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Gerbiamieji: — Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. .Taigi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti "Keleivį’* 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

Su pagarba.
”Kel.” Administracija.
v Rusijos.

Perspėja 1905 metus.
Ne\v Yorko dienraščio 

i "The Sun" (Saulė) kores- 
} pondentas iš Peterburgo 
praneša, kad Rusijoje jaus-1 

} te jaučiama didelis neramu
mas ir abelnai laukiama to 
1 paties, kas buvo kilus karei 
; su Japonija. Streikai ir de- 
! monstracijos, kas atsikar
toja visose dalyse viešpati
jos, netiek turi ekonominę, 

i kiek politišką spalvą. Ko
respondentas sako, kad ne
ilgai reikės laukti, kad strei
kai ir demonstracijos susilie
tų i vieną dideli revoliucijos 
gaisrą, kaip buvo pradžioje 
1905 metų. Galima tam ti
kėti.

Kratos ir areštai Kijeve.
Jau kelinti metai, kaip val

džia jieško organizacijos, 
kuri liuosuoja naujokus nuo 
kareiviavimo. Dabar jau, 
po daugybės kratų, ta orga
nizacija susekta. Prie jos 
priskaitomi keli gydytojai, 
kariniai felčeriai, raštinin
kai ir tt.

Kova su katalikais.
Minskas. — Vyskupystės 

misijonierių komitetas tarė
si. kokiu budu galima suma
žinti pravoslavų ėjimą ka
talikybėm Nutarta visus 
perėjusius katalikų tikvbon 
išskirti iš pravoslavų cerk
vės.

Teismas ”Potemkino” 
jurininkų.

Sevastopolis. —Keturiems 
Rumunijoje sugautiems 
"Potemkino" jurininkams 
karės teismas paskyrė areš- 
tantų skyrių bausmę.

Pranešimas pabėgusiems 
nuo kariumenės.

Jau nesykj buvom rašę a- 
pie manifestą, kuriuo dova
nojama bausmė už pabėgimą 
nuo rusų kariumenės. Ka
dangi manifestu paskirtas 
laikas jau baigiasi, tai dėl vi
sko čionai da perspausdinam 
iš "Lietuvos Ūkininko" ad
vokato Bulotos paaiškinimą. 
Jis sako:

"Dar kartą primename vi-} 
siems pabėgusiems nuo ka- 
riumenėš (bet ne iš ka
riumenės), kad jie gali 
grįžti ligi vasario 21 d., 1914, 
ir jiems jokios bausmės ne
bus. tik turės atitarnauti ka- 
riumenėje, jeigu dar jiems 
nebus suėję 34 metai. Jeigu 
gi kam bus suėję 34 metai, 
tai tam nei jokios bausmės 
nebus, nei tarnauti nereikės. 
Tečiau, pagrįžusiems po va
sario 21 d. 1914 m., bausmė 
kaip vieniems, taip ir 
tiems bus labai didelė.’’

Taigi kurie mano grįžti, i 
tegul pasiskubina. Dabar 
išvažiavus galima da leng
vai suspėti parvažiuot iki 21 į 
vasario dienai, kuri pagal se
nojo rusų kalendoriaus pri
puola da 13 dienomis vėliau, 
negu Amerikoj.

Išgelbėjo jurininkus.
Dienojus. — Baltijos Lai

vų draugijos garlaivio "Bal- 
tika” kapitonas telegrafuo- Į 
ja, kad jis išgelbėjęs visus! 
švedų laivo "Torvaldsen” iu-1 
rininkus. Keli sudužę gar
laiviai pasislėpė Liepojaus I 
uoste. Iš Rygos rašo, kad i 
lytyse esąs įkliuvęs garlai
vis "Liepoja." Audra ris di
dinasi.

ki-

Laivas nuskendo su 17 žmo
nių.

■ Plymouth, Anglija. — Lai- 
i ke kariškų bandymų ant ju- 
! rių pereitoj savaitėj ties 
i Whitsand Bay nuėjo ant du- 
I gno ir Įklimpo dumblan po- 
! vandeninis anglų laivas "A 
! 7" su 17 žmonių. Už trijų 
I valandų nuskendęs laivas si
gnalizavo iš po vandens lai
vynui, kurs plaukiojo virš jo 
108 pėdas, kad visi žmonės 
tebėra da gyvi, bet laivas su
gedo ir jie nebegali jau pa
sikelti. Tuoj buvo nuleisti 
narūnai, bet pasirodė, kad 
laivas taip giliai Įklimpęs 
dumblynam kad apie išgelbė 
jimą žmonių negali būt jau 
nė kalbos. Nusileidę kitą sy
ki narūnai jau ir laivo nebe
rado. Spėjama, kad jis nu
lindo dumblynan su visais 
žmonėmis.

Skandalas Vatikane.
Skandalas Vatikane dėlei 

kardinolo Rampollos mirties 
nesibaigia. Kaip jau buvo 
rašyta, išpradžios ėjo pas- 

I kalas, kad jis nesavo mirčia
■ mirė. Paskui prapuolė jo 
testamentai, kurių ir dabar 
visų da nesurado. Sakoma, 
kad Vatikane bus net areštų 
sąrišije su tais testamentais. 
Mat visi godžiasi ant jo tur
tų, kurių jis nemažai paliko. 
Beilis išvažiavo Palestinon.

j Kijevas. — MendeI Beilis, 
kuris nesenai buvo čionai 
teisiamas už nužudymą kri
kščionio vaiko, kaip ji poli
cija kaltino. 16 sausio išva
žiavo su savo šeimyna senon 
žydų tėvynėn — Palestinon. 
Baronas Rodschild. kuris 

ku- parodė dideli žingeidumą toj 
ris kuone priešininkų krašte byloje, nupirko Beiliui Pa
tarnauja, negins nuo custo- lestinoie ūke. Rodschild y- 
dia in honesta, kada jie pil
do savo priedermes, tik tuo- 
mi musų prakilniausių luo
mas susilauks didžiausios 
gėdos."

Vokiečių laikraščiai karš
tai rašo apie Jagowo Įsikiši
mą ir nurodo, kad jis. būda- ..... ..........
mas valdininku, ypač teis- studentai sumanė ta susirin- 
mui nepasibaigus, neturįs - ■ ----- - ----
teisės nupeikti teismo veiki
mo. Dar daugiau pasipik
tinimo jis susilaukė savo 
žodžiais apie Elizaciją: 
"kuone priešininkų krašte."

Ir už toki savo patriotišką 
nosies kišimą ponas Jagow 
dabar likos patrauktas teis
man. Mat. išreikšdamas to
kią neapykantą francuzams, 
jis da daugiau sukėlė Aka
cijos gyventojus prieš vokie
čių valdžią.

Sufragistės šauksis prie 
karaliaus.

Londonas. — Kariaujam! 
čios moteris nutarė išdėstvti i c •' I
savo reikalavimus ir bėdas; 
pačiam Anglijos karaliui, jei; _______ ___________
pasiseks-joms prieiti prie jo! fragisčių unija padarė par- 
ypatiškai. Tuo tikslu jos lamentui reikalavimą, kad 
ruošia pas ji tam tikrą depu-i ateinančiuose rinkimu: se 
taciją. kuri užprotestuos; Vokietijos moterims butų 
prieš kankinimą sufragisčių; duota balsavimo teisė, o 
kalėjimuose ir reikalaus mo- taipgi ir parlamente sėdėti, 
terims balsavimo teisių. j Bevidis telegrafas kišeniuje 

Bedarbių mitingas. ! Paryžiaus inžinierius M.
Austrija. —Viena, miesto !J- Laundry padarė kišeninį 

rotušėje, liaudies auditori- ! aparatą prnminėjimui be
joję buvo sušauktas bedar-j "P 
bių susirinkimas, 
jai tvirtino, I 

i skaičius 68,000 
iesąs neteisingas. „
Vienoje esą daugiau, negu • turkais žuvo 435.500 bulga- 
valdžia jų priskaitė. rų.

IS AMERIKOS. Liepė areštuoti Moyerą ir 
da 37 vyrus.

Calumet, Mich. — Kapita
listai su savo teismais grie
bias, aštriausių priemonių, 
kad sugriovus darbininkų 
streiką. Pereitoj sąvaitėj 
grand jury, surinktas iš 
streiko priešų, slaptai ap
kaltino vakarinės ma'inierių 
unijos prezidentą Moyerą ir 

jda 37 tos unijos narių neva 
už suokalbį. Apkaltinimas 
pamatuojama trimi "prasi- 

} žengimais:" 1) neleisti 
Houghton pavieto gyvento- 

ijams (skebams) dirbti: 2) 
neįleisti streiko apvgardon 
iš toliau atvykusių žmonių, 
jieškančių darbo, ir 3) ne
duot žmonėms (kapitalis
tams) naudoties savo turtu 
ir teisėmis.

Prieš suokalbį yra 136 liu
dininkai, kurie susideda iš 
kasyklų savininkų, perdėti- 
nių ir užveizdų.

Visiems apkaltintiems a- 
’ reštuot išduota warrantai ir 
17 sausio 29 žmones policija 
jau areštavo. Pats Moye- 
ras yra išvažiavęs kiton val- 

■ stijon. Kad policija galėtų jį 
| areštuoti, "piliečių sąjunga" 
ketina jį pagriebti ir prie
varta čionai atgabenti, kaip 
andai ji buvo jį pagriebus ir 
sumušus išvežė iš čionai.

Socijalistų komiteto rapor
tas.

Socijalistų partijos komi
tetas, kurįg buvo išrinktas 
Michigan variakasių strei
ko aplinkybėms ištirti, jau 
užbaigė savo darbą ir išda
vė raportą.

Iš to raporto pasirodo, 
kad milicija buvo pašaukta 
be jokio reikalo. Kasyklos 
buvo vedamos senovišku bu
du. Žmonės buvo vartojami 
vietoj arklių prie vežimų 
traukimo. Nekuriose vieto
se temperatūra siekė 100 
laipsnių karščio. Darbinin
kai tokiose sąlygose turėda
vo dirbti po ii valandų. Iš
naudojimas buvo neap
sakomas. Darban buvo i- 
vesta specijalė kontraktinė 
metodą, taip kad išdirbę vi
są mėnesį darbininkai kar
tais pareidavo be algos.

Kaip tik streikas iškilo, 
tuoj pašaukta milicija, ku
riai nebuvo jokio reikalo.

+ Beto. kompanijos parsigabe
no ginkluotų sargybinių a-

■ pie 1.600. Tie sargybiniai 
buvo verčiami prie tokių pa-

■ sielgimų, kurie stačiai vedė 
, prie riaušių. Raiti jojo tie- 
Isiog į minią. Dviejuose at
sitikimuose milicininkai už- 

! puolė ant streikierių paro
dos. atėmė žvaigždėtą vėlia
vą ir numetė ją purvynam

i Koks tai butų triukšmas, jei
gu žvaiždžėtą vėliavą taip 
išniekintų streikieriai. Da- j

I

Dabar 
rūpestingai 

paslaptis, kuo
met apskelbta, kad specijalis 
pasiuntinys tyčia išvažiavo 
Berlinan, Vokietijon, kad 
nuvežti tenai vienam ligon- 
bučiui biski daugiau, kaip 
vieną gramą radijumo, kuri 
pagamino Standard Chemi- 
cal Co. iš Canonsburg, Pa. i 
Ligonbutis apsiėmė užmokė
ti kompanijai už tą truputi 
radijumo $125,000.

Radijumas Įdėta mažutėn 
švino kapsulėn ir apsiūtas o- 
da. Paskui padaryta tam ti
kras diržas ir jame toji kap
sulė užsiūta. Pasiuntinys 
apsijuosę tą diržą po drapa
nom ir nenusiims kol nenu
važiuos ligonbutin. Pakol 
jis išvažiavo, viskas buvo lai
koma didžiausioj slaptybėj.

"Jiems reikia valgyt.”
San Francisco, Col., yra 

20,000 bedarbių. Keli tūks
tančiai alkanų žmonių susi
rinko aną dieną ant pleciaus, 
kad padarius koki nors spau
dimą i valdančiąją luomą, 
kad ši pasirūpintų jų likimu. 
Tuo pačiu laiku mieštoj ta
ryboj ėjo svarstymai, ką su 
tais žmonėmis daryti. Įneš
ta. kad ant savaitės parupin- 

! ti jiems maisto. Kas po sa
vaitei bedarbiams duos val
gyt, apie tai užmiršta. Mies
to tarvbon atėjo du atstovai 
ir nuo bedarbių. Vienas iš____ ___ „__ ,
jų pasakė: "Ponai, męs atė- riams. Bet vėliau, kada kal
iom jums pranešti, kad i 
mums gresia badas ir jei jus 
neduosit mums maisto, męs 
imsime patįs. Tarpe pertek
lių męs badu nemirsime. Juk 
tai ne musų kaltė, kad męs 
atsidūrėm tokiam padėji
me. be: jūsų krikščioniškos 
tvarkos. Mus čionai sutrau
kė jūsų kapitalistai savo me
lagingais prižadėjimais ir 
apskelbimais."

Kitas bedarbių atstovas 
nedarė platesnių išvedžioji
mų. Jis tik parodė i bedar
bių minią ir pasakė: "Ne
užmirškit. kad jiems reikia 
valgyt."
Pasitiks su šakėmis ant pra

garo krašto.
Colon, Panama. — 10 sau

sio nusižudė čionai senas gy
ventojas. vardu Pierre Va- 
numere. ir paliko šitokį laiš
ką:

"Prakeiktas Rooseveltas!
Prakeiktas Taftas! Prakeik
tas Wilsonas! Aš visus juos 
pasitiksiu su šakėmis ant 
pragaro krašto.”

Mat tam žmogui sugriau
ta namai kasant Panamos 
Kanalą, kuri Rooseveltas 
pradėjo, o Taftai ir Wilsonui 

' prisiėjo baigti.
* f

Sužeista 18 žmonių.
Waterbury, Conn. — 12 

sausio Watervillėj susikūlė 
du gatvekariai. Sužeista 18 
žmonių.
6.000 žmonių apgulė fabriką 

Detroit, Mieli. — 12 sausio
iš ryto 6.000 darbininkų ap- čia susimušė dvi merginos už 
gulė Fordo motorų fabriką, vaikiną. Vienai likos nurau- 
norėdami gauti darbą. Pa- ti nuo galvos plaukai. Iš tos 
sidarė toks grūdimasis, kad priežasties policija uždarė tą 
buvo pašaukta policija žmo- svetainę ir daugiau šokių ne- 
nėms išvaikyti. leis laikyti.

Išvežė už §125,000 radijumo. 
Pittsburgh, Pa.

išsiaiškino čia 
saugojama

Berlyno policijos viršinin
kas patrauktas teisman.
Buvo jau savo laiku "Ke- 

leivije” rašyta, kaip vienas 
vokiečių oficierius, Ferstne 
ris sukėlė Alzacijos mieste 
Caberne baisų skandalą, ka
da laike puotos pasakė ka
reiviams, jog kiekvienas 
gaus 10 markių, kuris per
vers kardu alzacieti (su
prask franeuzą). Francu- 

izai, kuriais tas kraštas ap
gyventas, išgirdę apie tą 

i Ferstnerio kurstymą, pakėlė 
i triukšmą. Pasinaudodamas 
iš tos progos, kraujagodin- 
gas Ferstneris pats savo 
ranka sužeidė kelis gyvento
jus. Už tą žvėriškumą Fer
stneris buvo teismo nubaus
tas. Bet tuomi tas atsittiki- 
mas nepasibaigė. Berlyno 

i policijos viršininkas von-Ja- 
gow Įdėjo i laikrašti "Kreuz- 

jzeit” laišką, kuriame priro- 
! dinėja, kad teismas neturė
jęs teisės bausti Ferstnerio, 
nes kariumenės lavinimasis 

' esąs augščiausios valdžios 
| veikimas. Jei kas pašalinių 
žmonių jam kliudo, tai ka- 
riumenė turinti teisę, kaip 
augščiausios valdžios Įgalio
ta, pašalinti kliūtis. Todėl 
teismas neteisotai veikė, tei
sdamas ir bausdamas oficie- 
rį FerstnerĮ. Teismui būti
nai reikia pataisyti klaidą ir 
apeliacijos keliu panaikinti 
bylą-

"Jeigu Įstatymai kitaip 
lieptų, sako Jagow, tada rei
kėtų juos pamainyt, nes jei
gu musų oficieris, I_„

I
l

Laikraščių vargai.
Kijevas. — Suėmė ir už

darė kalėjiman laikraščio 
"Sputnik Činovnika" redak
torių Mereckį. Visa laik
raščio korespondencija per
duota tardytojui.

Konfiskavo lenkų laikraš
tį "Dziennik Kijowski" už 
eiles "Poniatovskio atmin- ; 
tis.” Redaktorius šaukia
mas tieson sulyg 129 str.

"Kijevskaja Misi" redak-; 
torius šaukiamas tieson už! 
telegramą iš Maskvos. Tele
gramoje buvo surinktos ad
vokatų nuomonės apie Mar- 
golino pašalinimą iš advoka-1 
tų tarpo.
Kareiviams tarnystės laiko 

pailginimas.
Laikraštis "Rosija" skel

bia, jog kareiviai caro palie
pimu šiemet palaikomi tar
nystėje iki balandžio mėn. 
Karės ministerija ketina ir 
šiaip ateitije Įvesti visiems 
kareiviams tarnystės laiko 
pailginimą 3 mėnesiais ir to
kį įvedimą patvirtinti Įstaty
mo keliu. Kadangi šiemet 
nepasisekė ministerijai dėl 
laiko trumpumo ši Įvedimą i- 
statymu patvirtinti, todėl ir 
yra caro paliepimas duotas. 
Moteris gali vadinties vyro 

pavarde.
Senatas svarstė neseniai 

toki klausimą: ar žmona, pa
metusi pati savo vyrą ir su
sidėjusi su kitu, turi teisę sa
vo vyro pavarde vadinties, 
nors vyras to ir nenorėtų. 
Išnagrinėjęs klausimą, sena
tas nutarė, kad taip: pame
tusi savo vyrą žmona turi 
teisę, ir gyvendama su kitu, 
vadinties vyro pavarde.
Pabauda už slaptą vaikų mo

kinimą.
Gardinas. — Miestelije 

SkideI susekta slapta mo
kykla. Namų savininkams, 
kuriuose šie vaikai buvo mo
komi, paskirta po 15 rub. pa
baudos, mokytojams — po: 
30 rub. ir 13 vaikų tėvams 
po 5 rub.

Karės teismas.
Jurininkas Krivcovas. už

mušęs Vilniuj Katedros ple- 
ciuje Arsenjevaitę, bus 
Kronštadto karės teismo tei
siamas už užmušimą ir sau-} 
vali pasišalinimą iš kariume- 
nės laivo.
Chomiakovo nuomonė apie 

spalininkų suirimą.
Smolenskas. — Chomia- 

kovas kalboje su "Smok 
Viest." bendradarbiu pasa
kęs. kad kairieji spalininkai 
galėsią eiti išvien su kade
tais if progresistais.

Į

! ra turtingiausis žydas na- 
saulije.

Skerdynė Jasūose.
Jasuose. Rumunijoj, sočiai 

demokratai surengė susirin
kimą. kurio tikslas buvo iš
aiškinti žydu padėjimą Ru
munijoje. Tautininkai ir

!

