kol viduris labiau įkaista. 
Amerikoj vartoja taip vadi- 
i.amą "melding compound,” 
bet jis geriau nepagelbėja 
už buroksą. A. Baranauskas.

Nuo Redakcijos. Nors į 
šiuos klausimus buvo atsa
kęs jau drg. K. Čepukas, te
čiaus talpinam ir drg. A. Ba- 

' ranausko atsakymą, nes jis 
nurodo truputį kitokį grūdi
nimo būdą, negu pirmasis.

tas negalima.

per-

Spiauna.
— Spiaunu aš ant visko! 

— pasakė redaktorius su ka- 
capiška barzda, surinkęs vi
są pluoštą protestų prieš pir
meiviškus laikraščius.

O bebarzdis ūsorius atsa
kė:

— Aš ir spiaučia kiek tilp- 
tų an tų... kad tik aukas iš
rinkus pirma iš jų. J. J. N.

/

/



KELEIVIS 5

MAISTAS.
*•

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

Kita kraujo skritulėlių rūšis — baltieji skri
tulėliai — sergsti žmogaus kūną nuo prie
šų užpuolimo. Kaip tik bakterija arba jos 
nuodai pasiekia kurią nors kūno vietą 
— tuojaus baltieji kraujo skritulėlai skubi
nasi ton vieton, stengiasi apgaubti bakteri
ją — priešą arba jos nuodus, suėsti. Taip 
nesykį pasiseka baltiems kraujo skritulė
liams apsergėti kūną nuo ligos. Nesykį pa
sitaiko, kad tokie drąsus kareiviai, kaip bal
tieji skritulėliai, žųsta kovoj su priešu. Tuo
syk prasideda liga. Ir čion matome, kaip 
kiekviena narvelių rūšis pildo tik savo dar
bą.

Žmogaus protas yra smegenyse. Taip 
pat ir šioji kūno dalis susideda iš begalinės 
narvelių daugybės. Kiekvienas narvelis ir 
čion varo savo darbą. Vieni užsiima pa
jautimu, kiti judina mėsų (muskulų) siulus. 
Dar kita narvelių rūšis užsiima tuom, kad 
įvairius kūno įspūdžius sutvarko. Čia taip 
pat, kaip ir kitų kūno dalių, narveliai auga, 
dalinasi pusiau, išleidžia atžalas, miršta 
taip, kaip ir kiti narveliai. Kiekvienas nar
velis tai atskiras asmuo, atskira kūno vie- 
nata atskira kūno dalis. Jis gyvena 
savo gyvenimu, bet sykiu bendrais gyvybės 
ryšiais surištas yra su viso kūno sutaisymu. 
Kūnas yra ne kas kitas, kaip atskirų narve
lių valstija, turinti savo įstatymus. Šiais 
įstatymais esti nervų (dirksnių) prisaky
mas.

Buvo jau minėta, kad kiekvienas gy
vūnas išsivysto iš dviejų narvelių (mažiau
siai iš vieno).

Taip pat manoma, kad pirmoji gyvybė 
atsirado ant žemės iš vieno narvelio. Bet

■ kaip ji atsirado, klausimas visaip rišamas. 
Čia priguli jau nuo pažiūrų, šiame atsitiki
me net ir mokslas neduoda dar tikro atsa
kymo. Kaip gyvybės atsiradimo klausimas 
nebūtų rišamas, vienas tik aišku: narvelis 
yra gyvybės pamatu.

Kas norėtų pasiskaityti apie šiuos klau
simus, galiu nurodyti keliatą veikalų:

Biologija arba Mokslas apie gyvus 
daiktus. Pagal prof. Nusbaumą sutaisė 
šernas, Ch. 1904, 147 p. Kaina 60c.

Paskaita iš biologijos ir bakteriologijos. 
Parašė Dr. A. Garmus, T. M. D. leidimas. 
Kaina 50c.

Kaip gyvena augmenjs? Pagal Lunke- 
vičių sutaisė šernas, Ch., 1901,129 p. — 55c.

Dr. A. G.

ŠIFKORTĖS ATPIGO
Nuo Tilžės ar Eydtkuhnų 

iki Bostono:
Pačtiniais.................... $37.50
Ekspresiniais .......... $31.00
Iš Bostono i Tilžę ar Eydt- 

kuhnus.....................$31.00
Ekspresiniais .. $38.00 

Dabar laikas pikti šifkortes. 
"KELEIVIO AGENTŪRA 
28 B’way, So. Boston, Mass.
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Mano linksmybe.
Mano džiaugsmas ir linksmybė
Nėra tarp turtuolių,
Tarpe skausmų man ramybė;—
Tarp brolių varguolių.

Nors nuvargę draugai mano, 
Turtingų nuskriausti, 
Moka mano skausmo dainą 
Prie širdies priglausti...

Už tai vargšus pamylėjau
Iš jaunų dienelių.
Ir lig kapui užsidėjau
Vest Į tiesos kelią...

Jei saulutė skaisti bučiau,
Į jų langą šviesčiau,
Kur juos šaltas vėjas pučia,
Šiltą šviesą skleisčiau’...

Nuvaryčiau tamsą, ūką
Ir nakties tamsybę, 
Sužadinčiau linksmą ūpą.
Meilę ir brolybę.

Tuomet linksmai sučiulbėtų 
Liuosvbės paukšteliai, 
Puikiais žiedais sužydėtų 
Suminti kvietkeliai...

Našlaitis.

KAS MUMS
RAŠOMA

Bedarbių skaičius auga. 
Žmonės eina prie susiprati
mo, rašosi Į S-gą. Socijalis
tai veikia. Ačiū jiems lietu
viai vis ši bei tą naudinges
nio gali išgirsti ir pamatyti, 
o jeigu šitų nebūtų, tai mies
tas butų lig apmiręs, nes 
tarp lietuvių daugiau nekas 
nieko ir neveikia. O jeigu 
kas ką ir rengia, tai tik pa
prastus šokius, kurie jau 
taip nusidėvėję, kaip sena

PHILADELPHIA, PA.
27 d. gruodžio L. S. S. 1 

kuopa turėjo parengus balių 
su skrajojančia krasa, kuris 
atsibuvo New Academy 
svetainėje. Iš morališkos 
pusės toks vakaras, man ro- 
dosi, jokios naudos neatne- šliurė. Tautiečiai ir klerika- 
šė. Iš materijališkos gal lai atsižymi tik ardymu so- 
kiek ir bus, bet nedaug,, nes Į cijalistų kultūrinio darbo — 
ir publikos nedaug teatsilan-;areštuoja rengėjus, 
kė. Dovanas už atvirutes, J. D. Taunis.
laimėjo: 1) Adomaičiutė, an
glišką medicinos žodyną, 
vertės $25.00 ; 2) Malinaus
kienė laikraštį ”Kovą” me
tams; 3) J. Dryžiutė — "Ke
leivi" metams; 4) E. Dryžiu
tė "Šakę” metams; 5) J. Po
cius knygą "Handbook for 
Chenust;" 6) Stasiulevičie- 
nė "Džian Bambos spyčius.” 
Visas tas dovanas suaukavo 
kuopos nariai.

Pastaruoju laiku per pa
sidarbavimą drg. J. Griciu- 
no ir kitų Įsikūrė Šiaurinėj 
miesto daliję Keliaujantis 
Lietuvių Knygynas, kurio 
tikslu yra keliauti per lietu
viais apgyventas stubas ir 
skleisti pirmeiviškai popu- 
liarišką literatūrą tarpe ma
žiaus apsiskaičiusių musų 
brolių lietuvių. Knygynas 
jau dirba. Pakol kas knygos 
skleidžiama da tik suaukau- 
tos. Imantieji iš to knygy
no knygas turės mokėti 5 
nuošimčius už jos vartojimą, 
kaipo algą knygnešiui. Jei- 
gu kas turi atliekamų, jau 
perskaitytų knygų, gali pa
aukauti, arba kas nori imti 
oasiskaitymui, lai kreipiasi Į 
Knygyno Sandeli: 819 But- 
tonvvood st.. Phil’a, Pa.

Ant 17 ir 18 dd. sausio 1 ir 
/191 L. S. S. kuopos paminėji
mui Kruvinojo Nedėldienio 
rengia dideles prakalbas. Už 
kalbėtoją pakviesta drg. J. 
Šaltis iš Brooklyno, N. Y. O 
7 d. vasario L. S. S. 1 kuopa 
rengiasi perstatyti L. Tols
tojaus veikalą "Tamsos Ga
lybė."

25 gruodžio čia buvo pasi
rodęs pirmas sniegas. Dabar 
ausa, bet nešalta.

Racine. Wis. — Musų pa
rapijoms pradėjo tartis 
stre’kuot prieš ausinę. Ku
nigas tai suuodęs, suprato, 
kad gali užtrukti geras biz- 
n:s, taigi nutarė pasinaudo
ki pakol streikas da neprasi
dėjęs. Pasišaukė talkon net 
3 kaimynus 14 gruodžio, bet 
vistiek žmonės, matyt, jau 
"susibuntavoję," nes atėjo 
tik apie 15 ypatų išpažintin. 
Dabar musų "jegamastis," 
kaip girdėt, rengia ant nau
jų metų kokią tai "šventą 
vkarienę,” kurion tikėtas 
busiąs $1.00. Taigi sugalvo
jo naują biznį.

J. Mažuliukas.

I Stoughton, Mass. — Čia 
kas nori gauti guminėj (ro- 
barinėj) darbą, tai turi pas 
bosą nusipirkti. Bet ir to da 
neužtenka tam skriaudikui. 
Kas metai prieš Kalėdas ai
riai katalikai pasiėmę ilgą 
popieros lakštą eina kolek- 
tuodami pinigus ant prezen- 
to tam nevidonui. Merginos

Chicago, III. — 18 gruo
džio ir vėl policija išvaikė šv. 
Jurgio parapijos susirinki
mą. Ne vienas atsimins ši
tą susirinkimą per kelias są
vaites. Buvo apie 30 policis- 
tų ir daug prisamdytų val
katų. Vis tai esąs klebono 
darbas. Tai jums ir Kris
taus įpėdinis!

K. S. Ten buvęs.

F 
!
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Hyde Park, Mass. — Dar
bai čia sustojo ir sunku gau
ti koks nors užsiėmimas. 
Biznis taipgi neina.

