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Kaip caras keliauja. 4 s 

Laikraščiai praneša, kaip £ į R 
caras važiavo iš Livadijos į į 
Carskąjį Sielą ant Kalėdų, i 
Kaip tas nevidonas bijosi i 
mirties, tai parodo tos kelio- ■ 
nės atsargumai. Geležinke-;

? i lis, kuriuo važiavo šarvuotas I 
escaro trūkis, per 400 varstui

Imta per keliate metų beveik siy tuįįtanįiais kreiviu, 
ramjardą rubaų. ..kurie sudarė nepereinamą

Lietuvos Žinios sako, kad si Nežiūrint, kad oras' 
reikėtų tokiuo karstu upu,• b !o biaunls ir šal_: 
pakol ministenai ir kitokios • • • -• -
vyriausybės dar nesuspėjo 
atšalti prie to, pasinaudoti 
ir lietuviams. Vertėtų bent 
musų atstovams paklibinti 
kur reikia, gal ir pasisektų 
susilaukti ir Lietuvai iš to 
naujų geležinkelių arba 
bent privažiuojamų nuo ge
ležinkelių plentų. Laukia
ma gelžkelių iš Liepojaus 
per Raseinius, Jurbarką igi 
užnemuninės šakos šešta- 
kavos, nuo šeštakavos per 
Marijampolę Į Kazlus ar i 
Mauručius, nuo Rygos ari 
Ventpilies (Vindavos) i Vil
nių. Žada, mat, būt kol-kas 
tokiems reikalams pinigų.
„Tyrų velnių" byla pasibaigė

Pietų Rusijoj neseniai bu
vo suimta didelė plėšikų gau
ja, žinoma kaipo "tyrų vel
niai” ("stepnyje djavoly”), 
susidedanti iš 50 žmonių, ta
me skaitliuje daug ir mote
rų. Visi buvo atiduoti ka
riškam teismui Ekaterino- 
dare. Byla traukėsi gana il
gai. Išklausyta suviršum 
100 liudininkų ir "tyrų vel
niams” prirodyta su viršum 
90 užmušėjisčių ir plėšimų. 
Vienuolika jų teismas pas
merkė mirtin, kitus kator
gom o kitus ilgiems metams 
kalėjiman.

žmogus be liežuvio.
Ryga. — Po Maskvos prie

miesti vaikščiojo pašalpos 
prašydamas jaunas vaikinas 
be liežuvio. Jo knygutėje 
parašyta, buk jis per . . .
kanų karę buvo patekęs tur- iabo 6 rub. 90 kap. (3 rub. bu- 
kams i nelaisvę, kurie, kad tui, 3 rub. 90 kap. maistui), 
neišduotų jų slaptybių, be- Beto, kiekvienas ištremtasis 
laisvlui nupjovę liežuvį ir gaunąs 5 rub. 20 kap vasaros 
paleido...

Sušalo 14 žmonių.
Saratovas. — Ant naujų 

metų (naujo skaitliaus) Pet- 
rovsko apskritije po didelei 
audrai ir šalčio atrasta 14 
sušalusių žmonių, o daug 
prapuolusių da neatsirado:: 
spėjama, kad ir tie bus su-j 
šalę.

Darbo namai tinginiams
Ryga. — Teismo komisija 

priėmė sumanymą apie Dar
bo namų Įsteigimą. Tuose 
namuose laikys visus tingi
nius, kurie pats nenorėdami 
dirbti, bus paimti i minėtus ■ 
namus ir po prievarta turės • 
dirbti.

I

Rygos katorgoje.
Laikiniame katorgos ka-

Geležinkelių karštinė. Ru
sijoje rengiamasi ir 
karštai rengiamasi 
daugybę geležinkelių. Tam; 
reikalui užsienije, vpač Į 
Francuziioje, busią pąsisko-: buv0 apstatvtHas g abiejų pu: 

‘ i siu tūkstančiais kareivių. 
. į kurie sudarė nepereinamą 

i siena. Nežiūrint, kad oras 
■’! buvo begalo biaurus ir šal

tas, kareiviai turėjo stovėti 
per dvi dienas ir dvi naktis. 
Šimtai kareivių nušalo kojas 
ir rankas, o keturi likos ca
ro traukinio suvažinėti, nes 
per dideli speigą negalėjo 
trūkio matyti nė girdėti.

Ir taip per žmonių lavonus 
tas skerdžius atvažiavo šiuo 
sykiu da čielas ir sveikas.

Kalnų pramonės atstovų 
suvažiavimas.

Charkove prasidėjo kalnų 
pramonės atstovų suvažiavi
mas. Šis suvažiavimas svar
sto vien tik stambiesiems 
pramonininkams naudingus 
sumanymus ir rūpinasi ko
kiu budu dar labiau pabran
ginus kalnų pramonės pro
duktus.

i Pastaruoju laiku suvažia
vimas prašė valdžios Įsteig
ti kelias vidurines ir žemes- 
niasias kalnų mokyklas.
Politikos ištremtieji badauja

Politikos ištremtieji iš Na
rinio krašto kreipėsi Į Peter
burgo laikraščius, melsdami 
visuomenės, kad gelbėtų juo
sius, nes kitaip visiems teks 
iš bado žūti. Vietos admini- 

i stracija atsisakiusi dabar 45 
nuošimčiams ištremtųjų, be 
nurodymo priežasties, davi
nėti valdžios teikiamą pašal
pa. Ištremtieji snėįa, vai- 
džia šitaip daranti, žinoma, 
kad kai-kuriems jųjų pasise
kė šią vasarą po kelis rub
lius užsidirbti. Valdžios pa- 

Bal- s šalpa nešanti paprastai viso

labai 
tiesti
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» į# V 18 VISUR. IS AMERIKOS

I

Kas šaukė, kad dega sve
tainė?

(supreme) • Calumet, Mich. — Kapita- 
teismas VVisconsin valstijoje listų laikraštija ir kunigai 
pripažino kontraktuotą ap- ’ ------ ~ -■*

' sivedimą toj valstijoj legališ- 
ku. Vaikinas su mergina 
gali padaryt tarp savęs tokią 
sutarti, kokią jie nori, tik tu
ri paduot ją užrašyt i taip va
dinamą ”Registru of Deeds,” 
kur užrašoma visokie kon- i 
traktai. Už užrašymą rašti
ninkui (klerkui) mokamai 
tik 10 centų.

Nereikia nę taip vadina
mo "laisnio” (leidimo), nė- 
daktaro paliudijimo, nė ku
nigo patarnavimo. Reikia 
tik 10 centų už Įrašymą kon
trakto Į miesto knygas.

Kunigai, žinoma, sakys,! 
I kad toks apsivedimas "ne-; 
vožnas," nes tuomet jie už I 

; šliubą negauna $25.00. Bet > 
nereikia klausyti; toks apsi- j 
vedimas negali būt negeras, 
nes jį sumanė eugenikos 
draugija, susidedanti iš ad
vokatu, daktaru ir kitokiu<_7 C 4,

mokslo vyrų, o augščiausis 
teismas jį užtvirtino.

Vyras žvėris.
Stoug’nton. Mass. — Ne-; 

' seniai čia buvo tarp lietuvių 
toks atsitikimas. Apsirgo 
viena moteris, tikėdamosi 
kūdikio ir pasiuntė vyrą, kad I 
pašauktų daktarą. Bet tas i 
nuėjo bolinėn ir apie savo 
moterį visai užmiršo. Mo- \ nes. 
teris sirgdama išlipo iš lovos ’ 7

ir nuėjus bolinėn, pradėjo kun. 
jam išmėtinėti, 
siprašyti, tas žvėris taip mo- ant galo nužvelgė koki tai 
ten suspardė, kad tą pati va- „biznį” darant su jo pačia, 
karą gimė negyvas kūdikis, ' Brysius pristatė Į teismą net 

” kunigo laiškus,rašytus jo pa
čias ir net liudininkus, kurie 
matė, kaip kunigas bučiavo 
Brysienei rankon.

Dabar tasai Dievo tarnas 
randasi Pennsylvanijoj ir te
nai keikia socijalistus, kad 
jie griauja šeimyną. Tuo- 
tarpu Brysius skundžia savo 
pačią ir jieško persiskyrimo.

Kunigas turi 27 pačias.
Tacoma, Wash. — šiomis 

dienomis čia tapo areštuotas 
ir pastatytas po $5,000 kau
cijos kun. A. Dahlstrom už 
daugpatystę. Sakoma, kad 
tas "tėvelis” tur 27 pačias, su 
kuriomis pats yra save su- 
vinčiavojęs. Nė viena iš jų 
apie jo kitas pačias ikišiol 

Washington, Pa. — Va- ■ nieko nežinojo. Tik dabar 
žiuojant iš čia Į Pietus tuo- jos išgirdo ir kai kurios at
jaus yra miestelis East Wa-: važiavo jau į teismą. Viena 
shington, kuris stato save1 iš jų atsivežė ir porą vaiku- 
pavvzdžiu isai Pennsylvani- čių. 
jai. East Washingtone nėra! ~ ’ 1 ‘
nė vienos bažnyčios ir visai 
nėra piktadarių .Per ištisus 
1913 metus East Washingto

’ areštuota

Šliubo visai nereikia; 
apsivedimas tik 10c.

Augščiausis

Auksas mažinasi.
Sulyg paskelbtų VVashing- 

i tone žinių, pereitais 1913 nie
ktais visam pasau’iij iškastas 
! auksas verias 455 mil. dol. 
Alėtai pirm to buvo iškasta 
ant 11 milijonų dolerių dau
giau.

Suvienytose Valstijose 
pernai aukso iškasta $88- 
401,023 vertės, penkiais mi
lijonais mažiau, negu užper
nai. Transvaalije pernai iš
kasta taip pat penkiais mili
jonais mažiau, negu 1913 
metais. Australijos auksas 
susimažino ant milijono do
lerių. Meksikoj nupuolė ant 
penkių milijonų iš priežas
ties revoliucijos. Tik Kana
doj pernai pakilo ant $2,700- 
000, o Britiškoj Indiioj — 
ant $1,000.000.

Sidabro Suvienytose Vals
tijose pernai iškasta dau
giausia Nevados valstijoj, 
nes $9,123,229 vertės; sekan
ti valstija buvo Montana, su 
$7.880,166: paskui seka U- 
tah, Idaho ir Colorado. 
Bažnyčia Vokietijoj puola;

prisieka eina iš mados.
Berlinas. — Vietos laik

raščiai rašo, kad municipa- 
liškas teisėjas savo teisme 
jau nebereikaluja prisiekos 
iš tų liudininkų, kurie aplei
do bažnyčią, nes žino, kad tie 
žmonės į tokius burtus jau 
netiki. Tuo tarpu kasdiena 
vis daugiau žmonių aplei
džia valstybės bažnyčią. Ku
nigija nebežino ką ir pradėt.
Transvalije apskelbta kariš

kas padėjimas.
Pretoriia, Transvaal. — Iš 

priežasties gelžinkelio strei
ko čionai apskelbta kariškas 
padėjimas. Valdžia sutrau-

Dvi tragedijos lietuvių šei
mynose.■

"Keleiviu" prisiųsta iš
karpa iš Pittsburgo dienraš- 

i čio "The Pittsburgh Chro- 
nicle Telegraph," kur apra
šoma dvi kruvinos tragedi
jos lietuvių šeimynose per 
Naujus Metus.

Viena tragedija atsitiko 
po No. 3027 Mulberry alley. 
Pargrįžęs iš Chicagos My
kolas Šukonis išgirdo nuo 
kaimynų, kad laike jo nebu
vimo namie jo burdingeris 
(anglų laikraštis jo vardą 
paduoda kaipo Mike Vahon) 
kelis kartus buvo nusivedęs 
jo pačią ant vakarienės. Šu
koms tuojaus gavo revolve
ri ir parėjo namo. Perėjo 
jis per virtuvę, kur sėdėjo 
minėtas burdingieris, ir įėjo 
miegruimin, kur buvo jo pa
ti. Nesakydamas nė vieno 
žodžio Sukonis ją šovė. Ku- 
lipka pataikė galvon ir mote
ris parpuolė. Sukonis šovė 
du sykiu į gulinčią moterį, 
pataikydamas jai da petin ir 
krūtinėn, anie širdi. Burdin-7 X w
gierius išgirdęs šaudymą, ir 
turbut nusijausdamas kiek 
kaltu, bandė neštis laukan, 
bet Sukonis' užspėjo jį da 
prie durų ir šovė jį dusyk. 
Burdingierius taipgi krito 
sužeistas. Išgirdęs šaudymą 
atėjo vienas policistas. Su
žeistas burdingieris parodė 
jam į skiepą. Policistas te
nai nusileido ir sužibino sa
vo elektrišką lemputę. Su
konis tuomet pūkšt ir poli- 
c'stui, bet šitam nepataike. 
Policistas tuoj griebė šoviką 

atėmęs revolverį surakino '

žydams pripažįsta lygybę.
Rumunijos karalius Karo

lius pranešė žydų vadovams, 
kad jis, apsvarstęs, jog tiek 
daug žydų, tarnaujančių 
Rumunijos kariumenėj, da
lyvavo Balkanų karėj, nuta
rė pripažinti žydams lygias 
teises su visais kitais. Iki 
šiol žydai Rumunijoj buvo 
spaudžiami ir persekiojami 
aršiau da negu Rusijoj. Jie 
nesiskaitė net piliečiais, ne
žiūrint, kad tūli jų apsigyve-. 
no tenai pirma rumunų atė- 

i jimo.
Generališkas streikas 

Afrikoj.
Pradėjus kapitalui išnau- 

dot darbininkus pietų Afri
koj, prasidėjo kova. Da nes
pėjo išdžiūti kraujas iššau- 

i dvtų aukso kasėjų Rando 
kasyklose, išsiplėtojo kova 
Dunbaro angliakasyklose. 
Dabar vėl Natalio ir Trans- 
valio angliakasiai rengiasi Į 
generaiišką streiką. Jei kils 
generališkas streikas, tuo
jau pritruks anglies geležin
keliui ir aukso kasykloms. 
Kapitalistai jau persigando.

Tripolije vėl mušasi.
Tripoli, Afrika. — Ant 

naujų metų ties Murzuk 
i tarp italų kariumenės ir 
arabų vėl iškilo kruvinas 

: mušis. Mušėsi čielas pen
kias valandas, kol arabai ta
po beveik visiškai išterioti. 
Iš italų pusės krito 18 už
muštų ir 77 sužeista. Mat, 
arabams vis nepatinka ita
lų tvarka ir kartas nuo kar
to jie vis grebiąs! už ginklo.
Lenkų artistas mirė badu.
Paryžius. — 31 gruodžio 

čionai taip'vadinamam "lo
tinų kvartale," kur gyvena 
v'si beturčiai svetimtaučiai 
studentai, mirė nuo bado ir 
šalčio lenkų artistas Vincen
tas Pelžynski. Sakoma, kad 
iš jo butų buvęs geras piešė
jas; jis atvažiavo čia tik keli 
mėnesiai atgal studijuot dai
lę, bei neturėdamas pinigų 
uradėjo badauti, gyveno ne- 
kurintam kambarije ir netu
rėjo šiltų drabužių.

Į

Sylvia Pankhurst vėl kalėji
me.

Londonas. — Sylvia Pan
khurst, sufr-agiščių "genero
lo" Emelinos Pankhurst du- 

i ktė, vėl kalėjime. Ji per il
gą laiką slapstėsi nuo polici
jos, bet 3 sausio pasirodė ant 
gatvės, norėdama pereit į ki
tą namą, ir netikėtai detek- 
tivai ją sučiupo.
D-ras Cook atvažiuoja Ame

rikon.
Londonas. — D-ras Cook, 

pagarsėjęs melagis, ketina 
neužilgo važiuoti i Suvieny
tas Valstijas ir prirodyti, 
kad tikrai jis atradęs šiau
rini žemgalį ir kad jam. o ne 
kapitonui Peary priklauso 
garbės vainikas.
Graikai nori $100,000,000 

laivynui.
Atėnai, Graikija. — At- 

i stovų butan paduota Įneši-

meluoja žmonėms, kad kūčių 
katastrofa, kurioj žuvo 73 
streikierių vaikų ir moterų 
gyvastis, atsitiko per nelai
mę. Žmogus, kuris tą kata
strofą pagimdė, sušukdamas 
kad dega svetainė, buvęs gir- 

Į tas. Tai yra melas. Liudy
tojai, kurie tą žmogų savo a- 

; kimis matė, sako, kad jis tu- 
I rėjo žeikleli, kokius nešioja 
' ta garsioji "piliečių sąjun- 
| ga,” kuri ant rytojaus po tai 
katastrofai pagriebė, sumu
šė pašovė ir deportavo stref- 
kierių vadovą Moyerą. To- 

| ji "sąjunga" su tuo tikslu ir 
į susitvėrė, kad suardyt strei- 
ką. Taigi labai gali būt, kad 

i ir tas niekadėjas, kuris savo* 
' provokacija streikierių su- 
i sirinkimą pavertė Į šermenis, 
buvo tos "sąjungos” narys, 
ką liudija ir jo ženklelis.
Katalikų kunigas nuteistas 

už moteriškės viliojimą. 
Vienas skaitytojas pri- 

: siuntė mums iš St. Louis iš
karpą iš anglų dienraščio 
"The St. Louis Times,” kur 
skaitom šitokį dalyką: "Po ' 

j vienos valandos svarstymo, 
prisaikintojų suolas išnešė 

i prieš katalikų kun. R. Pav- 
Iikovskį nuosprendi ant $750 
už viliojimą ponios Brysie-

Brysius patėmijo, kad 
Pavlikovskis pradėjo 

yietoj per-; tankiai lankyti jo namus ir, z

i

Į

Jo vardas yra K. M—čia. Už 
tą žvėriškumą jis tuojaus 
buvo areštuotas ir 9 sausio 
buvo teismas. Byla nuėjo Į 
augštesnį teismą.

Antras Lopez.
Bingham, Utah. — Raz- 

baininkas Lopez, kuris už
mušęs kelis žmones pasislė
pė kasyklose ir kurio polici
ja per kelias savaites saugo-i 

pačia, bet ši atsakiusi, kad i jo, pabėgo, bet atsirado ki
li nenorinti jo daugiau ma- j tas jam panašus. Šiuo kartu 
tvti. Tuomet Malinovskis buvo armėnas Jusov Bessir; 
išsitraukęs revolveri pradėjo jis peršovė vieną žmogų, o 
šaudvt ir suvarė i savo mote-j kada ji norėjo suimti, 
ri 4 kulipkas: viena pataikė j pasislėpė kasyklose.

i apie ausį, dvi perėjo per kak- N_ hažnvčiu nėra nikta-1 
lą ir dvi sulindo krūtinėn. Aera nera P|k'a
Kada Malinovskienė krito, danų,
vyras ją pakėlė, pabučiavo, j Washington, Pa. — 
paskui vevolverį sau prie •

i smilkinio pridėjęs šovė. Ku- 
lipka perėjo kiaurai per vi
są galvą ir išlindo kitoj pu- 

' sėje. Abudu nuvežta Iigon- 
butin. Moteris turbut mirs, 
bet jis sugysiąs.

Dirbs pilną laiką I ne išvis0 buv0
. Piitsburgh, Pa. I tiktai vienas žmogus,

nose plieno iabnkose įshpin- ! Ka ant to musų kunigėliai i 
ta apskelbimai, kad nuo pa- pasakVs? 
nedėlio, 12 sausio, bus dirba-; 
ma pilnas laikas. Esą gau-į Daugiau kaip 13,009 nusi- 
ta užsakymų ant 100,000 to
nų gatavo pilėno, kuris tuo-Į 
iaus turi būt nristatvtas. Tas'X •

reiškia dnrba kokiems 5,000; 
darbininkų.
20 užmušta kasyklos eksplio- 

zijoj.
Birmingham, Ala. — Da- 

vis Creek Coal Co. kasykloj 
10 sausio atsitiko ekspliozi- 
ja, kurioj žuvo 20 angliaka
sių.

11 
jam rankas.

Kita tragedija atsitiko po 
No. 2815 Spring alley, kur 
gyvena M. Zagorskienė, prie 
jos ir jos duktė Elena Mali- 
novsksk'enė. apleidusi savo 
vyrą. Andrių Malinovskį. 
Kaip Zagorskienė aiškina. 7 
valandą ryto Malinovskis 
pabarškinęs Į jos duris ir pa
sakęs. jog noris matyt savo 
pačią, bet i

kė kariumenę ir streikas no
rima nuslopinti ginklu.
Šimtai žūva vulkano išsiver

žime.
Tokio. — Pietų Japonijoj 

išsiveržė Sakura-Džima vul
kanas ir užpylė lava kelis 
kaimus. Pabėgę iš tenai 
žmonės pasakoja, kad katas
trofoj žuvo keli šimtai gy
ventojų.

Jūrių banga užliejo kelis 
kaimus.

Berlinas. — Baltijos jų- 
rių pakraštije 8 sausio siau
tė didelė vėtra. Sujudintos 
jūrės užliejo kelis žvejų kai
melius.

žmogžudė numirė kalėji
me.

Paryžius. — 10 sausio mi
rė čia kalėjime Violeta Good, 
kuri buyo nuteista su savo I 
vyru visam savo amžiui už 
nužudymą žmogaus .

Berlynas tuštinasi.
Berlinas. — Miesto statis

tikos komisija praneša, kad 
! 1 lapkričio, 1913 m., Beriine 
i buvo 2,072,000 gyventojų. 
' Metai pirm to tuo pačiu lai
ku buvo 2,084,000. Sako, 
miestas tuštinasi dėl didelės 
stokos darbu.

i
Tuzinas kiaušinių 4c.

Amerikos trustas dabar 
' perka Ky nuošė kiauši nūs po 
4c. už tuziną, o atvežęs čio
nai parduoda po 30 ir 40c.

Atvežimas kiauši- 
užtraukti $100,000- nių iš Kynų į Ameriką atsi

eina apie pusantro cento už 
tuziną.

drabužiams ir 18 rub. 43 su 
puse kap. žiemos rūbams.

Spalininkų frakcijos ski
limas.

Kairieji spalininkai atsi
sakė dirbti kartu su visa 
frakcija, nes frakcijos takti
ka griežtai priešinasi visuo
tinojo spalininkų suvažiavi
mo nutarimams. Nuo frak- 
cū’os skila žymi jos dalis — 
22 atstovai.

Kaip laikraščiai praneša, 
15 žymių kairiojo frakcijos 
sparno atsisakė būti ir iš 
stojo iš visų komisijų, kame 
jie darbavosi, kaipo frakci
jos atstovai.

Suimta susirinkimas.
Kijeve policija suėmė len

kų jaunomenės slaptą sui- 
lėjime dabr yra 860^ prasi- rinkimą — sutudentų ir kur- 
kaltėlių. Neseniai Į Rygos sisčių. Pas nekuriuos atras- 
kalėjimą tapo atgabentas iš ta proklamacijų.

• X ▼ 1 1 • • •

Da apie Bcilio byią.
Varšava. — Lenkų laik- 

"i "Novva Gazeta” iš- 
spauzdintas Kijevo lenkų i 

Uždraudė draugiją. moksleivių laiškas. j _
Kališe uždraudė žydų! Laiško autoriai protestuo- mas, reikalaujantis leist vai- tuziną,

draugiją. Tos draugijos ti- ja prieš antisemitų laikraš- džiai užtraukti !? ,
kslas buvo tyrinėjimas seno- čių stengimąsi iškraipyti fa- 000 paskolą padidinimui ka
bios žydų kalbos. ktus apie Beilio bylą.

Nižn. Novgorodo policijos 
pristavas, užmušęs pereitą 
vasarą policmeisteri už pa- ... 
liuosavimą ii nuo tarnystės. ras^Je
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žudė.
Surinktos vieno Chicagos 

dienraščio skaitlinės paro- 
j do, kad pereitais 1913 metais 
’ Suvienytose Valstijose buvo 
: 13,106 savžudysčių. Vyrų iš 
j to skaitliaus nusižudė 8.602, 
o moterų 4,504. Iš profesi- 

Ijonalistų nusižudo daugiau-; 
šia daktarų.

1912 metais nusižudymų* 
buvo 12.981. > ..'>v5

Z

Kun. Dahlstrom yra pa
garsėjęs kaipo pamokslinin
kas ir "doros mokytojas.
Areštuota miesto adminis-^ 

t racija
Laikraščiai [ 

Copperfield, Ore., šitok’ 
nią: šio miesto majir< 
karčemninkas ir vis^mi^ft/ęį>'^<? 
tarybos nariai z
kai, ant kjekvie^’^ųįgsnto 
laužo istatymusįĮf^g^^> ne^' 
pilnamečius, ^i“ 
rė baisi bety; 
žasties vietGi^h feitgj&nTj ycr- 

įšininkasA % 
vardu

i

praneša ir -

ii
įeųjs ^į&gsnfe o » 

. ,lj^ „j?* -
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2 KELEIVIS

Peržvalga.
Nesuvienijamos sriovės.
"Draugas” kritikuoja 

"Lietuvą,” kuri teikėsi iš
drožti jam Naujiems Me
tams ilgą pamokslą. Tame 
"pamoksle" ji pasakė, kad 
kova tarp katalikų ir jų prie
šų eina ne tiek už tikybą, 
kiek už kunigų gaspadines, 
taigi kova esanti tuščia. Tau
tininkai tai gerai suprantą 
ir todėl atsistoję i vidurį 
malšiną fanatizmmo lieps
nas abiejų sparnų ir traukią 
visus i tą "vidurį" dirbti lie
tuvių kultūros pakėlimui be 
jokių "misijų." Tautininkai 
"misijomis" užsiima, 
"praktišku gyvenimu 
kultūros reikalais."