I

I t

kimą išskirstyti. Neįsten
gus to padaryti, jie pradėjo 
daužyti žydu langus, mušti 
gvventojus ir naikinti kas 
pakliūva. Tik su kariume- 
nės pagelba pasisekė riauši
ninkus numalšinti.
Streikieriai išardė geležin

kelį.
Lizbona. Portugalija. — 

Streikuojantieji geležinkelio 
■ darbininkai 19 sausio išardė 
trijose vietose geležinkeli ir 
kiekvienoj vietoj susikūlė 
traukinis. Sužeista daug ka
reivių. kurie tais traukiniais 
važiavo.
Vokietijos sufragistės reika 

lauja balsavimo teisių.
Berlinas. — Vokietijos su

i

I

Kalbėto- 435,500 bulgaru žuvo karėje, 
kad bedarbių! Sofija. — Padarytas da- 

valdžiosįbar Bulgarijos gyventojų 
Bedarbių į surašąs parodė, kad karėj su

Bedarbius vaišina lazdomis.
___ ____________ ____ San Francisco, Col. — Ei- 

bar gi apie tai nė vienas ka- į nant gatve bedarbių parouai 
pitalistų laikraštis nepami
nėjo.

Biznieriai išpradžios rodė 
neva užuojautą streikie-

koks tai "džentelmanas” no
rėjo stačiai per paroda išva- 

I žiuoti, nelaukdamas pakol ji 
j pereis. Alkani bedarbiai tą 
"džentelmaną” nuo vežimo 
nutraukė ir truputį "pamo
kino." Tuojaus už tą begė
di užsistojo "geri piliečiai" ir 
policija. Prasidėjo riaušės. 
Pašaukta 3 būriai policistų, 
kurie tuojaus ėmė skaldyt 
žmonėms galvas. Penki be
darbiai tapo gana sunkiai 
sužeisti, o 6 areštuoti už 
riaušių kėlimą, nors tas 
riaušes sukėlė pati policija 
su sočiais "piliečiais.”

Demokratai atsisako tyrinė
ti streiko sąlygas.

Washington. — Kongreso

nakasių federacija atidarė 
tenai savo krautuves, biznie- 

! rių "užuojauta" virto di- 
; džiausią neapykanta strei- 
į kieriams. Dabar jie sutvėrė 
Į ir taip vadinamą "Citizens 
jAlliance." kurios mieriu bu
vo ne tvarkos palaikymas, 
bet streiko sulaužymas.

Raporte daug kaltinamas 
gubernatorius Ferris. kuris 

: atvirai palaiko beteisę, pa
taikaudamas kasyklų savi
ninkams.
300.000 šautuvų mokyklų 

vaikams. _ _
Karės departamentas demokratai atmetė Įnešimą, 

Washinrtone užgvrė suma- reikalaujanti jungtines val- 
nvma pareikalauti iš kong- dzl<?s, «tynmo Michigano 

• ir j . ~ i . haa ’ varia kasin ir < nlnrųdncreso, kad tas užsakytų 300- 
000 šautuvų taip vadinamai 

I vaikų kariumenei. kurią ka
pitalistai pradėjo organi
zuoti iš lankančių mokyklas 
vaikų. Vaikai greičiau šau
dys i streikierius, negu su
augę kareiviai.

Mirė kalėjime.
Salėm. Mass. — šiomis 

dienomis pavieto kalėjime 
čionai atrasta negyvas Ro- 
bert Jenks. Kelios dienos 

‘tam atgal jis atėjo policijos 
nuovadan ir prašė, kad jį su

areštuotų, ne jis buvo išal-

i

i

reikalaujanti jungtines vai

variakasių ir Colorados an
gliakasių streiko, kur kapi
talistai prisisamdę galvažu
džių šaudo žmones, o vietinė 
valdžia tyli, arba da ir pade
da kapitalistams streikierius 
persekioti.

Darbininkai, balsuokit ir 
vėl už demokratus. Matot, 
kaip jie gina jūsų reikalus.

j

-------J--------------------------------------  

kęs ir sušalęs, neturėjo nė 
darbo, nė namų, o vogti ne
norėjo. Ji pasodino kalėji- 
man 4 mėnesiams.

Susimušė už vaikiną.
Haverhill, Mass. — Išėjus 

iš baliaus pereitoj savaitėje

leis laikyti.

Areštavo lovoje.
Indianopolis, Ind. — 15 

sausio čionai tapo areštuo
tas laikraščio "United Mine 
Workers Journal” redakto
rius Edgar Wallace už 
straipsnius apie Colorados 
angliakasių streiką. War- 
rantas jo suėmimui buvo iš
duotas Trinidad’e, Col., kur 
randasi didžiausių anglies 
baronų ofisai, ir prisiųstas 
Indianopolin. Drg. Wallace 
po operacijai da negalėjo at- 
sikelt iš lovos, bet kapitalis
tų valdžia ant to nežiūrėda
ma areštavo ji. Tik užsta
čius $5.000 kaucijos, kaipo 
užtikrinimą, kad jis pribus 
Į teismą, paliko ji lovoje.

- — •
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tijas). bet tos šmeižikų aukos? 
Aišku, kas butų: visi žmonės į 
trumpą laiką pavirstų niekšais 
kits-kito akyse. Visokie doros 

I principai nustotų vertės. Tuo
met jau ne argumentai, ne atsi
liepimai i žmogaus protą. į są
žinę rištų visus ginčus ir parti
jų susirėmimus, bet —kumš- 
čia. Užviešpatautų tikra lauki
nės nuožmybės vakchanalija!

"Tenai, o ne kur kitur, veda 
mus tautininkų spauda tokiais, 
kaip jos sutvertasai Konkolau- 
sko incidentas. Reikia su tuo 
kovoti. Reikia padaryti galą li
teratiškam banditizmui'”

"Pirmyn" kalba teisybę. 
Bet kokiuo budu su tuo ban
ditizmu kovot? Mums ro
dos, kad jokia kritika čia ne
gelbės. Nurodinėt plėšikui, 
kad plėšti negražu, nedoru, 
butų tuščias darbas. Jam 
gali pagelbėt tik tam tikra 
bausmė. Taip pat ir litera
tiškiems plėšikams pamoki
nimas nieko negelbės. Čia 
reikia kitokių priemonių. 
Alums rodos, kad ir čia susi
pratę daibininkai turėtų pa
naudoti savo įtekmę. Kaip 
tik kuris šmeižikas-laikraš- 
tis prikiš kam "Konkolaus- 
kus." visi susipratę darbi
ninkai. kurie jį skaito, tuo
jaus tegul parašo leidėjams, 
kad daugiau jam tokio laik
raščio nesiųstų, nurodyda
mas priežastis, dėlko.

Gal tik tokiu budu butų 
, galima tuos šmeižikus iš

mokyti žmoniškumo. Gal tik 
tuomet jie butų priversti pa- 
guodoti idėją darbininkų, 
kurių centais ir patįs minta. 

Žinoma, nereikia suprasti 
tą klaidingai, kad mums čia 
rupi Konkolausko ypatos ap- 
ginimas. Konkolauskas 
mums visai nerupi. Mums 
rupi tik tai tas. kad tautinin
kai. pavadinę jį viešai šnipu, 
bet visai jam to neprirodę. 
pradėjo šmeižti visą darbi
ninkų organizaciją, buk ji 
tik tokius Konkolauskus au-į 
klėjanti. Ir todėl "Pirmyn" 

...... ! teisingai nurodo, kad pas lie-
rašė tautiškųjų veikėjų krūva ;Guvįus įvyks baisi demorali- 
’Lietuvos’ pasaką apie Konko- zacija ' 'kada roks biaurus 
Jausko 'donosą' 'Katalikas sten
giasi apginti da ir paskutiniam 
savo numerije...

"Tautininkai, vadinasi, yra 
pasiryžę ir toliaus eiti tokiais- 
pat keliais. Darbininkų spauda 
turi atkreipti rimtą domą Į tai. 
Jos pareiga padaryti, kad pana
šus i Konkolausko incidentą da
lykai kuogreičiausiai rastų galą.

"Ne dėl to. kad jie reiškia pa
sibaisėtiną morališką musų vi
suomenės dalies supuvimą. Tau
tininkų dora mums mažiausia 
rupi; o antra vertus, iš puvėsių 
visviena nėra vilties ką-nors ge
ra sulaukti.

"Bet nedori kovos budai, ku
riuos tautininkai Įveda Į musų 
laikraštiją, grasina dideliu pa
vojum ir platesniems žmonių 
sluogsniams. Jie demoralizuo
ja musų jauną, dar nesubrendu
sią visuomenę, jie gali padaryti 
negalimu visoki kultūros darbą.

"Tik įsivaizdinkite, kad 'Lie
tuvos’ (tai yra Balučio) ’triksai’ 
Įeis pas mus Į madą. Kiekvie
nas. kuris turi norą pakenkti sa
vo priešams, asmeniškiems ar
ba partijiniams, ims kaltinti 
juos viešai visokiuose nebučiau- 
siuose dalykuose: kas tuomet 
išeis?

"Koks-nors Jurgis, pavyzdžiui, 
parašys Į laikrašti, kad toks n 
toks Jonas yra vagis, paleistu
vis ir žmogžudys. Jonas parei
kalaus prirodymų, o Jurgis jam 
atsakys: 'Tu. šioks ir toks, a- 
žuot lindęs prie manęs su viso
kiais reikalavimais. prirodyk 
geriau pats, kad nesi vagis, pa
leistuvis ir žmogžudys!’ Jurgio 
draugai, girdėdami šitokį jo 
spyčių sušuks: 'Jonas vagis! 
Jonas paleistuvis! Jonas žmog
žudys! Visi, kurie susidedate 
su Jonu, esate vagies, paleistu
vio ir žmogžudžio sėbrai!'

"Pasakykite, kas butų, jeigu 
nuo kaltintojo butų nuimta pri
rodymo pareiga; jeigu pasmer
kiami hutų ne šmeižikai, kurie 
purvais drabstosi Į nepatinka
mus jiems žmones (arba par-

Kova prieš demoralizaciją! 
"Pirmyn" (No. 2) atkrei

pia domą i gana svarbų da
lyką. Visiems jau žinoma, 
kad tautiečiai su klerikalais 
prie kiekvienos progos vis 
prikaišioja socijalistams 
Konkolauską. kuri "Lietu
va" Įtarė šnipu, rašiusiu ant 
kun. Olšausko "donosą." 
Konkolauskas gi nesyki jau 
aiškino ir neseniai "Keieivi- 
je” vėl atkartojo. kad tas 
”donosas" buvo tik juokais 
parašytas ir numestas są
šlavynam Bet iš sąšlavyno 

■ ji kas nors išvilkęs nusiuntė 
"Lietuvai,” o ši tuojaus ji 
pagarsino ir dabar t to iš 
sąšlavyno ištrauktu popier
galiu pasiremdami tautie
čiai nesiliauja šmeižę netik 
pati Konkolauską. bet ir vi
sus socijalistus, nors nė 
"Lietuva,” nė kas kitas dar 
neprirodė. kad Konkolaus
kas butų rašęs tą "donosą" 
su mieriu siųsti ji rusų val
džiai. Todėl "Pirmyn" ir 
sako:

” 'Lietuva' (tai yra p. Balu
tis) viešai metė i žmogų ir Į so
cijalistų organizaciją vieną sun
kiausiųjų apkaltinimų, ir to ap
kaltinimo melagingumas išda- 
lies jau yra aiškus, o kitos da
lies ji neprirodo jokiais faktais. 
Sulyg viso civilizuoto pasaulio 
priimtųjų viešo žodžio taisyklių 
šitoks apkaltinimas skaitosi 
šmeižimu. Ir sulyg viso civili
zuotojo pasaulio priimtųjų pado
rumo taisyklių žmonėms, kurie 
užsiima tokiais šmeižimais, pa
rodo duris.

"O musų tautininkai? Jie ne 
tiktai nepareikalau/a. kad jų bi
čiulis arba prirodytų savo apkal
tinimą arba atšauktų ji. bet dar 
paremia jo purviną darbą. 'Kon- 
kolausku’ tautininkai be palio
vos bado akis socijalistams: 
"'Konkolauskas' figūruoja ir gar
siam 'proteste; po kuriuo past-_ - __

vo jį socijalistų reikalų. Ku- kovoja prieš socijalistus ir 
nigas net per pamokslą I. W. W.
draudė savo parapijonus 
nuo to sumanymo. Tik pas
taruoju laiku, kada jau su
rinkta daug pinigų ir pa- 
galiaus nupirkta namas, tai 
būriais pradėjo rašytis prie 
Labdarystės Draugijos. Da
bar jau ir kunigas per pa
mokslą giria Labdarystės 

i D-ją ir liepia savo parapijo- 
nams rašyties prie jos, kad 
"užkariauti" socijalistus.

Tai tokia trumpa Labda
rystės Draugijos istorija. 
Pažiūrėsim gi, ar "Vienybė 
Lietuvninkų," kuri mėgsta 
vadintis "rimtu laikraščiu," 
atšauks Lekavičiaus.melą.

J. P. Raulinaitis.
KURIOJ PUSĖJ TEISYBĖ.

Pasibaigus Baltimorės 
streikui daug rašoma apie 
tą streiką laikraščiuose. Tū
li korespondentai vis bando 

i suversti kaltę ant socijalistų 
ir I. W. W. O patrijotiški ir 

I kapuciniški organai to tik ir 
laukia. "Vienybė Lietuvnin
kų." ”Drauassss’.W.W ( 
kų," "Draugas" ir kiti netik 
nerėmė streiko, bet dar visa 
streiko laiką buvo priešingi, 
ir ardė tarpe streikierių so- 
lidariškumą. Turbut dėlto, 
kad turėti gerą vardą pas 
kapitalistus. Štai tūla Ro
žytė "Katalike" (No.2) savo 
korespondencijoj iš Montel- 
lo, Mass., sako, kad pakol lie
tuviai tenai neprigulėjo prie 
I. W. W„ tai turėjo "gerą 
vardą" pas kapitalistus. Tai 
yra. kada lietuviai dirbo už 
mažiausi atlyginimą, tai fa
brikantams jie patiko. Da
bar jau nebepatinka, nes pri
sidėjo prie I. W. W. ir reika
lauja sutrumpint darbo va
landas ir geresnio atlygini
mo už darbą.

"Vien. Liet." korespon
dentas J . J. Savas išvadino

■ socijalistus Baltimorės strei
ko provokatoriais. Ir vėl 
biaurus melas! Kam toks 
žodis mest ant socijalistų? 
Juk jis geriausia tiktų pa- '

I tiems patrijotpalaikiams. 
Laike streiko tokie patrio-į 
tėliai visuomet šaukė: "Ne- ; 
šelpkim italų. Atsimeskim 
nuo I. W. W., tai nereikės 
streikuot.” Aš labai gerai 
pažįstu tuos ponus. Dabar
tės visi tie "pirmeiviai” baž
nytėlėj tupi ir meldžiasi už 
tas nuodėmes, kurias papil- 

į dė streikuodami. Mat, kur 
prieglaudą rado — bažnyčio- 

i ie! Bažnyčia motina visų: 
į provokatorių, streiklaužių ir 
! visokių darbininkų išnaudo-
■ tojų.

Štai dar faktas. Kada lie
tuviai streikavo pas Ham- 
burger Bros. Co., tai tos dir
btuvės užveizda buvo lietu- 

< vis J. Č. ir dėl jo žiauraus su 
darbininkais apsiėjimo tas 

i streikas buvo iškilęs.
J. Č., kaipo geras tautie

tis, laike streiko uždėjo 
į streiklaužiams šapą ir kal
bino da kitus tautiečius ske- 
baut. Tas tautietis dar ir 
šiandien taip elgiasi su dar
bininkais. Pas jį dirba apie 
300 darbininkų ir jo dirbtu
vėj yra blogiausios sąlygos. 
Darbininkai dirba už ma
žiausią algą, o jeigu katras 
pasiskundžia, tuojaus tą iš
maino ant kito. Taip ir mai
no žmonėmis, kaip čigonas 
kumelėmis. Taip elgiasi ir 

1 kiti lietuviški bosai su sa
vo tautos darbininkais! Bet 
"Vienybės L.,” "Draugo" ir 
"Ka-ko” korespondentai to 
nemato. Dagi visi patrijot- 
palaikiai susitvėrė uniją tuo 
tikslu, kad kovot prieš I. W. 

W. Ir jei mato, kad kuris iš 
unijistų yra daugiau Susi
pratęs, tą prašalina iš darbo 
kaipo maištininką ir padeda 
ant "juodojo listo.” Taip el
giasi musų tautiečiai.

Negana to da, turi susitvė
rė tokią draugystę vardu 
Balandžių, kur priguli bosai 
ir keliatas tų pačių tamsių 
darbininkų, kurie yra jiems į 
ištikimais ir išteisina jų 1 
biaurius darbus. Ji'taipgi i

"Lietuvai" manymas ir sumanytoju — 
svarbus So. Bostono patrijotas — bu- 

gyvenime vo socijalistas.
nes tuomet rauka iš jo to straipsnio: 

"Mums, So. Bostono lie-

džia taip pat privatiški žmonės.” 
Taip pat beveik yra ir su 

lietuvių darbininkų laikraš
čiai. šie irgi leidžiami vien 

[ dėl pasišventimo darbinin
kų reikalams, o ne dėl pelno. 

"Būdamas laisviečiu. aš ne
statysiu pavyzdžiu 'Laisvę.’ Bet 
tegul kas prirodo. kad partija 
butu galėjusi pervesti 'Keleivį' 
per visus pavojus ir iškelti jį 
taip, kaip šiandien kad stovi! 
Už jokius pinigus nebūtų to pa
dariusi! Tegul kas prirodo. kad 
‘Pirmyn’ galėtų šiandien gyvuo
ti. jeigu ne saujalė atsidavusių 
idėjai žmonių, kurie ant žūt ir 
būt nori iškelti laikraštį.

"Tiktai žmonės pikčiausios va
lios ir mėgstanti pilstyti iš tuš
čio į nepilną, tiktai žmonės neno
rinti atsižvelgti į socijalistiškos 
spaudos veikėjų vargus — gali 
matyti čia pinigišką išrokavi- 
mą.”

Ir kadangi socijalistiški 
laikraščiai yra tiek pasišven
tę darbininkų reikalams, 
tai—

"priedermė socijalistų remti 
savo laikraštija, remti ją viso
mis pajiegomis. Kiekvienas 
mėtymas pagalių į ratus socija
listiškos laikraštijos — bus nau
dingas musų priešams. Kiekvie
nas mėtymas pagalių i musų ra
tus — pakerta energiją socija- 
listiškų laikraštininkų.”