K. P. šinkonis.

t

Pajieškau brolio Adomo Slesaruno 
iš I'auno gub.,, Utenos valsčiaus; 9 
meta; kaip Amerikoj. 3 metai atgal 
gyveno Philadelphijoj. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

Jonas Slesarunas
242 Wayne str., Jersey City, N. J.
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TEATRAS Antru kartu

ISTORIŠKA 5-KIV AKTŲ DRAMA IŠ KRISTAUS GYVENIMO

MARIJA MAGDAL1ETE
Kadangi pirmu kartu daug publikos nesutilpo į svetainę, bet nori pama

tyti tą veikalą, todėl bus perstatyta ant sct nos antru kartu. Tai milžiniškas vei- 
Į kalas, parodantis priežastis kilimo krikščionybės ir atsiradimą naujos eros. Jame 
J išdėstyta daug paslėptų dalykų, kas iigšioliai daugeliui buvo nežinoma.
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Pajieškau brolio Juozapo Klanausko 
iš Kauno gub., Aleksandravo pav., 
Kvietkų volosties, Dikonių sodžiaus; 
6 metai kaip Amerikoj. Pirmiau gy
veno Chicago, III. Aš da tik 3 mėnesiai 
kaip iš Lietuvos ir turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

Povilas Klanauskas
i 196 Statė str., St. Charles, III.

i Pajieškau savo pažįstamo Petro Lu
koševičiaus, apie 3 metai atgal gyveno 

i 2323 Dearborn st., Chicago, III. Turiu 
svarbų reikalą. Atsišaukit.

Domicėlė Frenckaitė,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau Stanislovo ir Jono Ado
maičių, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Trauleinių sodos, ir Stanislavo Makau- 

, eko Gilvičių sodos. Turiu svarbų rei- 
: kalą, kas apie juos žino malonėkit 
pranešti, arba tegu pats atsišaukia 
šiuo adresu:

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

Pajieškau savo tėvo Juozapo Kal
vaičio ir pusbrolių Antano Paplaucko 
ir Juozapo Mickaičio, taipat pussese
rės Onos Paplauckiutės; visi paeina 
iš Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Kvietiškio valsčiaus. Sasnavos parap. 
Meldžiu atsišaukti.

Jonas Kalvaitis,
P. O. Box 102, Gillispie, III.

Pajieškau giminaičio Jono Vaikšno- 
ro, kuris porą metų gyveno aplink 

i Pittsburgą, Pa., o dabar nežinau kur. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra- 

: nešti. Turiu svarbų reikalą.
Ig. Šūkis,

i P. O. Box 82, Rhone, Pa.

I Hartshorne, Okla. — Dar
bai eina gerai, vienok geres
nis darbas sunku gauti, yra 
kelios pašelpinės draugystės 
ir S. L. A. kp., vienok gaila, 
kad nėra L. S. S. kuopos. 
Kad butų kam pradėti, ro
dos, galėtų puikiai gyvuoti, 
nes yra susipratusių draugų. 

M. Šurmaitis.

Woodlawn, Pa. — Darbai 
čia eina blogai ir tegul nie
kas nevažiuoja šiton apylin- 
kėn darbo jieškoti. Kaip 
pradės geriau dirbti, tai pra
nešim per "Keleivi.” Lietu
vių čia yra tik 4 šeimynos ir 
apie 15 pavienių.

J. Jukna.

AČIŪ!

Pajieškau Antano Šimkaus ir Stani- 
; slavo Rimkevičiaus, 1912 metuose per- 
siskyrėm Vancouver B. C. Canada. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

Joe Shimfel 
Ave-House, Evenston, III.

Pajieškau draugės Onos Kauneckai- 
tės, iš Kauno gub., Joniškio apielinkės, 
Rudiškių kaimo. Rodos, gyveno Mass. 
valsitijoje. Ji pati ar kas ją žino ma
lonės pranešti.

F. Motuzas
3149 So. Halsted str., Chicago. III.

Pajieškau brolio Povilo Murausko, 
8 mėnesiai kaip nežinau kur jis ir ar 
gyvas. Paeina iš Kauno gub., Kupiš
kio vol., Patavėnos parapijos, Suau- 
rių sodos, apie pusšeštos pėdos augš- 
čio, 29 metų amžiaus, išsirodo jaunu, 
dešinėj kaklo pusėj turi ženklą, mėg
stąs išsigert. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Albinas Murauckas,
499 Vaughn str., Luzerne, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
18 iki 27 metų amžiaus; aš esu 27 me
tų. Geistina, kad atsišauktų doros 
merginos, mylinčios gražų šeimynišką 
gyvenimą. Norinčios susirašinėti, ma
lonėkit ir savo paveikslą prisiųsti (4) 

K. Visgirdą
P. O. Box 150, Wilkes-Barre, Pa.

Pajieškau draugo Ingacaus Baltru- 
kino, paeina iš Kauno gu., Žeimių so
dos, Ukmergės pav. ir parapijos. 4 
metai kaip Amerikoj, pirmiaus gyve
no Lawrence, Mass. Turiu svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti šiuo adr.:

Ant. Latvis
7 Highland avė., 

Newton Upper Falls, Mass.

Kazimierui Čepukui ir 
"Keleivio" redakcijai tariu 
širdingą ačiū, kad paaiški- 
not, kaip užgrudyt sprendži
nas, peilius ir kuo apsaugot 
virinant plieną su geležimi.

Dabar viską gerai supra
tau, radęs "Keleivio" 51 nu- 
merije atsakymą. Taip man 
buvo reikalinga žinot šitie 
dalykai, tik neturėjau pas 
ką paklaust. Matydamas 
"Kleivije” visokius patari
mus, kreipiaus ir aš Į darbi
ninkų draugą — "Keleivį” ir 
trumpam laike gavau viską 
žinot, ko per trejus metusi 
mokinausi ir visko nežino-

Dabar dėkingas busiu I Pajieškau brolio Stanislavo Girdvai- 
visados. bu didele pagarba, nio, paeinąs iš Viekšnio miestelio, 

' Kauno gub. Apie metai atgal, girdė- 
JonaS Strazdas. jau. gyveno Chicago, III. Atsišaukit 

j ar praneškit jo seserei, kuri jau du 
į mėnesiai kaip atvažiavus Amerikon.

Miss. Liudvika Girdvainis, (4) 
i 47 Hastings str., Cambridge, Mass 
l_______________________________________>

Pajieškojimai
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 Onos Lazauckaitės, Kau
no gub.. Šiaulių pav., Šeduvos parap. 
iš Raudondvario. Ji pati ar kas ją ži
no malonės pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga.

A. Ralitė,
913 Loomis st., Rockford, III.

Pajieškau savo dėdžių Kazimiero ir 
Jurgio Zorckų, Suvalkų gub., Mari
jampolės pavieto, Antanavo valsčiaus, 
Bebruliškės kaimo, apie 25 metai kaip 
Amerikoj. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės pranešti.

M. Zorckiutė
2123 Hamilton avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolio Antano Grubio iš 
Suvalkų gub., Seinų pav., Šventaže- 
rio valsčiaus, apie 4 metai, kaip A- 
merikoj. Pirmiausia pribuvo į Free- 
land, Pa. iš ten išvažiavo į McDonald, 
Pa., Washington County. Jis yra 19 
metų senumo pusšeštos pėdos augščio, 
juodų plaukų. Jrs pats ar kas jį ži
no malonės atsišaukti.

Jonas Grubis,
57 Whiting Lane. Bridgeport, Conn.

Pajieškau brolio Juozo Petkevičiaus 
iš Karališkių kaimo, Kaimelio par, Ki
dulių valsčiaus, Naumiesčio pav., Su- 

I valkų gub. Jis ar žinantieji jį malonė- 
Pajieškau Marijonos Slavickaitės j kit atsišaukti.

Kauno gub., Šiaulių pav., Užšvenčio , A. Petkevich
parapijos: apie 20 metų amžiaus.Pen- , 313 Eckford, str., Brooklyn, N. Y. 
kių pėdų ir vieno colio augščio, kalba-------------------------------------------------------
tik lietuviškai, tamsiai geltonų plau- ' Pajieškau tikro brolio Juozapo Li- 
kų, su kurią buvom sutikę apsi- ; niaus Kauno gub. ir pav., Krakių val- 
vesti, dviem dienom prieš vestuves : sčiaus, Ažytėnų kaimo; pirmiau gyve- 
išvažiavo paėmus du šimtu ir penkias- ' no McKees Rccks, Pa. Jis pats ar kas 
dešimts dolerių. Kas jį žinot malo- : jį žino malonės pranešti, už ką pasi- 
nėkit pranešti, už ką skiriu $10. (3) i stengsiu atsilyginti. (4)

Antanas Juozupavičia, • Adomas Linius.
Lacke Co., Throop.Pa. 413 Bushkill str., Easton, Pa.

i
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Kad šis veikaus vieraj geriausių lietuviškoje kalboje ir kad jis buvo gerai

1

riti
f

j. Kad sis veika’as vieras geriausių įietuvisKoje Kainoje ir Kaa jis ouvo gerai
| suloštas, tą gali paliudyt publika buvusi iau pirmu syk. Dabargi prie tų pačių ak- 
t torių bus da geriau sulošta ir bus pataisyti visi nedatekliai, kurie buvo pirmu syk. 
Į Todėl ateikite ir pamatykite tą Įspūdingą veikalą, kurį perstatys So. Bostono 
| L. S. S. 60 kuopa
1 i

Į Snbatoje, 17 Sausio (January), 1914 m.
{Gražiam Teatre, Dudley st, OPERA HOUSE,

113 DUDLEY STREET, BOSTONE.
<*>į1
i

T> A ę A U/"* A , Važiuojam iš So. Bostono. Cambridge ar iš kitur, reikia imti arba persimainyti ant 
* Dudley st. karo arba Eleveilės ir išlipt ant Dudley street.