"Draugas" nurodo.

bet 
bei

kad 
"Lietuva” klysta. Jis geriau 
nuvokia, kad "bendro kultū
ros darbo" negali būti. Ko
va tarp kunigų ir jų priešų 
■eina ne dėl kunigų gaspaai- 
nių, bet dėl skirtingų pasau
lėžvalgą. Net apšvietos pla
tinime negalima sueiti į ben
drąjį darbą. Apšvieta. ro
dos, visiems reikalinga, bet 
pabandykit šitame klausime 
suvienyti lietuvius į krūvą. 
Nesuvienysit. Katalikai rei
kalauja mokyklose biblijos 
išguldymo, o laisvamaniai 
sako, kad bibliją reikia iš
mesti, o įvesti Darviną.

”Tas pats butų ir su knygynėlių 
steigimu ar laikraščių platinimu. Ir 
čia nesutiktume. Nes kiekvienas no
rės savo raštus platinti. Amatai, pre
kyba? Ar nekvepia tai buržuazišku- 
mu ar nesiremia tai kapitalizmu? 
Socijalisto čia į bendrų darbų nei su 
pyragu nepriprašysi. Rodos, turėjo 
visus suvienyti 'Tautos namai.’ Bet 
ar suvienijo? Ne. vyručiai! Tuščias 
darbas! Apie idealę vienybę visų 
bendram darbui jau nebeverta svajo
ti. "Lietuva" mini apie šimtus tų 
bendrų darbų. Gaila, kad nenurodė 
nors vieno, visiems lietuviams bendro. 
Lietuva skiriasi šiandienų į dvi pusi. 
Kad ir nemalonus tai faktas, bet fa
ktas. Vieni eina su Kristum, ir Jojo 
Bažnyčia, kiti priešais Kristų. Ir vie
nų ir kitų griežtai kitokia ideologija 
Ir pasalžvalga. Idėjinė kova dar tik 
orasideda. galima sakyti."

Taip, reikia pripažint, kad 
"Draugas" čia turi tiesą. Ši- 
Jame klausime jis kur kas 
turi daugiau nuovokos, ne
gu "Lietuva.” Jis net pra
našauja. kad —

""Pagaiiaus ir jie patįs bus įtrautkti 
1 ta kovų. 'Vienybė Lietuvninkų' jau 
užgiedojo (Kalėdiniame numerije) ne
prasčiau už daktarą Šliupą. Paga- 
liaus męs matome, deja, kad ir "Tėvy
nė’ ir 'Lietuva' ima linkti prie laisva
manių. Mums, katalikams, tai žino
ma labai skaudu ir nemalonu. Bet ka 
gi padaryti. Vilties nenustojame. 
Laukiame’jaunų pajėgų priaugant. A- 
teitis turi būti musų.”

Bravo "Draugas” už atvi
rumą. Jis pirmą sykį mums 
prisipažįsta, kad jiems taip 
skaudus ir nemalonus lais
vas žodis. Tik bereikalo, 
"Drauge,” ramini save ta 
viltimi, kad ateitis gali būti 
jūsų. Juk jus pats pripažįs
tat, kad jūsų pasaulžvalga 
kitokia. 0 kodėl gi ji kito
kia? Todėl, kad jus pertoli 
atsilikot nuo gyvenimo pir- 
myneigos, kad tebegyvenai 
da užsidarę biblijiniam pa- 
saulije. O jeigu jus nuo da
barties taip toli atsilikę, tai 
kaip galima svajoti apie atei
tį? Jus — rakandai praei
ties.

nas, kad priima prenumeratą 'Liet. 
Žinioms,’ 'Ūkininkui’ si. 'Žeme’ ir 
'Bendrijai.’ vadinas, visiems vien tik 
'pirmeivių’ leidžiamiems laikraščiams. 
Jonas Krikščiūnas yra, kaip žinome, 
Marijampolės U-kų Draugovės agro
nomu. Jo pasikinkinimą į 'pirmeivių 
vežimėlį skaitome tiesiog nepadoriu 
darbu. Jisai turi tarnauti visuomenei, 
o ne kokiai partijai.

"Juk tam ir ima iš valdžios algą. 
Be to gal tik kelintas U-kų Draugovės 
narys yra 'pirmeiviu.’ Būdamas agen
tu 'pirmeivių' laikraščių, jisai tiesiog 
žeidžia katalikus narius. Iš šito ay 
siskelbimo galima spėti, kad agrono
mas J. Krikščiūnas ir visame savo 
veikime traukte traukia U-kų Drau
govės narius j ’pirmeivybę.’ Pasisau
gokite p. 'agronomo pirmeivių agen
to’.”

Bet kunigų leidžiamus ra
štus platinti galima ir net 
būtinai reikia:

"Platinimas gerų raštų (vadinas to
kių kaip "šaltinis” — ”Kel.” Red.) y- 
ra tai viena ią svarbiausių kunigijos ir 
kiekvieno susipratusio kataliko prie
dermių... Norim, ar nenorim, turime 
stoti į kovą su Bažnyčios priešais.

"Geriausiu toje kovoje ginklu — 
yra spauda. Dėlto nelukuriuodami, 
imkime tuojaus platinti katalikišką 
raštą. Juo anksčiau tą darbą pradė
sime. tuo geriau priruošime savuosius, 
tuo lengviau laimėsime kovą.”

Ar reikia didesnės begė
dystės? Žmonės turi vien 
tik iš kunigų kromelio imti, 
visų kitų tavoras — niekai.

Jeigu duoti tiems ilgask
verniams tokią galybę, kokią 
turi caro valdžia, norit tikę- . 
ti ar ne. jie pradėtų karti 
žmones. Jie išžudytų visus. ( 
kurie tik atsisakytų skaityti ; 
jų leidžiamus laikraščius. 1 
Gėdos pas juos nėra.

Paukščio giminių paaiškinimas.

Begėdžiai.
Turbut nėra didesnių 

’' kaip lietuviškieji 
iu

be- 
ku- 

— tas gera 
vas neturi 

rišu

strei- rengė Lietuvių piliečių kliu- prakalbas jam ir suteikė
Ištikro, net

Lawrence, Mass., _
kierius rėmė daugiausia so- bas, kalbės drg. Dargužis iš progą kalbėti.

skaitytojai,
"rimtuosius” _ _
žmoniškumo, cijalistai. Jeigu tvirtint, kad Chicagos, apie pilietystę.” įstabu darosi tokio štuko- 

.... ‘. nesuprantu, 
kaip čia yraL Bet toliau iš
siaiškino, kad'lcliubas paren
gė prakalbas ant tos dienos 
ir buvo paėmę svetainę ki
tur, bet tenai neleido, tai vi
si atėjo čionai.

Apie tas prakalbas ne
daug ką galima pasakyti. 
Drg. Dargužis buvo jau pir- 

: miau čia kalbėjęs ir labai 
puikiai nukalbėjo, bet šiuom 
kartu nekaip sekėsi.

Pilyps.

GREAT NECK, N. Y.
Neseniai čia buvo liūdnas 

i ir podraug juokingas atsiti
kimas. Pora mėnesių atgal 
apsivedė jauna porelė. Vy
ras mėgsta gerai išsigerti, į 
Moteris negalėdama su gir- 

l tuokliu sugyventi, pasiėmė 
rąžančių ir nuėjč skandytis. 
Bet vanduo buvo šaltas — 
baisu šokti. Atsisėdo mote- | 
ris ant kranto ir pradėjo 
melstis. Praeivis pamatęs 
tokius nepaprastus burtus, 
klausia, ką ji čia daro. Ji 
jam ir išpasakojo savo ne- 

. Žmogus paėmęs par
sivedė ją namo. Ant ryto
jaus moteris nuėjo išsispa-j 
viedot, bet kunigas nedavė 
išrišimo, liepė persiprašyt' 
vyrą. Taigi atėjus namo 
puolė vyrui į kojas, prašyda
ma atleidimo. Šis nieko apie 
jos bandymą nusižudyti ne-j 
žinodams, palaikė ją už be- : 
protę. Bet ji’jam tuojaus 
viską paiškino. Dabar vy- ' 

i ras nori už tai su ja skirtis. , 
Tai, kaip sunku fanatikams . 

įgyventi. Abudu karšti ka- . 
Į talikai.

Galima da paminėti, kad 
čia yra šv. Frano draugystė 
ir L. S. S. 168 kuopa, kuri 
vis šį-bei-tą veikia. Šventa 
draugystė apsvarsčius, kad 

! socijalistams pinigai nerei
kalingi, nes jie pašalpos ne
moka, ir rudžio mažai varto
ja. nutarė kuopą boikotuoti 
— uždėti po $1.00 bausmės 
tiems savo nariams, kurie 
eis į socijalistų susirinkimus. 
Laisveisni nariai iš tos prie
žasties nutarė sutverti nau
ją pašelpinę draugiją, bū
tent Lietuvos Sūnų ir Duk
terų. Laimingos kloties.

žibčiks.

ST. LOUIS, MO.
Neseniai čia dievai žino iš 

kur atsibeldė tūlas Š., kuris

Taigi matot, 
kiek pas mus 
tautininkus 
Jie apleido savo tautietį di- tik sindikalistai ( taip tvir- Apkvaitau ir 

[tižiausioj nelaimėj. Turbut 
dėl to, kad iš jo nelaimės ma- 

! to sau naudą.
Paukščio giminės, kurie 

rūpinas jo likimu, yra šie: 
Julius ir Jonas Majauckai, 
pirmos eilės pusbroliai: Do
mininkas ir Marijona Ma
jauckai — antros eilės, — 
Paukštis jiems dėdė, jie gy
vena Brooklyne. Antanas 
Kijauckas daugiausia rūpi
nas apie Paukštį — Paukštis 
jam antros eilės dėdė. Vie
na sesuo yra Lietuvoj. Bro
lių Paukštis visai neturi. 
Ką yra Paukščiai Pennsyl- 
vanijoj — tai tolimi giminės. 
Da yra viena jo sesers duktė 
Amerikoj, bet nežinom kur 
gyvena.

Paukščio Giminėtis

riaus kalbos klausant. Keis
ta, kad kuopa rengia to
kiems nepažįstamiems pra
kalbas. Nejau kuopai pa
tinka tokią kalbą girdėti ir 
paskui nesutikimus išto tu
rėti. Jei kuopa kalbėtojo 
nuomonės nežinodama ren
gia prakalbas, tai ji gali ir 
visai savo priešui surengti 
prakalbas, duokim, kokiam 
Gaponui. Jei kuopa butų 
priešinga šitai koresponden
cijai, aš galėsiu ir daugiau 
parašyt apie šitas prakal
bas, nes aš turiu užsižymė- 
jęs visas klaidas tos prakal
bos ; visų klaidų čia nepaduo- 
du dėlto, kad perdaug vie
tos laikraštije užimtų.

Nekaltas Avinėlis.

Itint gali tik Grikštas), tai 
kasgi tuomet streikavo? Juk 
I. W. W. nariai, sindikalistų 
unijos nariai. Kokiuo gi bil
du jie patįs streikuodami ga
lėjo save remti?

Jeigu ponas Grikštas il
giau varys "agitaciją” už 
sindikalistus, tai sindikalis
tai dar žemiau turės nupulti 
lietuvių tarpe.

Kad socijalistai nieko nė
ra nuveikę Lavrence, Mass., 
tai to gal nematyt tiktai p. 
L. Grikštas, kuris savo kal
bose tauzija didžiausias ne
sąmones ir tvirtina, kad 
žmonijai nereikalingas nė 
mokslas, nors pats giriasi, j 
kad esąs labai mokytas. Pa- 
galiaus, ką čia Grikštui ir 
šokti socijalistas kritikuoti,! 
kad centrališkas I. W. W. or
ganizatorius Trautmann, 
pagarsėjęs sindikalistų kal
bėtojas, debatuose su socija- 
listu Arthuru M. Levvisu a- 
nais metais likos sumuštas.

Prie to, socijalistai I. W. 
W. unijos juk nepeikia, tik . . 
joje vienoje nemato galuti-

t

Gerbiamoji "Keleivio” re
dakcija! Męs, J. Paukščio 
giminės, pamatę ”Kel.” No 1 
pranešimą, jog dabartiniai 
"V. L.” leidėjai yra patrauk
ti atsakomybėn už neteisin
gą padavimą J. Paukščio i 
bepročių namą, norėtume 

čia šį tą ir nuo savęs ”Kel 
skaitytojams paaiškinti.

Kaip Paukštis papuolė i 
tą nelaisvę, tai ištiesų yra 
paslaptis. Kaip skaitytojai 
gal atsimena, kada prasidė
jo Bagočiaus byla su "V. L.,” 
tai nuo tada Paukštis ir pra
nyko. Kada žmonės ėmė ki
tų "V. L.” leidėjų klausinėt, 
kur yra Paukštis, jie visuo
met iš to klausimo kaip nors 
išsisukdavo nedavę aiškaus 
atsakymo. Sakydavo, kad 
Paukštis ligonbutije, bet ko
kiam ligonbutije, nesakyda
vo : kaip kam pasakydavo. | 
kad antLong Island. Ir taip 
praslinko apie pusė metų.

Tik po nekurio laiko pra
dėjo eiti gandas, kad Paukš
tis randasi uždarytas bepro
čių name. Tada męs, jo gi
minaičiai, pradėjom teirau
tis. ar ištikrųjų taip yra. Tu
riu da pasakyti, kad Paukš
tis prigulėjo prie Ukėsų 
Kliubo, ir kada išgirdo apie 
tai Kliubo nariai, tie irgi 
pradėjo teirautis. Pasirodė, 
kad tas gandas ne be pama
to. Sužinota, kad Paukštis 
uždarytas Kings Park’o be- 
protnamije.

Tada męs nuvažiavome į 
Kings Park’o beprotnami 
pamatyti patį Paukštį. Iš
tikrųjų tas žmogus išrodė 
lyg pamišęs. Pradėjus jo 
teirautis, kaip jis čionai pa
puolė, jis labai skundėsi ant 
Mikolainio, buk tas jį čionai 
padavęs. Minėjo taipgi ir 
Brazį, bet daugiausia kalti
no Mikolainį. Į mus tas pa
darė keistą įspūdi. Brazys 

........... .......... __ ______  buvo Paukščio pusininku, 
Męs dabar nebijom tos bylos, i vedė viena bizni, tai tame 
r ta i lvrr Riininrn Riininm_____ t • v c * •• -j •nieko nepaprasto. kad jis 

nuvežė ligonbutin; bet nega
lima suprasti, ką prie to ga
lėjo turėti p. Mikolainis. Ki
tas vėl dalykas. kaip tik 
Paukštis tapo atiduotas į 

.beprotnamį, tuojaus p. Mi
kolainis pristojo prie "V. L.” 

Dabar apie dabartinių "V.
L.” -leidėjų apskundimą. 
Męs. giminės, girdėdami vi
sokias paskalas — vieni kal
ba, kad Paukštis tyčia pa
duotas į beprotnamį, kad iš
sisukus nuo bylos su Bago- 
čium; kiti vėl sako, kad jį 
padavė į beprotnamį visai 
sveiką kiti ”V. L." leidėjai, 
kad pasinaudojus jo turtu— 
susitarėm ir pradėjom rū
pintis, kad tą žmogų perkel
ti į gerą ligonbutį ir gydyti 
iš jo paties turto, nes dabar
tiniai "V. L.” leidėjai netik 
nesirūpina apie jo gydymą, 
bet nenuveža nė drapanų, nė 
geresnio maisto. Taigi męs 
įr pradėjom teirautis pas 
advokatus, ar negalima tą 
žmogų išgelbėti iš tos nelais
vės. Žinoma, męs esame pa
prasti darbo žmonės, jokio 
turto neturime, tad jieško- 
jome advokato, kuris apsi
imtų bylą vesti ant paties 
Paukščio rokundos, nes vis
gi yra pasilikęs jo šioks-toks 
turtas. Ir gavome tokį ad
vokatą, kuris apsiėmė į po
rą savaičių viską padaryti.

Bet išlaukėme ir porą mė
nesių, o nieko darant nesi
matė. Tūli pradėjo sakyt, 
kad tas advokatas jau pa
pirktas. Tuojaus pradėjom 
•ieškoti kito ir nutarėm su
sidėję dabar jau pasisamdy
ti už savo pinigus. Taigi j 
byla dabar jau paduota kT-j 
tam advokatui ir jis sako, [ 
kad Paukštį išims iš beprot
namio, o paduos į ligonbutį Į 
’r pakol jis pasveiks, mus, • 
gimines, paskirs jo turto

"Dilgėlės” teismo nesibijo.
Jau buvom rašę, kad "di

dis" gydytojas Stankus ap
skundė "Dilgėles” už gadini
mą jam biznio. Dabar "Dil
gėlės" praneša, kad jos to 
"didžio" gydytojo nelabai bi
josi :

"Philadelphijos ’senatorijos’ savi
ninko Stankaus byla su 'Dilgėlėmis’ 
turi prasidėti šį mėnesį. Jei Stankus 
ją varys, tai ji eis. Bet ji gali 
būt nukelta taip toli, kaip amžių am
žiai. Męs rengiamės prie jos ėjimo. 
Męs prisirengę. Didelei dėkavojam 
tiems lietuviams, kurie prisiuntė pun
dus to 'didžiojo’ daktaro laiškų ir cir- 
ku'liorių. Didžiausia padėka tiems, 
kurie prisiuntė savo ranka rašytus 
liudijimus prieš jį ir kurie prižadėjo, 
jei reikės, prisiųsti affidavitus su no
taro patvirtinimu.

"Jei reikės, męs tą viską panaudosi
me byloje. Visą bylos bėgį stengs, 
mes apskelbti laikraštije nuo steno- 
grafo. I".
Pernai tai lyg bijojom... Bijojom ne 
dėlto, kad jaustumėmės neteisingi, bet 
tik dėlto, kad tai buvo netikėtas da
lykas ir manėm, kad labai daug kaš
tuos. Gerai, kad Stankus ’gazdino’ per 
visus metus: buvo kada ištirt tas da
lykas ir prisirengt, o kas svarbiausia, 
įgyt užuojautą visuomenėje. Laiškai 
su liudijimais ir Stankaus 'literatūra' 
ateina net iš taip toli, kaip Iowa. 
Daugiausia ateina iš rytinių vai- • 
stvbių. Da prašom tų dokumentų, 
kas turite. 'Dilgėlės' užslopins savo 
skundiką jo paties popiergaliais.”

i

Atkartoja seną pasaką.
"Vienybė Lietuvninkų” 

vėl atkartoja tą skystą sa
vo pasaką, kaip Bagočius 
buvo klausinėjamas teisme, 
kada buvo patraukęs ją at
sakomybėn už kriminališ- 
kus šmeižimus, nors ta pa
saka nelabai seniai kaip 
"Vienybėje Lietuvninkų” 
taip ir kituose tautiečių lai
kraščiuose galas iš galo bu
vo jau atspausdinta. Kam 
tai atkartoti, kas visiems jau 
žinoma, sunku suprasti. Ma
tomai. nėra kuom užpildyt 
skilčių. Pabaigus ”Bago- 
čiaus išpažintį.” "Vienybė 
Lietuvninkų" tur būt pradės 
spausdinti iš naujo visas pe
reitų metų savo korespon
dencijas. Dideliems ir rim
tiems laikraščiams tas labai 

j tinka.

■
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Polemika

ir Kritika.

’šakė" padidinta.
Laisvos dvasios juokų lai- 

x';s "Šakė” padidėjo jau 
1,3 nių. "Šakė,” ma- 

nasisekimą, 
-a. Y-

l •

i
.r

rų
, ir
pi r- j
i lai-:
pava- į

iikraš-
tokios

atartina
Kaina

Antrašas:' globėjais. Kaip tas viskas
Ashland užsibaigs, parodys trumpa 

ateitis.

DEBATAI.
Teko man daug sykių gir

dėt apie prakalbas p. L. Gri
kšto, kuris vadina save lie
tuvių skyriaus "sindikalis
tų" vadu. Šiuom tarnu gi 
papuolė į mano rankas lape
lis, kad jis, L. Grikštas, lai
kys debatus Grant Works 
III., prirodydamas gerumą 
sindikalistų, o blogumą soci
jalistų politikos, kaip ir abel- 
ną nereikalingumą balsavi
mo.

Tiesa, reikia pasakyt, kad 
ir socijalistų politikos apgy
nėjas drg. Sideravičius ne
buvo ganėtinai tinkamais i 
faktais apsirūpinęs, su ku
riais butų galėjęs labiaus 
sujudinti ir patraukti prie 
savęs publiką. Bet ką kitą 
galima pasakyt apie Grikš
tą. Šitas žmogelis buvo pa
sirengęs tiktai meluot. Jo
jo tvirtinimų melagystės ši-! 
tokios:

1. Haywoodas pirmutinis 
organizatorius Socijalistų 
Partijos.

2. Fred Warren, laikraš
tėlio "Appeal to Reason” re
daktorius, esąs sindikalistas 
ir skelbiąs, kad politika ne
reikalinga. (Bet Grikštas 
neparodė aiškiai, kur jojo 
tokie išsireiškimai buvo 
skelbiami).

3. Hayvoodą išgelbėjo 
nuo mirties bausmės tiktai 
sindikalistai

4. Lavrence, Mass., strei- 
kierius šelpė irgi tik sindi
kalistai.

5. Per 28 metus socijalis
tai nieko nenuveikė meiste' 
I^aivrence, Mass.

Su šitokiomis melagystė
mis ponas L. Grikštas gali 
pasirodyt tik tarpe žmonių 
nekulturiškų, kuomažiausia 
apsiskaičiusių.

Norint kam duoti pirmybę 
socijalizmo judėjime, tai rei
kia perskaityt knygą ”His- 
tory of Socialism.” sutaisy
tą Hilųuit'o.

Fred Warren’ą apšaukti 
sindikalistų irgi didžiausia 
neteisybė. Aš skaitau jo re
daguojamą "Appeal to Rea- 

' son” per metų eiles, bet ne- 
kuomet da nebuvo jame pa- 

i sakyta, kad politika arba 
balsavimas darbininkams 
nieko nereiškia. Tvaike rin
kimų "Appeal to Reason” vi
suomet agituoja už socijalis
tų partiją.

Taipgi neteisybė, kad sin
dikalistai paliuosavo Hay- 

! v.’oodą, kada kapitalistai no
rėjo anais metais jį pakarti. 
Grikštas, matyt, nežino, kad 
Hayvvoodas tuomet da nebu- 

|vo I. W. W. vadovu ir nebu- 
! vo da sindikalistų. Kaip 
Hayvvoodą su Pettibone’u 

Į ir Moyeru, taip Paureną ir 
■ Rudovvitzą paliuosavo abel- 
nai organizuotų darbininkų 
protestai, ir daugiausia tų 
protestų surengė socijalis
tai.

no darbininkų išganymo. 
Grikštas nepažįsta da nė 
principų tos I. W. W. unijos, 
kurią jis nori atstovauti ir 
ginti. F. D. žaliavarnis.

"DORA IR NEDORA.”
Tūlas patrijotas savo fe

ljetone "Vien. Liet.” kalba 
apie dorą ir nedorą. _

Iš viso jo "feljetono” ma
tosi, kad tik socijalistai di
džiausi nedorėliai. Anot jo: 
"Apie socijalistų dorą, tai 
nėra nė ką kalbėti. Kaip tik i 
pamislini, tuoj prisimena: 
baksukų atlupinėjimai, Kut- 
ros, Konkolauskai, šmeiži
mai tautos namo atstovų ir 

I tt.”
Toliaus tas tautietis rašo: i 

"Tankiai jauni vaikinai so- i 
cijalistai nešiojasi kišeniujei 
nuogų moterų paveikslus, į 
atvirutes, ir rodo savo drau-' 
gams, kurias tik paėmus 
rankon jau metasi akin jų 
lytiški organai.”

Tas nėra pagirtina, jeigu! 
minėtas tautietis matė kur! 
nors kokį socijalistą taip da-! 
rant. Bet stebėtis reikia, 
kaip tokis "doros mokyto
jas” nurodydamas sacijalis- 
tų visas silpnąsias puses ne
mato to paties tarp savųjų _ __ _ ____ _
— tautiečių. Juk jeigu per- j leisdamas žmonėms, durnus 
kratmėti jų blogąsias puses, i j akjs oersistatė savo kalbė- 
kurios pas juos yra papras-! įoju 
tais apsireiškimais, tai rei-j 
ketų prirašyti didelę knygą.

Juk tūli tautiečiai dar ne
seniai sugryžo iš "kliošto- 
riaus” už išgėdinimą jaunos 
merginos, o vienas ir dabar 
da sėdi.

Ar jau užmiršot kaip a- 
pie metai atgal vienas jūsų 
"filozofas” Brooklyne paro
dė savo lytiškus organus 
prie keliolikos ypatų, dargi 
tokioj vietoj, kur radosi ir 
moteris?

Taigi "doros mokytojai.” 
velyk paklauskite žmonių, 
ar randasi pas jus nors tru
pinėlis gėdos, nekalbant jau 
apie dorą. Mislinčius.

KORESPONDENCIJOS
ROCKFORD, ILL.

Kaip buvo "Keleivio” No. 
Į 51 rašyta, kad bus diskusi
jos tai maniau sau, jog bus 
ne kitur, kaip socijalistų sve

tainėj. Nuėjau ir laukiu, 
j manau, nors kartą gausiu iš
girst diskusijas, nes čia da 

; niekad jų nebuvo. Laukiu, 
| laukiu, nieks neateina. Tik 
žiuriu, staiga užsikimšo du- 

| rįs, tiek žmonių, kad į kelias 
minutas svetainė prisikimšo 

j pilna svieto, nė sėdynių ne- 
į užteko. Matai, manau sau, 
: ant diskusijų visai kitaip — 
visi sykiu susirinko.