Męs prie to da pridėtume, 
kad kiekvieno susipratusio 
darbiniko priedermė turėtų 
būt nevien tik savo laikraš
tiją remti, bet priešingų tai 
laikraštijai laikraščių neįsi
leisti nė į savo namus. Jei
gu jie kur yra nuo seniau 
užsilikę — išluoti juos lau
kan! Jeigu per kiekvieną 
pamokslą kunigai nesigėdi 
drausti žmones nuo skaity
mo darbininkiškų laikraš
čių, tai ko mums gėdyties 
apskelbti kovą jų laikraš
čiams? Musų, kaip sakėm, 
priederme turėtų būti su 
tokiais darbininkų išsiliuo- 
savimo priešais kovoti. Ko
voti su tais šmeižikais pri
valo netik musų laikraštija, 
bet ir kiekvienas susipratęs ■ 
darbininkas.

met "rimtajai” 
byla buvo "labai 
musų išeivystės 
atsitikimas." 

| skundikas buvo socijalistas ’ 
ir jį reikėjo kuodaugiausia tuviams, būtinai yra reika- 
už tai apjuodint. Tuomet linga svetainė. Ypač dabar, 
buvo aiškinama, kaip tai ne- kada turime tiek inteligen- 
dora, kaip tai biauru yra tiškų spėkų, kada geriausi 

I skųsti savo tautos žmones i proga pakelti tarpe vietinių 
valdžios teismui. žmonių susipratimą; stoka

Kodėl gi dabar -Lietuva" « - svetainės mums viską 
nepasakė to paties I—■ 
Kriaučiunui? <' 
gas.
jį < ~ - . . |
plakti, negu paprastą mirti
ninką. Jis skųsdamas Dym- 
šą Įdavė valdžiai netik savo 
tautietį, bet ir savo artimą 
ir savo tikėjimo išpažintoją 
— parapijoną. Kataliką 
butų teisęs gal kokis iš ma
sonų arba ir žydų susidedąs 
teismas. Ar daleidžia tokių 
įraikių griebties doros prin
cipai?

, "Išeivių Draugas."
Tokiuo antgalviu Škotijoj 

pasirodė naujas laikraštu
kas, kurio pirmas numeris ir 
mums prisiųsta. "Išeivių 
Draugą" leidžia ir redaguo
ja kun. J. Norbutas, todėl a- 
pie jo turinį turbut nereikia 
jau nė kalbėt. Jau pirmam 
numerije pilnas užsipuoli
mų ant Škotijos socijalistų 
leidžiamo "Rankpelnio" ir 
ant kitų darbininkiškų laik
raščių.

"Laisvė" kelsis Brooklynan.
Rašėm anąsyk, kad girdė

jom, jog "Laisvė” ketina 
kelties Chicagon. Dabar gi 
pati "Laisvė" praneša, kad 
ji kelsis greičiaus Brookly
nan.

Štai ir išt- Kapuciniškuose organuo
se ką buvo rašoma melagin
gos korespondencijos ant so- 
cijalistų ir I. W. W. , tai vis 
šmeižimai sufabrikuoti tų 
pačių bosų ir jų ištikimų šu 
nelių. Darbininkas, susipra
tęs ir apsišvietęs, turėdamas 
gryną sąžinę nekuomet ne
drįstų taip biauriai meluoti, 
ir tai da prieš savo luomos 
reikalus. Ir nė vienas do
ras laikraštis tokių šmeiži
mų netalpintų.

Nepamenu kokiam nume
rije ”Vienybės Lietuvnikų” 
ir "Draugo” iš Baltimorės 
tilpo laike streiko korespon
dencija kokios tai Jievutės, 
kuri biauriai šmeižė darbi
ninkų demostraciją — ap- 
vaikščiojimą gegužės šven
tės. Kapuciniškos redakci
jos matė, kad tai yra bjau
rus šmeižimas, vienok prita
rė tam šmeižimui ir talpino. 
Šmeižikai visuomet pasisle
pia po slapyvardžiais, bet 
laikraštis skleisdamas toki 
šmeižimą pasislėpti negali ir 
męs ji pažįstam, kaipo savo 
nevidoną.

Streiko laike, kada presos 
komitetas parašė atsišauki
mą, prašydamas kitų darbi
ninkų pašaipos, visi tautiški 
ir davatkiški organai pridė
jo savo prierašą, kad visuo
menė nešelptų Baltimorės 
streikierių dėlto, kad jie pri
guli prie I. W. W., o ta unija 
esanti "negera.” Ir nė viena 
tautiška draugystė nė cen
to neprisiuntė, kuomet strei- 
kieriai badavo. Ir dabar da 
presos pranešimo netalpina: 
"Katalikas,” "Draugas” ir 
"Lietuva.” Turbut dėlto, 
kad tenai socijalistų laikraš
čiams "Kovai,” "Laisvei" ir 
"Keleiviui” ištarta ačiū už 
parėmimą streiko, nes per 
"Kovą” "Laisvę’ ’ir "Kelei
vį" socijalistų kuopos pri
siuntė daug aukų streikie- 
riams, kadangi tos tris re
dakcijos talpino streikierių 
atsišaukimus.

Dabar matot, darbininkai, 
katroj pusėj yra teisybė! 
Taigi visi tie šmeižimai ir 
užmetimai, kuriuos tautinin
kai su katalikais daro soci
jalistams, labai tiktų jiems 
patiems. Nors mus "patrijo- 
tai” su klerikalais pilnai yra 
užsitarnavę provokatorių 
vardą, tečiaus męs jiems to 
vardo neteiksime, nes ma
nom, kad pilnai užteks tik 
išparodymo visuomenei jų 
darbų.

Labai daug butų galima 
prirašyt apie jų nedorus 
darbus, bet šiuo sykiu tegul 
užteks ir to, ką augščiau pa
sakiau. Prie progos bus ga
lima pasakyti daugiau.

Baltimorės darbininkams 
patartina drąsiai laikyties 
prieš savo bosus ir neduoti 
save skriausti vardan tautos. 
Numušimas algų tautos ne
pakels, o mus nupuldys. 
Nors męs vieną kovą pralai
mėjom, bet tas da nereiškia, 
kad męs negalėsim pakelt ją 
išnaujo ir laimėt; tas da ne
reiškia, kad musų tautiečiai 
su žydais biznieriais gali 
mus skriausti ir algas nu- 
mušinėti! Kuodaugiausia 
solidariškumo! Artinas dar
bininkų šventė — 1 gegu
žės. Rengkimės prie jos. 
Surengsime tokią demonst
raciją, kad skriaudikai pa
matę musų vienybę ir spėkas 
turės sudrebėti! Tegul sau 
loja tautiečių ir klerikalų 
laikraščiai. Jiems tas ant 
sveikatos neišeis.

K. J. Geležėlė.

gi svetainės mums
i kun. i. .....

Tuk ik kuni- turime £eral lsslla‘
•• j . V-r uo- vinusią teatrališką draugi- 
jis doros mo ■ v t j , kurj kag mgnesį gaiėtų 

daugiau reikėtų uz tai pasratvtį ant scenos naują 
veikalą, bet stoka savos sve
tainės stabdo visą darbą.

"Turim darbininkų kuope
lę—ir toji galėtų tankiau pa- 

' rengti koncertus, jei butų sa
va svetainė.

i "Neturint svetainės, visos 
mus jaunuomenės spėkos tu
ri nykti be darbo.

"Pagal mano numanyniv. 
apie svetainę turi pasirūpin
ti ne kas kitas, kaip tik drau
gystės, o visuomenės bus pa
reiga tą darbą paremti ir jį 
nuo to neatsisakys.

"Jei progresiviškesnės 
draugystės negalėtų susitai
kyti su bažnytinėmis, tai ir 
ant to da nėra ko paisyti. Y- 
ra Ukėsų Kliubas, Vytauti- 
nė ir Kazimierinė draugys
tės. kurios visuomet pritars; į 
Lietuvos Dukterų draugys
tė taipgi neatsisakytų. < Ir 
štai męs jau turime keturias 
dideles draugystes, kurios,! 
man rodos, mielai pridės pa
gal išgalę savo pajiegas įvy-: 
kdinimui Lietuviškojo Namo' 
S. Boston’e.”

Toliau nurodoma ir šalti
nis pinigams imti. Už trijų 
savaičių, t. y. "Kel.” No. 1 
1910 m., tilpo ir mano straip
snis, kuriame aš pritariau 
So. Bostono Patrijoto suma- 

: nymui ir da nuo savęs nuro
džiau šaltinius, iš kur imti 
pinigu tam sumanymui įku- 
nyt. Nurodžiau skaitlinė
mis. kiek mums tuomet apsi
eidavo užlaikymas taip vadi
namos "Kumelinės" (po sve
taine stovėjo arkliai). Pats 
pirmutinis prižadėjau duoti 
auką.

Ir štai tuojaus tilpus ”Ke- 
Ieivije” minėtiems musų 
straipsniams. D. L. K. Vy-į 
tauto Draugystės (kur va-į 
dovauja socijalistai) susirin
kime nariai karstai tą suma
nymą paremia ir sudeda pra
džiai $35.00. Nuo čia ir pra- 

[ sidėjo praktiškas darbas. 
Tuoj sukrusta rinkti dau
giau aukų ir organizuot tam 
tikrą draugiją namui staty
ti. Kiek vėliau suorganizuo
ta Labdarystės Draugija i» 
surinkta apie $3,000.

Pagaliaus pereitais metais 
pasitaikė paranki svetainė ir 
Labdarystės Draugija ją nu
pirko. Tiesa, dabar jau ir 
tautiečiai darbavosi. Bet iš 
vienos pusės jie buvo ir pri
versti darbuotis, nes jų bu
vo daugiau išrinkta veikimo 
komitetam Jeigu jie nebūtų 
veikę, socijalistai butų paė
mę visą reikalą į savo ran
kas, o jie to labai bijojosi ir 
dabar da bijosi, nors socija
listai visai tenai nesiskvei- 
bė. Socijalistai daugiausia 
prisidėjo agitacija — pras 
kalbomis, nes visiems yra ži
noma, kad So. Bostono tau
tiečiai kalbėtojai taip moka 
kalbėti, kaip višta giedoti.\

rimtoji į socijalistai ir

tainės.” Tai buvo pirmas su-

i

i

/
/

šmeižimo būdas įeis į madą. 
Taigi prieš tą demaralizaci- 
ją reikia apskelbti kovą. O 
geriausis būdas su ta liga, 
tai kiekvienam laikraščiui, 

i kuris tik ją platina, uždary
ti savo duris. Ir tą turi at
likti patįs susipratę darbi
ninkai.

I
Darbininkai privalo remti 

savo laikraščius.
"Laisvėj” (No. 5) vienas 

Laisvietis kalba apie darbi
ninkiškų laik aščių skurdą. 
Visų pirmiausia jis teisingai 
nurodo, kaip skursta anglų 
darbininkiškoji laikraštija:

"Kas skaito anglų socijalis- 
tišką laikraštiją, tas patėmijo 
tuos nepasibaigiančius dėlei pi
nigu stokos aimanavimus.

"Graudžiai verkia ’New "i ork 
Call.’ šaukdamas savo pritarė
jus skubion pagelbon. Jau. kar
tais. rodosi, kad iš visų kampų 
suplaukusios aukos padengs de
ficitą. bet kas tau davė! Ir nors I 
musų New Yorko dienraštis ge
rai vedamas, nors jo numerio 
kaina 2 centai — vienok dejavi
mai dėl deficito ne tik nesimaži- 
na. bet didinasi. Viename iš 
paskutinių numerių randame 
pranešimą, jog redaktoriai su 
darbininkais gana tankiai, suba- 
tai atėjus, eina namo be algų.

"Kitiems, piktos valios žmo
nėms, išrodo, kad socijalistiš- 
kiems laikraščiams leisti susi
tvėrusios bendrovės rūpinasi 
vien pelnu. Jeigu pelnu galima 
skaityti nuolatini tuštumą savo 
kišenės, tuomet jo yra.

"Dabar paimkime ’Milwaukee 
Leader.’ Jo padėjimas geresnis, 
vienok tik ačiū didžiausiam pa- 

| sišventimui jo leidėjų. Tą laik
rašti iškėlė ir palaiko tas būrys 
atsidavusiu draugų, kuriems jų 

i pelnas nerupi.
'Appeal to Reason.’ nežiū

rint ant savo didžiausios cirku- i 
liacijos ir nepaprasto populiariš- I 
kūmo, taipgi reikalauja didžiau- 
siu aukų ir pasišventimo. JĮ lei-'

Polemika
ir Kritika.

Kun. Kriaučiūnas pralaimė
jo bylą.

Chicagos lietuvių kun. 
Kriaučiūnas, kurio parapi
joj buvo pasidaręs triukš
mas, griebėsi valdžios įran
kio, kad savo priešui atker
šijus teismu, bet teismas at
rado, kad kunigas kabinosi 
neteisingai ir apskųstąjį iš
teisino. "Lietuva” (No. 2) 
rašo apie tai šitaip:

"Džiakonas Kriaučiūnas, ku
ris buvo liepęs suareštuoti J. 
Dymšą už neteisotą šaukimą ne
va parapijonių mitingų ir kėli
mą trukšmo jo parapijoj, per
eitą savaitę turėjo tos bylos na
grinėjimą. Teismas atrado, kad 
užvestoji prieš Dymšą byla ne
turi legališkų pamatų, ir byla 
tapo panaikinta, o Dymšą ištei
sintas. Džiakonui. suprantama, 
reikėjo panešti ir bylos kaštus.”

Tai viskas, ką Halsted 
streeto organas mums apie 
tą bylą pasako. Bet už tai 
ką kun. Kriaučiūnas pasa
kė parapijos susirinkime 
ant savo naudos, tai "Lietu
voj" užima visą skiltį. Koks 
pataikavimas kunigui!

Žinoma, tokiam rimtam 
tautiečių laikraščiui, kaip 
"Lietuva," plačiau rašyti a- 
pie tai, kad kunigas skundė 
žmogų ir pralaimėjo bylą, 
nepritinka, nes tai kvepėtų 
jau... sensacija, kuomi uz-

i siima tik nerimti laikraš- 
j čiai. Taip tas išrodo. Ta- 
čiaus netaip yra. Kada an- 

' dai Bagočius apskundė 
i "Vienybės Lietuvninkų" lei
dėjus už šmeižimą jo ypa
tos ir kada teismas tą bylą 
panaikino. tai "i * 
"Lietuva” per kelis nume
rius bubnijo, per kelis nu
merius po čielą puslapį buvo 
prirašyta, ko teismas Bago- 
ciaus klausinėjo, ką Bago- straipsnis "Mums reikia sve
čius atsakinėjo ir t.t. Tuo- tainės.” Tai buvo pirmas sit-

LABDARYSTĖS DRAUGI
JA IR SOCIJALISTAI.
Tokiuo antgalviu "Vieny

bėj Lietuvninkų" (No.53) 
tilpo iš So. Bostono kores
pondencija, po kuria pasira
šo buvęs tos D-jos raštinin
kas J. Lekavičius — tas pats, 
ką andai nieko nesiklausęs 
parašė visos draugijos var
du protestą prieš darbinin
kiškus laikraščius ir tuomi 
taip suerzino draugijos na
rius, kad susirinkimuose be
veik ant kumščių ėjo. Taigi 
priviręs tokios draugijoj ko
šės, tas Lekavičius dabar 
meluoja savo koresponden
cijoj, kad tą visą triukšmą 
sukėlė socijalistai. Niekad 
netikėjau, kad toks jaunas 
vaikėzas drįstų taip begėdiš
kai meluoti viešai. Jis sa
ko, kad tautiečiai net ir lab
darystės Draugiją sumanė, 
kad jie namą nupirko, jie 
daugiausia darbavosi, soci
jalistams gi tas visai nerūpė
jo, jie tik dabar atėję triukš
mo kelti. Štai jo korespon
dencijos žodžiai:

"Nuo pat L. L. D. užgimi
mo buvo rengiami, kiek ga
lima tankiai, visoki vakarai 
— prakalbos, teatrai, kon
certai. baliai ir t.t. Bet kas 
tą viską surengdavo? Gal 
manote, kad prie to prisidė
jo nors vienas socijalistas? 

j Ne, šios draugijos palaiky-1______ __ _
mas bei auklėjimas musų so- ■ Kalbėdavo daugiausia Bago- 

i cijalistams nerūpėjo. Tą vi- čius. Neviackas, Pruseika, 
ską turėjo atlikti pp. Jurge- i Michelsonas, Smelstorius ir 
liūnas, Stanis. Slipkauskas į kiti socijalistai.

■ir kiti tautiečiai, kuriuos 
tankiai socijalistų laikraš
čiai ’pagarbindavo.’

"Socijalistai į tą tautišką 
judėjimą žiurėjo per pirš
tus. manydami, kad iš to nie
ko neišeis!"

Tai yra grynas melas. 
Svetainės statymą sumanė

• socijalistai 
daugiausia rūpinosi to su
manymo ikuniiimn. Da 1909 
metais "Keleivio" No. 51 til
po So. Bostono Patrijoto

Dabargi toks Lekavičiu- 
I kas, kurio pirma niekas nė 
matė nė girdėjo, išlenda ir 
nradeda pasakot, kad soci
jalistai netik niekuo prie 
svetainės neprisidėjo, bet 
dagi kenkė "tautiečiams” j 
darbuotis.

Ištikrųjų gi jei ir buvo ko
kios pastangos tam darbui 
kenkti, tai jos buvo iš katali
kų ir kitokių tamsunų pu
sės. Mat sumanymas kilo 
iš socijalistų per "Keleivį.” 
tai didžiuma tamsiu katali
kų ir tautiečių vis skaitvda-

IR GI DON KIšOTAI.
Halsted gatvės bankierio 

organo 2-rame numerije at
spausdintas ilgas straipsnis 
”Ar bus blogi laikai?” Po il
gų išvedžiojimų tenai nuro
doma, kad tai negalimas dai
ktas. O gal ne vienas žin- 
geidautų. kuomi tatai pama
tuojama? Privesiu neku- 
rias ištraukas.



•

RELE 1 V I S

„Kiekvieną žiemą papras- sūrios dėlto, kad gyvena ma
tai tūlas, gan didelis skait- rių vandenije; o marių yan- 
lius darbininkų yra laikinai duo sūrūs dėl to, kad silkės 
prašalinamas nuo darbo, jame gyvena.” 
Darbininkai užimti prie na
mų statymo darbo, atlieka^ 
mojo lauke, paprastai užsto
jus žiemai, su josios šalčiais, 
turi pertraukti savo darbą. 
Taipogi darbininkai, užimti 
ūkės darbais, pasibaigus lau
kų darbams, patenka į be
darbių eilę. Toksai pat liki
mas patinka ir visą didelį 
skaitlių darbininkų, užimtų 
vasarą prie geležinkelių dar
bų. Tas pats ir su darbinin
kais, tarnaujančiais taip va
dinamoje vidurinėje laivi 
ninkvstėje (ežeruose bei u- 
pėse), kadangi apklojęs van- Į 
deni ledas pasidaro neprašą-, 
ninama iki pavasario kliū
tim laivininkystei. Sanry- 
šyje su visa kuom šituom, 
susimažina ir darbai kai-ku- 
riose pramonijos šakose.

„Suglaudžiant visus šituos 
veiksnius krūvon, męs gau
name gan ilgą eilę priežas
čių, kurios metas iš meto, a- 
tėjus žiemai, išmeta dideli 
skaitlių žmonių Į pulkus be-j 
darbių, kas žiemą užplau-. 
kiančių Amerikos miestus.! 
Ir kol visi augščiaus išvar
dinti darbai priklausys nuo 
persimainančio oro, vargu 
galima bus rasti priemonių 
tai nuoalt atsikartojančiai 
nelaimei prašalinti.”