Svetaine atsidarys 6:30, lošimas prasidės lygiai 8 vai. vakare.
ĮŽANGA: 25, 50, 75 ir $1.00. Tikietus išanksto g<Jite gauti “Keleivio" ir “Laisvės” 
redakcijose, K. Šidlausko aptiekoje, J. Bartašiaus krautuvėje, 261 W. Broadway ir 

narius. Visus širdingai užkviečia atsilankyti L. S. S. 60 KUOPA.
SEismaaemoiOiaomoioicmomaoici^

i
Pajieškau brolio Tamošiaus Šakio, 

9 metai kaip Amerikoj, 2 metai atgal 
gyveno Kenosha, Wis. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti, už ką busiu dėkingas. 

S. Meškauskienė.
413 Bushkill str., Easton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Antano šidagio 
ir pusseserės Onos Šidagiutės, paeina 
iš Dišiunų kaimo, Pušaloto parapijos, 
Panevėžio pav., Kauno gub., 5 metai 
kaip Amerikoje. Pirmiaus gyveno Ke
nosha, Wis. Turiu svarbų reikalą. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės pra
nešti šiuo adresu:

E. Jankauskiutė,
498 Hudson avė., Roshester, N. Y.

CHICAGIEČČ1Ų ATYDAI!
Lietuvių Kriaučių Savitarpinės Pa- 

šelpos Kliubas parengia 6-tą METINĮ 
BALIŲ-su prakalbomis. Subatos vaka
re, sausio (Jan.) 10 d., 1914 m., Atlas 
Svetainėje. 1436-40 Emma St., arti 
Noble ir Millwaukee avė., Chicago. III. 
Pradžia 6:30. vai. vakare. Tikietai 25c. 
porai. Kliubo parengti vakarai visuo
met esti smagus ir užganėdina publi
ką. Meldžiame atsilankyti konuo- 
skaitlingiausia. Kviečia KOMITETAS.

r f

CHICAGIEČIŲ ATYDAI!
L. S. S. A. 22 kuopa nedėlioj. 11d. 

sausio (January), 1914 m. Gavrilavi- 
čiaus svetainėj, 2301 W. 22-nd Place. 
kampas Oakley Avė., Chicago, III. 
parengia APVAIKŠČIOJIMĄ KRUVI
NOJO NEDĖLDIENIO. atsitikusio 
Peterburge, 22 sausio, 1905 metais. 
Pradžia 2 vai. po pietų. įžanga dykai.

Malonėkit nepamiršt, jog kalbės pa
garsėjęs kalbėtojas moksleivis iš’Val- 
paraiso, Ind., Z Vitkauskas ir vietiniai. 
Apart to dainuos du vietiniai žinomi 
chorai. Taipgi bus monologai ir de
klamacijos.

Draugai ir draugės: Gal ne vienas 
atmenat tą baisią dieną, kada Peter
burge ant gatvių tapo sušaudyta dau
gybė išalkusių darbininkų per Rusi
jos carą. Taigi męs Amerikos darbi
ninkai apvaikščiokime paminėdami tą 
baisia diena, kurioje krito musų bro
liai darbininkai reikalaudami kąsnio 
duonos. Kviečia skaitlingai atsilan
kyti, KOMITETAS

DIDELIS METINIS BALIUS
Lietuviško Politiško ir Pašalpinio 
K Ii ubo, Chicago, Iii bus Nedėlioj, 11 
sausio. 1914. South Side Turner Hali. 
3143 S. Statė St.. tarpe 31-mos ir 
32-ros gatvių. Bus skiriamos trįs

! dovanos už naprastą valcą kas ge- 
! riau šoks: 1-ma $2.50; 2-ra $1.50; 
i 3-čia $1.00. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Tžanga 50c. porai, prie durų su įsi- 
’ gėrimo "Coupon” vertės 25c. Tikietai 
sąnariams 35c. Tikietai po 25c. par
siduoda sekančiose vietose. M.Tane- 
nevičia, 670 W. 18th St.; J. Ilgauda. 
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

I Wood St., .J. Dagdziunas; 2334 S 
i Oakley Avė.; Petras Kaitis, 1607 N 
Ashland Avė. Kviečiame visus atri 
lankyti į tą iškilmingą Balių. Didžiau 
šia svetainė: gražus programas lie 
tuviškų šokiu: atsilankusieji busite 
užvanėdinti kiekvienas. '21

Su pagarba, KOMITETAS.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Na. I 
Town of Lake, Chicago, I1L

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 
ant Town of J-ake, Chicago, III., mi- 

Į tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne- 
i dėldienį mėnesio, A. J. BieržynaHe 
Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.

ADMINISTRACIJA
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

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

5235 S. Bishoff st., Chicago, ID. 
1 Prot. rašt. K. A. čiapas,

1736 W. 47 st., Chicago, ID. 
Turtų rašt. A. J. Kareiva,

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

4612 So. Ashland avė., Chicago, DL 

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

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

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

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Parsiduoda forničiai už žemą kainą. 

Forničiai visai nauji. Aš likusi našlė 
negaliu užlaikyti. Todėl norintieji 
pirkti atsišaukite šiuo adresu: 

TEKLA DZIKIENĖ
6 Clapp St.. Worcester. Mass.

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. BOČKUS,
211 Fisrt st., Elizabeth, N. J

LIETUVIŲ NEPRIG. KLILBA1 

Chicago, III.

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunaa, 

3249 So. Halsted st., Chicago. HL 

Prez. pag. — Jonas Simbalis,
833 — 33 pi., Chicago, D1 

Prot. rast. — Mikas Titiškis,
3415 Aubum Avė., Chicago, ID. 

Finansų rašt. — Franciškus Valaitis.

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

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

3211 Union avė., Chicago, ID.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
vakare, "Aušros” svetainėje, po N®. 
3149 S. Halsted st. Metinis susirin
kimas pripuola sausio mėn. Bertaini- 
niai:Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

Liet. Imigrantų šeip. Dr-tės 
Viršininkai.

Pirmininkas, St. Jankauskas.
350 Newark st.. Hoboksn, N. J.

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

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

Iždininkas. P. Vaiceliunas.
38 Farley avė.. Nevark, N. J.
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UTTM ADI0TIV 1 Mandagumas.
Į UilJllIiJ 1 Du draugai susitinka ant

_____  gatvės.
— Gerą dieną, drauguti! 

Turi gal dektuką?
— Meldžiu.
— Ačiū.
— Ačiū tamstai už tai, kad 

man bereikalingai tarei ačiū.
— Tuomet tamstai ačiū už 

tai. kad už mano ačiū tarei 
man ačiū.

— Aš gi tariu tamstai a- 
čiu už tai. kad man tarei a- 
čiu už mano ištartąjį ačiū 
ant tamstos ačiū.

—Silke!
— šliuptarni. Lašakė.

—Netiesa!... Tu tik pama
tysi, kad socijalistai pirmi 
iškels savo raudoną vėliavą 
danguje. J. J. N.

Paj ieškojimas.
Iš tvarto pabėgo jauna 

baltmargė karvutė, turinti
i mažus smailius ragus ir tri
jų pėdų uodega. Sykiu su ja 
prapuolė ir kaimynų rainis, 
labai geras triuborius, ne
vartodavo jokio instrumen
to, morčiaus mėnesije.. Kas 
juodu pamatys ir praneš a- 
pie tai, gaus dovanų Tautos 
Namų pieną. J. J. N.

Sceną mylinčiam. — Žinu
tė užsivilko ir paseno, todėl 
dabar jau ir nedėsim.

J. Kielai. — Kad tamsu
mas yra skurdo tėvu, o da
bartinė tvarka — motina, tai 
visiems jau žinoma. Tamis- 
tos raštelije pasakyta teisy
bė, bet tai nėra jokia naujie
na ir jo patalpinimas to pik
to nė kiek nesumažintų.

...........T — ............. .................

Gražus pa veikslai!

Laiškas Redakcijai.
Prieš naujus metus ir Ka

lėdas ”Kel.” redakcija gavo 
daug laiškų su pasveikini
mais ir linkėjimais. Kaiku- 
rių turinys per daug Įdomus, 
kad padėjus juos archyvan 
nepasidalijus su kitais savo 
skaitytojais. Taigi vieną to
kių laiškų męs čia ir paduo- 
dam. Štai kaip jis skamba:

Garbus ponas "Kel.” Re
daktoriau!

Sveikinu jumis ir jūsų pri- 
siegą su mažais vaikeliais, 
velydamas nuo pono Dievo 
ko tik jus širdis geidžia. O 
dabar aš apznaiminu, jogei 
iš loskos pono Dievo esu 
sveikas, o dabartės aš jumi 
duodu žinot, kad mano ga- 
zieta pasibaigė, tai norėčiau, 
kad jus man ir ant kito me
to siųstumet, taigi aš jums 
prisiunčiu pinigų vieną do
leri ir penkias dešimtis cen
tų, ba man jūsų gazieta pa
tinka skaityt, ba ir be akiu- 
liorų ja galiu skaityt. O da
bartės gal jus da nežinot,1 
kaip jūsų gazieta man teko 
pradėt skaityt. Prisipažin
siu, jogei pirma aš jos bijo
jau, kaip velnias kryžiaus ir 
ne vieną buvau sudeginęs, 
nes musų klebonas visados 
sakė, kad kas tik pradeda ją 
skaityt, tai tą tuojaus vel
nias apsėda. Dievaži ir bi
jojau. Na, ale vieną sykį 
atsiklaupiau ir persižegno
jęs sukalbėjau vieną Tėve 
musų ir tris Sveikamarijas 
ir parašiau jums gromatą. 
Įdėdamas vieną dolerį ir pu
sę ir pasiunčiau. Jus man 
tuoj prisiunėt gazieta. Nu
gi, brolyti, net šiurpuliai ma
ne paėmė. Juk tai, mislinu 
sau, dabar šiur mano dūšelė 
teks velniams Į darbą. Bet 
da atsiklaupęs papoteriavau 
ir pradėjau po biski skaityt. 
Nugi, dievaži, man patiko. 
Dieve, sunkius griekus man 
atleisk, savo kleboną visaip 
niekinau suvėjęs su kitas, 
kad jis meluoja, buk "Kelei
vis” bedieviška gazieta. Na 
ir pradėjau girti "Keleivį” 
savo parapijos zakristijonui 
ir tą prigundžiau. Jis davė 
man pinigų, kad jam išrašy
čiau "Keleivį.” Taip ir pa
dariau. Paskui suėjęs mane 
zakristijonas sako: eikšen, 
užfundysiu, kad užrašei man 
tokią puikią gazietą. Pamis- 
linau, trbut jam ir patinka, 
kad net jis man komišen 
duoda, o dabartės su širdin
giausiais velijimais pasilie
ku jūsų gazietos skaitvtojas 

F. S. T.

Piršlybos.
Garsaus inžinieriaus sū

nūs sako Į merginos tėvą:
”Taip. aš tamstai užtikri

nu, jogei paėmęs jūsų ger
biamą Marytę sau už moterį 
dirbsiu kaip jautis dieną ir 
naktį.”