Klausau, kaip čia prasi
dės. Ugi viens atsistojo ir 
sako: "Šitas prakalbas pa-

Gruodžio 13 d. Knygyno 
‘1 svetainėje jis sakė savo pra- 

, kalbą, kurią teko ir man gir
dėti. Neverta daug ir rašy- 

' ti apie tai, nes tokios pra- 
! kalbos negali visai vadinties 
Į prakalbomis, ypač geromis 
prakalbomis. Visa kvinte
sencija šitos prakalbos buvo 
tame: netikėkit mano kal
bai ; dirbtuvės uždaromos 
tik laike krizio; męs klysta
me, jei tikim propagandis
tams, nes išlailaimėsime vis
ką streiko spėka. Ir daug a- 
gitavo už I. W. W. uniją. Su
prantama, kad kalba, kurioj 
tokia vadovauja mintis, ne
suteikia jokios naudos klau
sytojams ir daro labai ne
skanų įspūdį. Tokia kalba 
gali užinteresuoti tik tokį, 
kuriam patinka juokai, nes 
joje buvo daug juokų, vietoj 
nurodymo, kaip išsiliuosuo- 
ti iš to taip netikusio surė
dymo. Apart to, reikėtų da 
patėmyti, kad, kaip iš šios 
prakalbos pasirodė, šis kal
bėtojas myli kalbėti apie da
lykus, apie kuriuos jis ne vi
sai aiškią nuomonę turi arba 
kurių ir visai nesupranta 
Tas aiškiai pasirodė, kada 
kalbėtojas, tarp kito ko, au- 
toritetiškai pranešė, kad 
darbininkai pagerins savo 
būvį per streikus, tai yra 
streikuodami ir tai be vadų 
Kalbėtojas čia socijalistus 
visai užmiršo, o jis pats den
gės socijalistų vėliava ir da
gi socijalistai surengė šias

H ATERBURY, CONN. 
Išvijo kunigą.

Vieną vakarą, ką tik pa
rėjus darbininkams iš dar
bo, įsirita pas mus kunigas 
ir vieną vaikiną tuojaus 
šaukia prie savęs: "Eik 
šen, vaikeli, pakalbėsi man 
poterius, tai gausi knygutę 
dovanų." Vaikinas atsako: 
"Aš poterų niekad nekalbu, 
nes aš iš jų duonos nevalgau, 

j Aš iš darbo gyvenu ir tik
tai darbo turiu mokytis.”

Kunigas akis pastatė ir 
sako: "Tai turbut tamista 

"Keleivį’ skaitai, kad toks 
gudrus?" Vaikinas sako
"taip skaitau,” ir paėmęs 
nuo stalo "Keleivį” pakišo 
tam "tėveliui.” Kunigas 
traukiasi atbulas ir priėjęs 
prie durų sako: "Kai pa
sensi, bus tau poteriai rei
kalingi.” Vaikinas klausia: 
"Kažin, ar kaip pasensiu ir 
negalėsiu dirbti 
duos man duonos?" 
nigas neturėdamas 
to atsakyti, greitai 
per duris.

PATERSON, N. J. 
Katalikų balius ir skerdynė.

Per kalėdas vietiniai kata
likai surengė balių. Mat, 
buvęs kun. A. D—s pri- 
skolinęs daug pinigų ant 
bažnyčios, atsisveikino ir iš
važiavo į plačiąją Ameriką, 
taigi parapijonai stengiasi 
kaip drūti gelbėtis. Tam ti
kslui surengė ir balių, kad 
uždirbus kiek grašio.

Balius buvo tikrai katali
kiškas, nes tūli dar iš namų 
eidami jau rengėsi prie ka
rės. Ir štai jo pasekmes. 
Baliauninkai pasigriebę du 
broliu Domininką ir Ambro- 
ziejų Bazevičius, pradėjo 
taisyt jiems įrankiais kaili. 
Varkšą Dominnką taip su
mušė, kad pribuvus policija 
turėjo šaukti ligonbucio 
vežimą ir daktarai tvirtina, 
kad jo gyvybė pavojuj. Du 
užpolikai pagauti. Vienas 
iš jų V. Jusaitis, paleistas už 
$1,000 kaucijos, o kitas, A. 
Liubinskas, sėdi. Kitus dar 
gaudo.

Anglų laikraštis ”The 
Morning Call” rašo apie šį 
atsitikimą maždaug taip: 
Lenkai turėjo savo bažny
čios naudai šokius ir susi
vaidijo už buvusį anuomet 
streiką. Mat, girdi, Domi
ninkas Bazevičia gerai tuo
met uždirbdavęs ir kuomet 
jo draugai šaukė visus darbi 
ninkus streikan, jis atsisa
kė streikuoti ir dirbo savo 
darbą toliau. Užtai, girdi, 
jo draugai streikieriai nuo to 
laiko turėjo ant jo piktumą 
ir dabar, progai pasitaikius, 
baisiai jį sumušė.

Tai grynas melas. Mat tas 
•aikraštis buvo ir yra darbi- 
linkų streiko priešas, todėl 
kas tik negero atsitinka, jis 
uojaus atranda, kad strei

kas tame kalėtas. Kadangi 
labar čia jokio streiko nė- 
’a. tai jis išvilko pereitų me- i 
u streiką.

fIštikrųjų gi yra visai ki-[ 
uaip. Abudu broliai Bazevi-£ 
Žiai streikavo sykiu su kitais*1 
ir vienas iš jų, Ambroziejus,

poteriai 
Bet ku
ką ant 
smuko 
J. K.
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net ant juodojo listo kapita
listų yra padėtas ir ikišiolei 
darbo negalėjo gauti, tuo 
tarpu gi užpuolikai nėra 
streikavę nė vienos dienos.

Taipgi neteisybė, kad tai 
lenkai. Kaip užpuolikai, 
taip sumuštieji yra lietuviai. 
Čionaitiniai lenkai likos tuo- 
rni labai įžeisti ir pakėlė di
delį protestą prieš tą laikra
štį, kad jis taip „pažemino 
jų tautą.” Nors jie visuomet 
nori, kad lietuviai dėtųsi 
prie jų ir vadintųsi lenkais, 
bet kad lietuviai susipeša ir 
pasivadina ”poliakais,” tuo
met musų lenkai jau nebeno
ri pripažinti jų savo broliais.

Dabar dievobaimingos mo
terėlės kalba, kad tai Die
vas ”pakorojo,” kad p’rmą 
kalėdų dieną rengia balių, 
nes jos kaip gyvos tokių 
”zbitkų” negirdėjusios.

Tautietis.

buože į pašones badyt, net mas drg. J. S. pakalbėt. Drg. Kaip girdėt, dabartinis "_be- 
publika pradėjo šaukti: J. Siemsis visų pirmiausia partiviškas” majoras 
"Nepaduot Dimšos, nepa- 
duot!” Žmonės 
grūstis prie scenos. Tuo 
tarpu kapitonas tą žmogelį 
numetė nuo pagrindų že
myn, o detektivai pradėjo 
„tvarką” daryt ir varyt 
žmones laukan. O jeigu ku
ris pasipriešino, tai tam 
kliuvo ir per kuprą. Tokiu 
budu į penkias minutas pa
sibaigė visas mitingas.

Dabar parppijonįs nežino 
ką daryt. Mano nuomone, 
tai vienintelis išėjimas su- 
streikuot ir be abejonės 
streikas bus laimėtas.

M. Titiškis.

CHICAGO, ILL.
Chicagoje nuo Yčo, Basa

navičiaus, ir krucijados 
prieš socijalistus laikų, gali
ma buvo patėmyti iš pusės 
"tautiškų” veikėjų didelį pa
sistengimą pralenkti socija
listus. Bet pasirodė, kad 
nuo protestų laiko socijalis
tams da geriau sekasi. Ko
dėl gi kitaip butų? Todėl, 
kad socijalistų reikalavimai 
yra reikalavimais darbinin
kų kliasos.

22 sausio Freiheit Turner 
Hali, 3417 S. Halsted st. 4 
kuopa L. S. S. rengia viešą 
mitingą paminėjimui Kru
vinojo Nedėldienio Petrapi- 
lėj. Rengimo Komitetas už
tikrinu, kad šitas susirinki
mas bus vienu iš įdomiausių.

Tas susirinkimas yra pro
testu prieš carizmą jo ”pa- 
valdinių.” Lietuviai darbi
ninkai Chicagos ir apielin- 
kių turės progą da vieną sy
kį parodyt, kad jie gyvi, už
protestavus prieš senąją 
tvarką. A. Petratis.

CHICAGO, ILL.
Dar apie kovą su kunigu.
Tik jau, sakysiu, ir nesi

seka tiems. Chicagos katali
kams. Skaitytojams jau te
ko girdėti, kokie santikiai 
yra tarp švento .Jurgio baž
nyčios parapijonų ir kun. 
Kriaučuno. Taigi ta jų ko
va kas diena eina vis ašt
ryn. Parapijonįs buvo jau 
du mitingu sušaukę, bet a- 
budu nepavyko. Ir kur tau 
pavyks? Kaip tas sakė, 
"Kas tvirtesnis, tam ir die
vas geriau padeda." Kada pa 
rapijonįs buvo sušaukę pir-i 
mą mitingą, tai matyt jie ne 
buvo apsirūpinę "permitu" 
(leidimu), kadngi kunigas 
Kriaučiūnas atėjęs išvaikė 
juos su pagelba policijos, bet 
parapijonįs neapsileido ir 
sušaukė antrą mitingą, ku
ris atsibuvo 18 d. gruodžio 
toj pačioj Freiheit Hali sve
tainėj ir šiuo žygiu apsirū
pino jau "permitu." Bet vel
tui. Ir tas jiems nieko ne
gelbėjo. Nors šį kartą pa
ties kunigo nebuvo, bet po
licija ir viena apsidirbo; ka
da svetainės duris tapo ati
darytos, žmonių prisigrūdo 
pilna svetainė, kurių tarpe 
buvo keliats policistų ir ke
liatas desėtkų detektivų. 
Kaip tik komitetas užėjo 
ant pagrindų, tuojaus priėjo 
policijos kapitonas ir nieko 
nelaukdamas kirto buože 
per uzboną, kuris ten sto
vėjo su vandeniu ant stalo. 
Uzbonas išlakstė į šmotelius, 
vanduo išsiliejo ant stalo ir 
sumirko visi tenai sudėti po
pieriai. Tuomet kapitonas 
atsigrįžęs į publiką pasakė: 
"That is all. Go home.” (Tai 
viskas. Eikit namo. Red.) 
Tuo tarpu komitetas pribė
gęs prie stalo ir pagriebęs 
šlapią popierą (turbut per
eitą) kiša kapitonui po no- 
jja. Gi kaip kirs kapitonas 
avo buože tam žmogeliui 

ranką, net _popiera iš 
j

BALTIMORE, MD.
Nusišovė.

3 d. sausio 9:30 ryte nusi
šovė čia Elena Aleknavičiū
tė, po vyrui Kučinskienė! 
Šovė taip arti pridėjus re
volverį prie krutinės, kad ir 
aprėdalai apdegė. Iš ryto at
sikėlusi ji darbavosi, kaip ir 
visados, bet linksmumo ne
turėjo, nes jautė skausmą 
šone, kur buvo manoma, 
kad reikės operacija daryti. 
Vyras valgomam kambarij 
valgė, o jinai nuėjo pataisy
ti lovas. Netrukus pasigir
do šūvis. Nubėgus vyrui į 
kambarį, rado ją gulinčią 
ant lovos ir rankoj revolve
ris. Klausti nieko jau neiš
klausė.

Nabašninkė paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., 
Radviliškės par., Daukučių 
kaimo, 25 metų amžiaus, su 
vyru išgyveno 3 metus ir 8 
mėn. Paliko puikiai papuoš
tus kambarius ir vyrą. A- 
budu prigulėjo prie L. S. S. 

j 14 kuopos. A. Kurilaitis.

AMSTERDAM, N. Y.
Netikėtai teko man būti 

šiame miestelij 1 d. sausio 
i ant taip vadinamo lietuviš
ko baliaus, žinoma, balius 
tai paprastas dalykas. Bet 
kadangi jį surengė dar nau
ja ir silpna L. S. S. 208 kuo
pelė, kurią kunigas visaip 
persekioja ir kenkia jos dar
bams, tai žingeidumo paim
tas, ir aš nuvykau pažiūrėt, 
kaip tiems naujiems karžy
giams seksis. Inėjus man 

? svetainėn pirmiausia teko 
pasimatyti su vietiniais so- 
cijalistais; vaikinai manda
giai pasitinka žmones, p<r- 

) prašo, jei katras nori, nusi
vilkt, priima taip vadinamą 
"overkotį” ir gražiai paka
bina. Pas kitas draugystes 
sunku surasti tokį prielan
kumą laike baliaus.

Toliaus, apsižvalgęs patė- 
mijau, kad balius surengtas 
be svaiginančių gėrimų, kas 
labai man patiko.

Žmonių buvo prisirinkę 
pusėtinai, tik merginų ne- 

)daug. Užklausus man vie
no draugo, kodėl taip mažai 
merginų susirinko, vos tik 

;28, jis man atsakė: "Musų, 
? mat, merginos veik visos pri- 
j klauso prie bažnytinės drau 
I gystės Marijos Dukterų, ku
rios vadovu yra kun. J. Ži- 

? dinavičius, o kunigas socija- 
ilistams priešingas, nes jei 
socijalistai ką rengia, tai jo 
nesiklausia ir rankos nebu
čiuoja, kad pavelytų. Už 
tai jis ir uždraudė paklus
nioms savo avelėms drau
gaut su socijalistais, uždėjo 
net bausmę, jeigu kuri nepa
klausytų.” Tą viską papa
sakojo vietinis gyventojas. 
Aiškiai matyt, koks sutiki
mas tarp Amsterdamo lie
tuvių. O ačiū už tai kuni
gėliui.

i Praslinkus porai valandų 
laiko, išgirdau, kad draugai 
kalbasi: "Reikia sustabdyti 
muzika ir šokiai, o tegul 
draugas J. Siemskis pakal
ba kokią 15 minutų.”

Aš labai nudžiugau ir pa
tariau draugams, lai pakal
ba kad ir ilgiau. Tuojaus pa
šoko vietinės kuopos orga
nizatorius ir paprašė publi-

kuopos vardu pasveikir ^ su- 
pradėjo sirinkusius su naujais me

tais. Vyrai nusiramino ir 
pradėjo atidžiai klausyti; 
bet nekurios merginos ne
davė kalbėt savo netinkamu 
apsiėjimu. Ypač viena ne
žmoniškai elgėsi: kojomis
trypę, šukavo, su kitomis
garsiai kalbėjo, dainavo ir 
pati nežinojo, ką bedaryti. 
Ant galo prisidėjo kita to
kia beprotė ir susikabinu
sios ėmė trypt, šokt, rėkda
mos, kad jos nenori prakal
bų. Negalėdamas suprast, 
kas jai darosi, priėjęs prie 
vieno vaikino paklausiau, ar 
nebus ji iš proto išėjus. 
Draugas man atsakė, kad ji 
yra jau tokio proto ir jos 
vardas A. Čipliukė, už truk
dymą prakalbų ji turbut 
gaus nuo kun. J. Židinavi- 
čiaus, taip kaip Yčas nuo 
caro, medalį iš morkos.

Tai tiek patyriau šiame 
miestelije. Tegul bus gėda 
tvarkos ardytojoms. O jus 
draugai socijalistai, nenus- 
tokit vilties! Pradėtą kul
tūrišką darbą varykite to- 
liaus ir platinkit apšvietą 
tarp vietinių tamsunėlių.

J. Jaunas Vilkutis.

i

ELIZABETH. N. J.
D. L. K. Vytauto draugy

stė parengė čia 28 gr. prakal
bas. Pirmas kalbėjo drg. A. 
Žolynas, kuris aiškino musų 
gyvenimą senovėj ir dabar. 
Nurodė, kaip šiandien kapi
talistai susivieniję su dvasi
ški ja skriaudžia bėdiną dar
bininką. Sako, apie 7—8 me
tai atgal, kada buvo didelis 
streikas, aš pats nusivedžiau 
pas kun. M. kolektorius, ku
rie rinko alkaniems streikie- 
riams aukas. Kunigas iš

girdęs, kad pinigai renkami 
palaikymui streiko, šoko 
kaip iš ugnies, išvadino mus 
maištininkais, tinginiais ir 
t.t.

Antras kalbėjo drg. A. 
Baranauskas, bet jo kalbos 
neteko man grdėti, nes tu
rėjau tuoj išvažiuoti.

J. Shukis.

!

I

MARYVILLE. ILL. 
Nelaimė.

Neseniai čia buvo toks at
sitikimas. Vienoj šeimynoje 
abudu tėvai kartu išėjo, o 

i vaikai vieni pasilikę išėjo 
■ laukan ir susikūrė ugnį. Ka
da ugnis pradėjo degti visu 
smarkumu, vaikai, kaip pa
prastai jie daro, pradėjo šo
kinėt per ugnį ir 4 metų 
mergaitė įšoko stačiai į liep
sną. Kol pribuvo pagelba, 
tai nelaiminga jau buvo bai
siai apdegusi ir ant rytojaus 
anksti mirė.

Lai tas būna pasarga ir 
lietuvėms motinoms, kurios 
bėgioja pas kūmutes, o kū
dikius palieka vienus namie 
be suaugusių priežiūros.

Darbai anglies kasyklose 
eina prastai, dirba tik pusę 
laiko ir pribuvusiam iš kitur 
sunku darbas gauti.

Kaip girdėjau, L. S. S. 10b 
kuopa žada vaidint "Tris 
Mylimas," komediją iš Lie
tuvos sodiečių gyvenimo'. 
Linkėtina gero pasisekimo.

Senapilietis.

nkos iškrito. Paskui kaip __________ r_r___r___
’adėjo tą vargšą draskyt,1 kos nusiraminti, perstatyda-

MILWAUKEE, WIS.
Šiomis dienomis atsibuvo 

čia pirmutinės tarp lietuvių 
civiliškos vestuvės draugo 
F. J. Pobedinskio su drge S. 
čečkauskiute iš Bostono. A- 
budu yra S. D. P. Lietuvių 
Skyriaus nariais. Fanati
kams tas išrodė labai baisu.

Dabartinė "bepartiviška" 
miesto administracija pakė
lė visems savo sėbrams di
desniems valdininkams (ku
riems socijalistai buvo anuo
met numušė)algas ir pakėlė 
ant gyventojų mokesčius 
nuo $2.33 iki $10.00. Tai žmo
nės kaip nueina taksų mo
kėti ir išgirsta, kad reikia 
$10, kelia baisų triukšmą.

• Ba- 
ding labai žmonėms įsipyko. 
Žmonės vėl jau ketina bal
suoti už socijalistą Seidelį. 
kuris šįmet vėl bus kandida
tu ant majoro. Ant kontro
lieriaus socijalistai stato dr- 
gą Carlą P. Dietz, ant kasie- 
riaus — C. W. Whinall, ant 
miesto advokato (attornev) 
— D. W. Hoan. Visi šitie 
vyrai buvo išrinkti 1910 me
tais ir teisingai valdė mies
tą, todėl darbininkai ir vėl 
privalo už iuos balsuoti.

J. B. S.

LOVVELL, MASS.
6 sausio, anksti ryte, po 

keturių dienų sunkios ligos, 
čia persiskyrė su šiuo pa
sauliu Jonas S. Karpavičius. 
Ligos priežastis gerai neži
noma, tik prieš porą savai
čių prieš mirtį buvo gero
kai peršalęs, prie to prisidė
jo da kitos priežastis ir ma- 

I tomai, pagreitino mirtį. Iki 
I paskutinių dienų vis dirbo, 
kol galiaus liko paimtas į li
gonbutį, kur ir mirė.

Amžiaus buvo tik 34 me
tų; Amerikoj išbuvo 9 me
tus; vedė tik 25 gegužės, i 
1913. Persiskirdamas pali-1 
ko dideliame nubudime savo 

i žmoną, tėvus, 5 brolius ir se
serį, taipgi ir gimines. Visi j 

, gyvena Amerikoje. Jonas 
buvo vyriausias šeimynoj. I- 
ki paskutinei dienai gyveno 

į su tėvais.
Laidotuvės atsibuvo 7 sau

sio, palaidotas ant francuzų 
kapinių. Dalyvavo laidotu
vėse visi broliai, sesuo ir t.t.

Visą gyvenimą buvo lais
vamaniu. Nevedęs būda
mas, priklausė prie soc. par

tijos. Skaitė pirmeiviškus) 
laikraščius, paskutiniu laiku j 
prenumeravo ir "Bicz Bo- 
zy.

Lai būna tau lengva ši A- j 
merikos šalta žemelė, ilsėkis ? 
amžinai... Brolis.

i

i NORVVOOD, MASS.
"Draugo" No. 52, kores

pondencijoj iš Norwod, 
Mass., štai kas rašoma: "14 
gruodžio kaž-kokis žmoge
lis, Juozas Pakarklis, skaitė 
neva paskaitą socijalistams, 
bet kažin kas ten buvo per 

i paskaita, kad dabar tie pa
tįs socijalistai klausinėja to 
žmogelio, apie ką skaitęs, 
kad jie negalėję suprasti.” 

Palemiiuuti per laikraštį 
su tokiais žmonėmis, kaip 
Lapelis, kuris tai rašo, skai
tau uz peržemą darbą, bet

■ kaip kas gai manyti, kad 
gal taip ir buvo. Todėl ir e- 
su priverstas parodyt, jog 
"D-go" korespondentas yra 
begėdis ir melagis.

į Nurodinėti svarbą ar nuo- 
! seklumą paskaitos, tai reikš- 
i tų pačiam girties, ko aš vi- 
į sai nenoriu. Pasakysiu tik 
i tiek, kad paskaita nebuvo 
i skaityta vien socijalistams, 
j bet abelnai visems ir nė soci
jalistai, nė kiti manęs ne
klausinėjo, išskirant vieną 
pašalinį žmogų, ką patėmijo 
ir Lapelis. Ir tuojaus sėdė
ja "D-ge," kad negalėjęs su
prasti, apie ką buvo skaito
ma. Turbut dėl to, kad ta
me laike gal kur-nors prie 
bačkutės traukė ”Kas nor 
panai Marijai služyt.” O jau 
dabar mat tokie laikai, kad 
ir ”cnatlyviausiam” grieš- 
ninkui arkaniuolas Gabrie
lius jokių apreiškimų nesu
teikia, bet visur reikia ir pa
čiam persitikrint, o kas ne
aišku, reikalaut paaiškini
mų. Taip reikėjo padaryti 
ir Lapeliui, nes ir apgarsini
muose buvo pasakyta, kad j 
paskaitą bus galima kriti
kuoti ; jeigu tada butų nesu
pratęs, tai jokio papeikimo 
negalėtų būti. J. Pokarklis.

INDIANA HARBOR, IND
Nors nedaug pas mus lie

tuvių, bet visgi kada visi su- 
krutom prie darbo, tai be
matant ir įsteigėm parapi
ją. Pastatėm bažnyčią, parsi 
kvietėm kunigą, ir rodos,

i

kad likom jau viskuo užga
nėdinti.

Bet dabar pasirodo, kad 
męs įgijom ne doros moky

toją, o tik mus pačių šmei-Į 
i žėją. Nėra tos sąvaitės, kad; 
j jis mus neiškeiktų savo) 
griausmingais ir piktais pa
mokslais. Da kaip čia gyve
nam nesam girdėję tokių 
niekinimų, kaip kad dabar. 
O ypač purvinami tie, kurie 
skaito dorus laikraščius ar
ba pamokininčias knygas.

Pas mus daugelis lietuvių 
‘ turi jau šiokią-tokią nuosa- 
I vybę, žmonės jau įsigyvenę, 
rimti ir atsižymėję šiokiu ar 
kitokiu veikimu ir šiandien 
męs leisime save šmeižt prieš 
visuomenę tokiam nepraus
taburniui? !” ‘
kad męs jį maitinam?

Vyrai, pagalvokime. Aš

siulevičius apie šiandieninį 
kapitalistų surėdymą ir po
litiką.

Nurodęs faktais jo žiauru
mą ir neteisingumą, nurodi
nėjo kokiuo budu galima h 
to pasiliuosuoti.

Kalba buvo visems aiški ii 
suprantama. Publikos buvc 
arti 200.

Paskui mažos mergaitės iŠ 
Mahanoy City dainavo ir de 
klamavo, kas žmonėms taip 
gi labai patiko/Geistina bu 
tų, kad ir tamaąuietės moti 
nos pasistengtų savo vaikus 
taip išmokinti.

L. S. S. 103 kuopa ištaria 
širdingą ačiū tiems tėvams, 
kurių mergaitės taip gražiai 

. ‘išmokintos. Štai jų ir var- 
Šmeižti už tai, dai: E. Lukševičiutė, F. Žel- 

gavičiutė, M. Juodevičiutė, 
M. Juškevičiūtė ir A. Saka- 

manau, ar negeriau butų pa- lauskiutė. Amžiaus jos tu- 
leidus jį ant šerybų, jeigu ri nuo 6 iki 7 metų; visos pa- 
męs jam nepatinkam, o par- dainavo ir pašoko "Noriu 
sitraukus kitą, kuris bus uz- miego, saldaus miego.” Be- 
ganėdintas ir nepurvins mus į to deklamavo Elena Pajau- 
vardo. Meištų Tamošiukas, jute ir Elena Juškauskiutė.