Argi tai ne Don Kišotai? 
-Jie mano rengties kovon su 
gamta darbo sąlygų dėlei, o 
ne su kapitalistų išdirbystės 
netikusia sistema. Ką jus, 
vargdieniai darbininkai, ma
note apie tokius bobiškus 
pliauškimus? Kiekvienas 
doras žmogus sarmatytųsi 
juokties iš kitų vargo. Bet 
ar jiems tas rupi ? Ar rupi 
jiems darbininkų gerovė? 
Visai ne! Jie tik stengias 
žmogui akis apdumti, kad 
jis kartais nepatikėtų, kad 
čia privatiškoji nuosavybė 
kalta. Tai vyriausioji musų 
tautiečių užduotis — aiškin
ti dalykus išvirkščiai. Bet 
ar galima laukti iš jų ko ki
to? Kas gi girdėjo kad va
gilius, pertekliuje gyvenda
mas vien iš savo amato, tar
tų Į visuomenę: „Dabokit sa
vo kišenius, nes aš iš jų tun- 
ku. o jus Įpuolat vargan tik 
todėl, kad savęs neapsisau- 
gojat?” Laimingas tas, ku
ris” žmogaus paskutinius 
marškinius nuplėšęs gali da 
pasijuokti iš jo kvailumo.... 
Pasisamdo keliatą išgamų, 
kurie už keliatą skatikų bei 
stiklą raugalo yra pasirengę 
parduot savo sąžinę ir pilti 
purvus ant darbininkų kle- 
sos. Tegul visi kiaurai žemę 
prasmenga, bile tik jiems ge
ra.

Štai dar kaip jie aiškina 
šių metų bedarbės, o gal ir 
busiančiojo krizio priežastį:

„Tokios tai yra, taip sa
kant. gamtinės bedarbės 
priežastis, kurios ypač šįmet 
neprielankios darbininkams. 
Tečiaus. apart šių visų prie
žasčių. šįmet įsipynė tan 
mazgan dar ir kitų, politiš
kos kilmės, priežasčių, ku
rios šįmet labai padidino be
darbių armiją.”

Toliaus jie išdėsto tas po
litiškas priežastis — muitų 
numušimą, bet vis pagal sa
vo kurpalio; pagaliaus išve
da, kad muitų numušimas 
nei kiek neužkenkia išdirbv- 
stei, tik dar platina ją. Dirb
tuvės yra uždaromos ne dėl 
prekių konkurencijos, o tik 
todėl, kad nekuriose iš jų v- 
ra vartojamos labai senos, 
netikusios mašinos, kurios 
šiandieninėj pramonėj nega
li išlaikyt konkurenciją. Vi
są bėdą suverčia ant to, kad 
šimet nėra žiemos, nėra šal
čių. Girdi, daug darbo bu
tų prie ledų laužymo, ir miš- j 
kuose. Tai tau. bobų t, ir de- j 
vintinės! Dėl žiemos ir šal
čių pasidaro bedarbė, o ne
sant žiemos ir šalčių sunku 
gauti darbas. Tai lygiai taip. j 
kaip bobelė aiškino: ”Silkės

Apie kenksmingumą pri
vatinės nuosavybės „Lietu
va” nei neužsimena, nes tai, 
mat, nesutinka su bankie- 
riaus ideologija.. Štai kuo
mi yra alkani žmonės maiti
nami. Tai tokį susipratimą 
teikia tamsiems savo tautie
čiams „Lietuva.” Nieko ne
galima sakyti, juk tai tautiš
kas piragaitis!

P. A. Jančauskas.

susirinko daugiau, nes tikė- murma sau po nosia. Žmonės tuviškų knygų skyrius įves- tis. Svetimtaučiams jau nu
josi, kad šiuom kartu dar 
puikesne prakalbą pasakys. 
Bet išėjo visai atbulai. Drg. 
Dargužis kalbėjo temoj: 
„Pilietystės naudingumas,’ 
bet apie tai visai mažai pa
sakė. Tiesa, aiškino, kad 
turint balsavimo teises gali
ma pagerint savo krašto val
džią ir prilygino, kaip ten 
Chicagoj kokis lietuvis iš
siuntė savo tikrą moterį Į 
Lietuvą, o kokia tai mergina 
atvažiavo iš Lietuvos ir da
bar gyvena su juom visai 
šeimyniškai. Na ir ėmė kas 
ten iš lietuvių ir pranešė a- 
pie tai vietinei valdžiai. Tas 
žmogus tapo patrauktas į 
teismą, bet niekas iš to nei
šėjo, teismas jį išteisino, sa
kydamas, kad niekas nematė 
ar jie turėjo su ja ly
tiškus susinėsimus ar ne. 
Drg. Dargužis mano, kad 
toks teisėjas negeras ir ge- 

' ri piliečiai tokio teisėjo tu
rėtų nerinkt. Esą, kam rei-

s

musų lietuviai kaip griebė 
už kėdžių ir bonkų, kaip ė- 
mė dirbti airiams kailį, tai 
kraujas grindimis plūdo. Du 
„kazoku” taip sudirbo, kad 
nuvežė ligonbutin be žado. 
Lietuviai paskui pabėgo ir iš 
šito miesto, palikę gerus dar
bus. Tai vis žmonės, kurie 
Dievą gaudo su razginėmis.

P.

ėmė šaukti: „Garsiau! gar
siau!” Tvarkos vedėjas sa
ko: „Tykiau, tykiau užsilai- 
kykit.” Jam atkerta: „O tu 
ar girdi, ką jie tenai mur
ma? Aš kad užsimokėjau, 
tai noriu ir girdėt.” Ir taip , „
visi ėmė rękt „grsįau.” Bęt j ir kokiuo budu galima gauti 
tie da labiau nusigandę vi- knygas.

Čia yra ir lietuviškas kny- 
galo žmonės pasipiktinę ė- gvnas, kurį užlaiko „Švie- 
mė visaip kaukt, o kiti rėkė: sos” draugija, bet labai ne- 
„Gana jau, gana, uždaryki-1 paranku tenai gauti knygas; 
te.” Na, ir uždarė. Kun. j kartais nueini, tai knygiaus 
Staškunas kaip skilandis pa-1 nerandi, arba kokis draugy- 
raudo iš gėdos, nes taip agi- i stės mitingas svetainėje, tai 
tavo per pamokslus, kad ei- pažiūrėjęs per duris ir va
tų „ant teatro” ir dabar su- j žiuok namo. Keli metai 
sirinkę visi katalikai tokį! atgal buvo daug parankiau; 
lermą kelia, tik socijalistai i būdavo paskirtos valandos 
užsilaiko ramiai. Į knygynui; dabar visa ”Š.”

Sausio 1, t. y. per naujus draugija lyg apmirus, 
metus, Socijalistų Jaunimo Juozo Sūnūs.

tas jau keliatas mėnesių, tik sibodo kalbėt apie musų tau- 
labai mažai kas jį žino, kad tos karžygius ir jie ant tos 
niekur nieko da nepagarsi- gatvės parduoda visus savo 

' no. Kažin kodėl nepranešė 
Į tie, kurie rūpinosi jo įstei
gimu. Geistina butų, kad 

į praneštų nurodydami vietą
i
i
sai neapverčia liežuvio. Ant 

' ortai n 7mAnaa rmcinilrtino a_

MONTELLO, MASS. 
Katalikų vakaras.

30 gruodžio pasipylė pla
katai: „L. Rymo katalikų 
jaunimo vakaras su prakal
bomis ir žaidimais.” Nuė
jau, manydama išgirsti ką i 
nors naudingo. Ant pagrin- ■ 
dų sėdėjo 7 kunigiški kalbė- , . - , .. ,. . .- , ...
tojai. Na, ir pradėjo. Klie- j j™ dar liudininkų, kad jie 
rikas Varmauskas sako:i\url baskus susinėsimus.^-— 
’-Sio Ratelio užduotis mokm--;Vr neSa"V%kad JAe I <>ar,atllk<,1 ,’r SS?;,.dau?!aJ1 
ties apšvietos ir žaisti ’base- 
bal’.„ Keista klieriko ap- 
švieta; be žaisdami bolėmis 
greičiau dantis išsidaužysi, 
o neapsišviesi. Potam iš 
Cambridge kun. Krasnickas 
nurodė, kad tarpe lietuvių 
yra įvairių pažiūrų žmonių, 
vieni dirbą gerus kelius, o 
antri kasą duobes, kad kiti 
įpultų. Su tuo išvedimu ir

i aš sutinku, štai Montellos 
progresiviški lietuviai liau
dies namą pasistatė eidami 
mokslo keliu, o atžagareiviš- 

; kieji šv. Kazimiero draugi- i 
‘jos katalikai priešinos tam: 
kiek įmanydami. Reiškia, 
jie kasė duobę kitiems, bet

■ gi patįs į ją įpuolė, nes namo 
draugija visai jų dabar ne-

i priima.
Toliaus kun. Krasnickas 

nusiskundė, kad socijalistai 
ir tautiečiai ima viršų ant 
katalikų. Girdi, jus matote 
ir Brocktone dideles draugi
jas, kurios vadina pušinu 

į (? Red.),katalikišką mažą 
: draugystėlę prispyrę į kam
pą. Tas teisybė. Šios drau
gijos neatiduoda airių vys
kupui bažnyčios ir jos turto, 
už tai kunigai ir vadina jas 
pušinu.

Paskui kalbėjo O. Kašėtai
tė apie tautą. Kun. Urbana
vičius išgyrė jaunimo rateli, 
o kitą dalį jaunuomenės iš
vadino "supuvusia.” Jeigu 
kunigas vadintų Rymo Ka
talikų jaunimą supuvusiu, 

, tad ir aš tam pritarčiau; nes 
kad ir tą patį vakarą prisi- i 
rašė vyrus pametusios mo- ■ 

į terįs ir kelios senmergės, 
i Gražus tai jaunimas! Pa-;
tarlina visiems tos rūšies 
gaivalams kraustvties Į tą 
Rateli.*-

Apie kitų graborių kalbas 
nėra reikalo į laikraštį dėti, 
tie patis save sukritikavo 
Iš publikos girdėjosi šneka: 
„Šis vakaras gal ant septy-

I

i

’ r Vi

metus, Socijalistų Jaunimo 
Ratelis vaidino 3 veiksmų 
dramų „Paskutinė banga,” Į 
Vaidinimas pavyko kuopui- 
kiausia; visi savo roles atli
ko artistiškai. Nors vakaro 
surengimas gana brangiai 
atsiėjo, bet apmokėjus lėšas,

1 namus. Vienas anglas, 65 
■ metų senelis, sykį manęs už
klausė: „Iš kur jūsų žmonės 
atvyko ir kur jie augę?” Jis 
dar nematęs tokių žmonių 
savo gyvenime.

Ar nelaikąs jau butų, vy
ručiai, pažiūrėti, ką męs tuo
mi atsieksime. Ant ‘tmusų 
galvų kabo juodas debesys, 
juodas rytojus, o męs vis da 
šaukiame tokiais balsais, 
kaip Afrikos girių gyvento
jai.

Nors aš rašydamas šitą ži
nią žinau, kad nepagerinsiu 
visų blogų papročių, tai vis
gi turiu viltį, kad nors tie, 
kurie perskaitys šiuos ma
no žodžius, tokių revoliucijų 
kitą sykį nebedarys ant 
Knox st. Čia jau su mumis 

j ir valdžia gyvuliškai elgias. 
Tur būt čia kokis lietuvis no
rėjo kokio bulvių medalio 
nuo policijos, nes pradėjo 
skųsti. Dar nėra tikrai ži
noma, bet tur būt sužinosi
me to žmogelio vardą ir pra
vardę. Šerifai pradėjo pas 
lietuvius ir lenkus jau kra
tas daryt dėl degtinės, o deg
tinę nešdami pradėjo rasti 
ir visokių audeklų iš audinv- 
čių prineštų. Pradėjo areš
tuoti ir traukti žmones teis
man. Nubaudžia pinigiškai 
ir iš darbo išvaro. Sako, 
„polenderiai” visi vagįs. Ir 
kitos dirbtuvės pradėjo į lie-

Į
tI I

Scranton, P. — 29 gruo
džio čia buvo nelaimingas 
atsitikimas. V. Kliučinsktr- 
tis, 11 metų vaikas, peršovė' 
9 metų amžiaus Franą Ra- 
gaišuką. Kulipka pataikė 
krūtinėn ir negalima jos su
rasti. LigonbuČio daktarai 
sakė, kad biskį jam sutvirtė
jus nuims su X-špindulių pa- 
gelba paveikslą ir gal tuo
met pasirodys, kur ju nusė
dus. šovikas buvo pabėgęs, 
bet suimtas. V. Ragaišis.HUDSON, MASS.

Atvažiavus man čionai 
prieš Kalėdas pasitaikė tuo
jaus ir darbas gauti robar- 
nėj. Eidamas jau trečią die
ną dirbti, kaip paprastai, 
ani pietų Įsidėjau mėsos, o 
buvo tai pėtnyčia. Pamatė 
tai vienas katalikas ir pašo
ko: „Tai tu šiandien mėsą 
ėdi?” Aš pradėjau klausi
nėt, kas jam pasidarė, ar iš 
proto išėjo, kad taip nusi
gando pamatęs mėsą. O jis 
kaip griebs mano valgi, kaip 
duos Į žeme: „Tai tu cicilis- 
tas, rup !... Pasišaukė kitus 
savo sėbrus ir pradėjo mane 
klausinėt, ar aš tikiu i Die-

Benld, III. — Darbai ang- 
liakasyklose eina nepras
čiausia, bet pribuvus iš ki
tur sunku darbas gauti. Iš 
2,000 angliakasių čia per pe
reitus metus 3 užmušė. An- 
gliakasia sako, kad tai la
bai „gerai.” J. J. Guzevičia.

j desėtko dol. Publikos atsi- 
j lankė 200 su viršum ir visi 
■ užsilaikė kuoramiausia, nes 

v ;buvo užganėdinti geru loši- 
Jisai tikisi, kad imu. Tarpe aktų buvo p.

’ deklamacija ir
I pasikalbėjimai „Maikio su 
Tėvu.”

Kun. Staškunas 4 sausio 
kų, apie kuriuos tapus pilie- pasakė, kad jisai suvienys 
čiu vertėtų pasirūpinti, o ne j visas lietuviškas draugystes 
kaip ten kas gyvena. Aš nie- i po savo sijonu, išskiriant šo
ko nesakyčiau prieš tai, jei-' “ ’’ " 
gu jau ne tiek daug butų tų 
išvadžiojimų. Apie tokį 
menkniekį kalbėt prieš pub
liką, ypač į darbininkų klesą, 
kuri turi daug svarbesnių 
reikalų, kurie vertėtų nu
rodyti, labai netaktiška iš 
kalėtojo pusės. Ir kas blo
giausia, kad draugas per
daug šposauja prieš publiką. 
Užveda, rodos rimtesnį da
lyką, o žiūrėk vėl įsiklampo- 
jo į kokias baikas, taip kad 
tas pats dalykas palieka be 
vertės. Ir kone visa kalba 
susidėjo iš tokių baikelių. 
kurios jokios vertės neturi. 
Žinoma, kaip kuriam patiko 
ir plojo rankom, Jbet rimtes
niems, kurie jau maž-daug 
apsišvietę, tai nė šis nė tas. 
Ot, merginoms tai patiko,; 
nes draugas Dargužis iš-; 
gyrė, kad Rockfordo mergi-I 
nos daug gražesnės, negu 
Chicagos. O gal dėl to, kad I 
merginoms patikti, taip | 
daug ir šposąvo, nes matė, 
kad merginos daugiausia i

! juokėsi.
Po prakalbų deklamavo: 

, pp. Punčienė ir Merčaitienė. 
i Po tam buvo pastatyta kal- 
'bėtojui klausimas: dėlko da- 
į bar bedarbė atsirado? Drg. 
Darg. aiškino: „Dėlto dabar 

i yra daug bedarbių, kad 
i kuomet dar geriau eina dar
bai. tai žmonės jieško vis 
kad su didesne mokesčia. 
Arba kiti palinksta prie tin
ginio ir nenori dirbti pras
tesnio darbo, tikėdamiesi.

i lovoj guli ? Drg. Dargužis 
I pasigyrė, kad jie tenai pasi- 
j stengę surinkt faktus apie 
j tą merginą ir rašysią kur jie 
| tenai žino. <...................  '
I tą merginą sugrąžins atgal i Škėmienės 
i Į Lietuvą.

Taigi man rodosi, kad y 
Į ra daug naudingesnių daly

i

j ne patįs save suKntiKavo.;
Iš publikos girdėjosi šneka:.

j „Šis vakaras gal ant septy- Į v____ ____ __ _______
j nių brolių miegančių yra a- j ka(j toliau gaus geresni, bet 
i pieravotas. Istikro, miega-! kuomet ištuština kišenius,
lių ir buvo.

Jauna Mergaitė.
ROCKFORD. II.

Nevykusios prakalbos.
Amerikos Lietuvių Ukėsų 

Kliubas surengė andai pra
kalbas Woodman Hali sve
tainėj. Žmonės susirinko 
ant paskirto laiko, bet nega
lėjo Įeiti, nes duris užrakin
tos ir niekur rakto negauna. 
Ir taip bėgiojo šen ir ten a- 
pie valandą ir pusę jieškoda- 
mi durininko, bet niekur ne
surado. Paskui dažinota, 
kad jis girtas kur ten guli. 
Nuėjo prašyt pas socijalis
tus, kad leistų Į „Socialist j 
Headęuarters.” Nors ten. 
svetainė nedidelė, bet iš bė- | 
dos sutilpo visa publika, i 
Prasidėjo ir prakalbos. Kal
bėjo drg. Dargužis iš Chica- 
gos. Dargužis jau antru 
kartu čia kalbėjo: pirmu 
kartu jo kalba publikai 
patiko, todėl dabar žmonių

j tuomet jau dirbtų ir bile ko
ki darbą, bet jau negali gau
ti.” Toliau susigriebė ir 
pradėjo aiškint, kad dabarti
nę bedarbę pagimdė demok- 

| ratų valdžia, numušdama 
muitus ant įvežamų produk
tų. Kaip jis išrišo tą klausi
mą. aš nežinau, nes aš aplei

dau svetainę.
27 gruod. šv. Mykolo Dr- 

stė statė ant scenos du vei
kalu : „Nesipriešink" ir „Me
dicinos Daktaras.” Veikalė
liai butų neblogi, tiktai reik 
gerai sulošti, o mikučiai su
lošė visiškai prastai. Mat, 
kelis sykiu pasižiurėjo, kaip 
lošia socijalistai, Amer. Liet. 
Ukėsų Kliubas ir Socijalistų 
Jaunimo Ratelis, tai ir jie 
jau sumanė taip sulošti, bet 
nenusisekė. "Nesipriešink” 
dar šiaip taip išėjo, bet kaip 
pradėjo lošt „Medicinos Da
ktaras,” tai juokais negali 
trivot. Išėjo ant scenos, už
pakalius atsukti publiką ir

I

r. . r. 7:-----------  . x į Kitos airotuves praaejo į įie-
cijalistus, nes tie esą ne ne-j vą. Bet aš tiems dievočiams i tuvius prastai žiūrėti. O tai 
tuviai. (Tai kas jie tokie?) taip atsakiau, kad jų ne 
Bet vargiai jam pasiseks ap-! praustos burnos tuojaus už

: tuviai. (Tai kas jie'tokie?); tam atsakiau
J ZT> J ••• • 1 ! *

Forest City, Pa. — Darbš- 
tesniems vyrams pasidarba
vus čia tapo sutverta daini
ninkų ir teatrališka draugi
ja, kuri pavadinta Vinco Ku
dirkos vardu. Jau mokina
si „Amerika Pirtije.” 