Tėvas persigandęs: 
■šitaip. Na, tuomet tamstai 
I geriau pritiktų karvė, ne 
■ mano duktė.” Lašakė.

Apsiriko.
Pas bažnyčią sėdi neregys 

į su krepšiais. Pro šalį eina 
daktaras atstatęs krutinę, 

j "Ponuli, susimildamas varg
šui žmogeliui....” Daktaras 

i užpykęs neduoda nė baigti: 
"Iš ko tu matai, kad aš po
nas?”

”Tai jau, mieliausis, imsi 
mat ir nematysi” atsiliepė 
sugėdytas senelis. Lašakė.

Tuomet kunigas neina 
Į dangų.

Vaikas: — Tėte, ar žmog- 
ėdos eina Į dangų?

Tėvas: — Ne. vaikeli, kaip 
gi eis!

Vaikas: — Na. o kunigai 
ar eina?

Tėvas: — Be abejonės, sū
nau. Bet kodėl gi tu manęs 
to klausi?

Vaikas: — O kada žmogė- 
dos suėda kunigą, tai kokia
me danguj tada jie atsiran
da? J. J. N.

I

P. Kapiskui. — Grąžinam 
su paaiškinimu.

Ad. . Zlodėniui. — Olšauc- 
kui niekas negali užginti i- 
dėti Į savo kalendoriaus tau 
tiškas šventes Jono Basana-

•y Ivičiaus gintino dieną: jis ga- 
Ii Įsidėt tenai ir savo, ir sa
vo pačios gimmo dienas, bet 
ar tauta tas dienas pripa
žins už savo šventes, tai ki
tas klausimas. Iš tokios 
kvailystės tauta greičiausia 
nusijuoktų. Taip pat Olšau
sko kalendorius nepadaro ir 
iš Basanavičiaus gimimo die
nos tautiškos šventės.

A. Kiveriui. — Patalpi- 
nom pirmiau prisiųstą žinią 
apie Chicago Heights atsikL 
mus. todėl tamistos kores
pondencija liks jau nesunau
dota.

J. J. N. — Juokų pluoštą 
gavom — ačiū. Kaikuriuose 
mažai juoko, tuos paliksime, 
geresnius gi sunaudosime.

J. Fisenkai. — ŠĮ kartą 
nenusisekę — vini be humo
ro, kiti perdaug riebus, gal 
tik kunigo gaspaainei tiktų. 

Frenkučiui. — Juokai geri 
— ačiū.

Pasikalbėjimas.
Juozas: Kaip tau atrodo, 

ar galimas daiktas, kad mo
teris gautų lygias tiesas su 
vyrais?

Petras: Nu, to tai jau ne
bus per amžių amžius.

J.: Dėlko?
P.: Męs, katalikai, žinom 

šventam rašte yra užrašyta, 
jogei Dievas duodamas Ado
mui Jievą paskyrė ji galva 
šeimynos, Jievai gi prisakė 
visame kamę klausyti Ado
mo. Aišku. Turėtų gimti 
arba kitas Kristus, ara mus 
tikėjimas žūtų. Kristus an
tru kart neprižadėjo gimti, 
tikėjimo gi nė peklos vartai 
nepergalės.

J.: Ačiū tau, dabar ir man 
aiški gazietų melagystė.

Lašakė.

Dirbęs kasyklose.
— Na, Raulai, ar tau te

ko kada nors kasyklas ma
tyti ?

— Kurgi ne. Aš pereitą 
vasarą dirbau kasyklose.

— Kokiose? anglies, gele
žies, aukso, sidabro, ar ko
kioj kitokioj? •

— Ne. aš dirbau prie gra- 
bių kasimo. J. J. N.

Grinorių pagirdė.
Vienas grinorius atvažia

vęs i W-B., Pa., norėjo pa
juokti amerikonus gerda
mas degtinę smuklėj. Tai, 
sako, amerikonai geria van
deni su degtine.

Visi buvusieji smuklėj li
kos Įžeisti; vos iš laivo, o jau 
pajuokia amerikonus. Ame
rikonai paliepė bartenden- 
deriui duot jam stiprios deg
tinės ir dar rudžio, o dar vė
liaus grinorių veža pas bro
li ant karučio. Į rankas pa
davę šluotą. Tai tokios at
sibuvo grinoriaus "Įkurtu
vės.” Nuo to laiko jis dau
giau negeria. Pagirdė ji be 
vandens. J. J. N.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Fer mane galite užsisakyti viso
kius dailins rubua. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės 
Toji kompanija turi gerus kriaušius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantnojami. Prekės žemes.

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

K. P. ŠlMKONIS
HOLYOKE, MASS.821 HIGH’ ST.,

Kas tie lietuviai.
Paimk New Yorko laikra

šti:
— Lietuviai krepšiai.
Paimk Brooklvno laikraš

ti :
— Lietuviai be etikos.
Paimk Scrantono laikraš

ti:
— Lietuviai benkartai.
Ir ištikrųjų, kas tie lietu

viai, gal nei gerbiamas filo- 
zofas Vvdunas nežino.

J. J. N.
Kur socijalistai bus.

— Tu man sakei, kad so
cijalistai yra niekai žmonės, 
nes neaukauja Tautos Na
mams Vilniuje?

— Taip... jau jie turbut eis 
stačiai Į pragarą vien tik 
dėlto, kad jie netiki Yčo žo
džius ir usus, bet da ir me
dalį su caro feisu niekina.

Jei nori pirkt drukuojamą ]

Akušerkd
Pabaigusi kursąHomans Medical 

College, Baltimore. Md.
Pasekmingai otlieka savo darbą 

prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą invairiose 
moterų ligose.

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS.

Giekur 
tai p ge
rai ir 
puikiai 
nepada
ro pa
veiks
lus kaip 
lietuviš
kas ar
tistas 
Moste
ltoj.

Dėlto 
vyrai, 
mergi

nos ir šeimynos eikite pas savo tau
tietį nusitraukt paveikslus, o išrody- 
sit Ja gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tų. kurie ėmėsi paveikslus pas: 

J. TAUKEVICIA <3>
27 K.‘ Mai n st.. Mentelių. Mass.

pac-

i
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Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir ltukarstoa labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal- 

. vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
V ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
r nepataike išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs

tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tamistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonaviėiai, 
1413 Brynmovrer, Serą n ton. Pa.

Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų nuo 
visokių ligų!

Kaip jokios liekarstos ir visoki daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydet.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LUSTU A.

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

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

CZAR — 13,000 tonų.
------------------------ J LIEPOJ v 

per 11 dienų 
be persėdimo.

I ROTERDAMĄ 
per 9 dienas 

be persėdimo.
TANKUS IŠPLAUKIMAS

Prekės iš Liepojaus į New Yorką 
$32.75 ir $4.oo pagalvinių taksų. 
Norint platesnių žinių kreipkitės 

prie generališko agento
A. E. JOHNSON & CO. 

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

h
H

markę, tad pri- <

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA

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

8 Stokes st., Providence/R. I.
Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gv 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit lie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptioką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon<
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Dr." Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

O.
2. « a"

■5 ’ Z* 
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Serganti 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 
STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijaiiškai mokinosi daryt* 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo po hošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo ioeną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

STGYDO 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 galvos. 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: ne^eguliariškas mėnesines.skau- 
dėjimą 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 padėkavonių už išgydymą nuo 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus < 
miestus ir miestelius Amerikoje. Kanadoje, I 
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki- ’ 
tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: < 

gnotas Stankus. \ 
Broad St., Philadelphia, Pa. :

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kad išgydet 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 teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Su guodone, A. Galmanas, Box 36, Benite Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., VVorcester. Mass. 
Mr. M. KOLIAGA, Bos 192, Boswell, Pa.. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cente 
St . Freeland, Pa. Tvipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu nega ima sutalpinti.

ĮSIT£KYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phll. M. Kraikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro eiperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas To
kiam jau tik galima tikėti. 9

Privatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems supaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikament- ,seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pageltai žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS,
c jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
© tikė.;, kadapturė i tikrą pageibą sveikatai kaip tūkstančiai,kurie jau džiaugiasi ir dūka- 
▼oja, nes Či nai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisene- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: p čiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos. šon\: išbėrimai spuogais nuo blogo ir nevysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių ne 'irbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų. silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi* 
gos. neturėjimo apetito, be peiiiobe pjaustymo be aparacijos, bet su nekarštoms, k>’-: 
tuksiančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių i-kitokių viskių 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 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDO-': nuo 10 ii ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Petny 
Šiomis nuo 6 iki 3 rak. Reikalaukit nuo Klin ko dovanai ir skaitykit knvn ..Daktaras
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DOVANAI

25,000 Katalogu Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMAFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS, 

KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o

turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų. 
((( Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
S»ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 

gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
( tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki- 
) te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen- 
((! tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. VVAIDELIS
112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

i j i

Ant išmokeščio po 5 c. kasdien
Jums prisiusime dailią 14k. 

spastas (14k. ?old filled) laikrodis, 
tuojaus sn lenciūgėliu (retežėliu) 
su geriausiais viduriais Elgin arba 

tValtham. gvaranlavotas ant 20 metų.
Rašydami delei paaiškinimo. įdėkit krasos ženklelį atsakymui:

AMERICAN WATCH COMPANY
343 Eastf9th street, New York, N. Y.