Prie kuopos prisirašė 4 
nauji nariai. Aukų sudėta 

27 d. gruodžio, L. S. S. 89 Padengi.'?!u.i lėšV.S4’08:. už.
kp. vaidino "Bombą” ir k?.Pubįk?> rr«įkia 
"Penktą Prisakymą.” Vaka- aclu- S. V. V. Sekretorius, 
ras kaip iš dailės, taip ir biz
nio pusės nusisekė gerai, j 
Žmonės buvo pilnai užganė
dinti. Ypač "Bomba" labai 
patiko, nes atlikta atsakan- taip negeria, Kaip musų a- 
čiai. Ant galo buvo šokiai pielinkėj. Nėra tokio mies- 
su lekiojančia krasa. Dova- ? tuko, kur nerastum kelių ar
pas laimėjo A. Skradžiutė ba ir keliolikos lietuviškų 
ir Geo. Varekojis. j smuklių. Padėkim, kad ir

Ant rytojaus vakare atsi- pas mus, Hazletone, lietuvių 
buvo diskusijos 89 kp. salėj, ? yra ne per daugiausia, o lie- 
kurios šį syk nekaip pavyko, j tuviškų smuklių net apie 15, 
nesisekė rišti, nors klausi-) ir visos ne prastai gyvuoja, 
mas ir lengvas buvo. Ypač Bet užtai daugelis darbinin- 
blogai, kad vietoj gvidenti | kų kartais neturi net ko pa
klausimą, pradėta "disku-) valgyt. Daugiausia girtuo-

3

M—danskis buvo pabėgęs, 
bet jį suėmė ir dabar jis sėdi 
kalėjime, laukdamas teismo. 
Kokia jam bus paskirta už 
tai bausmė, tai bus praneš
ta "Keleivio” skaitytojams 
vėliaus. J. žvingilas.

TAMAQUA, PA.
Lietuviai vis nesiliauja 

svietą juokinę. Štai kūčios 
vakare sustojo būrys vaiki
nų ant Market gatvės ir zu- 
linasi. Priėjau ir aš pažiū
rėti, kas ten per jomarkas. 
Ogi nusimušę bonkos gurk
lį "živinasi" vyrai degtinėle. 
Ant kūčių, mat, nereikia jau 
nė stikliuko, stačiai iš šukės 
srebia.

Vyrai, sarmatą darot ki
tiems lietuviams. V. V.

LIETUVIS ŠAUKIASI PA- 
GELDOS.

GARDNER, MASS.

HAZLETON, PA.
Girtuoklystės pasekmės.
Turbut niekur žmonės

kliauja tamsus katalikai. 
Neperseniai šalia manęs gy
venantis vienas dievočius 
taip įsiuliojo, kad visus ra
kandus (fornišius) pragėrė, 
ir turėjo gulėt ant plikų 

reiškimas. Korespondentas, grindų, kol gavo sulūžusią 
lovą. Reikia paminėti, kad 
minėto dievočiaus moteris 
jau net kelis kartus buvo nu-

suoti” apie kalbą ir ypatą 
vieno diskusanto. Ir tas 
traukėsi ilgai. Kiek atsime
nu, tai tas jau nepirmą syki. 
Kuopa privalo tą prašalinti, 
nes tai nesubrendimo apsi-

RACINE, WIS.
Biaurus pasielgimas

Pereitais metais gruodžio bė^usi Pas kuniSėli užpirkti rereiiais metais gruoazio 5 w
? mėnesije, lietuvio Putrimo, 
gyvenančio po num. 809

Į vValnut st, susirgo moteris 
nuo šalčio. Žmogus tuojaus 
kreipėsi prie daktaro. Šitas 
gi apžiūrėjęs ir norėdamas 
pasipelnyt pranešė policijai,? 
kad moteris serga skarlati
nos šiltine, labai limpančia? 
liga. To pakako. Policija j 
tuojaus aplipino stubą rau
donais popiergaliais, kad I 
niekas negalėtų nė įeiti, nė! 
išeiti, kaip tik daktaras. Bu-

• vo nasakvta, kad moteris i 
i labai serga ir stuba turi būt 
užpečėtyta ne mažiau, kaip 
ant 21 dienos. Daktaras,: 

) matyt, tikėjosi, kad pasipel
nys atlankydamas kas dieną 
ir imdamas po $2 kas sykį. 
Bet tas jam nepasisekė. Mo
teris po dviejų dienų ligos 
pasveiko ir vyras su pagelba 
kaimynų ir kitųlceturių dak
tarų ir advokato stengėsi 
prirodyt vyriausiam miesto 
daktarui, kad jokios šiltinės 
čia nebuvo ir nėra. Bet tas 
nieko negelbėjo. Policistai 
baikas krėsdami lankėsi į 
stubą (nors neturėjo tiesos, 
nes popieros dar buvo išlipy
tos) ir aiškiai matė, kad ji 
neserga, nes atlieka visokį 
darbą: skalbia drabužius, 
plauja grindis ir t.t. Dabar 
Putrimas rengiasi daktarą 
skųst, tik nežino, kaip galė
tų byla išeit, nes tas dakta
ras sėbrauja su vyresniuoju 
miesto daktaru ir advoka
tais. Taigi sunku paprastam 
darbininkui, o ypač svetim
taučiui pradėti su tokiais po
nais bylinėtis. Jie visuomet 
užtars už savo sėbrą, o 
už tokį skurdžių.

Ten buvęs.

ne

TAMAQUA. PA.
4 sausio atsibuvo L. S.

103 kuopos prakalbos su de
klamacijomis, dainomis ir 
šokiais. Kalbėjo drg. .T. Sta-

S.

šventas mišias, bet tas nieko 
negelbsti. Turbut ir Dievas 
jau savo katalikus užmiršo.

Šiomis diienomis kitas vėl 
labai ”cnatlyvas" katalikas, 
kuris eidavo išpažinties kož- 
ną mėnesį, pasigėręs primu
šė savo moterį, apdegino 
vaiką ir išdūmė sau. Dabar 
policija ir detektivai jo įieš
ko. Jeigu sugaus, tai bus 
blogai.

Jeigu taip butų padarę ko
kie laisvamaniai ar socijalis
tai, tai katalikai butų turėję 
džiaugsmo ir "Draugas” 
šauktų visa gerkle: "Žiūrė
kit, ką daro bedieviai!” Bet 
kuomet taip pasielgia kata
likai, tai visi tyli, sako, "taip 
Dievas davęs."

Lietuvių S. S. 80 kuopa 
pradeda atgyti, 21 gruodžio 
laikytame susirinkime prisi
rašė 4 nariai, 3 nauji ir vie
nas iš 61 kp. Nutarė po ka
lėdų rengti koncertą, kas bu
tų labai pageidaujama. Drg. 
H. Hersker (anglas socijali
stas) pastatė gerą salę W. 
Hazletone ir rodo krutan
čius paveikslus. Pirmieji pa
veikslai buvo dailus, kaip 
Salėm, Mass., degindavo mo
teris, kaipo raganas ( burti
ninkes).

Drg. H. Hersker geras [ 
darbininkų draugas. Kada) 
buvo Duplon Šilk Co. strei-l 
kas, jisai duodavo savo salę 
Hazletone uždyką susirinki
mams laikyt, nežiūrint kad 
ir nutraukdavo sau kelias 
dešimt dolerių.

Burdingonas.

jy

SPRINGFIELD, ILL. 
Sužagė mažą mergaitę.

3 sausio Čia tapo atliktas 
nežmoniškas darbas.

Suaugęs vyras, vardu 
M—danskis, sužagė 9 me
tų mergaitę, pas kurios tė
vus gyveno ant "burdo.” At
likęs tą gyvulišką darbą,

Iš Augusta, Me., bepročių 
ligonbučio gavom šitokį laiš
ką: "Sukako jau pustrečių 
metų, kaip esu uždarytas už 
gelžinių štangų daktarų 
praktikoms, Maine Insane 
Hospital’ije. Norėčiau, kad 
atsirastų kas iš lietuvių, no
rinčių mane išliuosuoti.

"Pranciškus Pažėla, Maine 
Statė Hospital, Augusta, 
Me."

Kaip galima spręsti iš šio 
laiško turinio, Pažėla nega
li būt sunkus ligonis. Iš laiš
ko negalimo pastebėti nieko 
nenormališko. Gal būt, kad 
žmogus ir be reikalo sėdi. 
Geistina butų, kad jo gimi
nės, jei tokių yra, ar pažįs
tami pasirūpintų jo likimu.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
No. 50 "Keleivio,” kores

pondencijoj iš Maryville, III., 
Šventakupris rašo, kad 29 
apkričio vietinė socijalistų 
kuopa parengė balių su pra
kalbomis.

Turi būti: Šv. Antano dr- 
stė parengė balių su prakal
bomis, o ne socijalistų kuo
pa. šv. Pagelbininkas.

KAS MUMS
RŠAOMA

New York. — Iš baikų čia 
vienam vaikinui išdūrė akį. 
Buvo taip. Po num. 584 
Greenwich st. suirinko ke
liatas vaikinų ir merginų, 

i Vienas vaikinas, vardu Da- 
nieliukas, pradėjo mėtyt 
Vaškelio kepurę. Vaškelis 
užpyko ir abudu susiginči
jo. Danieliukas smogė Vaš
keliui kumsčia ir išdūrė akį. 
Kiti matydami, kad Danie
liukas bereikalo išmušė 
žmogui aki, šoko jį mušti. 
Persigandęs Danieliukas 
parpuolė ir nudavė lyg už
muštą. Šitie vėl manydami,, 
kad užmušė žmogų, persi
gandę išbėgiojo. Bet kada 
Danieliukas ilgai nesikėlė, 
tai pašaukta policija, kuri jį 
tuojaus prikėlė ir išvedus pa
leido. Vaškelis su išmušta 
akimi nuėjo ligonbutin. V. B.

Raymond, Wash. — ’Kel.’* 
No. 47 tilpo iš šito miesto 
nevisai teisinga žinutė. Pa
sakyta, kad L. S S. kuopa 
susitvėrė iš 27 narių, o da
bar teliko 7. Tas netiesa. 
Kuopa iš 13 narių kaip susi
tvėrė. taip 13 ir dabar turi.

Kuopos narys.

Spring Valley, III. — Dar
bai anglies kasyklose šiuom 
tarpu eina neblogiausiai, bet 

iš kitur pribuvusiems dar
bą sunku gauti.

Lietuviai čia subruzdo į 
steigt savas kapines, kad ne
reikėtų būt kunigų vergais 
ir jau sudėjo pesėtinai pini
gų. todėl tikime, kad tas pa
vyks padaryti. J. G.

Great Neck, N. Y. — 20 
gruodžio pas P. T. Plokšti 
buvo prakalbos; kalbėjo drgk 
Baranauskas iš Brooklyno« 
Kalba susirinkusiems labaf 
patiko. Laisvas.



4 KELEIVIS

Kaip Prol. Maliarda 
nusileido į Vulkaną

krateriai, iš kurių su apkur- 1/a Dnmnz
tinančiu trenksmu, panašiu ’ CIKId
Į kanuolių šuvius, kilo Į pa-

teris darbininkes, štai ką

Italijoj, netoli Neapolio 
miesto, yra pagarsėjęs vul
kanas (ugnakalnis), 
mintas Vezuvijum.

Vezuvijus yra veikliausis 
vulkanas pasaulije. Iš jo 
ugnaduobės, kuri randasi 
ant pat kalno viršūnės, am
žinai rūksta durnai, kaip iš 
kokio kamino. Pasitaiko ir 
išsiveržimai. Tuomet iš tos 
duobės, kuri mokslo kalboj 
vadinasi krateriu, stulpais 
eina ugnis iš žemės vidurių 
ir skysta, raudonai i kaitu
si medega. Didžiausis Ve
zuvijaus išsiveržimas, kaip 
žmonėms yra žinoma, buvo 
79 metuose, nes užbėrė du 
miestu — Pompeii ir Hercu- 
laneum.

Dabar nekurie apsireiški
mai ir vėl pradėjo pranašau
ti toki 
duobėj 
tis” ir 
zų.

Kr

pra-

istvrus tuos 
kimus. Vezu

vijaus observatorijos profe
sorius Malladra nusileido 
andai su dviem savo drau
gais i kraterio gelmes ir nu
ėmė čielą eilę fotogragfijų. 
Suprantama, kad taip dary
dami tie mokslinčiai savo 
gyvastį statė i dideli pavojų.

Profesorius Malladra nu
sileido i vulkaną 1.212 pėdų. 
Su juo buvo profesoriai Max 
Stortz ir Paul Jacobi. Nu
sileidimas buvo atliktas pie
tine vulkano siena. Nusilei
sdami tyrinėtojai kalė į vul
kano sieną geležinius žiedus 
ir rišo prie jų virvę, kuria 
ir leidosi žemyn.

Po ilgo ir pavojingo dai*- 
bo, galų gale jie atsirado ant 
aslos, kuri randasi apie 1.000 
pėdų kraterio gilumoj. Ji 
yra visa nusėta akmenais 
kuriuos vulkanas išmeta, ir 
turi daug plyšių. Gegu
žės mėnesij dalis tos aslos į- 
puolė ir pasidarė skylė apie 
•530 pėdų pločio ir 230 pėdų 
gilumos. Vėliau, liepos mė- 
nesije, tos skylės dugne at
sivėrė "žiotis.”

Pavojingiausis tyrinėtojų 
žingsnis buvo nusileidimas 
ton skvlėn ligi pat žioties 
krašto. Temperatūra skylėj 
buvo labai augšta (karšta). 
Garai iš tos žioties kilo tokie 
tiršti, kad mokslinčiai turė
jo užsidėti ant burnos šla
pias gazas. kada norėjo pri
siartinti prie pat vulkano 
žioties. Čia jie ’ _.vj j u 
1.212 pėdų nuo viršaus ir. 
galima sakyt, pačioj vulka
no gerklėj.

Termometras nuleistas 
ton žiotin rodė 330 laipsnių 
karščio, kuomet ant tos as
los buvo tik 80 laipsnių.

Nuimtos profesoriaus 
Malladroos fotografijos vul- 
kano viduriuose parodo, su 
kokiu dideliu pavojumi savo 
gyvasčiai minėti mokslin
čiai darė šitus tyrinėjimus.

Vezuvijus, kaip daugeliui 
gali būti žinoma, per gana 
ilgus laikotarpius yra buvęs' 
beveiklis. Prieš tą istorišką
jį išsiveržimą 79 metuose jis 
per ilgą laiką buvo taip ra
mus, kad senovės italai visai 
užmiršo apie vulkaniškąjį jo < 
būdą. Apie ugnaduobę pra
dėta 'ganyti galvijus, o pa
kalnėje statyti namus.

Prieš išsiveržima 1631 m. 
irgi per ilgą laiką Vezuvijus 
buvo užmigęs. Tuomet taip 
pat žmonės buvo pradėję 
statyti apie jį namus, ganė 
galvijus, sodino ir sėjo ja
vus.

Paskui vėl. Vezuvijus bu
vo užmigęs nuo 1848 iki 1871 
metų. Paskutiniuose metuo
se, t. y. 1871, įvyko baisus iš
siveržimas. Kalno viršūnė 
suskilo į kelias dalis, o iš 
plyšių triško ugnis.

Vienkart su suskilmu vir
šūnės. atsivėrė du dideli

geriau 
naujus apsirei:

te te ” te te

dangės stulpai durnų, pelenų 
[ir lėkė vukaniškos bombos. 
Nekurtos iš tų bombų buvo 
išmėtomos 4,000 pėdų aug- 
ščiau kalno.

Laike išsiveržimo 1906 m. 
profesorius Matteucci, di
rektorius tos pačios obser
vatorijos, prie kurios pri
klauso ir prof. Malladra, 
taipgi atsidavė tyrinėjimui, 
nežiūrint, kad jo gyvasčiai 
gręsė mirtis. Balandžio 7 d. 
jis tuomet apskelbė laikraš
čiuose šitokį pranešimą:

"Observatorijos apielinkė 
yra visiškai uždengta vulka
no lava. Akmenis ir uolų 
gabalai šauja iš ugnaduobės* 
tuksiančias iki 2.400 ir net 
5,000 pėdų augščio. o paskui 

darni atgal sudaro smai
lų kalną. Nuo sprogimų ir 
besidaužančių viens i kitą 

užimąs ir piš- 
mano ausis vi- 

Nuo nuolati- 
žemė dreba 

instrumentai 
kada, kur ir 
žemė dreba) 
sutruks.”

nežiūrint tokio

akmenų toks 
kėiimas. kad 
sai apkurto, 
nių siubąvimų 
Ir seismiški 
: kurie parodo 
kaip smarkiai 
rodėsi tuojaus :

Tečiaus 
pavojaus profesorius Matte- 
ucci sėdėjo observatorijoj, 
kuri tyčia Vezuvijui tyrinė
ti yra tenai pastatyta, ir vi
są laiką dabojo ir užrašinė
jo kiekvieną apsireiškimą. 
Už dviejų dienų vėliau jis iš
leido šitokį vėl pranešimą:

"Praėjusią naktį akmenų 
išmetimas jau liovėsi, bet 
smilčių išsiveržimas pasidi
dino. Eibės smilčių susimai
šiusių su oru uždengė saulę 
didžiausiu debesiu ir iki 7 
valandai buvo visiškai tam
su. Langai mano observa
torijoj visi likos 
krintančiais uolų gabalais. 
Žemės drebėjimas pereitą 
naktį buvo daug smarkes
nis. negu užpereitą. taip kad 
net seismiški aparatai iššo
ko iš savo vietų."
Vezuvijaus kalnas daug 

kių mainė savo išvaizdą 
bar ją 
Romos 
turėjo 
bet išsiveržima 
nunešė jo viršūnę ir kalnas 
paliko vos tik 1.000 pėdų au
gščio.

Prie progos galima da pri
minti, jog Romos istorijoje 
Vezuvijus yra žinomas taip
gi ir kaipo viela, kur garsus 
maištinikas Spartakas nar
siai kovojo už liuosybę. Tra
kietis iš gimimo. Spartakas 
buvo sugautas romiečių ga
nant jam savo kaimenę ir 
parduotas gladijatorių mo
kytojui. Bet kada romie
čiai nužudė jo tėvą, jis prisie 
kė Romai atkeršyt. Kada 
norėjo jį priversti imtis a- 
renoj su laukiniais žvėrims, 
jis pakėlė maištą ir sykiu 
su 70 kitų vergų pabėgo ir 
pasislėpė Vezuvijo ugnakal- 
nije. Romiečiai nusiuntė 
keliasdešimt kareivių jį su- 
’mti. bet jis su savo drau
gais kareivius apgalėjo ir a- 
■_ėmė iš jų ginklus. Neužga
nėdinti ir skriaudžiami Ro
nos d’džiunų vergai pradėjo 
bėgti pas Spartaką ir 
su kiekviena diena jo eilės 
augo vis didyn.

Tuomet romiečiai 
ė 3.000 kareivių armiją po 

vadovyste Klodijaus prieš 
Spartaką. Kada romiečiai 
nusileido ugnaduobėn. Spar
takas su savo šalininkais 
pradėjo kristi iš viršaus ro
miečiams ant galvų ir taip 
juos visus sunaikino.

Po to Spartakas surinko 
armiją iš 100,000 žmonių ir 
užvaldė pietų Italiją. Jis nu
veikdavo vieną Romos gene
rolą po kitam. Galų-gale 
Romos senatas pašaukė iš 

Azijos Kukulių, o iš Ispani
jos Pompėją ir tie visi susi
vieniję nuslonino vargšo 
Spartako sukilimą, kuris 
prasidėjo Vezuvijaus ugna- 
kalnije. Ex-klerikas.

išdaužyti

S V- 
ir da 

maino vėl. Senovės 
laikuose ugnakalnis 

1.000 pėdų augščio, 
79 meluose

taip

nusiun-

< .

Kunigija.

tamsus žmonės nieko nesa
ko, nes kunigai juos taip jau sako statistikos skaitlinės, 
pripratino: žmonėms korte
lės. o doleriai kunigėliams.

Romos katalikų kun. 
Kriaučiūnas, nors iš gimimo 
tikras lieiuvys, ant tiek lie
tuviams įsiėdė, kad tie pra
dėjo tartis, kaip padaryti 
tam galą. Bet kada jie su
šaukė suirinkimą, jis pasi
šaukęs policiją išvaikė juos. 
Kitą sykį žmonės šaukė susi
rinkimą. ir vėl tapo išvaiky
ti. A. Booben.

• Štai ką mums praneša lai
kraštis "The Menace.” Bos
tone. Suffolk paviete, p-lė 
Alicija B. Leary padavė i 
augštesnįjį teismą kun. D. J. 
T. už tai. kad prižadėjo ją 
vesti, bet savo prižadėjimo 
neišpildė. Kunigas nuo to 
ginasi, bet mergina tvirtina, 
kad tai tiesa ir reikalauja 
820.000 atlyginimo.

Pažiurėjus Į tai. rodos, pa
prastas atsitikimas, bet išti- 
krųjų — ne. Apskųstas 
D. J. T. yra katalikų kuni
gas. gyvena su kardinolu 
vienam palociuje ir yra ka
talikų organo ”P.” redakto
rium. Bostono kapitalistų 
dienraščiai puikiai visa tai 
žino, bet ikišiol da nė vieno 
žodžio apie tai neprasitarė, 
o bvia užvesta iau kovo mė- 
nesije, pereitais metais. Net 
nuėjus į vieną didžiausio 
dienraščio ofisą buvo už
klaustas reporteris, dėlko jie 
apie tai visai nieko nerašo; 
atsakymas gauta: “Nothing 
doing.” Bostonas yra kata
likų miestas, ką jus manot? 
Ar tai ne gadynė kunigė
liams. daryk ką nori, nors i 
teismą busi paduotas, niekas 
apie tai nežinos. O ką bedie
viai rašo ir jų laikraščiai, tai 
tuos prakeikti galima.

Toliaus vėl. po antgalviu 
"Bažnyčia gražiai apžiūri 
savo mirusius.” "The Me
nace” rašo, kad pora kelei
vių atsilankė i Brotvnsville, 
Texas, ir perėjo per upę i 
Matamoras, Mexikoj, i ka
talikišką kraštą. Priėjo prie 
katalikškų kapinių ir gavę 
nuo moteries raktą, kuri 
plovė drapanas, nuėjo ant 
kapinių. Tenai jie pamatė 
daugelije vietų duobes že
mai Įkritusias. Vadovas pa
aiškino. kad tai vietos, iš ku
rių žmonių kūnai iškasti lau
kan ir išmesti už muro į tam 
tikrą kaulinyčią. nes neuž- 
mokėta už jų duobes. Vie
ta čionai numirėliui kaštuo
ja 8150 — aiškino toliaus va
dovas — tai laidojant numi
rėli reikia įmokėti $50. o li
kusį 8100 vėliau išmokama. 
Bet jeigu to $100 niekas ne
išmoka. tai po trijų metų 
laiko tą kūną su visu grabu 
išmeta per mūrą iš kapinių 
i tą kaulinyčią.

Paskui keleiviai nuėjo prie 
tos vietos, kur meta kunus 
su grabais per mūrą. Kauli- 
nyčia buvo puspilnė visokių 
kaulų ir grabų: ant pat vir
šaus buvo mažo vaiko gra
bas. Buvo keliatas ir kata
likų tame buriie. kurie labai 
stebėjosi. Pasirodo, kaip 
bažnyčia apžiūri savo miru
sius. kurie neturi pinigų.. 
Tai tau ir katalikų kraštas.

Katalikų kunigai rėkia, 
kad liaudies (public) moky
klos negeros, nes jiems nepa
tinka : jie nori, kad visur bu
tų katalikų mokytos. Bet 
jie užmiršta, kad liaudies 
mokyklos yra visiems, o jų 
tiktai jiems.

Romos kunigai tvirtino, 
buk kun. Schmidt, kuris pa
pjovė savo nėščią gaspadinę. 
buvo netikras kunigas. Bet 
kada prirodyta, jog jis yra 
tikras katalikų kunigas, tai 
iie pradėjo šaukti, kad jis 
buvo nepilno proto. Bet jei
gu jis buvo nepilno proto, tai 
kodėl jis norėjo savo gaspa- 
dine apdrausti ant $5.000?

Katalikų kunigai kiša sa
vo Katalikų Enciklopediją Į 
kievieną viešą knygyną ir 
jiems tas išrodo gerai; bet 
kada pamato priešingos nuo
monės laikraštį ar knvgą, 
tai kelia didžiausį triukšmą, 
kad to nereikia, nors ir gry
niausia tiesa tenai butų aiš
kinama.

Romos katalikų nauia ka
tedros parapija išduoda sa
vo parapijonams korteles 
trijų colių pločio, penkių il
gio. su juodais apvkraščias. fabrikantai dar labiau pra- sėn, būtent: 
ir ima už jas po $1.00. Ir dėjo traukti į dirbtuves mo- redakcijon.

Moterų darbininkių skai
čius Rusijoje siekia 44 nuoš. 
visų suaugusių vyrų skai-j 

j čiaus, o per pastaruosius 10 
[ m. viso labo moterų įstojo i 
! fabrikas 188,897. Tai dau
giausia iš kaimų atvykusios! 
moteris. Nuo 1903 iki 1908! 

Į m. suaugusių vyrų darbi
ninkų skaičius suvis nekįla, 
tik nuo 1908 m. pastebimas 
šioks-toks judėjimas, bet žy- • 
miai mažesnis, negu mote-, 
rų. Per penkius metus 
(1908—1912) suaugusių mo
terų darbininkių skaičius, 
padaugėjo 20 nuoš., o vyrų 
— tik 17 nuoš.

Kame to augimo priežas
tis? Be abejo, kaip šios skai
tlinės liudija, tame, kad pra
monė Rusijoje pradėjo spar
čiai augti ir jieško pigių dar
bininkų. Ir vaikų skaičius 
fabrikose didesnis, 
tose šalvse.

("L. Ž.”)

Vis besiplėtojantis ekono
minis kultūringųjų šalių ti
kis reikalauja žymaus ir 
kaskart dedesnio darbinin
kų skaičius.