A. M. Makauskas.

vis tamsybės pasekmės. Ge
ri katalikai bijo skaityt nau- 

j dingas knygas ir laikraščius, 
' o kurie tik skaito, to jau ne
daro. Sokolovas.

supt visas draugijas, išsky-į sidarė. Negalėdami žodžiu 
rus S. L.^A^kp., šv. Mykolo, mane įveikti, karšti katali-i 

grasinti man 
'Jau kad duosim

■ kur susigavę, tai duosim,” i
> sako.

Ir štai atėjus subatai aš 
nuvažiavau su savo švoger- 
ka į Melbourn’ą. Einant 
mums gatve, iššoka iš saliu- 

; no tie katalikai, jau gerai už- 
i piltom akim, ir vienas jau 

. taiko man į akį. Bet ant jų 
i nelaimės pasitaikė čia ir du 
aniuolai sargai ir kad gi 

, trauks lazdomis tam dievo- 
į čiui per šventą jo kuprą, net 
septynis kartus nabagas su
sirietė.

Čia ir pasirodo visa tų ka
talikų dora. Pėtnyčioj mė- 

; sos jie bijosi, griekas, bet 
; girtuokliauti saliunuose, už
puldinėti ant žmonių ir mu- 

: šties jie nesibijo, tame nėra 
jokio grieko. Liūdna ir pa- 

l mislvt. kaip tie žmonės sude- 
moralizuoti, kaip giliai jie 
purvyne paskendę. Užeik 

: pas juos į namus: vyrai ir į 
: merginos susėdę apie bačką, i
■ ant armonikų birbina, geria, i 
i staugia nežmogaus balsu. 
; blevyzgoja, o kartais tokis
balius užsibaigia ir kraujo 

į praliejimu. Toks atsitiki
mas buvo naujų metų vaka
re vienos dievobaimingos 
šeimynos namuose. Parsi
traukė bačkutę alaus, gėrė, 
gėrė, o paskui kaip ėmė muš-1 
ties, tai kraujas į visas puses 
tiškėjo. N. S—ckas.

LEMTSTON. ME.
Čia yra pagarsėjusi gatvė, 

kuri vadinasi Knox st. Ap
gyventa ji lietuviais. Jei rei
kėtų tos gatvės visi atsiki- 
mai aprašvti, tai prisieitų - ------------------
nusamdyti* ant čielų metų miestukas labai mažas ir ne- 
laikraščio skiltis. Kaip už- daug kas apie jį žino, o te
eini subatom ir nedėliom ta 
gatve, tai išgirsti visokių 
meliodijų. Vieni birbina ant 
armonikų, kiti dainuoja ir 
staugia vilkų balsais, ,da kiti 
skaidosi sau pakaušius. Yra 
ir tokių, ką per naktį kale
na dantis prieš kits kitą. Pa
sitaiko ir taip, kad nakties 
tylumoj vyras išveja savo 
moterį ant gatvės. Kartais 
užeina tokia audra vidurna
kti.", kad, rodos, pekla jau at
sivėrė. Ir jei eini ta gatve, 
tai turi gerai žvalgyties, kad 
negautum per makaulę. Jei 
pamatei girtą lietuvį, tai len
kis ištolo, nes ir pažinti greit 
galima — bliauna kaip jau-

I
I o gal ir S. Daukanto dr-stę. kai pradėjo 
; Kitos draugijos į jo kromelį; kumštimis: 
jau tikrai nelys. Mat, kuni
gėlis labai pyksta, kad pas

i socijalistus jau daugiau at-
i silanko publikos, negu pas jį, 
o pas jį skolos nesimažina, 
bet didinasi, ir žmonės jau

i nelabai nori duot, taigi, ku-
i nigėlį ima baimė, kad ir 
jam neužeitų sunkus laikai., 
paskui neišrhaitins nė savo 
gaspadinės.

Zanemunčikas.
VVATERBURY, CONN.
Gruodžio 26 d. teatrališka 

draugija „Aidas” parengė 
pasilinksminimo vakarą. 
Publikos buvo gana daug. 
Vakaro rengėjai uždraudė 
šokti šokius valdžios drau
džiamus, kuriuos Waterbu- 
ry‘o gatviniai sportai labai 
mėgsta šokti, taipgi ir mer
ginos jiems panašios, be jo
kios gėdos šoka. Kiek laiko 
atgal vieną tokių merginų 
karštai prisikabino prie So
cijalistų Choro dainuoti, bet 
tuoj pametė, girdi, gėda, iš 
jos juokiasi. Bet šokti to
kius šlykščius šokius nėra 
gėdos.

28 d. gruodžio p. M. Pet- 
rauckas parengė čia koncer
tą. Koncerte dalyvavo dai
nininkai p. M. Petrauskas, 
p-lė Pricevičiutė, smuikorius 
p. M. Brazauckas, pijanistas 
S. Morra. Publikos buvo 
pilna svetainė.

31 gruodžio parapijonai 
vaidino „Genavaitę” parapi
jos naudai. Publikos buvo 
daug, bet lošė visai prastai. 
Turbut nė nenorėjo geriau 
atlikti, nes netik lošė pras
tai, bet ir neturėjo reikalin
gų daiktų. Paveikslan, jų 
trimitai, kuriais visokius 
gandus paduoda, tai iš de
šimtukų štoro birbynukė ir 
ta pati da sugedo. Elnę pa
darė iš mergaitės, juodą 
skarmalą užrišo ant galvos 
ir atliktas kriukis. Sigitas 
nors taip neklydo kalboj, bet 
kalba buvo labai prasta kai
po kunigaikščio. Kalbėjo 
stovėdamas, tartum persi
valgęs. O jau Golius Sigitui 
sugrįžus iš karės, kaip ėmė 
teisinties už Genavaitės nu
žudymą, tokiu netikusiu bal
su, tai daugelis sakė, kad jį 
tik nutraukt nuo pagrindų.

Taipgi girdėjau, kad mie
sto knygyne yra ir lie-

v

i

i

KAS MUMS
RŠAOMA

Montello, Mass. — 10 sau- 
Isio buvo Piliečių D-jos ba
lius su žaidimais. Visų pir
miausia lietuvių benas pa- 
griežė, paskui drg. J. B. 
Smelstorius pasakė prakal
bą apie variakasių kovą Ca- 
lumet, Mich., ir kapitalistiš
kos valdžios šunybes; primi
nė, kad per ištikimų kapita
listams „piliečių” provokaci
ją kūčių vakare žuvo 73 ypa
tos. Ragino visus imtis u- 
kėsiškas popieras ir balsuot 
už geresnę valdžią. Kalba 
publikai patiko, išskyrus ke
lis „Rymo katalikų ratelio” 
peštukus, kurie nemokėjo 
žmoniškai užsilaikyti. Ant 
rytojaus buvo „Vienybės” 

! susirinkimas, kur kalbėjo 
drg. H. Stankus. Čiampa ir 
Paltanavičienė apie tos dr- 
jos reikalus.

Jauna Mergaitė.

Maryville, III. — Anglies 
kasykos pradėjo dirbti tik 
pusę laiko, taip kad sunku ir 
pragyvenimui užsidirbti. Iš 
lietuvių tegul niekas čionai 
nevažiuoja. J. Bulota.

Aurora, III. — Darbai čia 
taip sumažėjo, kad pusė 
žmonių liko be darbo ir be 
pinigų. Sunkus bus gyveni
mas. Pinigų neturįs.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerb. „K.” Red.: -

Jūsų laikraštije No. 2 tū
las „Puslenkis” korespon
dencijoj iš Lawrence, Mass., 
rašo, kad Lawrence’o 
tautininkai sumanė parengt 
diskusijas temoje: „Ar gali 
lietuvaitės vaikščiot su sve
timtaučiais?” Tas diskusijas 
rengė nevien tautininkai, bet 
ir socijalistai (ne visi).

Kadangi Lawrence’o ne- 
kurios lietuvaitės perdaug 
tąsosi su visokiais valkato
mis svetimtaučiais, tai vie
tiniai vaikinai (ne visi) ir 
sumanė parengt vakarą—di
skusijas ir išrišt tą klausi
mą. Nebūtų nieko priešin
go, kad jos vaikščiotų su do
rais vaikinais svetimtau
čiais, bet kad susideda su 
valkatomis, tai tikrai yra ne- 

joms pa
čioms). Kartais pasitaiką 
lietuviui vaikinui išeit su to- 
ka lietuvaite ant gatvės, tai 
tuojaus ir pasijunta apsup
tas būriais airių. Taigi man 
rodos, kad tokios diskusijis 
yra reikalingos.

Taipgi yra manoma tą pa
ti vakarą sutverti (pradžia 
jau yra) bepartivišką lavini
mosi ratelį, kad net ir tos pa
čios merginos, vietoje tąsy- 
ties kur su kokiais valkato
mis, galėtų pasimokyt ką- 
nors geresnio.

Taigi drg. Puslenkis berei
kalingai tas diskusijas pa- 
šiapiate. Tokios korespon
dencijos geriau pritiktų 
„Tarkai,” kuri be mažiausio 
reikalo myli viską šmeižt.

S. Večkys.

Brcckton, Mass. — Kito- gražu (žinoma, 
kių darbų čionai beveik nė
ra, kaip tik čeverykų siuvi
mas, bet pastaruoju laiku ir 
tie sumažėjo. Iš kitur atva
žiavus čionai nemokant to 
amato ir neprigulint ' prie 
Boot and Shoe Workers u- 
nijos tai apie gavimą dar- 

; bo negali būti nė kalbos. To
dėl iš kitur tegul niekas čio
nai nevažiuoja. J. A. Turan

i

Pepperell, Mass. šis

čiaus ir čia yra lietuvių bū
relis, tik labai tamsus. Visi 
beveik dirba popieros dirb
tuvėse, kurių čia yra 3. Už
darbiai neblogiausi, galima 
uždirbt nuo $9 iki $12 j sa
vaitę. Dienomis dirba po 10 
valandų, naktimis po 13. Vi
skas ko čia vaikinams trūk
sta — tai merginų.

A. Veversietis.

Albany, N. Y. — Per Ka
lėdas musų vaikinai susirin
ko su merginomis j vieno 
tautiečio saliuną, atsinešė 
armonikų ir pradėjo šokti vi 
sokias ”uče-kuče.” Pasku’ 
airiai pradėjo muštynę. Tai

PADĖKA.
Viena lietuvė iš RaymoncT, 

Wash., pasirašiusi Žemaite, 
labai dėkuoja Patyrusiai 
Lietuvaitei už pamokinimą, 
kaip gaminti valgius, kuris 
tilpo „Keleivije” keli nume
riai tam atgal. Žemaitė- 
prašo, kad Patyrusi Lie
tuvaitė ir daugiau tokių pa
mokinimų suteiktų.
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džio rago; nuo gumbo kam
paro arba čysto deguto ant 
cukraus. Daug ligų galima 
išgydyt žolėmis, o kitas vėl 
užkalbėti. Taigi man reikia 
tik pasimokint, o tuomet už
sidėsiu tokią kliniką, 
mano parapijonas turi 
ladelphijoj. ir paliksiu 
senatvės daktaru.

— Tėve, man net sunku 
pasidarė besiklausant tavo 
nesąmonių. Tu žinai, kad 
taip niekad negali būti, kam 
tad svajoti apie tai? Tu ži
nai. čia ne Lietuva: čia šalis 
civilizuota ir žmonės apsi
švietę: jei tu pradėtum gy
dyt burtais, visi tave išjuok
tų. o valdžia pasodintų kalė
jiman už apgaudinėjimą 
žmonių. Mokintis gi medi
cinos tau jau per vėlu ir prie 
to da pinigų neturi. Aš tau 
patarčiau eit geriau sniego 
kasti.

Daina karės metu su Japonais. O, LIAUDIE SKRIAUDŽIAMOJI.

kaip 
Phi-' 
ant

Žingsnis prie ap= 
švietos.

— Eik šen. Maike. uzfun-
dysiu.

— Ačiū. tėve, tu žinai, kad
aš negeriu.

—Tai ais-krymo.
—Žiemos laiku ir be ais-

krymo šalta.
— Ol-rait, vaike, tai aš 

pats išsigersiu už tavo svei
katą.

— Ką tas reiškia. tėve, 
kad pas tave šiandien toks 
geras ūpas?

— Vaike, mano galvon at
ėjo didelis pienas. Aš jau 
išvažiuoju.

—Kur?
— i Valparaiso nusiverte- 

tą-
— Ko?
—Mokytis, vaike.
— Bet man rodos, kad tu 

syki tenai bulves jau skutei.
— Maike, aš protestuoju 

prieš tave, kad tu mano gar
bę taip Įžeidei!

— Kada aš tavo garbę i- 
žeidžiau?

— Dabar. Sakai, kad aš nau. Aš gerai prisižiūrėjau
tenai syki bulves jau skutau, į kiaules, kaip Lietuvoj sker- 
}yg kad aš tenai važiuočiau sdavo, o tu. Maike, turi žino- 
vėl bulvių skusti. ti, kad žmogaus sudėjimas

— Atleisk, tėve, jei mano: yra toks pat. kaip ir kiaulės, 
neatsargus patėmijimas i- — Tėve, ar neperdaug be- 
žeidė švelnius tavo jausmus, dieviškai tu čia nukalbėjai, 
bet argi tu tenai nebuvai ? Tu nenori tikėt, kad žmo-

— Jeigu ir bučiau buvęs, gus išsivystė iš beždžionės, o jus galit - siųsdami mums 
tai bulvių nebūčiau skutęs. 
Tu taip prastai apie mane 
nemanyk.

— Tėve, aš vėl priverstas 
prašyti tavęs atleidimo, bet 
turiu tau pasakyti, kad tu 
bereikalo tuo darbu isižeidi. 
Darbas kad ir prasčiausis 
žmogaus nepažemina, o bul
vių skutimas nepriklauso da 
prie prasčiausių darbų. Jau 
mušti bubną ant gatvės prie 
"salaveišių" armijos kur kas 
prastesnis darbas, o vienok 
tu to nesisarmatijai.

— Jes, vaike, aš suprantu, 
kad bulves skusti namie dar
bas nešlekčiausis; kaip dir
bau andai «aliune už kuko- 
rių, tai kasdiena skusdavau 
bulves. Ale kur saliunas, 
vaike, tai ne navarsitetas.

— Bet ar tu žinai, tėve, 
kad Valparaiso universiteto 
studentai veik visi skuta bul
ves?

— Vaike, tu mane išjuoki.
— Na. tiek to su bulvėmis. 

Pasakyk, ko tu nori tenai va
žiuoti ?

— Juk žinai, kad ne 
vių skusti.

— Na tai ko?
— Mokytis.
— Ko mokytis?
— Ant daktaro.
— Ir nejuokauji?
— Vaike, tu žinai.

Taip, vaikia. prie sala- 
veišių buvo geras džiabas. 
ale jie mane išvijo.

— Už ką?
— Pragėriau sukolektuo- 

tus jų pinigus.
— Aš ir maniau, kad tu 

taip padarysi.
— Bet kodėl tu. Maike. ne

nori. kad aš važiuočiau i 
Valparaiso? Gal tu mislini. 
kad iš manęs butų negeras 
daktaras? Jei taip, tai tu 
klysti. Aš. vaike, turiu ne
sulaikomą palinkimą prie o- 
peracijų. Mano akyse taip 
ir stovi visas vidurių sudėji- Įkurt knygyną. Tam tikslui 
mas.

— Iš kurgi jau tas gali tau 
stovėti? Ar tu mokinaisi 
kada anatomijos?

— O kas tai yra ta mano- 
tomija?

— Tai toks mokslas, tėve, 
apie žmogaus kūno sudėji
mą. Ar tu mokinaisi to?

—Ne. vaike, aš to nesimo- 
. kinau. bet ir be to viską ži- 

Sakai. kad aš nau. Aš o-erai prisižiūrėjau

Veik kiekviena lietuvių 
draugija Amerikoj turi pa- 
briežus savo konstitucijoj, ir 
da ant pirmo puslapio: 
"Steigti knygyną, platint ap- 
švietą tarpe savo tautiečių.” 
Tai dailus ir pagirtinas tik
slas ! Vienok mažai kas tuo
mi tikslu rūpinasi. Ikišiol 
taip buvo ir su mumis. Vie
nok smagu ir linksma tart 
žodžius: "Jau męs atbun- 
dam!” štai Lietuvos Sūnų 
Draugija Grand Rapids. 
Mich., 9 d. gruodžio nutarė

bul

liko išrinktas ir komitetas. 
Knygyno komitetas pirmuti
niam savo susirinkime, lai
kytame gruodžio 21 d., ap
svarstęs visapusiškai, atra
do, jog L. S. D. yra da per- 
silpna viena toki darbą atlik
ti. Todėl męs nutarėm atsi
šaukti i visus laikraščius ir 
knygų leidėjus, kad jie prisi
dėtų prie to mus sunkaus 
darbo. Sunkus tai darbas, 
bet naudingas darbas! Ne 
dėl naudos bent kurio vieno, 
bet visuomenės!

Męs prašom visų laikraš
čių. knygų bei brošiūrų lei
dėjų. idant jus teiktumėtės 
mums pagelbėt. Pagelbėt

. pats sulyginai ji su kiaule. bent po vieną egzempliorių
— Ne. vaike; kiaulė du- savo laikraščių. Knygų lei-

i šios neturi ir dangaus kara- dėjai gal teiktųsi prisiųsti 
ilystėn negali Įeiti. bent kiek knygų. O dapil-

— Šiap ar taip, tėve, o d-vmui knygyno leidė-
: man rodos, kad tu ir tai be- Jai ?aĮ teiksis pnsiųst kai- 
■dušei kiaulei operacijos ne- nas« kokias leistų mums 
galėtum da padarvti. Kaip- knygas bei laikraščius. Pa-

Į gi tu gali svajoti apie dary- gelbėkit mums šiuos pirmus 
imą operacijų žmonėms? metus.

— Už tai. vaike, aš noriu 
biskį pasimokyti, kad suži
noti visus daktarų kytru- 
mus. Daktarui, vaike, tik

; kytrumo reikia. Ar tu mis- 
' lini, kad tie daktarai labai 
'daug žino? Pas vieną nu- 
, eik su liga, jis tau liepia dau- 
i giau valgyt; nueik pas kitą, 
j tas duoda tau ricinos, kad —.s ---------
, visai ištuštint tavo pilvą. Ai- leidėją ypatiško spaudimo ir 
skus prieštaravimas. O ką 

j jau kalbėt apie operacijas.
Užmigdo tave. Įdreskia bis- 
kį šoną ar kur kitur, paskui 

i susiu va, užtepa vazelinu ir
paima šimtą dolerių. O jei- Todėl lai šis musų 
sni duoda kokių lekarstų. tai nepasilieka 

[ tik daugiau žmogų užtruci- šaukiančiu.
ja. Kaip as dabar tą viską Laikraščius ir knygas pra- 

' apsvarsčiau, tai tikro dak- šom siųst šiuo antrašu: L. S. 
i taro Amerikoj ir nėra. Kas p. Knygynas, 535 Eleventh 

str., N. W., Grand Rapids, 
Mich., U. S. of A„ o laiškus

Šis musų atsišaukimas pa
liečia nevien Amerikos leidė
jus. bet ir Europos, o ypatin
gai Didžiosios Lietuvos lei
dėjus. (Norint laikraščio ar 
knygų, reikia kreiptis sta
čiai Į redakciją arba pas lei
dėjus per Taišką. Toks abel- 
nas atsišaukimas per laik
rašti nedaro nė Į vieną

t 
«

nė vienas neaųkaus. —Red.) 
Nes nekartą ir jie randa pa-' 
ramą pas mus, dėlto męs ma
nom nenusidėsim prieš jus, j 
Lietuvos laikraščių leidėjai. ‘ 

balsas, ■ 
balsu tyruose

kad aš 
rimtas žmogus, juokais ne
užsiimu... Ko tu taip žiuri i 
mane?