-

APSAUGOS BRITVĄ 
ir

7 ŠŪVIŲ REVOLVERIS
Norėdami apgarsint musų Auksinius Laikrodėlius ir gaut naujų įr- 

pirkėjų, męs prisiųsim kiekvienam DOVANAI ant pabandymo gražų o 
r> vyrišką ar moterišką laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 metų, uždengtą, i Z 

gražiai graviruotą, su geriausiu amerikonišku mechanizmu, saugiai re- - ■ 
guliuotas ir laikantis teisingą laiką, kurio TIKRA KAINA $15.oo; bet'j 
dabar, męs duodam DOVANAI, gražiose makštyse apsaugos Britvą ir — 

; naujos sistemos 7 šūviais amerikonišką Revolverį $8.oo vertės. _ :'
Jums nereikia siųst pinigus iš augšto, męs Jums pabarguosim. <> 

Prisiųskit mums savo teisingą adresą kartu su šiuo apgarsinimu ir pa- * 
aiškinimą, kokį norit gaut laikrodėlį, vyrišką a/ moterišką, o męs tuo- # 
jaus Jums pasiųsim kartu apsaugos Britvą ir Revolverį dykai ant iš- į į 
bandymo. Priėmus daiktus ir gerai viską apžiurėjus ir pilnai viskuom < ■ 
užsiganėdinus, tada pamoRėk agentui, musų specijabšką prekę TIK į į 
$5.95 ir prisiuntimo kaštus. ATMINK. Tą 7 šūviais Revc’verj ir Ap-ii 
saugos Britvą męs duodame Jums visai DYKAI, kaipo dovaną, Jus už-B 

i mokat tik vien už laikrodėlį. Kaipo atlyginimą už tą dovaną, męs pra- ■ > 
• šom Jus parekomenduot Jūsų draugus. Rašykit mums tuojaus a.it ši-u 
to adreso: (D <>

UNIVERSAL SALES CO.,
; 102 N. Fifth Are., Dep. 9, CHICAGO, ILL.

xo^:uici r išmone*^

z- * —

Dr. Ignotas Stankus
1210 S.

Klausimai ir atsakymai Skaitytojams.
KLAUSIMAS. Kodėl žmones, pirkdami laikrodėlius, moka 4 sykius tiek, 

kiek jie yra verti? ATSAKYMAS.— Dėlto, kad nė vienas nežino dirbtuvių 
prekės, taipat nežino, kur galima už. dirbtuvių prekę laikrodėlius pirkti. 
KLAUS.— Kodėl pardavėjai ima 4 sykius brangiau? ATSAK — Todėl, kad jie 
perka nuo kitų viena arba kelis laikrodėlius į savaitę ir iš tų jie turi uždirbti 
randą ir prasrvvenimą; 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, 
deviskėlę ar laketuką už dirbtuvės prekę, tai pirkit nuo mus, o suč^dysit pini
gus Musų tavorai‘yra labai puikus, naujausių madų ir geriausios medegos, 
gvarantuoti per išdirbėjus ant 20 metu 14K ‘•Goldfilled’’. Laikrodėliai turi tris 
viršelius, puikiai išmarginti, geriausi mekanizmai, išmėginti, kad laikytų laiką.

Taigi jei norit turėt vieną iš tu laikrodėliu, deviskėlę ir laketuką1’vertes 
35 dol. uz $10.50. tad išsirinkite vieną iš viršui telpančių paveikslėlių, iškirpk 
ir prisiųsk mums, o męs tuoj pasiųsim jums laikrodėlį deviskėlę ir laketuką 
puikiame aksominiame baksuke. Tada, jus galite peržiūrėt tavorą ir užsimokėt 
likusius $8.50 ir kelis centus expreso 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 gvarantuoja 
laikrodėlis pagęstų bėgyje 20 m., męs pataisysįm DYKAI, arba duosim naują. 
Tie. kurie nori pirkti laikrodėlį be deviskėlės ir laketuko, turi mokėt tik $6, - 
Adresuok it aiškiai.

SATIONAL (OMMERdAI. CO., (Dept. 210), 505 Kast 5 st . 5EW YORK (TTY, Ji. Y

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

i, prisiunčiant $1.00 su užsakymu.



Pranešimas.
Jau nuo ”Varpo” laikų ne

nuilsdama darbuojasi Laz
dynų Pelėda lietuvių rašti
jos dirvoje. Per tą laiką pa
leido ji plačiojon Lietuvon 
tūkstančius spauz^intojo 
dailės žodžio eilučių, sutvėrė 
šimtus typų, parodė daugy
bę puikių realizmo ir brikos 
paveikslų.

Lazdynų Pelėdos raštai y- 
| pač svarbus yra tuo, jog jie 
I atvaidina, gali sakyti, visos 
F Lietuvos gyvenimą plačiau

sioje prasmėje. Ji neužsi- 
sklendusi kuriame nors vie
name luome, ar sluogsnije. 
Ji aprašo ir kaimą, ir dvarą, 
ir miestą. Jos raštai pasa
koja mums apie vargus-rei- 
kalus ir sodiečio, ir dvarinin
ko, ir inteligento, ir miesto 
darbininko. Jos raštai — 
tikras musų dienų veidrodis.

Ir dėlto jos raštų pilno rin
kinio trukumas ypač buvo 
jaučiamas, buvo tai tiesiog 

■ dideliausia spraga musų raš- 
' tijoje. Nors ji yra parašiu

si arti šimtą apysakų- apy
sakėlių, tečiaus dėl jos veika
lų išsisklaidymo po mažutes 
brošiūrėles ir laikraščius, 
jos, kaip ir kitų musų rašy
tojų, ligšiol kaip ir nežymu 
musų literatūroje, o per tai 
nežymu ir pačios literatūros.

Tą tai spragą ir ryžomės 
užtverti, sumanę išleisti pil
nąjį Lazdynų Pelėdos origi
nalių beletristikos raštų rin- 

< kinį. Milžinas tai darbas, 
I reikalaująs daug truso ir be

galės išlaidų, tečiaus ryžo- 
I mės į tą žygį tikėdamies, jog 

lietuvių visuomenė supras 
sumanytojo musų darbo 
svarbą tautos kultūros pakė
limui ir jam prijaus ir palai
kys. Męs manome, jog jau 

| atėjo metas, kad musų lite
ratūra iš „kapeikinės” bro
šiūrėlių literatūros pavirstų 
storų ir gerų leidinių litera
tūra, jog jau metas musų di
diesiems rašytojams sušilau- 
iii savo raštams prideramo

jo rimto rūbo, susilaukti pil- 
nu jų savo veikalų. Ypač 

| metas, manome, susilaukti to 
Lazdynų Pelėdos raštams.

i Musų skelbiamas Lazdynų 
Pelėdos raštų pilnas rinki
nys susidarys iš 5—6 tomų, 
storų didelio formato knygų 
po 300—400 puslapių. Išvi- 

Į so bus ligi 80-ties apysakų 
ir apysakėlių. Bus čia su
rinkti visi ligšiol išėję atski
romis knygelėmis L. P. vei- 

I kalai, taip-pat visi išmėtyti 
Įvairiais metais po Įvairius 

Į musų laikraščius: „Varpą” 
„Naujienas,” „Vilniaus ži- 

i nias,” „Lietuvos Ūkininką,” 
„Šaltinį,” „Viltį,” '-Draugi
ją” ir kitus ir po Įvairius ka- 

| - lendorius. Be to bus keli vi- 
" sai dar niekur nespauzdinti, 

pirmą kartą išeinantieji raš- 
. tai. tarp jų viena didelė mu

sų laikų apysaka.
Raštus apsiėmė tvarkyti 

žinomas musų poetas Liudas 
Gira, „Vaivorykštės” Re
daktorius, sutaisiusis jau to- 
kiuo poetizmu ir rūpestingu
mu panašų, nors ir mažesnį, 
Ed. Steponaičio raštų rinki
ni.

Visus tuos L. P. raštus, 
į kurių yra užsilikę rankraš

čiai. Redaktorius akyvai su- 
I lygins su tais rankraščias ir 
į kiekvieną dalykėlį aprūpins 

tam tikromis pastabomis, 
bibliografiniais nurodymais 
ir paaiškinimais.

Savo autobiografiją paža
dėjo pati autorė.

L. P. raštų rinkinys bus iš
leistas ant geriausios suo
mių popieros, kuri jau tam 
tyčia užsakyta Suomijos fa- 
brikose.

Raštus — be autorės foto- 
į grafijų, puoš gausios iliu- 
1 stracijos ir pagražinimai — 

viįiijetės — inicijalai.
Teksto iliustracijas- malo- 
,i sutiko nupiešti žinomas 
sų dailininkas p. Antanas

m 
mi
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Žmuidzinavičius, beto jis su
teikė autorės portreto eski
zą, kurs bus taip-pat patal
pintas. Vinijeteš, inicijalus 
ir viršelį darys kitas musų 
gabus jaunas dailinnkas Vi
lius Jamontas. Klišės bus 
daromos artisto St. Fleury’o 
įstaigoje.

Pirmasai tomas bus pra
dėtas spausdinti gruodžio 
pabaigoje, 1913 metų.

Lazdynų Pelėdos raštai 
galima užsisakyti jau ir da
bar. Atiuntusieji išanksto 
7 rub. 50 kap., gaus visus 
Lazdynų Pelėdos raštus su 
nusiuntimu pačta. Užsie
niuose — 8 rub. Vėliau raš
tų kaina bus apie 12 rub. 
Prašome tat išanksto juos 
užsisakyti, siunčiant pinigus 
šiuo adresu: Vilnius, Sniego- 
vaja 20, K. Strazdo ir A. Vė
gėlės spaustuvei.

Leidėjai:
K. ir J. Strazdai ir

A. Vėgėlė.

Tiesu Patarimai.
- - - - - - -  I

Ligonis. Septyni metai tam 
atgal, tūlas Philadelphijos dak
taras begydydamas užkrėtė jus 
biauria liga, nes turėjo lytiškus 
susinėsimus. Daktaras butų 
gavęs už tą darbą mažiausia 20 
metų kalėjimo, jei butumet jį 
laiku apskundę, bet dabar, še
šiems metams praėjus, negalit 
jo skųsti nė kriminališkai, nė 
civiliškai. Per vėlu. Su liga at
važiuokit pas d-rą Matulaitį, jis 
duos teisingą patarimą, kas rei
kia daryt. Paprasti daktarai to
kias ligas gydo tyčia kuoilgiau- 
sia, kad daugiau prisiplėšt iš li
gonių pinigų, ir todėl neikit pas 
nežinomus.

NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTONc

♦

NORTH GERMAN LLOYD
Veža pasažierius tiesiog iš’Bremo į Bostoną 

Laivai išplaukia kas trįs savaitės 
Išplaukia sekantie laivai: 
“Hannover”— Spalio 29tą 
“Koeln”—Lapkričio 19tą 
“Frankfort”—Gruodžio lOtą 
“Hannover”—Gruodžio 31mą

Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose 
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & CO
Užtvirtinti agentai

83-85 Statė St., Boston, Mass

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:

A. JODELIS,
645 W. 14th PL, Chicago, I1L

Telephone Yards 2750
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA

CH1CAGOJE.
Kurioje gali kiekvie
nas gerai ir gražiai iš
mokti šokt į trumpą 
laiką ir už labai mažus 
pinigus. Vaikinai ar 
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
ti, visuomet busi link

smas ir kitų paguodojamas.
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan

kyti po numeriu:

i
i
j
į
: I
i

Telephone So. Boston. 845 M.

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

Valandos:
Nuo 18»2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėliotas iki 3 vai. po pietą.

jūsų apskričio Magistratą, papa
sakokit jam visą dalyką. Jis iš
duos warrantą, o policijantas j 
nuvažiuos į Amsterdamą, sua-: 
reštuos jį ir parvežš į Brookly- 
ną. Jei ne ką daugiau, tai tas 
žmogelis gaus nors šaltojoj pa- 
tupėt. Bet žiūrėkit, ar negalės ‘ 
jis prirodyti kokio prasižengi
mo iš moteries pusės?

<

I
S. Sleder. Jei jus galit daro- 

dyt, jog tėvas būdamas 75 metų 
senas ir labai nugirdytas užra
šė dalį, tada galima raštus su
naikinti per teismą.

Jei darot doviemastį savo bro
liui, tai reikia įrašyt, jog jis at- 
ėĮnęs žemę turi valdyt jūsų nau- 
'dai. Taigi jis bus tik globėju ir 
niekad negalės prisisavinti. Par
važiavęs be jokios bėdos atsiim
si. Padaryt doviernastį gali "Ke
leivio" Agentūra, arba bile išti
kimas amerikoniškas notaras.

J. Yagminas. Rašyti carui 
prašymą, kad paliuosuotų nuo 
pavaldinystės gali bile kas, kas 
moka gerai rusų kalbą ir pri
imtas formas. Jei gausit paliuo- • 
avimą, galėsit važiuot į Rusijai 
-u Amerikos pasportu, kliūčių j 
nebus. Jei negausit ant vietos j 
kas parašytu, susirašykit su 
”Kel.” Agentūra.

Sekretorius. Už tai, kad vy
ras pametė savo moterį ir nesi
rūpina ja, ji gali jį suareštuoti. 
Geriausia nueikit Brooklyne į i t

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

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

PERMAINAU ADRESĄ
sbnas adresas:
. Pavarde ir vardas

No. Street,

Miestas ir valstija

J. Sneider. Jūsų tėvas paran- 
davojo 12 dešimtinių žemės, 3 
užstatė už 140 rub. ir vekselius 
išdavė ant 300 rub., o 10 deš. pa
liko jus broliui, kuris mirė ir pa
liko šeimyną. Dalykai jau seni, 
bet jums dėl to nereikia važiuot, 
tik padarykit doviemastį ištiki
mai ypatai Lietuvoj, kuri atj ieš
kotų jums priklausomą dalį.

J. Raudzevičius. Jei teisme 
prisipažinai kaltu, nors ir advo
katui liepiant, tad reiškia, jog 
kriminališkai esi kaltu. Bet jei 
ta merga apskųstų civiliškai, 
kad duotum jos vaikui užlaiky
mą, tad gali paimti advokatą ir 
priešintis, neprisipažindamas 
tėvystės. Ji turės tą darodyt, 
jus kriminališko prisipažinimo 
prie kaltės nepakanka.

I NAUJAS adresas: 
Pavarde ir vardas

No. Street

Miestas ir valstija........................................................................................................

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

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Kada tu gimei? D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
Prisiųsk savo adresa ir kokiam 

menesį 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 aaigte dėl vyrų ir motery, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. 80x3232 Boston,Mass.

Ratų Kamštis Advokatas ne
turi jokios tiesos pasilaikyti jū
sų bankinę knygutę. Pasakyk 
tai savo advokatui, o jis atims. 
Jei ne, paimk žmogų gerai ang
liškai kalbantį ir apsiskųsk tei
sėjui. Mat tą advokatą butų ga
lima,ir į teismą paduot, bet jūsų 
miesteli j e tik keli advokatai tė
ra, tai nevienas iš jų neims prieš 
kitą advokatą bylos.

I

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gera Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarą. 
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadny Ir 259 D streets, 
SO. BOSTON, MASS.

GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
Gera diena!
Na, o kur 
tamista ei
ni? — Pas
JONĄ 
KULBOKĄ 
išsigert sti
klų alaus, 
nes ten šal 
tas ii ge
riausia 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 SL, kampas Wyte Avė.

BROOKLYN, N. Y.

John E. Itolan

{J

Jau buvo viso
kiu Szakių, bet 
tokia Szake, ku
ri kaso kunigų 
pašones ir kapi
talistų pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

Tai yra mėne
sinis didelis juo
kų laikraštis, su 
daugybe gražių 
paveikslų. “Ša
kę” skaityda
mas jauties taip 

r linksmas, kaip
Džian Bambos saliune skunerj ištuštinęs. Szake talpi
na Kunigo Bimbos pamokslus, pasikalbėjimą beždžio
nės su žmogum, juokingas apysakas, eiles, minkles ir 
kiekvienam savo skaitytojui duodu tikietą į dangų dy
kai. “Szakės“ kaina metams tik 1 dol. Adresas:

“ŠAKE”
1607 N. Ashland St.: Chicago, III.

Didžiausia Garlaivių Kompanija 
Pasaulije. Turi 480 didžiųjų laivų, 

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

HAMBURGO ir 
Niekados nereikia 
I dešimts dienų iš

BOSTONO, 
mainyti laivo, 
porto i portą.

naujausios mados

GRABARIUSIR BALSAMUOTOJA» 
Atlieka visokį darbų prie palaidosimi 
tuogeriauaiai už nebrangių prekę.

336 Broadvay, So. Bo«to»
Gyvenimo vieta 64» Broadway

PIGIOS PREKĖS, 
Trečiųjų Kajutų 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 

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

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Rocoptus su di

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

P. JATULOVICIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir psr laiškus, 
o męs per ekspresų gydules pri- 

siųsim

Mokytojai: Prof. F. L. Jankauskas, 
Misa. B. Tisaiti. (3)

936 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL. 
Arti Morgan gatvės, 

Mokinama: Utarninke ir Ketverge
nuo 8 iki 10:30 vak.

brangiausi ŽMOGAUS rupr
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 pntirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas...................ąi.M
Gyvasties Balsamas.........................75
Nervu Stiprintojas... .(Še. ir l.M 
Vaistas dėl Vidurių...55c. ir 1.55 
Kraujo Stiprintojas.........................M
Nuo kosulio.............., ..25c. ir .55
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .55
Skihrinės proškos.. ...,15c. ir tW 
Pigulkos dėl kepenų................. .25
Blakių naikintojas................  .15
Dėl išvarymo soliterio........ .... 3. S.
Anatarinas plovimui..........  .25
Nuo kojų prakaitavimo.................25
Gydanti mostis.....................  .M
Antiseptikos muilas..........  .25
Gumbo lašai..........50c. ir 1.05

Nuo galvos skaudėjimo. l®c. ir M 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir .25 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo.._..................... ..
Plaukų stiprintojas.—25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilimo............... ..
Nuo Reumatizmo..........5Oc. ir
Nuo lytiškų ligų.......... 50c. ir 1.00
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių..........
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo. .. 
Kastorija dėl vaikų. 
Prėskos dėl dantų.. 
Karpų naikintojas..

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros -c.
Taippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir t- t, kolftvo 

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

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

Jaigu joms brangi yra jusi] sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lietnviikę Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptuki
M9 Sedford Avenoe Kampas North a-m. gatves Brooklyn, N. Y. r

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučedysite 

pinigu ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus lyrams Siutus ir Onrkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

X. BudreelHs
222 W. Broadway, ir 20 Ames St., 
So. Boston, Mass. Montello, Mass.

Telefonas: So. Boston, 21013.
’il

IlSalin su Nusiminimu!!
Gramofonas ant išmokeščie
Po]10c. kasdieną.

Jaigu 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 specijališkus rekor
das: lietuviškus, lenkiškus, rasi, 
skus ir mažai.rusiškas. Rašyki 
te tuojaus, reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų įdėdami, kraso 
ženklelį atsakymui:

LI8ERTY C0MMERC1ALC0.
233 Eist 14tk lt., HttYert, I.Y.

\ aZ



s
{

KELEIVIS

Iš Amerikos.
Kunigas Cross apie streiką.

Visuose beveik kapitalis
tų dienraščiuose vario kom
panijos iš Michigan paskel
bė kunigo Crosso pamokslą 
apie variakasių streiką. Pa
klausyk. darbinike, kaip tas 
Dievo tarnas atsiliepia apie 
darbininkų kovą: "Dabar 
visiems jau aišku paliko, kad 
reikalingos aštrios priemo
nės. Žmonės, kurie daro 
sau biznį iš kliasų neapy
kantos, kurie nuodija vienos 
kliasos jausmus prieš kitą, 
turi būt iš čia (streiko apy
gardos) prašalinti. Jie 
(darbininkų vadovai, kaip 
va Moyer) čia netik nepa
geidaujami piliečiai, bet ir 
visai nepiliečiai. Jie yra 
žmonės be tėvynės: jie yra 
valkatos ir tvarklaužiai ir 
nuo tų niekšų būtinai reikia 
apsivalyti. Męs jų negalim 
toleruoti taip kaip plėšikų ir 
laukinių žvėrių."

Taip tas Dievo tarnas pik
tažodžiauja ant streikierių 
vadovų. Jis stačiai vadina 
juos žvėrimis, su kuriais ne
galima gyventi, nuo kurių 
reikia apsivalyti. Jis sta
čiai kursto tamsesni gaivalą 
ant to žmogaus gyvasties, 

is. kad 
už- 
su-

ką. Šerifas gi apskelbė, kad kartota, nes jos perstatymas 
kiekvienam streikieriui jis lėšuoja 250.00. J\as šį kai- 
duos apsaugą, kuris tik no
rės eit dirbti. Houghton ap
skritie patruliuoja 2.000 
specijalių policistų.