Pramonė nuolat jieško pi
giu ir apsukriu darbininku, 
siurbia iš visur, kame tik 
sugeba surasti, naujų spėkų. 
. Organizuotas pramonės 
ūkis traukia kaimo darbi
ninkus miestan, palieka tu
ščius ir apleistus sodžius, 
kaip štai atsitiko Anglijoje. 
Nauji ekonominių faktorių 
keitimaisi siekia gana toli, 
atsiliepia netik vienos šalies 
srityse, bet užkabina ir kito
se šalyse darbo žmonių sluo- 
gsnius. Iš tu kraštu, kame 
dar pramonės ūkis nespėjo 
išaugti, traukia minių-mi- 
nios išeivių jieškotų darbo 
ir duonos. Šie ateiviai ga
mina pigią ir menkai susi
pratusią darbininkų minią. 
Naujai iš kitų kraštų atėję 
darbininkai patįs mažiau 
reikalauja ir nemoka dar 
kaip reikia ginti savo darbo. 
Tatai ateiviai darbdaviams 
labiau patinka, o tos pačios 
šalies darbininkams tiesiog 
nepakenčiami. Suvienytųjų 
Valstijų darbininkai suvis 
nenori priimti japonų, ku
rie žymiai papigina užmo- 
kesnį už darbą.

Be ateivių iš sodžiaus ir 
svetimų kraštų yra dar vie
nas pigių darbininkų šalti
nis. tai imti darban moteris 
ir vaikus. Taip dabar ir da
roma. Visur greta suaugu
sių vyrų darbininkų, randa
me moterų ir vaikų. Kad 
šiek-tiek išgelbėjus juos nuo 
išnaudojimo, valstybės pri
verstos išleisti tam tikrų Į- 
statymų.

Bet Įstatymai neįstengia 
atsispirti prieš visogalius e- 
kinominius faktorius ir dar
bininkus. o taip-pat ir jau
nų darbininkų skaičius didi
nasi.

!

Įdomių ir daug sakančių 
žinių suteikia Rusija ypač 
fabrikų inspektorių apy
skaitose. Žinoma, Lietuvą 
šios apyskaitos mažai palie
čia, nes čia ir pramonė men
kai išsiplėtojusi, o stambių 
pramonės centrų suvis nėra.

Nors kai-kuriuose mies
tuose. kaip štai Rygoje, Lie- 
pojuje. lietuvių darbininkų 
gana daug, vis dėlto apie 
juos menkai galima spręsti, 
nes apyskaitose kalbama a- 
pie darbininkus apskritai. 
Vis dėlto šios žinios labai Į- 
domios. Rusijoj darbininkų 
skaičius auga nepaprastai 
sparčiai, sparčiau, negu Va
karų Europoje. Iškart aiš
kino tuomi, kad Japonų ka
rės metu daug darbininkų 
išstojo iš fabrikų ir vieton 
jų turėjo paimti moterų. 
Bet praėjo ir 1904 m.;o dar
bininkų skaičius nesiliauja 
augęs. Reikia jieškoti kito
kių to apsireiškimo aiškini
mų. Vienas fabrikų inspek
torius tiesiog ir sako, kad 
fabrikų savininkams labiau 
patinka darbininkės, kaipo 
"ramesnis ir pastovesnis e- 
lementas, ir net pigesnis.” 
Šis aiškinimas ar nebus tik 
teisingiausis. Reikia dar ne
užmiršti, kad 1905 m. praė- ___ _ . . „
jus, rusų darbininkai prade- tą pamačiau einantį vėl pa- 
io daugiau reikalauti. Dėlto vėjui, jau visiškai kiton pu- 

j— i_i_i— — ■_=_ u..*—4.. ”Ūžsivilimo”
Tik io plaukų

negu ki
D. K.

Feljetonėlis.

Mano Didvyris.

a

Žinotumėt — aš iš pat ma
žens mėgau svajoti, kad pa
matyti, pažinti, girdėt, regė
ti didvyri, prieš kuri visi su 
pagarba iš kelio traukiasi.

Aa. ir ką gi jus pasakysi
te? — Ėmė mano svajonės ir 
išsipildė.

Buvo tai Vilniuje dar 
nais neramumo metais.

Būdavo, matau aš jį augš- 
tai-augštai užsilipusi ir kal
banti, karštai kalbanti. Aš 
tik klausiau ir žiurėjau, žiu
rėjau ir klausiau, o kartais 
giliai, tartum koks skambu
tis, vis suskambėdavo žo
džiai. išsipildė svajonės — 
ir girdžiu ir matau.

Be abejo, buvo tai Įžymus 
žmogus. Juk nebūdamas i- 
žymiu žmogumi nebūtų ga
lėjęs taip augštai užsilipęs 
kalbėti.

Putė tuomet smarkus va
karų vėjas. Viskas nuo jo 
siūbavo, svyravo, lingavo: 
tvirtus rūmai ir tie drebėjo.

Tečiaus jis kalbėjo pavė
jui atsigrįžęs, o vėjas dras
kė. svaidė jo ilgus plaukus... 
Ir sakė jis:

— ...Męs savo vėliavos o- 
balsius laikome vienu iš pra
kilniausių. Likimo (Dievo 
vardas tuomet neapsimokė
jo minėti) Įdiegtųjų žmonių 
širdysna jausmų... Tai ne 
"kaliošv, kamašv.’’ pone
liai!...

Vieną kartą man teko ma
tyti, kaip tas Įžymus žmogus 
pavėjui eidamas, Įėjo vieno 
labai kairiojo lietuvių laik
raščio "Kirvio” redakcijom 
Įėjo dideli pluokštą popierų 
po pažastimi nešinąs. Iš to 
aš supratau, kad čia ne tik 
šiaip sau Įžymus žmogus, 
bet dar ir literatas, pačių 
kairųjų lietuvių laikraščių 
bendradarbis.

Tokion baision redakcijon 
ir taip drąsiai Įėjo! Didvy
ris, pamaniau sau.

Ir dažnai ir ilgai aš jį ma
tydavau ton redakcijon be- 
vaikščiojantį. Aš gi tik žiū
rėdavau ir džiaugdavausi iš 
to, kad man Įžymų žmogų 
tenka taip dažnai matyti.

Bet vieną kartą pamačiau 
aš jį jau kitu keliu beeinan
tį, kiton redakcijon, pusiau- 
kairėn. Gal dėlei savo nai
vumo tuomet pastebėjau, 
kad jis irgi eina pevėjui: vė- 

ijas tuomet buvo kiek atsi
mainęs, jau putė truputį iš 
šiaurės. Ėjo jis "Gaspado- 
riaus” redakcijon.

Sugirgždėjo, subrazdėjo 
užrūdiję stogų vielukai; vė
jas papūtė visai iš išaurės. 
Ir reika gi tokio atsitikimo! 

:— Savo gerbiamąjį, Įžymų 
žmogų, savo didvyrį, litera- ;

i

i I

vėjas nebedraskė: buvo tru
mpai nukirpti.

Ir šiaurės vėjui bepučiant 
ilgai, labai ilgai aš jį mačiau 
pavėjui einantį, vis su dide
liais pluokštais popierių po 
pažastimi. Mačiau, kaip jis 
su naujais draugais drau- 
gaujasi, kaip jis su jais kal
basi, sprendžia, tartum, gal
voja, sykiu, petys į petį eina, 
vieną duoną valgo, iš vienos 
bačkutės geria, i vieną ragą 

• pučia, vieniems dievaičiams 
aukurą stato ir vainiką pi
na ir prie vienos ugnelės šil
dosi.

Aš. žiūrėdamas Į jo buvu
sius draugus, tik gailėjausi 
jų ir stebėjausi, kam jie se
nuoju keliu prieš vėją eina, 

| badą, šalti kenčia, aimanuo
ja sunkaus likimo spaudžia
mi. Juk tik pasukti Į kitą 

'kelią, tik prieiti prie mano 
didvyrio kumpanijos ir kur
ti jų dievaičiams ugnį ir šil- 

’ dyties nuo tos ugnies. Ste
bėjaus’’, nes naivus buvau ir 
likau ir negalėjau suprasti, 
kas tai yra būti tos rūšies li
teratu ir visuomenės veikė
ju. kurie visuomet pavėjui; 
eina, visuomet vienodai šau
kia: 1

i

I. W. W. Nariu 
Atidai.

Net smagu atsiminti 1912 
metus, kaip Lawrence’o dar
bininkai ant nieko neatsi
žvelgdami organizavosi į 
vieną darbininkišką organi
zaciją ir kovojo su savo iš
naudotojais. Rodėsi, kad gal 
už metų — kitų, pasidarys 
jau iš šios ašarų pakalnės ti
kras biblijoj minimas rojus. 
Ir ištikro, darbininkams nė
ra šventesnio ir reikalinges- 
nio darbo, kaip organizuo
tis Į vieną darbininkišką or
ganizaciją ir kovoti su savo 
priešu—kapitalu. Bet kaip 
matosi, darbininkai organi
zuojasi tik tada, kada jie yra 
bado verčiami. Anot žmo
nių priežodžio: "Skęsdamas 
ir už britvos griebiasi.” Taip 
buvo ir su Laivrence’o dar- 
binikais. Kuomet valdžia 
sutrumpino darbo valandas, 
o kapitalistai sumažino al
gas, tai negalėdami prasi- 
izihi tinti stojo į uniją ir ko
vojo. Bet kada jau iškovo
jo šmoteli duonos daugiau, 
tai tada nereikia unijos, ne
reikia ir kovot. Ir per pra
ėjusius metus L W. W. labai 
nusilpnėjo. Gi prigulintie- 
ji nariai, visokiais budais 
stengiasi ją palaikyti: ren
ka kolektorius, kurie eina 
per stubas kolektuodami 
mėnesines duokles ir prikal
binėdami naujus narius, už 
ką tankiai išgirsta šlykščių 
žodžių; rengia prakalbas, 
steigia pašalpinius skyrius 
ir tt. Vienok tas nelabai 
gelbsti. Ir kas-gi mums da
bar lieka daryti, kad sustip
rinti savo organizaciją? 
Štai, draugai, męs turime į- 
steigti lietuviškoj kalboj I. 
W. W. organą. Gal tik ta
da męs galėtume savo orga
nizaciją sustiprinti.

Pereitam pavasarij tarpe 
Laivrence’o ir Detroit’o lie
tuvių tas klausimas buvo jau 
pakeltas. Drg. Lazdauskas 
iš Detroit’o buvo parašęs ir 
atsišaukimą "Keleivije," ku
rtame kvietė visus lietuvių 
skyrius išdiskusuot tą klau
simą plačiau ir paskui pri
siųsti jam tikras žinias, kad 
pamatyt, kaip visi apie tai 
mano, 
nešt, 
gaus, 
laikas, 
girdėt. Matyt, tas klausimas 
liko užmirštas. Dabar Law- 
rence’o lietuvių skyrius pa
kėlė tą klausimą iš naujo ir 
visi vienbalsiai ji užtvirtino. 
Taipgi išrinko ir susinešimų 
komisiją. Taigi mieli drau
gai, kviečiame visus atkreip
ti i tai atidą. Įneškite ir pa
raginkite savo skyrių susi
rinkimuose tą klausimą ap- 

i kalbėti, nes I. W. W. orga
nas butų geriausis įrankis, 
kuriuo męs galėtume netik 
padidinti organizaci ją, bet 
ir supažindint su ja visuo
menę. Nes dar daug yra 
tokių žmonių, kurie visai ne
skaito jokių laikraščių. O, 
rodos, nesunku Putų kiek
vienam nariui užsiprenume
ruoti sau organą. Kurie jau 

. skaito kelis laikraščius, tai 
tie su mielu noru skaitys 

| ir organą, nes jie to reika- 
[ Jauja. Tik draugai, visi prie 
į darbo, o iš to turėsime ge- 
l ras pasekmes.

Visas žinias ir nutarimus, 
o taipgi kokis skyrius ir ko- 
kį laikraštį nori paimt už or- 

igana, meldžiame siųsti šiuo 
! antrašu: 
j Chestnut 
: Mass. 
j to bus, vėliaus 
j Lavrence’o 
į riaus susirinkime didžiuma 
išreiškė norą paimt už o»- 

| ganą "Pirmyn.” Gana ge- 
i ras darbininkiškas laikraš
tis.

Susinešimų komisija:
S. Večkvs,

F. Kalpokas, l 
1 G. Likas.

— ... Męs savo... Vėluvos o- 
balsius laikome vienu pra
kilniausiu, Likimo (ar Die
vo: reikale) Įdiegtųjų žmo
nių širdvsna, jausmų... Tai 
ne "kaliošv, kamašv" pone- te te 1
liai!..

Staiga atkaukė, atūžė vė- 
sulas nuo 
ir suardė, 
prie kurio 
ugnį kure.

Kauno ir Seinų 
sudaužė aukurą, 

mano didvyris 
„o„. ____, aukas degino,
prie kurio jis taip ilgai pa
vėjui vaikščiojo. Jo drau
gus vėsulas išblaškė, išmė
tė, prie jų aukuro kitos vai
dilos atsirado. Pražuvo, ma- 

! niau, mano didvyris-litera- 
tas, bet ne! žiuriu — jis su 
naujais šeimininkais rengia
si šeimininkauti, naujiems 
dievams šalę to aukuro, vie
ton sugriautų, statomiems 
dievams aukas rengiasi de
ginti ir vėl pavėjui eiti ir vėl 
šaukti:

—...Męs savo... Vėluvos o- 
balsius laikome vienu 
kilniausių. Dievo 
Dievo) Įdiegtųjų 
širdysna. jausmų... 
"kaliošv, kamašv” 
("Viltis” No. 141).

Tai tokios tai rūšies y- 
ra musų literatų: kaip kem
pinė — kaip ją skandysi. ji 
vis viršun išplaukia. Leng
va. mat.

žymiausi jų ypatybė, kad 
kiekvienas jį savuoju laiko, 
kiekvienas jį savo kromelin 
kviečia ir kievienan krome- 

. lin jis užeina, pasidera, ka- 
[me brangiau... Nieko tatai 
: stebėtino, kad tokį didvyrį 
' ir Stiklinės gatvės žydės, 
tos nenumanėlės. tąso, kvie
čia pas save, nes jos jį irgi 

i savuoju skaito, o nežino, kad 
tai divvris. pavėjui einantis 
(Taspats "Vilties” No).

("L. Ž.”) A. Mikaitis.

I

pra- 
(dabar 
žmonių 
Tai ne 

poneliai

O KAS?

O kas eina be kojalių, oi? 
Debesėlis-juodulėlis, oi-oi-oi.
O kas lipa be rankelių, oi? * 
Apinėlis-augštulėlis, oi-oi-oi. 
O kas juodas nedažytas, oi? 
Tamsunėlis vargdienėlis, oi- 

oi-oi.
O kas dirbdams gyven skur

de, oi ?
Gamintojas darbininkas, oi- 

oi-oi.
Kas eikvodams visko turi oi ? 
Tai tranai ir mil’jonieriai, 

oi-oi-oi.
Kas išgelbės vargdienėlį, oi ? ; 
Tai vienybė proletarų, oi- 

oi-oi.
Rafael AVorges.

Pavojinga tema.
— Mama, aš noriu, kad dau

giau nekalbėtum apie indų maz
gojimą, kuomet Jurgis pas mane 
ateina.

— Kodėl?
— Nes tai perprasta.

Vėliaus ketino pra- 
kokias iš kur žinias 
Bet praėjo jau ilgas 
o apie tai nieko ne-

Večkvs, 211
Lawrence, 

Kokios pasekmės iš 
pranešime. 

Lietuvių sky-

s. 
st.,
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MONTELLO, MASS.
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Viso sykių $8.65
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Box 522.

Pajieškau Onos Kiškiutės iš Suval
kų gub., Višakio-Rudos parapijos; gir-

ga- 
esu

i

M. Bonevieiutė
The Cooledge Hotel, Brookiine, Mass.

I

Pajieškau tėvo Povilo Budgino, iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Girdiš
kės parapijos, Paupėnų sodos. Aš 
tik pusė metų kaip iš Lietuvos ir noriu

savo žmones Esu našlė ir turiu
r.ą vaiką 2 metų, tai nenorėdama 
ko apleisti jieškau prie namų darbo.

Veronika Stankienė. (4)
1505 Allen str., Hvde Park. Mass.

, Rokas Zidanaviczius
(Židziunas)

28 Broadvay, So. Boston, Mass.
Draugysčių Reikalai.

A
T
¥
--- 
-L <»>

S. BOSTON. MASS.
J. Jankauskas 50c., J. P. Raulinai 

tis 50c.

17 gruodžio Lietuviškos jaunuome- dėjau neseniai pribuvo iš Lietuvos ir 
nes. įvyko viešas susirinkimaas su įgyvena ten kur apie Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo draugų ir draugių. 
Šiame laike gyvenu Chiiago, III Atsi
šaukit šiuomi adresu:

John A. Puschus,
918 W. 33-rd str., Chicago, III.

■ X i irTiiiznc bernatoriui paliepus, 6,000 
lO L11 I U V Uo. rublių išdalinti tarpe tų val-

Pastatė naują teatrą.
Panevėžije Si. Montvilas 

pastatė puikų teatrą.
Važiuojant iš gelžkelio 

stoties Į Panevėžio miestą, j 
tuoj, pervažiavus Nevėžio 
tiltą, po dešinei, matyt rau
donas teatro muro rūmas. | 
Žemesniam paželmenije ži- i 
ba aiškiai auksinė arfa; aug- 
štesniam — t 
gytos S. M. raidės.

Gruodžio 13 d. po piet i tą 
rūmą ėmė plaukti žmonių 

būriai: ir pėsti ir važiuoti. 
Visi maloniai to rūmo ir šios 
dienos puotos šeimininko 
Stanislovo Montvilo sutin
kami. Perėjus kelis erčius 
kambarius, visa publika at
sidūrė gražiam ir nemažam 
foyer, paskui teatro salėje, 
kurioje lengvai 400 žmonių 
susėsti gali. Salės grindis 
pakeliamos vaidinimui. Vie
noje kertėje, šalij scenos, 
matyti loža — pačiam šeimi
ninkui skirama. Virš Įeina
mųjų durų balkonas. Sieno
se iš abiejų pusių po kelias 
duris atsargai, kad gaisrui 
ištikus publikai nesunku bu
tų išsigelbėti. Vienu žodžiu, 
visi patogumai. Nieko ne
užmiršta. kas reikalinga to
kiai Įstaigai, kaip teatrui.

Prasidėjus iškilmei, pir
mas tarė pasveikinimo žodi 
Įkūrėjui paneviežietis inž. 
Ryglevičius, lenkas. Paskui j
— irgi panevėžietis adv. Va
liukas. lietuvis. Toliau 
rusas Burmeisteris,
— Todes, vokietys — pasto
rius Lichtenšteinas.

Visoms prakalboms ir vai
dinimams buvo metami bur
tai, kad jokių vaidų dėl tvar
kos negalėtų iškilti. Kurios 
tautos atstovai ištraukė pir
mą numeri, tie pirmi ir kal
bėjo ir vaidino, kurie antrą 
numerį — tie paskui, kurie 
trečią — dar paskiau ir t.t.

Įkūrėjas kiekvienam kal
bėtojui atsakinėjo jo pri
gimta kalba: lenkui — len
kiškai, lietuviui — lietuviš
kai, rusui — rusiškai, vokie
čiui vokiškai; žydas kalbėjo 
rusiškai, tokia kalba buvo 
jam ir atsakyta. Ir savo pra
kalbose Montvilas ragino vi
sus santarvėje darbuoties; 
be to, aiškiai pabrėžė, kad 
tiems, kurie Įneš vaidų i 
bendrą darbą, bus teatro du
ris uždarytos.

Tarpe kito, tartum iš ne
tyčių. išplaukė Montvilui iš 
šerdies toks gražus pasaky
mas: "Nesunku aukoti'
brangiam idealui... Turėjau 
trunutį skatiko, tai ir daviau 
visuomenės naudai."

Galų-gale paaiškėjo, kad 
šiuo teatru galės naudoties 
visos tautos lygiomis teisė
mis. Reiks tik kaskart 25 
nuošimčius pelno atiduoti 
gerb. Montvilui. Tais gi pi
nigais bus gerinamas :pats 
teatras, t. y. scena: bus per
kama kostiumų, daroma de
koracijų ir t.t.

stiečių, kurie vienasėdžiais 
besiskirstydami panorės 
statyties nedegamų trobų.

(Lie. Zin.)

Pajieškau pažįstamos Onos Lazaus
kaitės, iš Šiaulių pav. Šeduvos parap., 
iš pat Raudondvario dvaro; pirmiau 
gyveno Chicago, III, o dabar nežinau 
kur. Ji pati ar kas ją žino malonės 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas.

Jonas Rulis,
(913 Loomi str., Rockford. III.
I--------------------------------------------------------- -Į

Pajieškau tikros sesers Marijonos 
Bagočienės, pirmiau gyveno Pittsbur- 
ge, Pa., paskui išvažiavo į Chicago, 
III. Ji pati ar kas ją žino malonės pra
nešti.

Antonina Daukšienė
Box 574, Port, Washir.gton, Wis.

Pajieškau draugo Franko Petrašuno '■ 
: Vilniaus gub. ir pav.,Gelvonių parap., 
Grežėniškių kaimo; 7 metai atgal gy- Į__ r________ __________________________
veno Brooklyne. Meldžiu atsišaukti, mielas tėveli, sužinoti, kur esi. Jeigu 

Jonas Strazdas. I kas jį žino, malonėkit pranešt, už ką
I Box 99, So. Windsor, Conn. Į busiu lai dėkingas. (4)

Petras Budginas.
i 404 W. 29 st., New York, N. Y. 
I----------------------------------------------------------

(prakalbomis apie įkūrimą kooperati- Ji pati ar kas ją žino malonės pra- graŽiai suraz- I viškos restauracijos. Kalbėjo J. Ža- nešti.
• - j J S

j 6106 S. Statė str., Chicago, III.
I liukas ir P. Baltrėnas apie jos nau- 
| dingumą. Prisirašė apie 40 narių, 
j Jaunimas iš iždo paaukavo $4.40 po- 
| litiškiems kankiniams. Pinigai pa- 
I siųsti "Keleivio” redakcij’on. Už at
jautimą tariu širdingai ačiū, taipgi ne
pamirškim šelpti ir ant toliau. Poli
tiški kankiniai yra mokslo vyrai, ko
votojai už darbininkų reikalus, dėlto 
kapitalistų valdžios žvėriškai juos per
sekioja. Męs esam darbo žmonės ir 
todėl privalom remti kovojančius už 

' laisvę. P. A. Vizbaras.
$4.40 priimta. "KeL” Administr. •

\V1LKES BARBE. PA.
J. J. N. ir Pet Pakinką po 50c.. M. 

Neniuvienė, Jonas Pakinką, E. Kas
paravičienė, C. S. Kasparavičius. P. 
Banys, A. Grybas ir A. Žabas po 25c.; 
A. Grybiutė 20c.; V. Kasparavičia 
30c. Viso $3.25 (Pinigai priimti.
”Kel.” Red. 1 Pusė aukų skiriama Z. 
Aleksai, o likusias kitiems kankiniams. 
Aleksai, o likusie kitiems kankiniams.

Ten buvęs.

KRIAUČIŲ ATIDAI!
Nepraleiskit šios progos. Parduodu 

i savo kriaučystės šapą su visais ’įran- 
| kiais labai pigiai. Vieta išdirbta ir 
i žinoma per paskutinius dešimt metų. 
• Apie smulkesnes žinias rašykit laišku 
I arba atvažiuokit patis. (4)

Žvda<J KAZIMIERAS MEILŪNAS.
v i 903 Albany str. (cor. Martin str.), 

Schenectady. N. Y.

Antrukartul TEATRAS Antru kartu

Pajieškau brolio Jurgio Puišio, pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., Jur
barko vol.ir parap., Lukšių sodžiaus. 
Apie 14 metų Amerikoj; girdėjau gy
venąs apie Chicago, III. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti. (5)

Antanas Pišis.
114 Mill River str.. New Haven. Conn

Aš, Stanislava Aisinaitė, pajieškau 
savo tėvo Adolfo Aisino, paeina iš 
Stulgių miestelio, Kražių vol. Rasei
nių apskričio, Kauno gub. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti.

Miss. Stela Aisinaitė, 
2126 S. IVabash avė.. Chicago, III.

Pajieškau darbo prie kriaučių. Lie
tuviai. kriaučiai, Pittsburgho ir apie- 
kriaučiai, kurie Pittsburgho ir apie- 
linkės, kurie norite turėti gerą dar
bininką ant "steady work,” meldžiu 
atsišaukit. Prie vyriškų drabužių 
liu atlikti visokį darbą; 3 metus 

i dirbęs Pittsburgho apielinkėje.
F. Rudzevičius.

į 2328 ath avė., Pittsburgh,

Pajieškau apsivedimui vaikino nuo 
20 iki 30 metų senumo, laisvų .pažiūrų, 
mokanti pusėtinai rašyt ir skaityt, ir 
mokantį bent kokį gerą amatą; taipat 
turi būti negirtuoklis ir nepikto bu
do ir kad butų da jokios meilužės ne
turėjęs. -Jei toks vyras norėtų apsi
vesti, kad turėti meilų ir gražų gyve
nimą su manim, lai atsišaukia šiuo 
adresu:

Pajieškau brolio Jono Bredšo, pa
eina iš Kauno gub.. Šiaulių pav., Jo 
niškės parapijos, Kalnelio kaimo. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Julijonas Šidlauski, 
Oak Lawn, III.PAJIEŠKAU DARBO.

Aš pajieškau prie namų darbo pas j 
vo žmones Esu našlė ir turiu vie-

__ o_________ __________________ ________ ____ :

Pajieškau Marijonos Slavickaitės 
Kauno gub., Šiaulių pav., Užšvenčio 
parapijos: apie 20 metų amžiaus.Pen- 
kių pėdų ir vieno colio augščio, kalba 
tik lietuviškai, tamsiai geltonų plau
kų, su kurią buvom sutikę apsi
vesti, dviem dienom prieš vestuves 
išvažiavo paėmus du šimtu ir penkias
dešimts dolerių. Kas jį žinot malo
nėkit pranešti, už ką skiriu $10. (3) 

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

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. AVilkes-Barre, Pa.