—Zinai, ka tėve!
— Oką? ‘ —
— Aš anąsyk tau sakiau.: 

kad tu didele kvailystę pa
darei prisidėdamas prie "sa- ■ 
laveišių:" bet dabar tau pa-i 
sakysiu, kad verčiau eik tu 
tą pati bubną mušti, negu 
ant daktaro mokytis.

gi tai girdėjo, kad ligą gy
dyt. daleiskim, ricina? Juk 
tas aliejus ir sveiką žmogų susinėsimus prašom siusti 
padaro ligoniu. Arba vėl, - - - — —
liepia ligoniui šviežiu oru 
kvėpuoti, maudytis ir da ki- Rapids, Mich^ U-
tokių kvailysčių pnpasako- - - 
ja. o lekarstų neduoda. Ir 
kas aršiausia, ima už tai pi
nigus. Oro aš galiu ir uždv- 
ką prisikvepuot. Jau aš, 
vaike, ir nesimokinęs dau
giau žinau. Lietuvoj visos 
moteris pas mane ateidavo 
su ligomis. Ir pamačyda- 
vau. Paveizdan, nuo mar- 
matizmo duodavau barsuko 
taukų; nuo priemėčio brie-

sekretoriuas vardu: P. Kau- 
šius, 329 W. Leonard str.

of A.
Širdingai prašom ir kitų 

laikraščių perspausdinti ši 
atsišaukimą savo laikraščių 
skiltyse.

Knygyno Reng. Komite
tas :

Pirm. J. K. Valinskas,
Sekr., P. Rausius,
Kas., Jonas Arminas, 
D-jos pirm., A. Bielskas.

Erškėtinė šįmet rožė pas mus pražydėjo, 
Dievas žmones labai didžiais vargais numylėjo.

Jau lietuviai apie kares daugel prikalbėjo, 
šįmet karės, karės didžios seniai prasidėjo.

Kai iš musų dar nerinko, matės neteisybė, 
Bet dabar jau pasirodė tos karės baisybė.

Kaip bematant mus šalelė ašaroms paskydo, 
Nelaimingąją teisybę jau visi išvydo.

Dievo erškėtinė rykštė šįmet mus užkirto. 
Visi džiaugsmai ir linksmybės ašaromis virto.

Vieni verkia palikdami senuolius tėvelius, 
Kiti savo jaunas žmonas ir mažus vaikelius:

"Sudiev, sudiev” kožnas sakė, "mirtis laukia juoda. 
Neb’matystė... šioj šalelėj man gyvent neduoda.

Neraudosi man už kojų nutvėrus matute, 
Nei ant grabo užsirėmus jaunoji sesute.

Nei brolelių nei giminių negiedos būrelis.
Nebučiuos kakton iš skausmo nebvlvs tėvelis,

Neįneš manęs bažnyčion tarp ištikimųjų. 
Ir maldos jau negirdėsiu prietelių gerųjų.

Kūną leidžiant varpų balsais už mane neskambįs. 
Nieks maldingųjų žmonelių maldoje negriaudins.

Apkas mane ten užmušę japonai pagonis,
Ir sumindys mano kapą su arkliais jų žmonės.

Jau pagelbos iš to nekaip aš nebeturėsiu
Ir tėvelių savo brangių jau neberegėsiu.

Ir po kojų puolu verkdams motinos, tėvelio, 
Meldžiu, kad palaimint teiktųs ant amžino kelio,

Ir nerasit mano niekur kur butų kapelis,
Taip pranyksiu, kaip po medžio menkiausis lapelis... 

Sudiev dabar mano tėve ir brangi matutę.
Sudiev risi mano broliai ir graži sesute;

Sudiev ir brangiausia mano tu Kurklių bažnyčia; 
Sudiev mano numylėta, kurioj augau, grįčia;

Sudiev visiems, kurie kabot šventi paveikslėliai, 
Po kuriais mažas sėdėjau ant kiemo medeliai:
Sudiev ir visoms žolelėms, darželio kvietkelėms: 

Sudiev jums, draugai jaunystės, ir visoms mergelėms. 
Mano moterim nebūsit iš jūsų nei viena.

Visos dabar pasimelskit nors kartą šiandiena...
Sudiev, sudiev, jaunikaičiai, aš nebevaikščiosiu

Ir dainelių jūsų tarpe aš nebedainuosiu..."
Ir važiuodama taip sau vienas nuliūdęs kalbėjau: 

"Sudiev jums, visi takeliai, kuriais vaikštinėjau;
Nemislijau, kad su jumis reiks man persiskirti,

Šitai dabar išvažiuoju svetimoj numirti.”
Pavažiavęs dar netoli vėla atsistojau.

Ir tėvynę savo brangią verkdams peržegnojau; 
Sudiev dar kartą nameliai, jūsų neblankysiu,

Tik raštelį kelis kartus gal da atrašysiu.
Prisiuntė P. Apuokas.

Nuo Redakcijos. Talpinam šitas eiles arba dainą dėl 
kad čia atsispindi daug vargo ir sielos skausmų, ko

kius neseniai turėjo pergyventi musų tėvynės žmonės.
to.

S.

O, liaudie, liaudie skriaudžiamoji, 
Tu minia darbo milžinų!
O, liaudie, liaudie dirbančioji, 
Tu minia vargšų alkanų!

Kodėl tu tik liūdnai vaitoji? 
Ir skundies ant didžių vargų!
Kodėl tu lauki ir maldauji, 
Malonės turčių ir vadų?

Nejau tu tokia neprotinga, 
Kad leidi save priešui mint? 
Ar tu nėši gi taip galinga, 
Kad savo reikalus apgint?

O, liaudie, liaudie alkanoji, 
Minia galiūnų milžinų!
Kodėl tu kenti ir vaitoji, 
Tiek daug turėdama spėkų?

Sukilk ir naują statyk svietą 
Ant laisvės, tiesos pamatų! 
Sušuk: šalin vergija kieta!
Tebun’ liuosvbė dėl visų! B. Šidiškis.
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Ten, kur priespaudoj vaitoja 
Daug nuvargusių žmonių, 
Ten kasdien mirčia grūmoja 
Nuožmi gauja kraugerių.

Tenai žmonės neiškentę 
Didžio skurdo ir skausmų, 
Ėjo būrin susitelkę 
Prie žiemos caro namų.

Jie su tikra vilčia ėjo^ 
Kad jų caras išklausys,
Ir tvirtai jie tam tikėjo,
Kad jis skurdą išnaikins.

Bet, o, caras, tas tironas, 
Kaip sutiko jisai juos?!... 
Anė žodžio jiems netaręs 
Juos paplugdė tuoj kraujuos!

Ir ant gatvių Peterburgo 
Jis įtaisė jiems kapus!
Ten lavonais jų užgrudo 
Miesto skersgatvių kampus.

Jie sukritę ten kraujuose 
Sudejavo: ai, ai, ai!
Ir vaitodami skausmuose 
Šimtai žuvo nekaltai!

Su atdusiu paskutiniu 
Jie sušuko nors silpnai:
— Drebėk, care, tu tirone, 
Tau atkeršys mus darugai!

r *•
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B. Šidiškis.

ALKOHOLIS.
Tavim nieks nenori užsiti- 
kėti ir paguodoti. Taigi jei 
tu vartoji alkoholi, tu papil
dai savžudystę, atiduoda
mas milijonieriams savo - 

j sunkiai uždirbtus grašius 
už nuodus.

Paprastas alkoholis yra 
žinomas žmonijai kaipo vy
no spiritas; tikras vardas jo 
turėtų būti: Nuodas. Šian
dien daug tokių tamsuolių 
atsiranda, kurie ji vartoja 
ir kitiems siulija kaipo vai
stą, nors ir brangiausiai pri
sieina mokėti. Kitas ant tiek 
yra prie to nuodo pripratęs, 
kad paskutinius centus ati
duoda už stiklą raugalo, šei
myną palieka alkaną ir nuo
gą. Žmogus sveiko proto 
neturėtų vartoti alkoholį.

Dėlko jie vartoja alkoho
li? Ar dėlto, kad gerti no
ris? Alkoholis troškulio ne
gali užgesinti, nes ir neno
rint gerti, o išgėrus alkoho
lio jis priverčia gerti vande
ni. Alkoholis džiovina visą 
kūną ir atima vandeni iš kū
no klėtkučių.

Ar męs turime gerti alko
holi sušalę? Eksperimentai 
parodo, kad ne. Pirm išra
dimo termometro buvo tikė
ta, jog alkoholis priduoda ši
lumos kunui, nes žmogus iš
gėręs alkoholio jaučia karš
ti. Tas karštis paeina nuo 
užnuodijimo pilvo. Kaip 
tik žmogus nurija alkoholio, 
o tas negali urnai išgaruoti,, 
tai ant tiek užgauna vidu
rius, kad nervai praneša 

Į smegenims, 
nuodas ir tenai [ 
karštis. Kūno gi šiluma vie- kompanijas pripažinti uniją, 
toj pakilti, da labiau nupuo-; Gubernatorius griežtai atsi- 
Ia. Skaitytojas gali padary- j sakė tai padaryti. Jis pats 
ti bandymą ir be termomet- į buvo nuvažavęs apžiūrėti 
ro (gradusninko) šitokiuo į streiko padėjimą ir sugrįžęs 
budu: užpilk biskį alkoho- pasakė, kad jis nenori i tą 
lio ant kūno ir neapdengk, reikalą daugiau kištis ir ne- 
kad butų jam galima išga- nori nė vienos pusės būti 
ruoti. tada persitikrinsi, jog oriešu, nors ikišiol jis vis 
alkoholis šaldo kūną.

Alkoholis kenkia visiems 
gyvūnams; jis užmuša krali~ 
kus, varles ir kitus mažus1 
gyvūnus momentališkai. Ir 
toks nuodas turėtų būti var-! 
tojamas panašiai kaip strik- 
ninas, arsenikas ir kiti nuo
dai. žmogus nesuprasda
mas medicinos neturėtų be 
gydytojo recepto jo vartoti.

Alkoholis yra dideliu žmo-, 
gaus priešu. Statistika pa-! 
rodo, kad iš 600 vaikų, girnų-' 
šių iš girtuoklių tėvų, 125 y-! 
ra gimę negyvi. Tiesa, to-! . 
kiems yra geriau negimti, į rj0 magnatai likos labai už-

R. Gzell.

Į Iš Calumet padanges.
Calumet, Michigan, varia- 

' kasių kova kasdiena eina 
sunkyn. Dabar Calumet & 
Hecia kasyklų savininkai 
pradėjo grasinti streikie- 
riams išvarymu iš namų, nes 
visi jie gyvena kompanijos 
namuose. Kelios šeimynos 
jau išmesta. Jeigu kapita
listai išpildys savo grasini
mą. tai 1.000 mažų vaikų, ne
kalbant jau apie pačius 

į streikierius ir jų moteris, at
sidurs lauke be šilumos n 
pastogės, kuomet dabar pra
sideda šalčiai ir žiema.

Socijalistų partija šitam 
i streikui ištirti paskyrė tam 
tikrą komisiją, kurion Įeina 
Victor Berger iš Mihvaukee, 
Seymour Stedman iš Chica- 
gos ir Charles E. Russell iš 

i New Yorko. Komisija 
j pribuvo jau streiko apygar- 
don ir pradėjo tyrinėjimus. 
Pereit-oj savaitėj ji buvo nu- 

1 vykus pas Mich. gubernato
rių Ferris’ą ir nurodė, kad 
tas streikas gali būt tuojaus 

jog pilve yra užbaigtas, jeigu tik jis, gu- 
pasidaro bernatorius, norės priverst
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kaltino streikierius. Socija
listai taipgi reikalavo at- 

■. šaukti iš streiko apygardos 
'taip vadinamus deputy šeri
fus ir pastatyti kokias nors 

; . būdas varomiems iš kompa
nijos namų darbininkams.

Teisėjas išdavė W. F. of 
M. unijai injunetioną prieš 

! "piliečių sąjunga," kad ši ne- 
; turi tiesos daugiau depor
tuoti arba užpuldinėti; 
tos unijos organizatorius 
Beto da paliuosuota su vir-i 
šum 100 streikierių, kurie į 
buvo areštuoti ir apkaltinti’ 
už1 pikietavimą. Tuomi va-

bet ketvirtas procentas tu
rėjo neišgydomas ligas, o li
kusieji buvo silpnapročiais 
(idi jotai).

Girtuoklis netik save už
nuodija, bet ir savo vaikus. 
Prageria turtą, sunaikina 
sau sveikatą, jo vaikai lieka 
pastumdėliais, namuose ne
sutikimai.

Darbininke, juk tu ir taip 
jau esi išnaudojamas kapi
talizmo. Kam da tas nuodas, 
kuriuo ir save ir savo šei
myną pastumi tik Į didesni 
vargą? Paskui tave visi iš
juokia ir vadina girtuokliu.

gauti ir pradeda grasinti tei
sėjui atšaukimu jo nuo vie
tos, jeigu jis taip "laužys j- 
statymus.”

Tyrinėjimas parodė, kad 
Calumet & Hecia kompani
ja, kuriai priklauso didesnė 
pusė visų vario kasyklų Mi- 
chigan valstijoj, ir kuri dau
giausia priešinga streikui, 
turi milžinišką pelną. Nuo 
1871 metų, kaip ji tapo ikui- 
ta, dividendų (gryno pelno) 
savo akcijonieriams išmokė
jo jau $121,050,000 ir 
$75,000,000 paaugo jos 
tas. Darbininkams gi

ant 
tur- 
šita
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kompanija per tą laiką pa
statė bažnyčią ir ginklų ar
senalą milicijai, kad žmonės 
dirbtų ir melstųsi, o jeigu 
jie sustreikuos, kad milicijai 
ginklai butų ant vietos. Ir* 
dabar tų ginklų prireikė.

Moyes vėl atvažiavo Į 
streiko apygardą. Ji saugo
ja valstijos šerifai. Mato
mai valdžia pamatė, kad per 
toli nuėjo už kapitalistų rei
kalus, per aiškiai ji kompa
nijoms bernauja, tai dėl a- 
kių apmuilinimo parodo "už
uojautą” ir darbininkams.

Velionio kun. V. Dembskio 
biografijos išleidimo Komi
sijos nariai:
Pirm. Juozas Genkus

120 Grand st., 
Brooklyn, N. Y.

Sekr. A. Augunas
120 Grand st., 

Brooklyn, N. Y.
: Ižd. W. Szibunauskas

120 Grand st., 
Brooklyn, N. Y.

I

Atsišaukimas į Amerikos lietuvių visuomenę.

Nariai:
E. O. Karaliūtė

Peter Stankevičia, *

IS LIETUVOS.

rinių reikalų ministerija, ku
ri tuo tikslu yra jau visą 
planą išdirbusi. Tikimasi 
tokiomis parodomis pakelti 
smulkią visos valstybės pra
monę.

Rokiškis (Zarazų pavieto).
— Rokiškio dvaro savinin
kas gr. Przezdzieckis savo 
miškų dali paskyrė vietos 
žmonėms pardavinėti, girių 
pirkliai daug brangesnę kai
ną jam siūlė.

Degtinė.
pirmą pusmetį, nuo i 
1 d. iki rugsėjo 1 d., 
Rusijos valstybėje

»

Laikraščiuose jau^kaitėte, 
kad neseniai pasimirė.vienas 
žymiųjų žmonių, kunigas į 
Vladislovas Dembskis. Ve
lionis buvo žinomas kaipo 
knygų rašytojas ir kaipo lai
svosios minties platintojas. 
Kas skaitė jo raštus, tas ži
no. su kokia meile velionis 
mylėjo žmoniją ir troško jai 
laisvės.

i

Kun. V. Dembskio nuopel
nams pasidėkavojant, šian
dien Amerikos lietuviai ir sa
vo parapijose nėra taip su
varžyti, ir musų draugijose 
nebeišmėto laukan sąnarių 
už tai,jogei žmogus nesuspė
jo atlikti velykinės išpažin
ties ir t. p. Ačiū kun.Demb- 

L skio raštams ir musų kunigai 
pasidarė truputi nuolaidesni, 
ir šiandien maža kur besiran
da tokių kunigų, kurie, pasi
mirus lietuviui, neprigulin
čiam Į parapiją, nepriimtų 
į aptvertą žarnelę, vadinamą 
‘ ‘kapinėmis”.

Kun. V.Dembskis buvo ži
nomas visiems lietuviams 
Amerikoje ir Lietuvoje savo 
raštais. Gal daug-daug de
šimčių metų prabėgs iki musų 
vaikai susilauks daugiau to
kių kovotojų už laisvę. Todėl 
męs privalome pagerbti tokio 

1 didelio žmogaus atminti, tu
rime išreikšti jam dėkingu
mą, nes ir jis pašventė mums 
savo gyvenimą.

Velionio kun.V. Dembskio 
pagerbimui yra sumanyta iš
leisti plačią jo biografiją, ar
ba jo gyvenimo ir raštų ap
rašymą. Tai bus storoka ir 
labai akyva knyga su velio
nio paveikslu. Knygos pa
baigoje patilps surašąs visų 
tu. kurie prisidės prie velio
nio biografijos išleidimo.

Knygą išleisti kainuos kelis 
šimtus dol. ir bus išleista vi
suomenės lėšomis. Dėlto tai 
męs ir atsišaukiam į Ameri
kos Lietuvių visuomenę, o y- 
patingai Į visus giarbemojo 
velionio Kun. VI. Dembskio 
draugus ir pažįstamus, į pa
žangiąsias laisvas Amerikos 
lietuvių draugijas ir organi
zacijas, kad teiktumėtės, kiek 
išgalėdami,tam tikslui paau
koti. Už auką gausite kun. 
V. Dembskio biografiją.

Knyga, pagal musų aproka- 
vimą, kaštuos 50 centų, tai už 

' auką, nemažesnę, kaip 50 c., 
gausite vieną knyga, o už di
desnį, gausite tiek knygų, 
kiek išpuls už Jūsų auką, ar
ba vieną, prigulmingai nuo 
to,kaip reikalausite.

Aukas priima šito laikraš
čio Redakcija ir pakvitavusi 
jas laikraštyje priduos Kun. 
V. Dembskio Biografijos išlei
dimo Komisijai.

Tikimės, kad Gerbiamo
ji Amerikos Lietuvių visuo
menė neatsisakys paremti šį 
musų sumanymą aukomis ir 
prenumerata, pasiliekame su 
tikra pagodone,

Per
sausio 
visoje 
parduota degtinės už 559- 
194,004 rb.,t. y. daugiau, ne
gu 1912 metaisf 57.236,783 

rub. Kibirais gi skaitant 
parduota tuo laiku perųai

' Pajieškau "brolio "Kazimiero Bub
nio, 9 metai atgal gyveno Mir.ersville, 
Pa Iš ten išvažiavo į III. valtiją. Pa
eina iŠ Suvalkų gub. Marijampolės 
pavieto, Pagermonio gmino, Pakuo
nio parapijos. Jis pats7 ar kas jį ži- 

ino malonės pranešti.
...je,.—“-« -y-—<----■» 1 Jonas Bubnis

gyvenimą. Norinčios susirašinėti, raa- Box 714> Minersyille, Pa.