Radijum neišgydė.
Pasirodo, kad ir radijum 

nevisuomet vėžio ligą išgy
dyt. štai 3 sausio Buffalos 
mieste mirė nuo tos ligos 
daktaras Bush. Gydymui jo 
ligos buvo vartojama $125- 
000 vertės radijumo, bet nie
ko negelbėjo.
850 angliakasių atsisakė lei

stis kasyklon.
Seattle. Wash. - 

liakasių atsisakė ____ t
Black Diamond kasyklas, 
sakydami, kad kasykla ne
apsaugota ir bile valandą 
gali atsitikti nelaimė.

tą jos nepamatys, tas kitos, 
progos jau nesulauks. Ma
žesniuose miesteliuose jos 
niekas negali vaidinti dėl di
delių iškaščių ir stokos geru 
teatrų. Paprastoj svetainėj 
jos vaidinti negalima. nes 
reikia parodyti Jeruzolimos 
miestą, Golgotos kalną, kur 
Kristus buvo nukryžiavotas. 
turi būt perkūnija, žaibai ir 
t.t. Tą viską galima pada
ryti tiktai tikram teatre. Da
bar "Marija Magdalietė” ir 
bus tokiam teatre vaidina
ma.

Ii

DARBO BIURAS
Męs visuomet samdome žmones 

Kanados dirbtuves, 
ležinkelių.

Dabar reikalinga 
•UN1TED STATĖS

ant farmų ir g»

100 darbininkų
EMPLOYMEM 

OFF1CE
43 Portland st., Boston,Mass

Keliauk j arba iš Europos :< 
(

|

I

■ ■■■ ■ ■ ■ per-------------------------

White Štai Linija per fostona.

850 ang- 
leistis i

VjH

Vietinės Žinios

Medforde, netoli Bostono, 
atrasta aną rytą sušalęs se
nelis. vardu William E. Leo- 
nard. Jo drapanos buvo su
lytos ir sušalusios kaip kau
las. Žmogelis buvo jau ap
snigtas.

Pigius Kainos Dideli Laivai
Gražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliaiiškai iš 
Bostono nuo Charlestown.

Parsitrauk giminiečius ar draugus 
it tėvynės per M hite Star Liniją 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
Geo. llartaszins. 261 Broadvvay,

So. Boston.
Polish Industria) Assn. 37 Cross st 
P. Bartkevičių. STTCambridgest.,

Kast Catr bridge
J Kottenberg. 115 Salėm st 
Nutilę Shapiro (’o., 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Cacadoj

t

50.000 KNYGŲ
€

Pasakys Kokiu Bodu Gali Pats Save Isigydyti Namie.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tą Stebuklingą, dykai gautą 

Knygą. Ta kny^a yra vertes $10.00 kožnam kankinamą vyrą. Knyga tapasakis 
sveikam vyrą kaip saugotas nuo ligą.. Jauni vyrai, kure mana apsivgsti naudos 
skaitidame tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavima, L žsikišiiua 
Žarnų, Kepeuys, Skilvęs, inkstu ar Pūsles ligą, Nusilpneima Nervą, Pražudytą 
Vyriškumą, Nepr(jemną Sapną,'Lytišką Nusilpneimą, Lžuuodijiiuą'Kraųja arba 
Brantą, Škrofula ir Nevalą Kraują, Pulaviuia arba Triperį,Užkrečiamą ligą arba 
Naujai'igautu Nesveikumą; jeigu esate Silpnas Nerviškas Nuliūdęs Nusiminęs 
Nusilpneis Spėkų arba kenčatė nuo Jauną Pražangą, Reumatizmą arba kokią ligą 
ir nesveikumu, paprastą vyrams ta Dykai gauta Knyga, pasakisjums kokią budu 
atrastį greitą nuolatini isigydymą, privatiškai ir paslapta, sava uamie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaipgalete būti sveiku. Knyga
ta yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiškį būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jąju prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gautoi Kuygoįyra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytoje! neįstengi sugranžinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatom.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tu pareikalavima* knygos neprivala jus į jokio skol^ ir užmokiesni. nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su užJetu mokesčiu kaip kiti

ne^lovingi gydytojei ir institutą, dara. Ta knyga yra siuntama su už®oki$t| pačtf prastas ir užpustytas ksevarta taip, jog ne vienas negale žinoti ka ia 
talpina. k

DR. JOS. LISTER & CO., L 804, 208 N. Fifth Avs.. Chicago. III.
Godotinasai Tanusta: Až esu užinteresuotas Tamistas prižade imu siusti Vysai Dykai Knyg^. meldžiu prisiūti man viena vysai dykai. 

Vardas ir pavarde—... ............ ........................ ... ......___________ .......................... ............ .......------ — ......

Adresas Seeita.

•r? >«.
Ar galima tad stebėti 
tokia "piliečių sąjunga 
puolė anądien Moyerą. 
mušė, peršovė ir išvežė? Ka
pitalistams tas begalo pa
tinka ir -jie tą kunigo pamo
kslą skelbia dabar visuose 
laikraščiuose, kaipo teisybės 
žodi. Ir valdžia prieš tokią 
biaurią provokaciją nieko 
sako.

Apjakęs neapykanta prieš 
streiką, toliaus tas kunigas 
nesigėdi sakyti, kad beabe- 
jonės patįs darbininkų va
dovai sušuko ir kad salė de
ga, kur kūčių vakare buvo 
susirinkę streikieriai su sa
vo šeimynomis, per ką žuvo 
73 gyvastis. Ir visas tas pur
vinas jo "pamokslas," visi 
tie piktažodžiavimai ir be
gėdiškas melas dabar skel
biamas laikraščiuose, kad 
sukelti visuomenės neapy
kantą prieš streiko vadovus, 
kad visuomenė neduotų 
streikieriarns aukų, ir kad 
greičiau darbininkai butų 
priversti pasiduoti.

Massachusetts Imigraci
jos Komisija ypatiškai pra
šė "Kel.” redakcijos, kad 
praneštume lietuviams šito
kį dalyką: jei kurie žino ar
ba patįs turėjo negeistinus 
prietikius su Bostono veži
kais. (kurie pasitinka atei
vius ir veža į namus), kad 
ateiiumet tuojaus į "Kelei
vio” redakciją ir viską papa- 
sakotumet. Mat. tokie veži
kai tankiai paima ateivį, nu
vežę jį palieka bile kur. o iš
lupa dielius pinigus. Kiti 
paima net po $10 ir neati
duoda rešto. Kitus vėl Sa
lėm streeto žydų agentėliai 
susigavę ant stoties sukem
ša i savo vežimą, parsiveža 
ant Salėm streeto pas save, 
atima rusiškus pinigus ir 
neatiduoda amerikoniškais 

teisingai, ir da liepia užmo
kėt už parvežimą. Taigi, 
kurie buvot kaip nors nus
kriausti. tuoj ateikit į "Ke
leivio" redakciją.

Angliški dienraščiai rašo, 
kad tūlas John Sadaris (ma
tyt. lietuvys), gyvenąs po 
299 Athens str.. So. Bostone, 
supiaustė žmogų, už ką ta
po suimtas ir pastatytas po 
$1000 kaucijos. Byla atiduo
ta į grand jury rankas.

L. S. S. 60 kp aktoriams 
žinotina, kad "Nihilistų" re
peticija atsibus ketverge. 8 
sausio. 8 vai. vakare.

"Marijos Magdalietės" — 
nedėlioję. 11 sausio, 2 vai. po 
pietų. Visi aktoriai malonė
kite pribūti punktuališkai 
socijalistų svetainėn.

J. Bekampis.

Koncertas L. S. S. 60 kuo
pos atsibus atemačioj nedė- 
lioj, 11 sausio. 7:30 vai vaka
re. Lietuvių Svetainėj, kam
pas E ir Silver gatvių. Bus 
sulošta juokingiausia vieno 
veiksmo komedija, dainuos i 
Birutės Kanklių Choras, 
daugybė monologų, muzi
kos. deklamacijų ir t.t. Įžan
ga dykai. Komitetas. '

E
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Ar jau gavot Severos Lietuvišką Kalendorių 1914 metams 
nuo Aptiekoriaus Jeigu ne—gaukite ji šiądien. 

Duodama dovanai.

Sulaikykite tą kosulį —
Padarykit kaip kiti daro: imkit abelnai žinomus vai
stus nuo kosulio, peršalimo, užkimimo, (kataro,, kru- 

____  po ir kitokiu Įvairiu plaučiu negaliu — 

SEVEROS BALSAMĄ PLAUČIAMS 
(Severa's Balsam For Lungs)
Pasiskaitykit ką mums parašė* p. Joseph Shiamtk iš 

__ Troy, MissouritT0

fe. .

Geriausi Lietuviški

FOTOGRAFISTAI.

!
ji i Mus dirbtuvė yra įrengta )
įj! sulig naujausios mados, ap- >

))• rūpinta naujausiais apara- !
!j tais. Padarom fotografijas (
n kuopuikiausiai; malevojam ■

> naturaiiškomis farbomis; iš ■
Ii mažų padidinant ir tt. Esant ;
!) reikalui einam j namus foto- )

grafuoti.
Sp J. Audrusis, Pr. Laurinaitis ('». >

(Stanaičio galerija)
į 453 Brodvvay, So. Boston. Mass. J

-

I 

IC
J-

M. Gallivan Co.
l'žlatk- geriausį

Elių, Vvna, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
ii e džiame užei’i o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.
_____  ____________________Į

“Peršalau neišpasakytai. Peršalimas 
Įėjo man i plaučius ir tada pradėjau ko
sėti, — toki baisu turėjau kosulj kad ma
niau, jog mane užmuš. Bet dar laiku 
pradėjou imti Severos Balsamą Plau
čiams, tai mane išgelbėjo. Negaliu žo
džiu surasti šių vaistu pagyrimui.

Kaina 25 ir 50 centu.