Pajieškau brolio Stanislavo Girdvai
nio. nueinąs iš Viekšnio miestelio, 
'■'siino "”b. Anie metai atgal, girdė- 
:an. gyveno Chicago, III. Atsišaukit 
• •• jo seserei. kuri jau du
n'-" :a; kair atvažiavus Amerikon.

Miss. Liudvika Girdvainis. (4) 
■" sf . Cambridge. Mass

Pajieškau tikro brolio Juozapo Li- 
ni-’us Kauno gub. ir oav.. Krakių v 1- 
sčiaus. Ažytėnų kaimo: Dirmiau gyve
no ?,IcKees Rocks, Pa. Jis pats ar kas 
ii žino malonės pranešti, už ką pasi
stengsiu atsilyginti. (4)

Adomas Linius.
413 Bushkill str., Easton, Pa.

Pajieškau Petro Nausėdo. paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav„ Naumies
čio par., Jonelių sodos, 5 nėdų ir 8 
colių augščio. Kalba lietuviškai ir bis- 
kj angliškai, mėgstąs pasigirti. Pa
ėmė mano $31.00 ir nežinau kur din
go. Apsisaugokit. o jei kas tokį su
žinosit malonėkit pranešti.

J. Stirbis,
118 S. 17 str.. Springfield. III.

Pajieškau dėdės Juozapo Vuobalo 
ir brolio Aleksandro Vuobalo, paeina 
iš Suvalkų gub., Seinų pav., Veisėjų 
parap., Babrių sodos. Daug laiko kaip 
Amerikoj. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti.

Ipolitas Vuobalas,
43 — 6 st., So. Bostoon, Mass.

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

tyti tą veikalą, todėl bus perstatyta ant scenos antru kartu. Tai milžiniškas vei
kalas, parodantis priežastis kilimo krikščionybės ir atsiradimą naujos eros. Jame 
išdėstyta daug paslėptų dalykų, kas ligšioliai daugeliui buvo nežinoma.

Pajieškau Onos Žemaitukės, paeina 
iš Suvalkų gub., Puncko parapijos. 
Pirma gyveno Philadelphia, Pa, po 
No. 208 Fourthill str.. o dabar nešinau 
kur. Ji pati ar kas ją žino malonės 
pranešti.

VValter Bielskis
P. O. Box 156, Zeigler, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 22 iki 25 metų amžiaus. Aš turiu 
gerokai skatiko ir gerą darbą prie 
streetkarių. Dirbu už motormaną. 
Malonėkit atsišaukti šiuo adresu: (5) 

Mike Masaitis
85 Riverdale avė., Yonkers, N. Y.

Pajieškau brolio Jono Vicino, pir
miau gyveno Pittsburgh, Pa., paskui 
Racine, Wis., ten buvo apsirgęs ir po 
nelaimei prasisšalir.o nežinau kur. 
Taipgi pajieškau dėdės PePtro Raizės, 
12 metų Amerikoj ir draugo Petro 
Vainausko. Turiu svarbius rekalus. 
Jie visi paeina iš Kauno gub., Vilk
mergės pav., Ridikių sodos. Taipogi 
draugo K. J. Vicino iš Kauno gub, 

' Virbėlskų valsčiaus, Itkonių sodos. Jie 
ptįs ar kas juos žino malonės pranešti 

Povilas Vičinas.
: 2126 Watson str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Jadvygos Milišauskytės 
ir Jono Miniuko iš Kauno gub., Pane
vėžio pav., Krinčino parapijos, turiu 
svarbų reikalą. Jie patįs ar kas juos 

j žino malonės pranešti.
Košt. Gabriur.as 

2616 E. C. Str., Tacoma. Wash.

* • 1
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Pajieškau tikro brolio Petro-Alber- 
to Židanavičiaus (Židziuno). paeina iš 
Merkinės (Merecz) miestelio, Vil
niaus rėdybos, Trakų pavieto: apie 
20 metų kaip gyvena Amerikoj; mu
sų tėvas Mateušas iš Suvalkų gub., 
Seirijų miestelio, buvo vedęs antru 
sykiu ir užsiimdinėjo knygų apdary- 
mo amatu. Labai noriu su juo susira
šyti. todėl, kas apie jį pirmutinis man 
praneš, kur jis gyvena, gaus $5.00 do
vanų:

Pajieškau P. I^aurinavičiaus, Kau
no gub.. Zarazų pav., Kvietkų volos- 

’ ties, Šarkiunų sodos, Suvainiškiu pa
rapijos, jau antru kartu Amerikoj, pir
miau gyveno Lawrence, Mass, darbar 
nežinau kur. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti, nes turiu labai svar
bų reikalą.

V. Kiburis
1061-į 8th North str., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau tikro brolio Jono Serei
kos, paeina iš Kauno gub., Panevė
žio pav., Rozalino valsčiaus, Krompų 
sodos, 10 metų kaip Amerokoj; girdė
jau gyveno Kingston mainose. dabar 
nežinau kur. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Povilas Sireika. 
8916 Green Bay str., So. Chicago. III.

Kad šis veikalas vienas geriausių lietuviškoje kalboje ir kad jis buvo gerai 
suloštas, tą gali paliudyt publika buvusi jau pirmu syk. Dabargi prie tų pačių ak
torių bus da geriau sulošta ir bus pataisyti visi nedatekiiai, kurie buvo pirmu syk. 
Todėl ateikite ir pamatykite tą Įspūdingą veikalą, kurį perstatys So. Bostono 
L. S. S. 60 kuopa

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės i 
nuo 19 lig 27 metų amžiaus. Geistina 
kad butų meili ir laisvų pažiūrų. No-1 
rinčios susirašinėti, malonėkit su pir-! 
mu laišku prisiųsti savo paveiksią. 

H. H. W.
Aberdeen. Wash.

Pajieškau pusbrolio Stepono Šau- i 
čiulio, paeina iš Kauno gub.. Ukmer-] 
ges pav., Leliūnų miestelio ir parapi
jos. Girdėjau, kad atvažiavo Ameri
kon, bet nežinau kur jis randas. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti.

M. Retkevičis
1227 Fren Str.. Grand Rapids. Mich.

CHICAGIEČIŲ ATIDAI:
Lietuvių Jaunimo Ratelis kviečia vi
sus teatrų ir šokių mylėtojus atsilan
kyti į Columbija Svetainę. 48-ta ir 
Paulina gat., Nedėlioj. 18 sausio. 1914, 
7val. vak., ant vakaro ir baliaus, kur 
bus perstatoma 3-jų veksmų drama 
"Kas Tam Kaltas?”, parašytas J. J. 
Zolp. Minėtas veikalas yra paimtas 
iš tikro atsitikimo lietuviškos šeimy
nos Chicagoj. įžanga 25 centai ir 
augščiau.

Subatoje, 17 Sausio January), 1914 kj.

DRAGYSČIŲ ATIDAI!
Draugystė švento Jono Krikštyto- 

I jo Cambridge, Mass. .rengia balių ant 
20 d. balandžio (April) 1914 m., sve
tainėj Odd Fellovs Hali. 538 Massa- 
chusetts aave., Cambridge, Mass. Mel
džiama kitų draugysčių ir kuopų ne- 

i rengti jokių pasilinksminimų ant tos 
i dienos. KOMITETAS.
i

Kunigo pašalinimas.
”Kur. Lit.” savo 29 nume- 

rije skelbia, kad vidurinių 
reikalų ministeris Įsakęs šv. 
Jono bažnyčios klebonui 
kunigui Černiauskui išvaž- 
žiuoti iš Vilniaus ir iš 
niaus apskričio.

Pajieškau draugo Vavrinsko, Oš- 
kinių kaimo. Lesnistvos gmino, Su
valkų gub.. Turiu svarbų reikalą; 
jis pats ar kas jį žino malonės pranešt 

Martinas Valinčius,
286 Wallace str., New Haven, Conn.

Vii-

Paliuosavo.
Pernai vasarą Suvalkų 

gub. suėmė Plaušinaiti ir 
Grybą už knygų ir laikraš
čių platinimą ir apskritai 
jaunimo švietimą. Paskui 
suėmė dėlei to pačio reika
lo ir iš užrubežio atvykusi 
Stankevičių. Sėdėjo jie Su
valkų kalėjime. 25—XI 
Plaušinaiti ir Grybą paliuo
savo už 300 r. užstato (kau
cijos). Gins juos prisiekęs 
advokatas A. Bulota.

I
Į

apykantą prieš darbdavius.
Pašalpa.

M Vyriausioji žemės ūkių• I T V X lUUvlUJl LIVJ1IVO UAINlkA j

njaldyba paskyrė Kauno gu-

Dudley st, OPERA HOUSE,
113 DUDLEY STREET, BOSTONE.

4-T -r i B f i i Gražiam Teatre,
T .. . ________

įir PĄCĄPf’Ą. Važiuojam iš So. Bostone, ( ambridge ar iš kitur, reikia imti arba persimainyti ant 
“ kLžl Dudley st. karo arba Eieveitės ir išlipt ant Dudley street.

Svetaine atsidarys 6:30, lošimas prasidės lygiai 8 vai. vakare.
ĮŽANGA: 25, 50, 75 ir $1.00. Tikietus išanksto galite gauti “Keleivio” ir “Laisvės 
redakcijose, K. Šidlausko aptiekoje, J. Bartašiaus krautuvėje, 261 W. Broadway ir 
pasL.S.S. kp. narius. Visus širdingai užkviečia atsilankyti L. S. S. 60 KUOPA.

LIETUVIŲ NEPRIGULMINGAS 
KLIUBAS CHICAGO, ILLL.

Valdyba.
Prezidentas — Kaz. Raulinaitis,

3510 S. Union avė.. Chicago, III. 
Prezid. pagelb. — Jonas Vainauskas 

3239 S. Halsted str., Chicago, III. 
Protokolų rast ir organo užžiurčtojas 
Antanas Bitautas.

3211 So. Union Avė., Chicago, III 
Finansų rast. — Pranas Sandarga, 

3247 Butler st., Chicago, III. 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35 th place, Chicago, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va 
kare, "Aušros” svetainėje, po No. 3149 
S. Halsted st. Metinis susirinkimas 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Lie
pos mėn.

KNYGOS Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslą. Ver

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

BALIUS IR TEATRAS.
Lietuvaičių Apšvietos Draugystė pa- 

__ J" renRČ balių ir teatrą. Vaidins vieno i ajieskau \ mco Gimmukdo, paei-. akto komedija „šalaputris.” Vėliaus 
nrini S_____________________________ J buS dainOS Šokiai. Atsibus 17 sau-

k t atsisauktl ant s,° šio (Jan.). 1914. Lenkų svetainėje, 
607 Statė str.. New Haven. Conn. Pra- 

\ sidės 7-tą valandą ir trauksis iki 12 
_____________________________________ i nakties. Širdingai kviečia lietuvius 

Pajieškau švogerio Jokūbo Grigo.; į?. Į^vaites skaitlingai atsilankyti, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav. I V1« buslte u^anedmt1 įžanga 2oc. 
Biržų vol-.Gajunų sodžiaus; pirmiau Su Pa?arba- KOMITETAS.
gyveno Aberdeen, Wash„ dabar neži-j rn»*c oiovi-vvc
nau kur. Jis pats ar kas jį žino malo- GERAS PIRKINYS.
nės pranešti. . Parsiduoda naujas namas ant 3 lu-

. Jurgi Palšis. ■ į,u> 22 pėdos pločio, 75 pėdos ilgio,
137 Mechanic str., Gardner, Mass.; cemntavotas jr p0 vjsu namu plyto- 
~ .. ---------- :— ------;— -------- ----- mis išmurintas skliapas, viena pusė
I Pajieškau apsivedimui^ lietuvaitės. nanio su 22 dideliais ruimais ir visi 

esu ūkininkas 27 metų amžiaus. Geis
tina, kad mergina butų ne senesnė 25 
metų ir vidutinio ūgio. Smulkesnių ži
nių malonėkit kreiptis laišku.

J. Burkus.
Stafford, Mont.

Juozas Radzevičius
| 334 Hillside str.. Edwardville. Pa.

Pajieškau dėdės Jurgio Eilėms, Su-; 
valkų gub., Plokščių gmino, Voniš-1 
kių kaimo, apie 15 metų Amerikoje. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar t 
kas jį žino malonės pranešti, už ką į 
busiu labai dėkingas. (5) ;

Albertas Gutzeit.
5 Foote str.. New Haven. Conn.

kuri apsiimtų gyventi ant farmos. Aš šviesus, 2 skalbimo kambariai; kož- 
. .................. ~ ! nai šeimynai yr toiletai. Vidaus pu- 

i sė ant 5 familijų ir didelis storas 
geras dėl kožno biznio; dabar yra bu-

• černė. Namas geroj vietoj palei 
i Standard Oil Co. Randos atneša kas 
i mėnesis 72 doleri js; bankai mokas 
i tiktai 46 dol.. todėl savininkui pasi- 
I lieka kas mėnuo po 26 dolerius. Sa
vininkas gyvena po šiuo antrašu: (3) 

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

Pajieškau švogerio Stanislovo Ra
manausko, gyveno 3 metai atgal Pitt- 
ston. Pa. Paeina iš Pakšteliu sodos, 
Kuršėnų parapijos. Kauno gub. Tu
riu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešt .

Anton Virbickis
Chicago, III.

Pajieškau tikro brolio Petro Kum- 
barskio ir pusbrolio Petro Gedvilo, pa
eina iš Kauno gub., Telšių pav.. Gar- ‘ 628 Barbe? str., 
zdunų parap. Turiu svarbų reikalą. --------------
Jis pats ar kas juos žino malonės Pajieškau dėdės Franko Naujalio 
pranešti. - — .

Marijona Vainorienė,
38 River str., Rumford, Me.

Pajieškau Magdalenos Baktitės, pa- 
e’ra iš Kauno gub.. Šiaulių pav., Rad
viliškio parap.. Žironų kaimo. Antri 
metai kaip Amerikoj, moka kriaučvs- 
tės. pirma gyveno Vinnipegman. Ca- 
nada. dabar nežinau kur. Ji pati ar 
kas ją žino malonės pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas.

C. Locust.
1620 Wood str., Philadelphia. Pa.

i ir pusseserės Petronėlės Naujaliutės. 
10 metų kaip Amerikoj. Aš tik ką pri
buvau iš Lietuvos ir turiu svarbų į 
juos reikalą.

Taipgi pajieškau draugų: Bonifaco 
Kunitrino. Antano Alibausko ;r Ka
zimiero Grubliauskoo, visi iš Karno 
gub., Telšių pav. Jie patįs ar kas juos 
žino malonės pranešti.

Petras Strokauskas.
i P. 0. Box 4. City Mills, Mass.

LIETUVIAI!
I

Naujausios mados rubus ir pigiai, 
galit pasisiut pas mane. Po ilgų me
tų praktikos, užsidėjau savo dirbtu
vę ir užtikrinu, kad tie. kurie užsisa
kys pas mane rubus. sučėdvs pinigų 

: ir turės gerus rubus. Todėl meldžiu 
I nepamirškit. (4)

A. LIUTKUS
' 121 Ames st., Montello, Mass

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

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No i 
ant Town of Lake, Chicago. I!!., nu 
tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne 
dėidienį mėnesio, A. J. Bieržynski- 
Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.

ADMINISTRACIJA 
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

46<h> S. Paulina St., Chicago, 
Vice-prez. F. A. Misius, 

5235 S Bishoff st., Chicago. 
Prot. rašt. S A. čiapas, 

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

1805 W. 46-th st., Chicag •>, 
Kasierius K. K. Strzyneckis, 

4612 So. Ashland avė., Chicago,
Užžiurėtojas org. Matausas Silkaitis, 

3314 S. Morgan st., Chicago. III.

t A
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“Keleivio-’ spaudos.

Davatkų Gadzinkos.
Padidinta ir pagerinta šešta 

laida. Labai juokingos ...............

Kur musų bočiai gyvenu
Naudinga knygelė kiekvienam .

Legališki Žmogžudžiai.
Tragedija 3-juuse aktuose, la- 

' bai gera perstatymui...................

Dievo Žmogui,.
Naudingas ir labai užimaitis

I papasakojimas . . ..............................

I
Į Beždžionių PrczidentaK

Šios gadynės pasaka ..........

% *•!

tlkohoiiK >r Kūdikiai.
S'/ial.-e Barabošius Labai 

lau 'inya knygute Kas yra arba 
oa’,. boti vaiki; ’ėvu ar motinu 
iekvi.-r..-,s turėtų ią perskaityt.

i

Rk.

f

Pajieškau Elzbietos Karlinskienės, 
; po tėvais L^bunskiutė iš Šedovos 
i miesto, Šiaulių pav.. Kauno gub., 
| 7 metai atgal gvveno Elizabeth. Ji 
| pati a? kas ja žino malonės pranešti. 

Elena Tumkititė-Starienė,
930 E. Carpenter Str., 

Springfield. III.

I
I
i

Pajieškau švogerio (mano pačios 
brolio), Jurgio Dambrausko. 3 metai 
atgal jis buvo Chicagoje, o dabar ne
žinau kur. Paeina iš miest. Jeznos, 
Trakų pav., Vilniaus gub., apie 14 
metu kain Amerikoje. Turiu labai ,,VI
svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį žino užbaigti" statytL 
malonės pranešti. ‘ - - - - --

-J^nas Banevičius.
1135 Pennsylvania avė.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

GERA PROGA
Pirkite naujus namus, o ne senus, 

$1,800.00 ir turite savo locną namą su 
4 dideliais ruimais, ant augšto beis- 
mento su porčiu ir geroj vietoj, ap- 
gyventoj lietuvių, 2500—2502 West 
45th Place, tarpe Westem Avė., ir 
Rockwe)l str.. Chicago. III. Jau yra 

Iš 10 namų tėra 2 
i pardavimui. Ne praleiskit progos.

NEW CITY SAVINGS BANK, 
4601 So. Ashland Avė.. Chicago. III.

N

I

Liet. Imigrantų šelp. Dr-tės 
Viršininkai.

Pirmininkas, S<. Jankauskas,
350 Newark st. Hobokcn.

F'agelbinii.kas. Kaz. Vaškevičius
184 New York avė, Newark, N 

Sekretorius. A. M. S taneli s,
211 Jefferson st., Newark. N J 

Iždininkas, P. Vaiceliunas,
38 Farley are., Newark, N

i

Paparčio žiedas
Ir kitos gražios apysakos, ku 

riose nurodoma kaip žmonės įsi
tikėję į visokius burtus ir tL . ...lo.

Kaip tūpti Suvienytą Valstijų pilieci
piliet^ętės )

I statymai, reikalingais klausi- 
mais ir angliškai i»
!W>twviškj»i .................................

AmerikonU-kos Vcstovfa.
Komedija 2-jno«e aktuose. Juo-

jkinga ir lengva perstatymui.... 10c. 
I

1A-

I

Į

šeimyniškas lietuviu gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

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

I>abai užimanti ir pamo- 
knyga.......................................35c.

Lytiškos ligos.
naudinga knyga apsisau- 
nuo lytiškų ligų. Para

ito.

Labai
gojimui 
šė D-ras F. Matulaitis.

lengvas būdau išmokt angiiškaL
Parankiausiai sutaisyta kny

ga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek 
gali skaityti.............................................. 28c.

Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas

su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu se- 
linne alaus. ......................................... 10c.

Džian Bambos Spyčiai. 
ir kitos Fonės.

Daugiau juokų negu saliu- 
ne alaus. Kiekvienam name 
yra naudinga, nes toje kny
goje telpa labai daug Įdomių 
juokų. Kaina.................25c.

PotVaiaudami knygų kreipkitie 
šitokiu alre.'u:

••KELEIVIS”
28 Rroadway. • So. Boston. Maaa.



KELEIVIS

RUSISZKAI-AMERIKONtSZKA

I

Redakcijos atsakymai.

HUM0RIST1KA

1 LIEPOJ V 
per 11 dienų 

be persėdimo.

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

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,500 tonų.

CZAR — 13,000 tonų.
ROTERDAMĄ 
per 9 dienas

be persėdimo.
TANKUS IŠPLAUKIMAS

Prekės iš Liepojaus į New Yorką 
$35.00 ir $4.00 pagalvinių taksų.

ANTRA KLESA ..........................$52.50
Norint platesnių žinių kreipkitės 

prie generališko agento

A. E. JOHNSON & CO
27 Broadway, New York. 
arba prie vietinių įgaliotų agentų.

Duokit pasiūt mums! |

I

"Kokis yra žemės pavida
las?" klausia mokytoja.

"Apskritas" atsakė moki
nys.

"Kaip tu žinai, kad ap
skritas?."

"Gerai,” sako mokinys, 
"aš nenoriu apie tai ginčytis, 
tegul būna kamuotas.”

c.

Lengva sukritikuot socija- 
listus.

Socijalistai sako, kad jų 
niekas negali sukritikuoti.

Išeina kunigas ir sako, 
kad socijalistai griauja šei
myną.

Socijalistai pašoka ir rė
kia: "Prirodyk! Kur fak-
tai?”

Kunigas nutila ir eina no- 
si nuleidęs. Neturi faktų ir 
negali sumušti socijalistų.

Bet iubs sukirsti labai len
gva.

Juk pasakykit, geri kata
likai, ar kunigas su gaspa- 
dine ne šeimyna? Ir tvirta 
šeimyna.

0 ar socijalistai jos ne- 
griauja? Ko jie ant tos šei
mynos neprikalba, ko jie ne 
prirašo!... Ir žemė vaitoja 
ir dangus verkia, kaip jie 
pradeda šaukti apie kunigus 
ir jų gaspadines, o pasakyk 
jiems, kad jie griauja šeimy
na. jie tau tuojaus atkerta: 
”Prirodyk!”

Aš manau, kad aiškesnių 
prirodymų negali būt. Ku
nigai su savo gaspadinėmis 
tiek kenčia, kad jie palai
minti eis stačiai i dangų, o 
socijalistai ir ’’Keleivis" už 
tos dvasiškos šeimynos grio
vimą seniai jau neturi loskos 
pas Dievą. I. W. R.

Prigimimas tvirtesnis.
Vieną kartą kunigas susi

ginčijo su popu. Kunigas 
sako, kad papratimas yra 
tvirtesnis, o popas sako — 
prigimimas. Dėl geresnio 
pertikrinimo kunigas pasi
kvietė popą pas save namo. 
Buvo jau vakaras. Kunigas 
uždegė žvake ir sėdo valgyt 
vakarienės, o katinas atbė
gęs paėmė žvakę prišakinė- 
mis kojomis ir žibina taip, 
kad kunigui butų šviesu. Po
pas apie tai gerai žinojo, kad 
kunigas toki katiną turi, to- 

,dėl atėjo pasirengęs. Kada 
katinas žibino, popas išėmė 
iš kišeniaus pelę ir paleido 
ant stalo. Katinas pamatęs 
pelę paleido žvakę, o nusivi
jo pelę. Nuo žvakes užtiš
ko kunigui ant pakaušio ir 
nupliko plaukai. Nuo to lai
ko visi musų kunigėliai sku
ta sau pakaušius ir tikinčias 
savo aveles. J. S. Balzaminas

Nenori padidinimo 
apetito.

Daktaras: Tamsta
sveikas, jokios ligos nėra, o 
kad jautiesi nesveiku, tai 
esi tamsta nusilpnėjęs. Aš 
užrašysiu tamstai tokius 
vaistus, kad padidintų norą 
valgio (apetitą) ir tikiuosi, 
kad tamsta greit busi svei
kas kai aržuolas.

Ligonis: Ką?... Padidin
ti apetitą?.... Dieve gel
bėk!.. Jau tamsta daktare 
ką tik nori rašyk, bet tik dėl 
meilės Dievo, apetito ne
didink... Šitoks visko bran
gumas. Dabar vos tik šiaip- 
taip pragyvenu, o padidėjus 
norui valgyti, prisieis prie 
ubago lazdos prieiti...

esi

J. Kalveliui. — Ačiū už 
prižadėjimą rašinėti į "Ke
leivi." Gali būt, kad anoji 
žinutė buvo ir netisinga, bet 
redakcija to negali žinot.

V. Venskunui. — Prie ge
riausių norų negalima visų 
korespondencijų sutalpinti, 
nes jų gaunam po kelis šim
tus kas savaitė, laikraštin 
tegali tilpti apie 25.

J. Dovidaičiui. — Apie tą 
apgavimą jau kitas parašė 
ir tas jau tilpo pereitame 
"Keleivio" numerije. todėl 
jūsų pranešimo nedėsime.

V. V. — Žinutė apie to 
žmogelio pasipriešinimą so
cijalistų čarteriui užsivilko 
ir paseno, todėl jos jau ir ne- 
talpinsim. Antra, nėra ko 
ji taip jai labai ir plakti, nes ]Q 
tas Dievo sutvėrimas, kaip 
galima spręsti iš jo visų "or
laivių" ir "amžino judėjimo 
mašinų." nevisai pilno pro
to.

St. Zemkui. — Jūsų žinu
tė atėjo per vėlai, nes užmir
šot uždėt štampą ant kon- 
verto.

F. Mažamoksliui. — Ko
respondencija apie Grikšto- 
Kasparkos ginčus negalėjo 
anksčiau tilpti dėl vietos 
stokos, o dabar jau paseno.

A. Norbutui. — Rašote.
kad jūsų kunigas paviliojo 
vargonininko pačią ir už vai
sino ją, paskui norėdamas, 
vaisių sunaikinti 
neišvarė jos iš šio pasaulio, 
irkad prie to visko vargoni
ninko pati prisipažino. Gali 
būt, kad tai ir tiesa, tečiaus 
skelbti tokių dalykų negali
ma. pakol teismas nepripa
žins kunigą tame kaltu, nes 
tai yra kriminališkas dar
bas.

A. Lukoševičienei. — Kad 
kunigas sėdi kalėjime už 
daugpatystę, tai gali būt tie
sa. tečiaus patvirtinimui to 
reikėjo prisiųsti iš angliškų 
laikraščių nors vieną iškar
pą.