----------- TISŲ-AT1BAI!------------
Parsiduoda storas rakandų (forni- 

šius) naujų ir senų už labai pigių pre
kę Savininkas išvažiuoja į kitų mie
stų ir užsideda naujų biznį. Informa
cijas suteiksiu per laiškų arba atsilan- 
kykit patįs. Kas norite turėti gerų 
storį fornišių, atsišaukit tuojaus. Vie
ta apgyventa lietuviais jr lenkais. Pi
gi randa. Gera gatvė; taipgi yra du 
automobiliai, jei pirkėjas norėtų, ga
lėtų pirkti ir juos. Atsišaukit tuojaus 
pas:

J. K, VALINSKAS
506 Leonard str, N.W.

sianti degti po 3,000 valandų i m M i
per metus. Miestas mokė- *
siąs už tai kasmet po 2.000 Pajieškau apsivedimui merginos nuo 

i phK t v Hpvpilc 18 iki 27 metų amžiaus; aš esu me-
TV ’.tų. Geistina, kad atsišauktų doroskiek dabar atsieina 15 liktar-į ...........................

I nių Galkino sistemos ir 19 
] paprastųjų (toks dabar yra 
1 miesto apšvietimas), žibalu 
žibinamų. Kontraktas 18- 
kai metų, bet, 12 metų pra
ėjus, miestas gali iš p. Mo- 
nastirskio visą Įtaisymą iš
sipirkti už 75 nuoš. pirmuti
nės vertės.

Žinoma, ta sutartis turi 
būti dar užtvirtinta Varša- 
vos gen.-gubernatoriaus. 
Tad, ar Įvyks, -dar nežinia.

Ir kitiems mažesniems 
miestams verta būtinai apie 
elektros šviesą pagalvoti.

Radviljškij- (Šiaulių ap
skričio) Matulevičienė, už
sieny besimokinusi valgi 
virti, Įsteigė valgyklą.

Mažeikiuose žemaitis 
Glaubertas Įtaisė kinemoto- 
grafą.

("Liet, žin.")

merginos, mylinčios gražų šeimynišką i

I lopėkit ir savo paveikslą prisiųsti (4) 
K. Visgirdą

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

Pajieškau brolio Stanislavo Girdvai
nio, paeinąs iš Viekšnio miestelio, 

i Kauno gub. Apie metai atgal, girdė- 
' jau. gyveno Chicago, III. Atsišaukit 
ar praneškit jo seserei, kuri jau du 
mėnesiai kaip atvažiavus Amerikon.

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

Pajieškau tikro brolio Juozapo Li- 
niaus Kauno gub. ir pav., Krakių v 1- 
sčiaus, Ažytėnų kaimo; pirmiau gyve
no McKees Rocks, Pa. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti, už ką pasi
stengsiu atsilyginti. (4)

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

Pajieškau brolio Martino Šalčio, 
Kauno gub. ir pavieto, šalapuėių kai
mo. Turiu svarbų reikalų. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti. (5) 

Jonas Šaltis
P. O. Box 237, Peily, Pa,

I
Pabėgo su pinigais.

1 * - X1'-'
Vilnius. — Lenkų laikraš- 58,649.966 kibirai degtinės, 

čio "Kurjer- Litetvski" ad-it. v. nr'r'Ą —s- —
ministratorius K. Leščins- 
skis, pasisavinęs apie 1,500 
rublių pinigų, pabėgo ir pa
sislėpė.

t. y. 6,694,456 kibirais ma
žiau, nekaip šiemet.

Šiaulių miesto

Pajieškau dėdės Jurgio Eilėms, Su- | 
valkų gub. Plokščių gmino, Voniš- 
kių kaimo, apie 15 metų Amerikoje. 

: Turiu svarbų reikalų. Jis pats ar 
j kas jį žino malonės pranešti, už kų 
I busiu labai dėkingas. (5)

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

Pajieškau drauge Vinco Račkaucko, 
iš Suvalkų gub., Vilkaviškio uavieto, 
Karkliniu valsčiaus. Geisleriškių kai- 1 
mo; devyni metai kaip gyvena A- 1 
merikoj; taipat pajieškau draugo An- ' 
tano Krijelsko, nuo Lankeliškių, pir- 1 
miau gyveno Brooklyne, dabar neži- i 

| nau kur. Jie patįs ar kas juos žino i 
malones pranešti.

Juozas Vaitkevičia.
21 Evool Str.. S S Glasgow, Scotland,

Pajieškau dė <ės Rafolo Gąlumbau- 
sko. Vartavaliakio sod. ir krikšto mo
tinos P, Brindžiuvieųės Perlojaus sod; 
abu Trakų pav Vilniaus gub. Jie pa
tįs ar kas juos žino malonės pranešti.

Jonas Švedas,
20 Arthur str., Montello, Mass.

Kunigo žebrio byla.
Kunigas Žebris, Poželvos 

(Ukmergės pav.) filijalis- 
tas, Vilniaus teismo rūmų li
ko nubaustas 22 dienom 
tvirtovės už tai, kad mergai
tės vaiką užrašė, kaipo gi
musi iš tėvų, šliubą ėmusių.

Šiauliai.
durna lapkričio 28 d; nutarė 
rupinties miestą apšviest e- 

'lektra. Tuo tikslu daromi 
| jau planai ir apyskaita, kiek 
' apšvietimui paskolos už- 
! traukti.

Kinemotografų cenzūra.
Aplinkraščiu Įsakyta poli

cijai sergėti kinemotogra- 
fuose scenas iš darbininkų 
gyvenimo, kad nebūtų rodo
mos darbininkų gyvenimo 
sunkios sąlygos, kurios ga
lėtų sukelti darbininkų ne
apykantą prieš darbdavius.

Raseiniai. — Aleksandra- 
vo valsčiaus kai-kurio gy- 

;ventojai ruošiasi i Ameriką 
keliauti. Todėlei parduoda 
pigiai savo žemę pačiam pa- 
prusije. Tos žemės gabalai 

lyra Įvairaus diumo — nuo 
10 iki 50 dešimtinių žemės.

Nuteisė studentą už agita
cija.

Šiomis dienomis
Kaune teisiamas studentas 
Sližys už tai, kad važiuoda
mas gelžkeliu tarp Muravjo
vo ir Kuršėnų, stengėsi Vol
gos 109 pulko kareiviui Za- 
charovui Įkalbėti, jog karei
vio padėjimas esąs sunkus, 
nes kareiviai yra verčiami 
šaudyti Į savo tėvus ir bro
lius. Sacharovui gi atrėmus, 
kad jis tą prisikęs daryti, 
Sližys aiškinęs, prisaika ne
santi svarbi, ir prikalbinė
jęs kareivi neklausyti savo 
vyresnybės ir nešaudyti.

Kaltinamasis stud. Sližys 
neprisipažinęs kaltu esąs. 
Vilniaus teismo rūmai nutei- 
-ė ii 5 mėnesiais ir 10 dienų 
tvirtovės ir kai-kurių teisių 
atėmimu.

buvo

Policijos apginklavimas
Įvykus reformai, policijos 

laikymu turės rupinties vi
durinių reikalų ministerija. 
Sulyg apskaitymo, reikės 
tuomet pirkti 47.440 revol
verių, 2,846,400 patronų, 44- 
467 šautuvų ir 91,907 šob- 
liai. Už visus tuos ginklus 
reikės užmokėti bemaž pus
trečio milijono rublių.

i

Į 
j

Baisus atsitikimas.
Iš Piisko atvyko Vilniun 

•1 Pinsko realinės mokyklos 
• mokinių gydyties pas d-rą 
^riovskL Neseniai vieną jų 
'raugą Įkando pagedęs šuo. i 
Šeštadieni. lapkričio 30 d., 
laike lekcijų mokykloje tas 
draugas Įkando ir Įdrėske 24 
savo draugus. Atvykusieji 
mokiniai gydyties priimti Į 
gelžkelio ligonbutį ir kas
dien vaikščioja čiepyties. Į- 
kąstas šuns mokinys jau pa
simirė.

Naujas kaliniams 
aplinkraštis.

Vyriausioji kalėjimų val
dyba išsiuntinėjo visiems ka
lėjimų viršinkams aplinkraš
ti, kuriuo Įsakoma,, kiek ga
lint, visus kalinius versti 
darbą dirbti.

KNYGOS g
“Keleivio” spaudos.

Davatkų Gadzinkos.
Padidinta ir pagerinta šešta 

laida. Labai juokingos .............. 10c.

Kur musų bočiai gyveno
Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c.

Legališki žmogžudžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la

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

Dievo Žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis 

papasakojimas ............................

Beždžionių Prezidentą*.
Šios gadynės pasaka ........

Kodėl aš netikiu j Dievų?
Arba tikėjimo kritika ............

10c

15c

10c.

20c.

Pajieškau brolio Jurgio Puišio, pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., Jur
barko vol.ir parap., Lukšių sodžiaus. 
Apie 14 metų Amerikoj; girdėjau gy- 

i venąs apie Chicago. III. Turiu svarbų 
: reikalų. Jis pats ar kas jį žino ma- 
i lonės pranešti. (5)

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

Pajieškau švogerio Jono Adomai
čio iš Pikelionių sodžiaus. Jezno vol.. 
Trakų pav, Vilniaus gub. Turiu svar
bų reikalų. Meldžiu atsišaukti. (5) 

John Mickus
Box 161. N. Bloomfield, Conn.

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

, Antanina Daukšienė
Box 574, Port, Washington, Wis.

Pajieškau pusbrolių Pranciškaus, 
Antano ir Viktoro Abramavičių, paei- 

■ na iš Kauno gub, Raseinių pavieto, 
Girkalnės parapijos, Piingių kaimo. 

. Pirmiau gyveno Bridgeport, Conn, 
1 po No. 26 Johnson str. Jie patįs ar kas 
; juos žino malonės pranešti 

John J. Chap
1005 Gidean et, Racine, Wis.

LIETUVIAI!
Kaujauskįs mados ratais ir pigiai, 

galit pasisitrt. pas mane. Po ilgų me
tų praktikos, užsidėjau savo 
vę ūr užtikrinu, kad tie, kurie užsisa
kys pas mane rubus, sučėdys pinigų 
ir turės gerus rubus. Todėl meldžiu 
nepamirškit.

A. MITKUS
121 Ames st, MoįĮtįllo, Mass

(4)
X

Draugysčių Reikalai
PIRMASIS DIDELIS BALIUS
Lietuvių Ukesų K Liukas rengia gra

žų pasilinksminimo vakarų subatoj 31 
sausio (January) ),1914 m.. A, O, Hi- 
bernia Hali, 13 East Merrimack str. 
Lowell, Mass. Prasidės 7 vai, vakare 
ir trauksis iki 12 nakties. Lietuvių U- 
kėsų Kliubas yra naujai susitveręs ir 
stengsisi palinksminti susirinkusius 
svečius, nes bus puiki muzika, skra
jojanti krasa, dainos ir visokių gar
džių užkandžių ir tt. Įžanga 25centai. 
Kviečia visus Lowellio ir apielinkės 
lietuvius atsilankyti. KOMITETAS

Laikraščių gabenimas gelž- 
keliais.

Gelžkeliu atstovų suvažia
vime buvo tam tyčia susida
riusios komisijos posėdis, 
kurs svarstė laikraščių ga
benimo klausimą. Šioji ko
misija nutarė gabenti spaus- 
dinius visais traukiniais. 
Siuntinėti gi juos reiks ne 
"traktais,” kas daug laiko 
reikalauja, bet bagažo kvi
tais. Beto, ryšiai su laikraš
čiais neturi būti užlaikomi 
kryžkelių stotyse.

Marijampolės mistą žada 
elektra apšviesti. Beveik jau 
padaryta sutartis su p. Mo- 
nastirskiu, kuris apsiima

i duoti miestui 50 elektros lik- 
j tarinių (apie 10.000 žva- 
’kių), kurių kiekviena galė-

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

naudinga knygutė. Kas yra arba 
mano būti vaikų tėvu ar motina, 
kiekvienas turėtų jų perskaityt. IBe.

Paparčio žiedas
Ir kitos gražios apysakos, ku

riose nurodoma, kaip žmonės įsi
tikėję į visokius burtus ir tt. .... 15c.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsukimais, angliškai ir 
lietuviškai

I

15c

Lengvas būdas išmokt angliškai
Parankiausiai sutaisyta kny- 

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

Anarchizmas'
Pagal Proudhono mokslų. Ver

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

METINIS RAPORTAS
So. Bostono 60 kuopos Lietuviu Soc. Są-gos Amerikoj.

M ETINIS NUVEIKIM AS:
Surengta 13 prakalbų: 3-jos prelekcijos; 9-rios diskusijos; 7 koncertai; 

sulošta 7-ri teatrai; 9-ri vasariniai išvažiavimai; 1 ekskursija. Apvaikščio- 
jimui 1-mos Gegužės surengta didelė paroda.

AUKŲ SURINKTA:
j Streikuojančių darbininkų sušelpimui 
j Politiškųjų kalinių sušelpimui ..................
i Susižeidusiai mergaitei ir vyrui ..............
1 — ■ . — — . , ■ ■ ■'■■■

4

šių metų sėja.
Vilniaus gubernijos vals-- 

tiečiai užsėjo šiemet javais 
376,557 dešimt, žemės. Per
nai gi buvo jųjų užsėta tik 
368.866 deš. žem. Valstie
čių laukai užtai tiek padidė
jo, kad jie prisipirko dau-1 
giau žemės, o iš dalies ir pri- 
siarė nedirbamos.

Gi Viln. gub. dvarininkai 
šiemet užsėjo 248,854 deš. že
mės, o pernai 244,816 dešim- 

' tiniu. ________
i Smulkios pramonės parodos.

Smulkios pramonės paro
dos busią dažnai kartoja
mos. Taip bent norėtų vidu-

AUKOS 60 KP. NAUDAI:
Piano ntrpirkimBl surinkta

Viso

Iš dfg. S. Vileišio paaukauto laikrodėlio pelno liko

ABELNAS PINIGINIS STOVIS:
I L. S. S. A. centrų 1913 m. išmokėta

Išviso 1913 metais 60 kuopos iždan įplaukė
Išlaidų tuo pačiu laikų buvo ......................

Kuopos ižde lieka .................................
Nuo 1912 m. kasoje likusių buvo ............

Dabar L. S. S. 60 kp. kasoj randasi
NARIŲ STOVIS.:

Traukije 1913 metų į 60 kp. įsirašė 
Senų narių kuopoj buvo .......... . ..

Viso
Persikėlę tuo laiku į kitur ..................
Išbraukta iš kuopos per tą laiką ........
Pilnų narių kuopoj yra ........................
Suspenduotųjų ...........................................

Viso

.

$158.75 
. 11.13
. 13.51

t-.

. -M83.39

$16.50
33.65'

$50.15

$163.20

$1,597.05
$1,327.07

.... $269.98

.. .. $28.76

$298.74

........ 58 nariai.
86 

a X
144

.......... 30
.............. 9

n

99 .
99

105 „
n „

Kartu........ .
L. S. S. 60-tos kuopos Valdyba:

Org. J. A. Bekampis, 
Prot rast. J. Klpvas, 

Fin. rast. N. Januška.
. Iždininkas R. Peraickas.

116 narių.

f

I
Pajieškau tėvo Povilo Budgino, iš 

Kauno gub., Raseinių pav., Girdiš
kės parapijos, Pauperių sodos. Aš 
tik pusė metų kaip iš Lietuvos ir noriu 
mielas tėveli, sužinoti, kur esi. Jeigu 
kas jį žino, malonėkit pranešt, už ką 
busiu lai dėkingas. (4)

Petras Budginas.
404 W. 29 st., New York, N. Y. ■

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

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

Pajieškau vyro Petro Mockaus, is 
Kauno gub., Rudžių kaimo, Gaurės 
parapijos. Jis pabėgo nuo manęs 30 
birželio 1912 m. Męs gyvenom tik 5 
menesius, o dabar nežinau kur jis yra. 
ar gyvas ar miręs; jis yra rudų a- 
kių, tamsiai geltonų plaukų, linksmo 
budo, plonios šnektos, 6 pėdų ūgio; 
dirbo prie kriaučių, prie moteriškų 
drabužių ant mašinos. Jis pats ar kas 
tokį žinot malonėkit pranešt, už ką 
busiu labai dėkinga. (6)

Elzbieta Mockienė.
2907 S. Union avė., Chicago, III

Pajieškau dviejų pusbrolių Vincen
to ir Jono Savickų ir pusseserės Ve
ronikos Krikščiūnienės; paeina iš Kau 
no gub., Šiaulių pav., ‘ Radviliškės 
valsčiaus. Kaulinių sodos. Jie patįs 
ar kas juos žino manlonės pranešti 

John Savickas.
33 Calvary str., Waltham, Mass.

Pajieškau dėdės Stanislovo Vežia- 
vičiaus, paeina iš Kauno gubernijos, 
Ukmergės pav.. Vaitkuškės vol., Se- 
vedonių kaimo; turiu svarbų reikalų. 
Jis pats ar kas jį žino molonės pra
nešti.

Į

Alex Vežiavičiųs •
; 320 Charles str., Scranton Pa.

r Pajieškau brolio Leono Karvelio iš 
Kauno gub., Raseinių pav., šigaičiip 
parapijos Drodeinio kaimo ir dėdės 
Aleksandro Sudeikio, Raseijiių pav., 
Vainutės parap., Krauladiškių kaimo; 
jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti..

William Ousra,
130 Pann str., Troop, Pa., 

Lacowanna Ca

DIDELIS METINIS BALIUS
Lietuvos Karaliaus Mindaugio Dr- 

stė, Chicago, III. rengia balių nedėlioj. 
1 vasario (Feb.) 1914 m.. Freiheit 
Turner Svetainėje, 3417 - 21 So. Hal- 
sted str, Chicago I1L Taipgi bus iš 
laimėjimas trijų daiktų vertės $40: 
Auksinis laikrodėlis gvarantuotas ant 
20 metų $25; Albumas fotografijoms 
— $10; Auksinė pluksna 14 k. — $5; 
Pradžia 4 vai. po pietų, Įžanga 25c, 
porai, Gerbiamieji lietuviai ir lietu
vaitės, kviečiame visus atsislankyti 
ant to musų iškilmingo baliaus. Atsi- 
lankusieji linksmai praleisit laikų ir 
busit užganėdinti. (5)

Kviečia KOMITETAS
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Pajieškau apsivedimui ■ merginos, 
mokančios rašyti, ne senesnės kaip 
28 metų. Aš esu 23 metų amžiaus 
Geistina, kad atsišauktų laisvų pažiū
rų ir sutinkančios imti civiliškų šliu- 
bų,

' * . K. S. Serbentas.
KM0 Hamilton avė.. N, W,

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau draugo, kurs paėmė nuo 
manęs $80.00 pinigais ir auksinį laik
rodėlį su retežėliu ir prasišalino ne
žinau kur. Ant laikrodėlio raidės W. 
M. vertas $60,

Jis paeina iš Suvalkų gubernijos, 
Alytaus parapijos, apie 24 metų am
žiaus, 5 pėdų Ir 4 colių augščio, tam
siai geltonų plaukų, tamsaus veido, 
didelės nosies, palenktos į kairę pusę; 
šneka lietuviškai angliškai ir lenkiš
kai Kas jį žinot malonėkit praneštu 
už kų busiu labai dėkingas

Felix Chirkel (7)
P O Bos 70, Harvood, Minės, Pa.