Pas visus Faptiekorius. Reikalaukit, kad jums duotu Se
veros Vaistu. Jeigu jusu aptiekorius negali ju 

pristatyti, parsitraukit stačiai nuo

lt

Pereitoj subatoj lietuviš
kam pulrumije. kuris ran
dasi po No. 285 Broadvvay, 
So. Bostone, policija arešta
vo 22 vyru. Visi beveik lie
tuviai. Areštavo juos už lo
šimą iš pinigų.

Vienas policistas. persi
rengęs civiliškom drapanom, 
atėjo i minėtą pulrumi ir a- 
pie valndą laiko išbuvo tena? 
kaipo "kostumeris." Per tą 
laiką jis turėjo progą pama
tyti, kad susirinkę tenai lie
tuviai lošia bolėmis iš pini
gų. Jis tuomet pašaukė ve
žimą ir daugiau policijos, 
kuri pribuvus suėmė visus 
ten buvusius, ir kaltus ir ne
kaltus, su kimšo vežiman ir 
išvežė

Paskui policija sugrįžo ir 
konfiskavo vieną biliardą. 
16 bolių, lazdas ir vieną tri
kampi, į kuri sustato ant sta
lo boles. Konfiskuotų daik
tų vertė esanti apie $150.00

So Bostono Lietuvių koo
peracijos susirinkimas bus 
panedėlij. 12 sausio ,730 vai. 
vakare Lietuviu Svetainė1’ 

*■ v

Visi nariai privalote būti. 
Sekr. M. A. Balčiūnai.

Laivakortes atpigo iš Lietuvos

Keleivio Agentūra

Bankinė Kontora po priežiūra Mass. valstijos.
TEISINGIAUSIAI PATARNAUJA 

KIEKVIENAME REIKALE ir SUTEIKIA 
VISAME GERIAUSIUS NURODYMUS. Į

f

Geležkasiai nutarė prisidėt 
prie variakasių streiko.
Marųuette. Mich. —Jeigu 

tik jungtinė valdžia neužsis
tos už streikuojančius varia- 
kasius, vakarų mainierių fe
deracija nutarė apskelbti ir 
Michihgan geležies kasyklo
se streiką. Tokio turinio 
rezoliucija nusiųsta į Wash- 
ingtoną. Rezoliucijoj nuro
dyta užpuolimas ant Moye- 
ro, kūčių dienos katostrofa, 
suėmimas suomių laikraš
čio "Tyomies" redaktorių ir 
leidėjų už išreikštą "piliečių 
sąjungai” papeikimą ir už- 
inušimas streikierių. To
liaus nurodoma, kad taip va
dinami "piliečiai" visur 
streikerius užkabinėja ir 
žeidžia, net iš k rasos už apy
kaklės juos išmeta, kada jie 
nueina laiškų atsiimt. Val
stijos valdžia visai nenori tų 
žmonių skriaudos matyti. 
Žmonių gyvastis ir turtas 
stre’ko apygardoj visai ne
apsaugota.

Viena kopija tokios rezo
liucijos nusiųsta preziden
tui, kita Michigano kongres- 
manui. trečia gubernatoriui.
Kompanija apdraudė savo 

darbininkus.
San Francisco, Cal. — Vie

tos gatvekarių kompanija 
apdraudė visų savo darbinin
kų gvvastį, kurie tik vra iš
tarnavę nemažiau trijų me
tų.

Uždraudė parodas.
Calumet, Mich. — Galų 

gale uždrausta streikuojan
tiems vario darbininkams ir 
parodas daryti. Manoma vaidinama jau paskutinį sy- 
tokiuo budu užgniaužt strei- kį. Daugiau nebus jau at-

Vėl artinas "Marijos Mag- 
dalietės” perstatymas. Ku
rie nematė pirmu syk, turės 
gerą frogą pamatyti tą pa
garsėjusi veikalą šį syki. 
Perstatymas bus 17 sausio, 
subatos vakare, tame pat 
anglų teatre Dudley st. Ope
ra House. po No. 113 Dudley 
st.. Bostone.

Kurie buvo pirmu sykiu, 
tie žino, ko vertas pamaty
mas "Marijos Magdalietės.’’ 
Daugelis ketina eiti ir antru 
sykiu, kai kurie jau ir tikie- 
tus nusipirko. Tečiaus ti
kimasi, jog šį kartą vietos 
jau visiems užteks. Teatro 
savininkas sakė, jog jis pa- 
darvs tiek vietos, kad galės 
sutilpti apie 300 žmonių 
daugiau, negu ikišiol tilpda
vo. Jis gvarantuoja. jog ši 
sykį nė vienam nereikės grį
žti teatro nepamačius, kaip 
tai aną syk atsitiko.

Taigi lietuviai nepraleis
kite šios progos. 17 sausio 
"Marija Magdalietė" ’ bus

ŠOKIAI IR BALIUS.
L. S. S. 71-ma kuopos bus 

10 sausio svetainėje Malta 
Hali, 40 Prospect St., Cam- 
bridge. Mass. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga vyrui ' 
35c., moterei 15c. Gerbia
mą visuomenę meldžiam at
silankyti, Komitetas.

Pigiausias Marketas.
Kampas D ir 307 — 4th str.. 

So. Bostone.
Mėsą ir kitokius valgomus 
daiktus pigiausiai galit gaut 
pas mane, bet tik už pinigus 

(cash).
J. PETRAUCKAS.
— 4, kampas D street, 

So. Boston.
307

DYKAI! 2 LOTAI DYKAI!
Dėl Jus kaipo dovana Naujiems 

Metams.

Malonųs Viengenčiai:
Ar da mokat randą kitam ? Jei

gu taip, tai išrinkit 5 skaitlines 
nuo SI iki S10 ir įrašykit į tas 
klėtkutes, kad abelna suma pasi
darytų $15 — lygiai tokia pat 
suma kiek mokat randos. Atsiųs
kit teisingą išrišimą kuogreičiau- 
siai, o gausit nuo mus pilnus nu
rodymus kaip tapti savininku 2 
nlecių fabrikiniam mieste, neto
liese nuo New Yorko. kur reika
laujam žmonių darbininkų ir pre- 
kėjų. Vienintelė proga tapt pil
nu savininku visai dykai, bet tik 
iki Naujų Metų. Pilną užtikrini
mą apturėsit ant savasties, ir iš- 
statysim Jums namą ant lengvų 
mėnesinių išmokėjimų. Prisiųs- 
kite išrišimą, o apturėsit paaiški
nimus. Adresas; (4)
SALES MANAGER DEPT. A.
132 Nassau St., Room 309,

New York. N. Y.

--------------------------

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

4 kambaryje ir kur viskas vra puikiai pritaisvta.

Tentral manufacturing distrigt bankas
1112 W. 35th St, CHICAGO, ILL. 

(Bankas protaujančiu Lietuviu)

PARSIDUODA LAIVAKORTES:
Nuo Antwerp ir Rottedam į New York 29.50. 
Nuo ,, ., Bostoną..
Iš Liepojaus (Libavos) į Bostoną.......

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.

27.00.
32.50.

VIENATINE LIETUVIŠKA 

aptieka 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $i.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos 41.00. K^ujo Valyto.as $1.00.

Nuo saulės nudegimo 5Cc.: Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo N«-rvų $; cv.. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 2«> c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažen s 35 c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėi suvaininimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 O0

Gyduolės nuo vištakių (corn's) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

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

Visok ie 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 paslaptingu 
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 daktarų. 

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu-

K. ŠIDLAUSKAS ^7?.’
S0. BOsTON, .MASS.
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I La iva kori cs
į jų prekės. Į Rusiją važiuojant, ap: 
t pasportais ir kitais reikalingais dok 

į*

Parduodam ant visų geriausių! 
linijų į visas dalis pasaulio. Mųs| 

* prekės yra “standard” kompani-3 
•rupinam konsuliaus^ 
mmentais.

PIGIAUSIOS LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Atvažiuot: $44.50 visas kelias.

Važiuot Lietuvon: $33.00 visas kelias.
Čia paduodam mus 
miausj kursą. Tospre-Į

I
&

IPinigu siuntimas.;

r.". =- ‘ ‘ . ■ .. - Tį. je vieno menesio jau gauram pranešimą nuo priėmėjoj
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kės yra su prisiuntimo j 
r lėšomis. Pinigai nueina i 12 - 14 dienų j vietą, o bėgy- j' 
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Pinigų kaina su persiuntimu.
Uz 5 rub S2.S0 Už 50 rub. 26 15 l’ž iOO rub 52 1.5

10 5.40 55 28.75 125 65 5
15 8.60 60 31.35 150 78.15
20 10 60 65 33.95 17 • 91.20
25 13.20 70 36.60 200 104 15
:» 15.80 75 39 20 250 130 15
35 18 40 80 41.75 300 156.15
40 21.00 85 41 35 350 182.15
45 23.60 90 46.95 400 208 20

j • Padarom visokius

Už 450 rub
500
600
700
800
900

1000 
1500
2000

dokumentus, i 
UOKUIllCllldl. Amerikoniškus ir Rusiškus, Do-| 

viemastis, Kupcyje Kneposti, | 
Otzyv Nasliednikov ir t. t., yra mus specijališkumu. h 
Mus ofise dirba Notaras, Taigos Teisėjas ir žmogus iš-y 
davęs valdžios egzamenus. Visi dokumentai yra pada-h 
romi pagal tiesas ir užtvirtinami Konsulatuose, Amba-U 
sadose arba ministerijose, pagal reikalą. H
Namus perkant.
of Deeds”, išduodam abstraktus ir padarom reikalingusų 
dokumentus. Jei reik, męs parupinam hypothekąh 
(Mortgagius), įšiurinam ir atliekam visus reikalus kuo-h 
noteisingiausiai. y
Nelaimėj Sužeidus dirbtuvėse ar kur kitur, męs y 

duodam teisingą rodą kaip atgaut^ 
* atlyginimą už nuostolius, 
s popieras. SsS j 

ir r.urodom kaip ir kur gaut reikalingas popieras nuo h 
valdžios. $;

Visuose reikaluose, kur reikalingi yra nurodymai H 
ar patarimai, kreipkitės pas mus, o bus suteikta sąžl 
ningai ir atsakančiai.

“KELEIVIO" AGENTŪRA 
28 Broadway, So. Boston, Mass
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