M. Liutui. — Apie Brook- 
lyno draugysčių veikimą ne- 
sykį jau buvo rašyta. At- į 
kartoti tai. kas visems jau i 
žinoma, nėra mažiausio rei-j 
kalo. Butume labai tamis- i 
tai dėkingi, jei pabriežtu-į 
met. kas atsitinka naujo. 
Nes ir geriausia žinia, para
šyta už mėnesio ar kelių sa
vaičių. neturi jokios vertės.

A. P—skui. — Sunaudoti 
negalėsim.

.Jaunai Mergelei iš St. 
Charles. III. — Nededam ta- 
mistos korespondencijos dėl 
to, kad pasirašot tokiu sla
pyvardžiu, koki senai jau 
vartoja musų korespon
dentas iš Montello, Mass. 
Slapyvardi kiekvienas gali 
sau pasirinkti naują, o nesi- 
savinti jau kitų vartojomą.

nes visuomet iššaukia 
nereikalingus ginčus.

Teisybės Mylėtojui. — Ne
talpinsime, nes perdaug aš
triai peikiat lietuvaites už 
madas. Ne nuo ju mados 
priklauso ir bereikalo męs 
jas už tai peiktume.

I. Deguliui. — Taip, "Ke
leivis" i Lietuvą nelabai nu
eina — konfiskuoja. Taip 
pat ir kiti pirmeiviškai-dar- 
binkiški laikraščiai nelabai 
Įleidžiami. Tik atžagarei- 

viškų valdžia nekliudo. Bet 
tokius i Lietuvą siųsti neuž
simoka. Męs patartume 
taip: Siuntinėkit '"Keleivi" 
patįs; kada perskaitot, suvy
niokit i trubelę, užadresuo- 
kit ir užlipinę už lc štampą 
imeskit krasos dėžutėn. Vis 
kaikuris numeris nueis. Tai 
geriausis ir vienintelis bū
das. Tokiu pat budu galit 
siutinėt ir kitus darbininkiš
kus laikraščius. Jei norit 
užrašyti čieliems metams, 
tai patartume užrašyti 
"Lietuvos Žinias,” kurios 
nuo 13'(1) sausio pradės ei
ti kas diena. Kaina metams 
Lietuvoje 6 rubliai. Antra
šas: Vilnius, Semionovskaja 

"Lietuvos Žinių" redak
cija.

.L Dzingei. — Eilutės 
spaudai netinka ir daugiau 
tamista neeiliuok, nes nieko 
iš to neišeis, gaila tik laiko. •

P. M. — Toji mokykla yra 
ant tiek teisinga, ant kiek 
teisingas kiekvienas biznie
rius 
res. 
meškerė 
sų mokėjimo 
nuo laimės, 
mokykla. Ji 
mato dėl to. 
jus užmokesti, bet ar jų. 
mokęs gau

kuris parduoda meške- 
Ar jus pagausit ką ant 

tai priguli nuo ju- 
ir 
th
a- 
iš 

iš- 
t darbą ir ar ga-

meškeriot 
Taip ir su 

mokina jus 
kad gavus

lėsit iš to naudotis, tai jau 
bemažko ne mokyklos dalykas. Bet 

.darbo ji gali pramokint.
V. Barzdvlai. — Eilutės 

į spaudai netinka.
i S. M. R. — Nėra reikalo 
. ginčytis ir prirodonėti. ant 
I kiek jūsų miesto lietuviai y- 
ra veiklus, arba neveiklus. 
Tas veiklumas visur beveik 
yra lygus.

Visų Draugui iš Pittsbur- 
go. — Nededant jūsų rašte
lio dėlto, kad pasirašot to- 
kiuo slapyvardžiu, koki vie
nas musų bendradarbis se
niai jau vartoja ir todėl pas
kui iškiltų nesusipratimas.

Keistučiui. — Eilės spau
dai persilpnos, nedėsime.

Vargdieniui. — Išskyrus 
keliatą karčių minčių, nieko 
daugiau tamstos rašteli je 
nėra. Nedėsime.

Jaunam Vaikui. — Lietu
viai visur mėgsta išsigerti. 
Papeikimais jų nuo to nesu
laikysime, nes tokie papras
tai ir laikraščių neskaito.

K. L. — Kas savaitė pas 
mus atlieka gana daug ko
respondencijų nesunaudotų: 
prie tų. matomai, ir tamstos 
priklauso, jei netilpo.

A. M. — Eilutės netinka.
Voketaitis. — Apie tą pa

ti mums jau kitas korespon
dentas pranešė.

J. Kazlauckui. — Žiūrėkit 
atsakymą K. L.

S. VV. — Nesunaudotina.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, pranetkit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

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

PERMAINAU ADRESĄ
SENAS adresas:

Pa varde ir vardas...

No. Streei,

Miestas ir valstija.. ..

NAUJAS ADRESAS:
Pavardė ir vardas

No St reet

Apsaugojimas.
Vaikas Į aptieką atėjęs 

paduoda bonkelę ir prašo:
— Prašau duoti kvortą 

spirito žibinimui, bet mama 
prašė, kad tas spiritas smir
dėtu, nes kitaip, tėtė ji 
gers....

1S-

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

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio’’skaitytojas ga'i žinot kada prenumerata 
už. laikrašiį pasibaigė rėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yr. numeriai. Ant kono adreso stovi numeriai 29-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.29 1913 m. K irių pavardės gale stovi 22-3, 
ti penumerataišbaigė su laikr. No.22 ir turi atnauj nt ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

/

ir kitokius Rudus

Gavom 
bet da

A. Z. — O kodėl nepadavėt 
užmuštojo vaikino vardo ir 
pavardės? Jei žinot, tai pra- 
neškit apie tai. Be vardo 
žinutės nė nedėjom.

N. B. — Žinutė nesvarbi, 
nedėsim.

J. A. Valeikai. - 
jūsų pasiteisinimą,
neturėjom laiko peržiūrėti.

S. Meškauskienei. — Apie 
tai. kaip išbaltint linini au
deklą. mums rodos, žino 
kiekviena Lietuvos moteris 
— ant saulės ir lietaus. A- 
merikoj audeklai audžiami 
fabrikuose ir tenai juos bal
tina chemikalais.

V. V. Vasiliūnui. — Netal
pinsime. nes žinutėj nieko 
naujo nėra. Kad pragyve
nimas brangus, tai tą jau vi
si žino, apie tai nereikia nė 
rašvt.

F. R.
reireikaai, 
kius dalykus nesikiša.

Bijūnėliui. — Eilės persil- 
pnos.

— Tai šeimyniški 
laikraščiai i to-i

I

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

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 
pigiausiai ir gerai.

Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
naru visokias naujausias formas.

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

’C
i

Taipgi išvalom ir išprosinam vi- įji 
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

ĮGražųs paveikslai!

v-

Giekur 
taip ge
rai ir 
puikiai 
nepada
ro pa
veiks
lus kaip 
lietuviš
kas ar
tistas 
Moute- 
lloj.

Dėlto 
vyrai, 
mergi

nės ir šeimynos eikite pas savo tau
tietį nusitrauki paveikslus, o i-rody- 
s t da gražiau, kaip gyvi. } asikiaus- 
kite tu.'kurie ėmėsi raved sius ras: 
“J. TALKEVICIA 

w > N

Akušerka

-T
■*į-

I

Pabaigus kursąlVomans Medical
College, Baitimore. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą 
prie gimdjmo. toipgi suteikia vi
sokias ridas ir pageiba invairiose 
motery ligose.

F. Stropiene
SO. BOSTON. MASS.

T

: k Jį actu;

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA

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

8 Stokes st., Providence,FR. I.

Ant 2 H 
akmens
Gelžkelio laikro
dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiu- 
lijiir.as. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas. nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Escelsior Watch Co.
S06 Athenaeum Blg., CHICAGO. ILi

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

Telefonas: So. Boston, 21013.

t
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Serganti 
kreipkitės y pat 
Stankaus, o ap 

Atmink sk.

Dr.' Ignotas Slankus
1210 S. Broad St., Philaaelphia, Pa.

v X 
V"

Profesorius medicina

Lietuviszkss D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.
Boston, Ma»s.

Visokias liiras ir 
dau pasekmingi: 
ašiai. Ateikit ii 
■uok p.s nvue 1 
trepais į vir-iį lik 
•i»ikit į aptieką: 
niuo iiurys bal
tos arba telefoną 
duok o a'-atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon:

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir SergiDos! ler trane galile tisisalyti 'viso
kius dailius rublis. Mano lavorai tiesiog iš dirbtinis 
Toji kompanija imi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka dalbą. Tavorai graranluojsmi. Prekes ž<n es.

Aš keliauju per. Mass irConfi. valstijas kaip ir jo 
šioms artimas valstijas. Pribur-u ant pareikalavin o.

K. P. ŠlMKONIS
HOLYOKE, MASS.821 HIGH3 ST.,

pinigų.bet tiesiog 
iškai arba laišku prie daktaro 
turėsite tikrą ir teisingą gydy- 

; mą. Atmint skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
! ba:gę?didesni daktarišką mokslą, kaip tai: po 
' užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
! STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia* 
• vo mokintis i POST GRADUATE MEDICI

NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt* 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika* 
vėjo pohospitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir kc- 

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
riu, niežėjimą skaros, 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 abeiną nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesiccs.skau- 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 
ligas, paslaptingas ir Įgautas per išdykuirą. 
Gydo ligas su iiekarstomis kokios tiktai yra 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su

• - 
tų — daro visokias operacijas. Turi savo Icc- 
nas, naujausio budo elektriškas masinas dėl 
gydymo ir egzaminavimo, su pageiba kurių 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau Į kitus . 
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje. 
Anglijoje ir Į k.tas šalis. Visuomet kreipki- ! 
tęs ypatiškaiarba laišku ant tikro adreso taip: < 

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

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 ap- 

) turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
j Skripkų, Triubu ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
! ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj.. Gražių popierų 
( gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su brukuo
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.

1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.
VALANDOS: nuo 10 iš ryto Iki 4 po p .šventadieniais nuo 10 Iki 2. Utara. Ir Pėtnv 

Šiomis nuo6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Khn ko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras4

Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačiu ž:n išgĮuvtiį nuo 

Tįsok iii ligi:!
K tip jokios liekarsles ir visokį esktarai 
negalėje pagelbėti, tai jusBisnę išgidet.

Garbingas Daktare! Jd'-'į būdas gy
dymo ir liekarslus labai gere*, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus 
ant viduriu skaudėjimo, po krutinę, gai
vos, didžio nuM:pi:<; mo ant. sveikatos 
ir balt jįj tekėjimo, ker os ikšiol niekas 
nepataike išgydj : i. o> a-,p Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, ta ! tapo visai 
sveika ir daugiau liga m-atsinaujina. 
Už tokį tikrą moksliška ir pasekmingą 
gydymą visiems Tanus: ų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonaviėiai, 
1413 Brytimoner, Scranton. Pa.

Kaip nieks neUtengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trtimpac laike! 
MvionusTamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepiiavimą ir sunkuma 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. (.aimanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St.. Worcester, Mass. 
M r. M. KOLIAGA, Bok 192, Boswell, Pa.. Mr. J. TYMCZUKAS. 306 Cente 
St.. I’reeland, Pa. Teipat išgydyti uno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

|SITt.ii YnlT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laike pa u i ko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo iSsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas To
kiam jaa tik galima tikėti.

Privatiškoj LA3ARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, ats i Saukusiems sutaiso kiekvienam 
li» karstas iŠ šviežių gvarantuotų modikament ■ .seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslus išrado pageibai žmouiu.

KAD NF^VFIKAę bet nori pastoti sveikuV r-1 IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
© jeigu toli gyveni, tad aprašyk savolig^bci nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
otikė :,kadapturė i tikrą pagelbėt sveikatai kaip tūkstančiai.kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nesti nai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip iružsisenč- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: p čiuose, rankose, kojose, sąnariuos**, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų: išbėrimai spuogais nuo blogo ir ne’ysto kraujo, nuo saužagystes sėklos nubėgl- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo, bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, Inlr 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su lickarstoms, kuriot 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurio* užpuola varginimui žmon ų, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,

■9

____

i

i

i



9

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
*

Suvienytos Valstijos turi apie 
284.000 mylių geležinkelių, Ru
sija apie 48,000 mylių, Vokieti
ja apie 39,000. Visa Europa tu- 

j ti tik apie 209,000 mylių.
—Kooperativui. Mass. valstijoj 

ko-operacijai čarterį išimti gal 
žmogus, kuris yra advokatas ar
ba taikos teisėjas ir yra gerai 
apsipažinęs su valstijos tieso
mis. Paprastas žmogus negali 
išimti, nes advokatas pasirašiu
sius turi prisaikinti. Kaštai y- 
ra valdžiai $25.00, jei kapita
las nėra daugiau 50,000, nežiū
rint nors ir $1,000 tebūtų. Už 
darbą — priklauso kiek suligsta. 
Dabar likos išimta čarteriai So. 
Boston ir Hyde Park ko-operaci- 
joms, kur už darbą mokėjo $25. 
taigi iš viso $50.00. Tiek pat 
mokėjo ko-operacijos Brihtono, kelis pajus ir moka po kiek iš- 
Lynno, Maynardo ir kitos. Hud- gan, kol neišmoka savo pajus.

Jei kas nori, gali bile kada pa
imt daugiau pajų. Su tais pini
gais reikia tuoj pradėt vertel
gystę, nes laikant bankoj, dau
giausia jie gali atnešt 4 nuošim- 

j čius. o Įdedant į vertelgystę, ar
ba geriausia skolinant tiems pa
tiems lietuviams ant "morgečių” 

! galima gaut 6 nuoš. Kas nori I
I paskolos gaut, jis paima tiek pa- 
i jų, kiek jo paskola išneša ir mo- 
; ka ant mėnesio savo dalį, ir pro
centus už neišmokėtus, bet pa
imtus pinigus. Kas metai pasi- J 
daro sąskaita ir uždarbis jei 

I koks yra, pasidalija proporcijo 
koks yra, pasidalija proporcijo- 
nališkai pagal pajų daugumą. 
Toks sutvarkymas yra tiesotas, 
geras ir pelningas.

A. Kaczynski, Newark. Jus 
sutvėrėt Lietuviu Turto Taupi- 
nimo Bendrovę, kurios nariai 
mokės po $100 į mėnesį iki 10 
metų, arba daugiau, o paskui 
pradėsit vertelgystę. Tverti 
bendroves yra geras dalykas, bet 
jus programas nelabai praktiš
kas. Labai toli atidedat biznio 
pradėjimą, kada daugelis narių 
jau bus išsiskirstę. Geriausia 
pradėt reikalą taip, kaip ame
rikonų Ko-operativiškos Ban- 
kos: padaryti pajų, sakysim, 
$50.00. Nariai užsirašo nupirkt

KELEIVIS 7 <

KALĖDOMS DOVANOS
Kas prisius tris dolerius ir 50 cen

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

A. JODEL1S,
645 W. 14th PL, Chicago, III.

3
i
i

Lynno, j
šono, Norvvoodo, ir Middleboro 
ko-operacijos paėmė svetimtau
čius advokatus ir užmokėjo apie 

iki $90. Taigi priklauso 
žmogaus ėmusio čarteri.

$80, 
nuo

A. K. Tamistos bendrasJ.
(partneris) atsiėmė iš gazo ir 
vandens kompanijų pinigus ir 
todėl sustabdė reikalą. Jei ju
du dar tebevarote dalyką bend
rai, tad jo visai negali paduot i 
teismą nes bendrai vertelgys- 
tėj, ką viens padaro, tą antra
sis tur sutikti, nor ar nenor, nes 
tiesų akyse jiedu yra viens ki
to pilni agentai. Jei jis tą pa
darė, kada jau buvote persisky- 
rę, tad jus galit jĮ paduot Į teis
mą ir gauti atlyginimą už nuo
stolius, kada negalėjot vertelgy- 
stės varyti. Bet aš patariu pa
duot tik tada, jei tas buvęs ben
dras ką turi, nes jei jis yra bied- 
nas. vertelgystės 
bankoj netur. tad 
moka pinigų ant 
nes kad ir išlošit. 
kolektuoti.

pinigųarba
jums neužsi 
kaštų 
negalėsit su

mėtyt,

P. Ziutikas. Jus vedėt našlę 
su vaikais. Jos nejudinamas 
turtas priklauso jai. ne vaikams, 
ir ji gali palikti ji kam nori: 
jums, vaikams ar svetimiems. 
Jei paliktų vaikams ar sveti
mam, tad jus vistiek galėtumėt 
tuom turtu naudoties iki kol gy
vas busit, nors negalėsit par
duoti nė išrandavot ant ilgiau, 
kaip tik kol gyvas. Jos perso- 
nališkas turtas, kaip pinigai, y- 
ra taipgi jos nuosavybe, ir ji ga
li palikti kam jos loska. Jei 
nepaskirsčius mirtų, tad vyras 
ir vaikai yra pavaldiniais, ir 
gautų lygiai. Po apsivedimui 
įgautas nejudinamas turtas pri
klauso abiem. Jai mirus pirma, 
jus galit parduot ir pavest kam 
norit. Jums mirus pirma. ji 
gauna vieną trečdali to turto 
naudotis iki gyvos galvos, o pas- 
’ ui eina juodviejų vaikams, o jei 
j” neturit, tad jūsų tėvams, jei 
jų bebėr. tada jos vaikams.

C. Shilling. Amerikos krasos 
ženkleliai nusiųsti j Lietuvą dėl 
atsakymo netinka, ir jei jie ir 
užlipintų, laiškui atėjus i Ame
riką reiks primokėti.

Viešpatystės tur savo pinigus 
dėlto, kad jos taip nori, o pini
gų vertė toki, kiek aukso juose 
yra. Visų pirmkliasinių viešpa
tysčių pinigų standardas yra au
ksas. Popieriniai pinigai yra 
patol geri, kol viešpatystė turi 
aukso padengimui jų. Biednų 
šalelių, kaip vidurinės Amerikos 
respublikų, popieriniai pinigai 
kartais netur ketvirtos dalies 
savo vertės, o tankiai ir visai y- 
ra be vertės. Didelių kraštų po
pieriniai pinigai, kol tie kraštai 
nebankrutina arba netur karės, 
yra pilnos vertės.

Į Lietuvą važiuojant visada 
peržiūri daiktus, ar su konsu- 
liaus, ar su gubernatoriaus pas- 
portu. Važiuojant per "Kelei
vio” agentūrą ar kitus agentus, 
vistiek reik turėt pasportą iš 

valsčiaus, kariumenišką bilietą, 
o jei tų neturi, gaunamas nuo 
rusų popo paliudijimas už $2.00. 
Kunigų paliudijimai negiliuoja. 
"Keleivio" Agentūra parduoda 
laivakortes ant visų geriausių 
linjų, o taipgi ir ant "Impera- 
tor,” bet tas išeis iš New Yor- 
ko t'ktai kovo (march) mėnesij, 
kokią dieną dar nežinia. Dabar 
jį taiso ir perdirbinėja pečius.

tik

NAUJA LINIJA tarp BRENIEN ir BOSTON<r

3.t. a

1
I

Užtvirtinti agentai

Boston, Nlass.

NORTH GERMAN LLOYD

Europe

Prisięsk savo adresa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivestų kaip auginti 
kūdikius pagal j y mėnesio planeta. 
Planetos aaigte dėl vyry ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.0. 60x3232 Boston, Mass-

Veža pasažierius tiesiog iš^Bremo į Bostoną 
Laivai išplaukia kas trįs savaites 

Išplaukia sekantie laivai: 
“Hannover”— Spalio 29tą 
‘ ‘Koeln”— Lapkričio 19tą“ 
“Frankfort”— Gruodžio lOtą 
“Hannover”— Gruodžio 31mą

?Del laivakorčių kainos bei kitų keliones dalykuose 
platesniy žiniy patyrimo kreipkitės prie:

0ELR1CHS & C0.

Telephone Yards 275<
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

CHICAGOJE.
Kurioje gali kiekvie 
nas gerai ir gražiai is 
mokti šokt į trumpą 
laiką ir už labai i lažus 
pinigus. Vaikinai a: 
merginos, kurie nemo 
ka šokti, niekuomet 
negali užganėdinti sa- I 
vęs ir negali turėti I 
linksmus laikus, nes y- 
ra taip, kaip numirę, c J 
kuomet moki gerai šok- j 
ti, visuomet busi link- į 

smas ir kitų paguodojamas.
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan

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

Arti Morgan gatvės,
Mokinama: Utarninke ir Ketvergę

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

Miss. B. Tisaiti. (3)

I

Kada tu gimei? I

"Kel.” Agentūrai ir ši 
kur pinigai dingo.

I
suras,

J. S. B. Moteriškės už paėmi
mą puo jūsų pinigų negali pa
duot Į teismą, nes kaip vyras 
negal nuo savo moteries, taip 
moteris negal nuo savo vyro pi
nigų "pavogti."

Prie persiskyrimo su moteria 
teismas paskiria, jei pora tarp 
savęs nesusitaiko, kuriam pri
klauso vaikai. Teismas papras
tai išžiūri visą dalyką, ir katras 
iš tėvų yra vertesnis vaikų augi-

J. Savickui. Tiesos, visviena 
kokios jos nebūtų valstijos, ne
duoda žmogui teisės gaut atly
ginimą vien dėlto, kad jis likos 
sužeistas. Pirma negu jis gali 
gauti atlyginimą, jis turi daro- 
dyt. jog jis pats niekuomi ne
prisidėjo prie nelaimės, kad jis 
visai nekaltas ir kad vien
kompanija arba antroji ypata už 
tai kalta. Dėlto, kad trūkis nu
traukė jums koją, kuomet jus 
užėjot ant relių norėdami per- nimui; tam pavedajų globa? 
eit i antrą pusę, kur nėra jokioj __________
tako, jus nieko negausit, ne jus .,, „ . T • - ij-x .. 7 ., ... . i Ch. Dargis. Jei užpuola die-, neturėjot tiesos ten vaikščiot, i , , - ,.! _ x x t - . nos laike ant namu, šauti neva-. Jus galėtumėt gaut! tik Ūda jei tik jeį
truk>s .s kompanijos kaltes bu- gyvastis yra

Ų an jųs uz 0 (e J1-3 j išeigos nėra. Vienok j'ei užpuo-
Įstatyma., ir. suprantat as juos buv0 nubaustį
ir noredams negaliu atmainvt. . , , . . , . . .e tad ant to ir pabaigta. Jus ne-

~ . galit apeliot ir reikalaut dides-
Papuolusiam. Įstatymai ro- ngS bausmės, nes bausmė yra 

do maždaug šiaip: Jei kas lo- valdžios dalykas, o ne Įžeistojo 
šia is pinigų, tas yra kaltas. Po žmogaus. Tuos pinigus pasilai- 
Iraug yra kaltas namų sa\inin- valdžia, jus nieko negausu, 
kas. jei jis žino, kad yra lošia-1 ___ 2______
ma, ir visi tie, kurie randasi ta-i Rjbelis. Kadangi sesuogyve- 
re ruime, kur yra lošiama. To- no jUSŲ tėviškėj per 17 metų, 
1 j?’, Puirui" pasibaigus kontraktui 7 metų ir

■ »;e ouvo lošiama is pinigų, ar jyS jau 94 metai kaip Ameri-
:;;s losėt an ne, bile jus tenai koje< ta(j per teismą prie tos že- 
•ano. stilyg Įstatymų, jus esat jyg nustojat visų tiesų. Jei 

uti i * nubaudimas yra tiesotas. j sesuo geruoju sutinka jums ati- 
•.ad jus būtumėt ten užėję vi- fjuoę priklausančią dali, tad ge- 
ai ne biliardais lošti, bet? šaky- raj; čia būdamas gali parduoti 

kim, barzdą nusiskusti, arba ta
bako nusipirkti, vistiek jus nu
baustų taip, kaip ir tuos, kurie 
lošė. Taigi reikia saugotis ir 
nelandžiot po visokias vietas, 
nes kitaip visai nekaltai gali nu
kentėti.

jus būtumėt ten užėję vi- fjuoę priklausančią dali, tad ge
rai: čia būdamas gali parduoti 

J ar pavesti kam nori, bet jei j i 
priešinsis, tam. kam parduosi ar 
pavesi, nieko negaus.

Labdariečiui. Kiek Ivaškevi
čius uždirbo nuo So. Bostono 
Labdarystės Dr-stės parduoda
mas namą, $25.00 ar $800. tai jo 
daly kas, žmogus už savo dar
bą gali imtj kiek jis nori, bile 
tik antra pusė sutinka mokėti, 
šiame dalyke "antroji pusė” bu
vo direktorių valdyba, ir todėl 
kiek sutiko užmokėti už namą, 
dabar nieks negal rugoti, kad I- 
vaškevičius uždirbo. žmogus 
dirba, kad padaryt gyvenimą. Ar 
jis perdaug gavo, tas kitas da
lykas. bet legališkai čia negali 
nieko padaryti.

Buvusiam Katalikui. Tamis- 
ta pralošei $118.00 kortomis. 
Kada lošėt, namti šeiminikas bu
vo ten pat ir matė jus lošiant. 
Pagal Mass. tiesas jus galit ap

skųsti tą. katras išlošė, jei jis 
yra ko vertas, arba namų gaspa- 
dorių. ir gauti 3 sykius tiek, kiek 
pralošėt. Jei jus pats nenorit 
to, tad tegul bent vier^s kat
ras apie tą dalyką žinąs, paduo
da i teismą, ir jis gal gaut 3 syk 

| praloštą sumą.

“Keleivio” Kalendorius r

Teiephone So. Boston. 845 M.

Dr.Ė. Matulaiti
495 Broadway, So. Boston, 

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

Nedelioms iki 3 vai. po pietą

Ųję.i lietuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

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

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

Teisingiausia ir Geriaasia

APTI EK A
S utaisom Receptu? su di

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

P. JATULOVIČIUS.

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

—————

B

Jotui E. flolan

1914 metams jau atspauzdintas.
Šių mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapiy.

TURINYS:
Statistika:

Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upes pasaulije — 
Juritj didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios Įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienvtų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystes laikas — 

, Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —• Nelaimės ir 
susižeidimai —J Kaip užlaikyt burną — Jau brėkšta (eilės) —' 
Prietarai apie mėnulio Įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —- Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Sis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmtldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko--- Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eiles) — Jėzus Varsavo
joj— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko)— 

<n Musų žemė (eilės) — Legenda— Ateiviai įieško darbo (paveii 
sielis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis)—Kaip atsiraco 

T raitas? — Juokai.
u

:
-L

KAINA 25 c. ——------ —
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražų kalendorių Įgyti, teiksis tuoj 

1^ užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit
dešimtuką Į popierą, Įdėkit j laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:

"Keleivis,” 28 Broadway, So. Boston, Mass.

: i
: i
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Ei, Vyrai, risi pas

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

Vyno ir Cigarą. 
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadvay Ir 259 S streets, 
SO. BOSTON, MASS.

Hamburg-Amcrican Linija.
Didžiausia Garlaivių Kompanija 

Pasaulije. Turi 480 didžiųjų laivų, 
1,210,000 tonų įtalpos.

Vienatinė tiesi Linija tarp 
HAMBURGO ir BOSTONO. 

Niekados nereikia mainyti laivo. 
1 dešimts dienų iš porto į portą.

■

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 

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

i

naujausios mados

GR AB ARI U S IR BALSAMUOTOJA8 

Atlieka visokį darbą prie palaidojimą 

kuogeriausiai už nebrangią preką.

336 Broadway, Be. Bestas.
Gyvenimo vieta C4* Brea4way.

GERĄ DIENĄ DRAUGE! — Į
Gera dienai
Na, o kur 
tam i s ta ei
ni? — Pas 
JONĄ 
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alaus, 
nes ten šal 
tas ir ge- 
riausis vi
sam Brook- 
iyne alus ir

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

BROOKLYN, N. Y.

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vi«n*tini« lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

M. Aleksandravičiui. Kovo 
15, 1913, jus siuntėt per Sol. 
Blaustein. Baitimore. 30 rublių 
ir už tai užmokėjot $16.42. Jus 
užmokėjot perdaug. Kursas ta
da už 30 rublių su persiuntimu 
buvo $15.41; taigi už darbą jis 
paėmė $1.00, kas yra perdaug. 
Bet atimt iš jo negalit, nes žmo
gus už darbą gal imt kiek jam 
patinka, ir jus pats jam tuomet 
užmokėjot. Vienok jus pnigai 
dar nepriimti. Kvitos priduotos

L. M. Gavėnui. Jus turėjot 
bylą su kompanija ir išlošėt 
$600. bet advokatas davė tik 

$200. Advokatui nieko negali 
padaryti. Jus paduodami bylą 
nedavėt advokatui nieko, todėl 
jis galėjo sutikt su jumis, kad 
jo užmokestis už darbą bus pu
sė, trečdalis arba net ir devynios 
dešimtosios dalis to. ką jus lai
mėsite.

B. Alekui. Tamistai pavogė 
$100.00, vagį surado ir nuteisė 
ant metų. Jei tuos pinigus rado 
pas kaltininką, tad jie turi būt 
sugrąžinti jums, jei nerado, tad, 
suprantama, nieko nepadarysi, 
valdžia iš savo kišeniaus neati
duos.

H

ir

—X atric Aak • is*'-
ir

plaukų žilimo 
Reumatizmo.. 
lytiškų ligų..
kirmėlių.....

50c. ir
.50c. ir

.'uu Kosuno.............25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
......................... ...10c.

Jau'buvo viso
kiu Szakių, bet 
tokia Szakė, ku
ri kaso kunigu 
pašones ir kapi
talistu pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

Tai yra mene- ij 
sinis didelis juo- į 
kų laikraštis, su į 
daugybe gražių J 
paveikslų. “Ša-! 
kę” skaityda
mas jauties taip 
linksmas, kaip 

{Jį Džian Bambos saliune skunerį ištuštinęs. Szakė talpi- 
j na Kunigo Bimbos pamokslus, pasikalbėjimą beždžio
nės su žmogum, juokingas apysakas, eiles, minkles ir 

I kiekvienam savo skaitytojui duodu tikietą į dangų dy-; 
«Įkai. “Szakės“ kaina metams tik 1 dol. Adresas: 
Į "ŠAKE”

1607 N. Ashland St.:

>1. Ii
1 'm nu

Chicago, III. į

’MMGUWB ZM0GAKS nnr.
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
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 pritinsiu 
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: 
K ra u j o Valytojas........
Gyvasties B a įsam as.... 
Nervų Stiprintojas.... 
Vaistas dėl Vidurių... 
Kraujo Stiprintojas.... 
Nuo kosulio..................
I___________
Skilvinės proškos.........
Pigulkos aei kepenų... 
Blakių naikintojas.......
Dėl išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui....... 
Nuo kojų prakaitavimo.. . 
Gydanti mostis... ................
Antiscptiškas muilas......... .
Gumbo lašai..................50c.

Specijatiška Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir t. t., koicws 

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

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

Jaign joms brangi yra jnsn sveikata, tai tnojavs reikalanlcite gyduolių, rašys am: arba 
atsilankydami į Lietuvišką A p tie ką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekiu.,šM Bedford Aveoue Kampa, North 4-«a* gatvės Brooklyn, M. Y.

»i.w 
.75 

1.00 
100

.50 

.50
50

1.00 
.25 
.10

3.00 
.25 
.25 
.50
.25

1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 1Oc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c 
Nuo dantų gėlimo............
Nuo peršalimo. ..................Plaukų stiprintojas. .. .25c 
Linimentas arba Expelleris 
Nuo 
Nuo 
Nuo lytiškų 
Nuo dusulio 
Nuo * 
Antiseptiška rnostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas.

\SSg=gg

x
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8 K E L E I V I S

Iš Amerikos.
Kučinskienė nusišovė iš bai

mės dėl operacijos.
Korespondencijų skyriuje 

šitam ”Kel.” numerije telpa 
iš Baltimorės, Md., žinia a- 
pie Elenos Ručinskienės nu- 
sišovimą. Apie tą pati da- 

praneša ir likęs 
jos vyras, prikerkdamas da 
AL—.... N laikraščio
su velionės paveikslu. Pasi
rodo. kad Kučinskienė nusi
šovė bijodama operacijos. 
Jos šonan Įsimetė skausmas. 
Kučinskienė manydama, jog 
tai yra taip vadinamas an- 
pendicitis, kurio be operaci
jos išgydyt negalima, o ope
racijos labai bijodama, šovė 
sau krūtinėn ir tuoj mirė.

Velionė buvo laisva ir ap
sišvietusi moteris. Vyras 
paliko labai nusiminęs.
Baisi žmogžudystė lietuvių 

tarpe.
Chicago, III. — 4 d. sausio. 

7 vai išryto, kertėj 18-tos ir 
Ruble gatvių. Ambroziuko 
karčemoj susivaidijo keli 
vyrukai, žinoma, gerai jau 
išsikaušę, ir kilo tarp jų mu- 
štynė. Silpnesnieji matyda
mi. kad drutesniųjų neįveiks, 
griebėsi už Įrankių: vienas 
pagriebęs kirvi skėlė savo 
priešui i galvą. Tas tuojaus 
parpuolė apsipylęs kraujais, 
bet kad norėjo da atsikelti, 
tai kitas šovė ji iš revolverio 
ir visai užmušė.

Užmuštojo pavardė —Na- 
reiko. Vardo nežinau. Jis 
paėjo iš Miliūnų kaimo. Ku
piškio valsčiaus, Ukmergės 
pavieto, Kauno gub. Iš ten 
pat. paeina ir jo užmušėjai, 
bet jie da nesuimti. Karčem- 
ninkas apsiima savo lėšomis 
užmuštąjį ir palaidoti. Kaip 
teko girdėti, ginčai prasidė
jo iš kortų. Šakelė.

Senelė Jonės ištremta.
Trinidad, Colo. — 4 sau

sio atvažiavo čionai plačiai 
žinoma angliakasių organi
zatorė senelė Jonės. Ant sto
ties ją pasitiko gauja taip 
vadinamų "piliečių” su mi
licija ir liepė važiuot jai at
gal. Senelė buvo priversta 
sėsti ant kito trūkio ir iš
tremta iš streiko apygardos.

sišovimą. 
bar mums

iškarpą iš anglu

sies paišelį ir vaikščioja sau 
nuduodamas, kaip kad jis 
butų klerkas. Iš vieno de
partamento eina į kitą, rodo 
žmonėms lavonus, kaip kam 
ir pamieruoja. užsivelka ant 
savęs, parodo kaip gerai gu
li. iki atrado gerą ir tinka- 
ną sau siutą, $45 vertės. 
Tuomet jis tą siutą susivi
liojo. pasiėmė savo plosčių. 
skrybėlę ir jau ėjo per duris 
.aukan. kaip staiga jį už
klausė sąkrovos detektivas. 
ką ir kur jis nešasi. Tuojau 
Išsiaiškino, koks iš O’Ne l 
"klerkas" ir jį suėmė. Teis
me jis teisnosi, kad neturi 
lamų, taigi teisėjas pasakė, 
kad duoda jam ant keturių 
mėnesių prieglaudą... kalėji
me. Teisme išsiaiškino, kad 
s; kį jis tenai jau sėdėjo už 
vagystę.

Sausio 3 d. L. S. S. 162 kp. 
vaidino "Iš Meilės.” Veika
las geras, tik silpnai sulošta, 
nes daugelis aktorių nemo
kėjo iš atminties savo rolių. 
Žmonių buvo Į pustrečio 
šinito.

Am rytojaus toj pat sve
tainėj buvo L. S. S. 60-tos ir- 
207 kuopų sušauktas protes
to susirinkimas. Kalbėjo J. 
B. Smelstorius ir J. Neviac- 
kas — abudu kalbėjo karš
tai ir publika plojo, net sve
tainė ūžė. Paskui vienbal
siai priimta dvi rezoliucijos.' 
vieną prieš Michigano kapi-' 
ralistų ir valdžios žvėrišką 
elgimąsi su streikuojančiais 
variakasiais. o antrą prieš 
varžanti ateivysrę bilių. A- 
bidvi rezoliucijos bus išver
stos anglų kalbon ir pasiųs
tos Washingtonan.

Raulinaitis. I

19 sausio So. Bostono ko- 
operacijos susirinkimas bu: 
lietuvių svetainėje. 7:30 vai 
vakare. Visi ateikit.

arklieną. Nem 
.’ arklieną jau > 
Netoli Bostono 
vardu Concorc 

i paplauta keli ; 
1 kas valdžia da 
arklienos žmon 
nėtl. kol sveik;

Vienas jaunas rusas, var
du D. Drofin, anądien pavo
gė Bostono krautuvėj 3 pi
gius kaklaraikščius, kaip jis 
aiškino, dėlto, kad ji areš
tuotu. nes jis neturįs nė na
mų, nė ko valgyt. Teisėjas 
Creed nuteisė ji ant 3 dienų 
kalėjimam

Vienas lenkas užkabino a 
na vakarą žydelkaitę. kuri 
dainuoja prie krutaniųjų pa
veikslų. kuomet ji ėjo namo. 
Žydelkaitė kirto lenku’ per 
žandą ir pašaukus policistą 
areštavo jį. Lenkas užmo
kėjo $20 bausmės.

Tūlas Will:am O’Neil, ai- 
rys, išrado naują būdą Įgyti 
uzdyką naują siutą, tik pir
mas bandymas nelabi jam 
nusisekė, nes papuolė vyras 
kalėjimam

O’Neil nuėjo vienon iš di
desniųjų drapanų krautu
vių, nusivilko ploščių,pasidė
jo "skrybėlę, užsidėjo už au-

13 dieną sausio buvo mies
to valdybos rinkimai. Bos
tono majoru išrinkta repub- 
likonas -James C. Curley, ne
žiūrint. kad visos bažnyčios 
ir laikraščiai agitavo už ka
talikiškąjį demokratą Ken- 
ny.

Hyde Parko lietuvių koo
peracija rengia prakalbas 18 
sausio, 2 vai. po pietų, po 
num. W. River st. Ateikit vi- 
si.
m a

;io, 2 vai.
•. VV. River s
Vasario pradžioj mano 
atidaryti jau ir

I

• v*
1ir sausio. 7 

koop. rūkinga1

vai ak. bus 
Ateikit visi.

17 sausio Tremom temp 
rūme, I.or :ero salėj vak 
re ■ us rusų socijalistų pra
kalbos. Kalbės drg. L. Deič, 
vienas iš rusų socijal demo
kratų partijos įsteigėjų, ku
ris už savo idėją išbuvo lo 
metų Sibiriioj. Antras kal
bės d-ras Gaiviu, angliškai. 
Įžanga 20c.

J-.-

binė Iškilmė.” Veikalėlis pil
nas juokų ir gerai išpildytas. 
Birutės kanklių choras gerai 
padainavo. M. Andriušiutė 
pasakė monologą iš "Orlea
no Mergelės.” Zaleckas iš 
Lyno monologą "Kaip męs 
aštuoni vyrai užmušėm ka
tiną,” Ketvirtis Džian Bam
bos ”sp\čių.” o Savickas ir 
Znotukas atliko "Maiko su 
tėvu” pasikalbėjimą. Viskas 
išėjo gerai. Buvo dar ir ki
tokių dalykėlių: deklamaci
jų. monologų, solų ir t.t.

Aukų sumesta $16.81. še
ši doleriai užmokėta už salę, 
o likusieji L. S. S. VI Rajo
nui apšvietus reikalams.

Po koncerto prie 60-tos 
socijalistų kuopos prisirašė 
3 nauji nariai. Raulinaitis.

Lietuviai, neužmirškite, 
kad ateinančio] subatoj bus 
statoma "MARIJA MAG- 
DALIETĖ” gražiam anglų 
teatre Dudley St. Opera 
House, po num. 113 Dudley 
st.. Bostone. Perstatymas 
prasidės lygiai 8 vai. vakare.

Nuvažiuot geriausia bus 
taip: paimt bile koki karą, 
kuris nuveža iki kampo Do- 
ver ir Washington gatvių, ir 
paprašyt konduktoriaus če
kio "South.” Tenai išlipt ir 
paimt "eleveitę.” Antra sto
tis nuo Dover St. ir bus Dud
ley st.. kur išlipus tuojaus ir 
teatras.

PRA KALBOS.
Lietuvos Sūnų Dr-stė. 

Chelsea. Mass., rengia žinge; 
džias prakalbas nedėliok IS 
sausio. 2 vai. po pietų, sve- 
• ainėje Park Hali. 108" Park 
str. Kalbės žymus kalbėto
jai. Norintiems prisirašyti 
prie draugystės bus gera 
oroga. nes Įstojimas tą dieną 
bus tik 50c. Todėl nepamir
škit atsilankvti.

KOMITETAS.

Pigiausias Karietas.
Kampas I) ir 307 — 4th str.. 

So. Bostone.
ir kitokius valgomus 

šiai galit gaut
Mėsą i_ LN_N 
daiktus pigiaus: 
pas mane, bet tik už pinigus

(cash).
J. PETRAUCKAS.

307 — 4. kampas I) street.
So. Boston.

DARBO BIURAS
Męs visuomet sun><jen'.e z:n,-n -s 

Kanados dirbtuves, ant farmų i- ir» 
Ležinkelių.

Dabar reikalinga 100 darbininkų 
UNITED STATĖS EMPLOTMĖN t 

OFFICE
13 Portland st.. Boston, Mass

I

50,000 KNYGŲ

’v, Pigius Kuinus Dideli Laivai
Gražus pataruai iinus 

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
! Bostono nuo Charlesiown.
e Parsitrauk giminiečius ar draugus 

i§ e»ynes . Dliiit- Mar Liniją.
$ Dvi ateityj reiks invu platesnių 
ęj paaiškininiŲ ;.:ba agentų adresų 
iiį Bostone ir apirlinkėse, kreipki'es:

Kompanijos ofisas. 84 Stale SI. 
g Geo. Bartaszius. 261 Broadvray, 

So. Boston.
l'olish Indtistrial Assit. 37Cross st

■ > P. Bartkeviria. <77Cambridgest., 
East Cambridge. 

({ J Kottenberg. 115 Salėm st 
j( Nutilę Shapiro Co., 92 Salėm st

~ Arba pas mus kitus a-ęntus S. V .ir Caaadoi

k

k

I ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiška būda, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biedoas, nevedęs ar vedęs, sergantgs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gautoi Kuygoiyra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, ueiliudinketęs, nenusimiukiet ir netrotikiet viltgs, bet pareikalaukiete tą Dideli Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivala jus į jokio skol$ ir užmokiesni. Męs nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaio kiti 

neiloving: gydytoje! ir institutą; dara. Ta knyga yra siuntarna su uŽnMki«t| pači) prastam ir užpečatytan kM verta taip, jog ne vienas negale žinoti ka is 
talpina.
□R. JOS. LISTER & C0.. L. 804. 208 N. Flfth Avė.. Chicago. III.

Godotinasai Tamista: Ai esu ui interesuotas Tamistas prižade imu siusti Vysai Dykai Knygę, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavarde

Adresas..........................

Geriausi Lietuviški 

FOTOGRAFISTAI.
Mus dirbtuvė yra įrengta 

sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas 
kuopuikiausiai; malevojam 
naturališkomis farbomis; iš 
mažų padidinant ir tt. Esant 
reikalui einam į namus foto
grafuoti.

J. Audrusis, l’r. Laurinaitis Co. 
(Stanaičio galerija)

453 Brod-.vay, So. Boston, Mass.

UžiaiK*' iferiausĮ

Elių, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gorimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame ržeiii o visados rasite 

gražų paiarn&vima.

362 2nd st, So. Boston.

!t rrK’iCKK’i. KOSĖK i ?i jr hiSiglrlerOCCfc

I

1112 W. 35th st

že-

Dokumentai
■

k r 
L-C

i

Keleivio flgentur

Bankine Kontora po priežiūra Mass. valstijos.
TEISINGIAUSIAI PATARNAUJA 

KIEKVIENAME REIKALE ir SUTEIKIA 
VISAME GERIAUSIUS NURODYMUS.

DYKAI! 2 LOTAI DYKAI!
Dėl Jus kaipo dovana Naujiems 

Metams.

krautu

Chicago, illinois

Kapitalas 250,000.00 dol.
Perkelkite savo pinigus bankan, kuri yra po 

globa ir priežiūra Valdžios.
Banka moka 3% nuo visų Įdėtų pinigų. Pro
centai skaitluojami du sykiu metuose ir paskui 
procentai už procentus yra mokami. Knygutę 

duodame dykai.
Perkeliant pinigus, atneškite knygeles, o męs 

dėl Jūsų iškalektavosime pinigus.
Jeigu valdžia laiko šičia pinigus sudėtus pačto 

bankose. kodėl Jus abejojate?
Kalbama lietuviškai.

Valandos: Subatomis ir Pan dėliai* iki S v. rak. Šiaip iki! v p<» pielų.

T niirnlrnvif nn Parduodam ant visų geriausių 
Ld I V D K D ’ I r S linijų i visas dalis pasaulio. Mus Lilll I UHVi „UO. preįėg yra «stand£rd» kompani
jų prekes. Į Rusiją važiuojant, aprupinam konsuliaus 
pasportais ir kitais reikalingais dokumentais.

PIGIAUSIOS LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Atvažiuot: $44.50 visas kelias.

Važiuot Lietuvon: S33.00 visas keiias.
Čia paduodant mus 
miausį kursą. Tos pre
kės yra su prisiuntimoi

Pereitoj nedėlioj Labda- 
rvstės D-ios svetainėj buvo 
lietuvių socpalistų 60-tos 
kuopos koncertas. Koncer
to programas buvo gana il
gas ir Įvairus. Publikos pri
sirinko Į 600. Visų pirmiau
sia suvaidinta vienos veik
mės farsą ’O. S. S. arba Šhu-

Malonus Viengenčiai: 
da mokat randą kitam? Jei 

gu taip, tai išrinkit 5 skaitline: 
nuo SI iki §10 ir įrašykit į ta- 
kiėtkutes, kad abelna suma pasi
darytų $15 — lygiai tokia pat 
suma kiek mokat randos. Atsius
kit teisingą išrišimą kuogreičiau- 
siai. o gausit r.uo mus pilnus nu 
rodymus kaip tapti savininku 2 
plečiu fabrikiniam mieste, neto
liese nuo Nevv Yorko. kur reika
laujam žmonių darbininkų ir pre- 
kėjų. .................. ..
nu savininku vi 

iki Naujų Metų, 
mą apturčsit ant savasties, ir iš- 
statysim 
mėnesinių išmokėjimų, 
kitę išrišimą.
nimus. Adresas:
SALES MANAGER
132 Nassau St.. Room 309,

New York. N. Y.

Vienintelė proga tapt pil- 
’sai dykai, bet tik 

Pilną užtikrini- 
— - -------------- , Z. lū-

Jtims namą ant lengvų 
Prisiųs- 

a, o anturėsit paaiški- 
(4) 

DEPT. A

Pinigu siuntimas.
lėšomis. Pinigai nueina Į 12 — 14 dienų Į vietą, o begy-| 
je vieno mėnesio jau gaunam pranešimą nuo priėmėjoj 
ir pasiunčiam siuntėjui. y

Pinigų kaina su persiuntimu. t
234 20 g 
NO.OOZg 
312.10$ 
36-1.00$ 
416.00® 
46S.00 $ 
519 00$
778.501 

1038.00$ 

visokius_dokumentus, $ 
„.kuo ii įvuoian-uo,

Kupčyje Krieposti, $

Vz 5 rub $2.S0 Cž. 50 rub. 26 15 : 10<> rub. 52 15 L?. 450 rub¥ 10 5 ;■> 55 ?S 75 125 65.15 500
-i- 15 S. 00 60 31.35 150 78.15 «00

20 10 60 65 33.05 17 ' 91.20 700
25 13 20 70 36.60 200 104 1.5 800

U 30 15.80 75 39 20 250 130 15 900
JL 35 18.40 80 41.75 360 156 15 1000

1 40 21.00 85 44.35 350 182.15 1500
45 23.60 90 46.95 400 208 20 2000

VIENATINE LIETUVIŠKA

Alvr I Ii K .v
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

Byduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj lartGiamos. 
ypatingai geros sekančios gyduolės;

Nuo Reumatizmo .00. Nuo slinkimo plaukų ir p^eiskany 7- 
Nuo kosulio, erippo ir stopos 41.tO. Kraujo Valyto.as $l.C-b 

Nuo saules nudegimo 50 c.; Bobro lašai #1.00. Nuo suirimo Nėr-. 4 
Vaikų ramintojas 25 c. Painoda plaukams 2u c.

Nuo viduriavimo suargusien.-a 50 c. Nuo viduriavimo mažiem.
Gvdr.r.t: mestis nuo puėkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c

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

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $J .(>0

Gyduoles nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inks'ų 75 c.

l-'roėkcs nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas r.no dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c

Visoj-ie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfum.os visokių gėlių 25, 50. 75, $1.00. $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu

K. ŠIDLAUSKAS T.l’
S0. BObTON, MASS.

!!Salin su Nusiminimu!!
Grrmtnfonas ant išmokeščio

Po 10 c. kasdieną.
•Taigų apsi'matp mokėti po 10c. 

kasdien, tai išsiųsime Jums ant iS- 
mor-esčio labai caiių G ra m n foną 
sykiu «u 16 rekordais (32 kavai- 
kais visokių damų: valei. polkų, 
mar-ij ir t. t., kuruos patįs išsi
rinksite. G> rtim.-is m ūsų era m a fo
nų s < t ARANTT i >TAS. kiekvie
nam rašvta gvaranc'ia. Išsiusi
me nnujns sttecijališkns rekor
dą-: iietiiviškn*. lenkiškus, rusi
šku* ir i:i:»žai-ni*iškus. Rašyki 
P- t ojaus, reikalaudami katalogų 
ir p-iaiškiuimų įdėlami, k rašo 
ženklelį atsak . mui:

LIBERTY COM KERČIAI 00.
233 East 14th st.. NewYork. N.Y.

Padarom 
Amerikoniškus ir Rusiškus, Do-

’ viernastis, i
Otzyv Nasliednikov ir t. t., yra mus specijališkumu.| 
Mus ofise dirba Notaras, Taikos Teisėjas ir žmogus iš-4 
davęs valdžios egzamenus. Visi dokumentai .yra pada-| 
romi pagal tiesas ir užtvirtinami Konsulatuose, Amba-$ 
sadose arba ministerijose, pagal reikalą.

Namus perkant.
t of Deeds”, išduodam abstraktus ir padarom reikalingus | 
$ dokumentus. Jei reik, męs parūpinant hypotheką.T 
$ (Mortgagius). Įšiurinam ir atliekam visus reikalus kuo-y 
L
l

T
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A

į 
3' 
•_t

noteisingiausiaj. g
Sužeidus dirbtuvėse ar kur kitur. męs| 
duodam teisingą rodą kaip atgauti 
atlyginimą už nuostolius.

Norinti likti Ame-* 
rikos piliečiais, męsf 

* noriai patarnausima 
ir nurodom kaip ir kur gaut reikalingas popieras nuo|

__ ... .

(
Visuose reikaluose, kur reikalingi yra nurodymai^ 
ar patarimai, kreipkitės pas mus, o bus suteikta sąži-| 
ningai ir atsakančiai.

“KELEIVIO” AGENTŪRA , 
28 Broadway, So. Boston, MassY

į Nelaimėj
! Mėsiškas popieras 
J valdžios.
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