Pajieškau -dėdės Juozapo-Mikolo A- 
kelaičįo iš Kauno gub., Cedravos pa
rapijos, Rokonių sodžiaus; pirmiaus 
gyveno apie New Yorkų, dabar ne
žinau kur. Turiu svarbų reikalų. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Jonas Akelaitis
P. O, Box 31, Oilwine, Iowa

Pajieškau švogerio Pov. Lūžio čeki
ški ų sod. Vilkijos vol, Kauno gub, 
apie 7 metai kaip Amerikoj; jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti, nes tu 
rju svarbų reikųlų.

Juozas Sunelaitis.
■9 Winter -Court. AVorcester, .Mass.

Pajieškau Motiejaus Vasario iš

Pajieškau tetos Mikalinos Liepeš- 
kienės ir pusbrolio Antano Čapliko, 
abudu iš Vilniaus gub., Trakų pav.. 
Merkinės parapijos; trįs metai atgal 
gyveno Cambridge. Mass., dabar ne
žinau kur. Jie patįs ar kas juos ži
no malonės pranešti, už kų busiu la
bai dėkingas.

Julius Baltulionis.
R. F. D, No, 3, Rockville, Conn,

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ" Už ORGANĄ
Lietuvių Mokslo Draugystė* 

Pittsburgh, Pa.

t i

.t

Pajieškau sesers Onos Munstaitės, 
i iš Kauno g., Telšių pav.. Žarėnų pa- 
• rapijos, Liudvikavo kaimo. Aš esu 4 
■ menesiai kaip iš Lietuvos ir turiu la- 
Į bai svarbų reikalą. 20 metų kaip A- 
j merikoj; girdėjau gyvena kur apie 
: Chicago. III., o dabar nežinau kur. 
Ji pati ar kas ją žino malonės pra
nešti.

Frank Munstis.
80 Vine str., Montello, Mass. Į

I

Palaimintos Lietuvos Dr-stė
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str., Chicago, UI, 
Prezidento pag. — A. Jamkevičia, 

1916 Canalport ave„ Chicago, m 
Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 

1616 So, Halsted st, Chicago. UI. 
Finansų Raštininkas — J. Syker, 

5047 W, 32 str., Cicero, m, 
Kasierius — L, Kaspar,
3131 So. Wentavort avė., Chicago, III. 
Organizatorius — A. Jamkevičiua,

1916 Canalport avė, Chicago, IU.

Draugystė šv. Petro No. 1,

- -7J

Pajieškau draugės Anastazijos Sa- TūWn of Lake, ChlCagO, III 
vickienes Žilių kaimo, Kauno gub, ir 
puseserės Emilijos Pocaitės. Baublių 
kaimo, Papilės vol.; taipat pajieškau , p;rminini,ac 
Veronikos Tvarionos Raseinių pav,I
Jos pačios ar kas jas žino malones 
pranešti.

i Frank Stupus .. '
j 82 Jersey str, Ansonia, Conn.
j------------------- U____ ____ :____________ .

Pajieškau giminių M. Motūzos ir 
jo sesers A. Motuziutės;. pirmiau gy
veno Škotijoj, koki 4 metai kaip iš
važiavo i Montreal. Canada ir taipgi 
pajieškau draugų J. Jakščio ir P. Ber
noto; abudu paeina iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Bernotas iš Šakių. J. 
.Jakstis iš Sklaučiukos kaimo. Jie pa
tįs ar kas juos žino malonės pranešti.

Pijušas Anskaitis, 
Melmont, Wash.

Valdyba.
s — Stafonas Morkūnas. 

1645 W. 47th st, Chicago, III. 
Pagelbininkas — Kostantas Iovaiša, 

4600 S. Paulina st, Chicago, III, 
Prot. raštininkas K, A. Ciapas,

1786 W, 47th str., Chicago, III. 
Finansų raštininkas — P. Pivaronas, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, III, 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė., Chicago, III, 
Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, prasidedant 
nuo 12 vai. dieną, svetainėj A. Blins- 
trupio, kampas 45-tos ir Hermitage 
avė., Chicago, UI.

Pajieškau giminaičio Vladislovo 
Vaišvilos iš Kauno gub., Telšių para
pijos, Bumių sodos; pirmiau gyveno 
Anglijoj, apie 15 metų kaip Ameri
koje. Noriu su juo susirašinėti. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Jonas Mikalauskas,
16 Union St„ Stoughton, Mass.

Pajieškau Petro ir Juozapo šlie- 
gų. paeina iš Vilniaus gubernijos. 
Trakų pavieto. Jezno vol.. Šaltinėnų 
kaimo. Seniai jau Amerikoj: girdė
jau gyvena Scranton. Pa. Turiu pil
nai svarbų reikalų. Jie patįs ar kas 
juos žino malonės pranešti.

Vincentas Rvbinskas
81 Silver str., So, Boston, Mass,

Pajieškau draugo Viktoro Knvškos 
Kauno gub-, Šiaulių, pav., Pašušvio pa
rapijos, ■Levikailių kaimo? Turiu svar
bų reikalų. .Jis pats ar kas j j žino

Liet. Neprigulm. Kliubas, 
Chicago, III. .

Valdyba. ♦ xi.
Prezidentas — Kaz. Raulinaitis,.

3510 S. Union avė, Chicago, 111. 
Prezid. pagelb. — Jonas Vainauskas 

3239 S. Halsted str., Chicago, III. 
Protokolų rašt ir organo užžiurėtojas 
Antanas Bitautas.

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

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

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

nę su batų 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. «ž!

<
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Vilinaus gub.. Trakų pav., Nemunaičių
parapijos, Galentėnų kaimo; senai ja® tollinsvtlle avė., h. St.
kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno She- 
nandoah. Pa. Turiu svarbų reikalų. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti, už kų busiu labai dėkingas.

Juozapas Kuliešius.
19 Free str.. Westfield, Mass.

Pajieškau lietuvaitės, kuri sutiktų 
būti man už moterį, nuo 20 iki 30 me
tu amžiaus, iš darbininkų klesos. lais
vų pažiūrų. Geistina, kad atsišauktų 
iš. Bostono.

T. G. A.
New Engia nd House,

Blackstone st. Room 94, Boston, Mass.

Pajieškau A,'.tano Butkaus apie du 
metu atgal gyveno Montello, Mass. 
Turiu svarbų reikalą, todėl kas apie 
žino malonės pranešti arba lai jis pats 
atsišaukia šiuo adresu: (5)

Chary Roman
250 — 4th str.. So. Boston. Mass

Pajieškau dvieju giminaičių Juozo 
Gašculo iš kaimo Bandausku ir Juozo 
Šalasevičiaus iš Moskabudu; abu Vil
kaviškio pav.. Suvalkų gub. Jie pa
tįs ar kas juos žino malonės praneš
ti.

Mary Bendoraičiutė-Fitz 
James, Md.

k rn

Pajieškau ansivedimui jaunos m?r 
ginos nno lig 25 metu amžiaus. ‘ 
butų gerai pamokyta ir mokėtu 
ka’bas ir kad turėtu anie 15-20 ši 
dolarių. 
atidaryti Laivakorčių agentūra, 
pirmu laišku malonėkit prisiųst ir 
vo paveikslėli.

M. J.
Franklin Co.,

Telephone

.ik-” 
i’ 3-’ 
imt-i 

Aš toriu didelį stora ir nori ■ 
Sv 
sa-
("į

Litvinskv
Rend Cityi

500,
m.

PAJIEŠKAU DARBO.
Aš pajieškau prie namų darbo pas 

savo žmones Esu našlė ir turiu vie
nų vaikų 2 metų, tai nenorėdama vai
ko apleisti jieškau prie namų darbo.

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

Tėvynės Mylėtojų No. 1 
Town of Lake, Chicagp, III.

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 
ant Town of Lake. Chicago, III., mi
tingai atsibuna kiekvienų pirmų no- 
dėldienį mėnesio. A. J. BieržynsMų 
Salėj, kampas 46 ir Paulina sta.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskis,

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

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

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

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

4612 So. Ashland avė., Chicago, I1L 
Užžiurėtojas org. Matausas Silkaitis, 

3314 S. Morgan st., Chicago. III.

m.
m.
m.
I1L

Liet. Imigrantų šeip. Dr-tėa 
Viršininkai.

Pirmininkas, St. Jankauskas,
350 Newark st. Hoboken, N. J*

1 Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius, 
. ’ 184 New York are. Nevirk, N. J.

Sekretorius, A. M. Stanelis, 
903 Albany rir feor. Martin atr.), TMiniXJ P* VtaeeKunST”* "* ’* 

______ Schenectady. N. Y. 38 Farky N<wark, M. J,

KRIAUČIŲ ATIDAI!
Nepraleiskit šios progos. Parduodu 

savo kriaūčystės šapa su visais įran
kiais labai pigiai. Vieta išdirbta ir 
žinoma per paskutinius dešimt metų. į 
Apie smulkesnes žinias rašykit laišku 
arba atvažiuokit patis.

KAZIMIERA MEILŪNAS.

<



Valgant vakarienę Rotkopf 
pavogė sidabrini šaukštą ir 
Įsikišo jį sau už aulo. Pama
tė tai Grinbaum ir sako: ”A 
nu. ponai ir ponės, aš jum 
parodys štukę. Žiūrėkit va. 
ar matot šitam sidabrines 
šaukšte? Nu, aš jam inde- 
du i savo kišenę, o jam atra
ite pas Rotkopf už aulas.”

I

HUMORISTIKA
* --------- I • - >

Laiškas Į draugą. 
Wilkes-Barre, Pa.

10 rugsėjo. 1913.
Mr. Pyter Mylibobas, 

Pittsburg, Pa.
Gerbiamas Drauge!

Aš esu sveikas ir stiprus, 
ko ir tau žičiju nuo pono Die
vo. Dabar, mano mielas 
drauge, jau daug laiko praė
jo, kaip aš nuo tavęs jokios 
žinios negaunu. Aš tau jau 
25 gromatas ir 15 atviru ra
šau. Kodėl tu neatrašai?

Dabar apjovinu tau, kad 
musų peiperis rašė, kad jūsų 
mieste užmušė daug žmonių 
ir buvo surašyti visų vardai. 
Kaip aš radau tavo vardą, 
tai net juokas paėmė, kad ta
ve, tokį vyrą, galėtų užmuš
ti treinas. Nors tam mažna 
tikėt, ale aš noriu persitik
rinti. O dabar per šitą gro- 
matą prašau, kad parašy
tum. ar tu gyvas,
Tik skubink, ba tu man da 
skolingas S6.00 nuo anų me
tų. kaip abudu gėrėm saliu- 
ne. Ar atsimeni? Daugiau 
neturiu ką rašyt; naujienos 
pas mus tokios: jau ruduo, 
žvirbliai netur kur kavotis, 
—ba kanapės nurautos.

Tavo f rentas Džiova.
N.

ar ne.

J. J.

Šventieji.
Kartą popas atjojo 

vieną savo avelių ir tapo ge
rai priimtas. Iš pradžių buvo 
priimtas. Iš pradžių buvo 
didžios vaišės, o paskui puo
ta ligi vėlybai nakčiai. Ka
da popas atsisveikino ir sun
kiomis kojomis išėjo laukan, 
tuojaus pasijuto, kad jam 
bus sunku užsirangyti ant 
balno. Tada jisai 
trikampi ėmė 
"Šventasis Jurgi. 
Elijau ir šventasi 
jau, pagelbėkite 
arklio užsisėsti!" 
pas smarkiai 
drykt! ant arklio, piept! ki
toj pusėj arklio kai blynas 
ant žemės, Į purvyną. Tada 
popas biškutį užkeikė ir 
sušuko: "Jus šventieji, nors 
aš visus tris pasišaukiau, 
bet kam jus visi tris sykiu 
mane keliate?"

Vienas kunigėlis, kuris 
gerai mokėdavo savo para
pijoms išnaudoti, sakė pa
mokslą: "Ką piemuo daro} 
su savo avimis?"

Netikėtai pasigirdo atsa-! 
kymas iš žmonių tarpo:} 
"Kerpa jas.’’

pas

sumetęs 
melstis: 

šventasis 
; Mikalo- 
man ant 
Kada po- 

pasispvrė.

Detroito jaunuomenės daina.
Detroito vaikinai, pajuoki

mui merginų, kurios mėgsta 
aluti traukti, prasimanė 
tokią dainą:

Oi mergos mergelės, 
Skaisčios lelijėlės. 
Ar išgersit mergužėlės 
Į dvi valandėles 
Pusantros bačkelės?

Bet merginos neapsilei- 
džia ir atrėžia:

Išgerti išgersim 
Ir nepasigersim,
Bet per balių mus drau- 
Jųs viską išgėrėt [gijų 
Ir viską sūri jot.

Frenkutis.

Sl-

Du žydeliai nuėjo ant ba
liaus ir vienas ant kito buvo 
piktas. Vienas vadinosi 
Grinbaum, kitas Rotkoph.

i

Vaikas ir policistas.
Vaikas: — Kodėl tamstos 

nosis tokia raudona?
Policistas: — Et, parše, 

kad tu turėtum tiek išmin
ties. kiek aš turiu, tai ir tavo 
nosis raudonuotų.

Gražus pa veikslai!r RUSISZKII-IMERIKONISZKA

Paskui pasakytų.
Petronė: — Pranuk. ta 

kad mudu apsivestume !...
Pranukas: — Tai kas bu 

tų?
Petronėlė:

mylėčiau !...
Pranukas: — 0 paskui?..
Petronėlė: — Bučiuočiau, 

bučiuočiau !..
Pranukas. — Na. o da pa

skui ?
Petronėlė: — Paskui pa

sakyčiau...

Mylėčiau.

Sutinka didžiausi priešai.
Jonas atėjęs pas Juozą ir 

pamatęs, kad anas skaito 
"Keleivi“ ir "Vienybę Lie
tuvninkų." sako:

— Jonai, kaip tu gali skai
tyti tuos laikraščius, kad 
jiedu tarp savęs nesutinka?

Jonas: — Na. o pas mane 
jiedu sutinka. Aš juodu 
perskaitau, sudedu vieną ant 
kito ir nė nekrusteli.

Prie spaviednyčios.
Kunigas. — O. tu asilo 

tu išdri- 
Ar supran-

kumpi, kaip 
sai taip daryti?

kas tai yra asilas?
Griešninkas. — Taip, dva

siškas tėveli, tai tas pats gy
vulys. ką poną Jėzų nešė i 
Aigiptą.

n tai

i
I

i
1

Pataikė dalgis i akmeni.
Kartą Stasė glamonėda. 

mosi prie Jonuko tarė:
— Matau, tamsta neesi to

ki? kvailas, ant kokio išro- 
dai.

— Na, tai bent tuomi ski
riuosi nuo tamstos. — atsa
kė vaikinas.

"Ar išnaikinai kandis su 
tom galkutėm?" klausia ap- 
tiekorius.

"Ne." atsakė žmogus. 
"Visą naktį sėdėjau ir nė 
vienai negalėjau suduoti."

Petras: — Ar žinai, aš 
vakar i valandą nuvažiavau 
30 mylių.

Juozas: — E. tai niekis 
Aš Į penkias minutas taip 
toli nuvažiavau, kad išėjo 
30 dienų, kol sugrįžau.

Pilvinis Protavimas.
— Garbingas pone! nieko 

nevalgiau.
— Ogi ko, latre, nedirbi, 

ink sveikas esi?
— Kad dirbčiau, ponuli, 

tai da labiau norėčiau valgv- 
ti J. J. N.

Kurio teisybė?
Vargaitis: — Dirbu jau 

dvidešimti merai, o neturiu 
jokių turtų.

Bizninskis: — Tai esi val
kata. Aš ot tik treji metao, 
kaip užsiimu pirklyste ir jau 
pastojau bankierium.

Vargaitis: — Tai esi suk
čius! J. J. N.

jau

i

Tėvas ir sūnūs.
— Tėte, ar teisybė, kad 

žmogus nuo beždžionių veis
lės paeina?

— Aš tai ne, bet tu, kvai- 
lv. tai tikrai beždžionių veis
lės esi!

Turi teisybę.
Kunigas piktas i savo pa

ra pi joną:
— Visi mano parapijonai 

yra asilai
— Taip, tamsta, — tarė 

parapijonas — bet nevisi a- 
silai yra parapijonais.

Frenkutis.

"Kaip tai yra. kad tavo 
pravardė Adomaitis, o tavo 
motinos — Rudienė?” klau
sia mokytoja mažo vaiko.

"Taip yra." aiškina vai
kas. "kad mano mama antrą 
syki ženijosi. o aš ne.”

"Ar aš tau nesakiau pas
kutini syki, kada buvai čia. 
kad daugiau nenoriu čia ta
ve matyti?" sako teisėjas.

"Taip, bet aš negalėjau 
poliemoną tame pertikrinti.” 
paaiškino vagis.

"Prieš musų apsivedimą 
tu. Jurgi, visuomet pirkda- 
vai man dovanas ant Kalėdų. 
Ar tu atsimeni?" kalba jau
na pati.

"Bet ar tu kada girdėjai, 
kad žuvininkas duotų slieką 
žuvei. kada jau turi pagau
tą?” atsakė vyras.

.J. Mažiuliukui. — Žinia 
nesvarbi. Lietuviai - visur 

; taip gyvena.
J. Eucheriui. — Iš eilių 

' niekas neišeina. Patartume 
tamstai daugiau ir laiko ne
gaišinti. Geriau šį-tą pas
kaitykit. tai turėsit iš to 
naudą, daugiau žinosit.

Ten dalyvavusiam. —Ge
ras daiktas tokie šeimyniš
ki vakarėliai, bet plačiai vi
suomenei jie neapeina, to
dėl ir toks platus tokio va
karėlio aprašymas laikraštij 
butų lyg nevietoj. Aukos 
tilpo pereitam ’’Kel." nume- 
rije.

Naujam korespondentui. 
— Ką tik gavom panašią ko
respondenciją. todėl tamis- 
tos jau nesunaudosime. Bet 
neatsisakykit rašįnėt toliau.’----lt

labai gražiai.
Ačiū už para-

Rašot
Aržvclui

šymą. bet dėl vietos stokos 
negalėjom tamistos raštelio 
Įdėti.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaiko geriausių Alų. Vynų. 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms. Baliams ir 
kitokiems pasilinksminimams. Ta- 
voras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikale meldžiam atsilanky
ti. 122)

8 Stokes st., Providence/ R. Į.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Ma,nedarni adresą, prane<kit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems p^r atvirutę neparanku pripil
dytu tą bianką ir prisiųskit redakcija:. Adresą mainydami gatves vardą pa
rašykit raide į’raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės katr.po. tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
SENAS adresas:

Pavardė ir vardas

No. Str«-f

Miestas ir valstija

naujas adresas:
Pavardė ir vardas...

No. Stre<-:

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

Pasarga Kiekvienas “Keleivio" skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmtjant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia, 
kad pasibaigia su -a kraičio No.29 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3. 
tr penumerata išs baigė su laikr. No.22 ir turi atnaujint ar paprašyt redak- 
cijos. kad l esulaikytų Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

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

Delio 
vyrai, 
menri- 

savo tau-nos ir šeimynos eikite pas
Helį nusitrauki paveikslus, o išrodv- 
sit da gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus- 
kiteftų."kurie ėmėsi paveikslus pas:

j. TAUKEVIC1A <•>
727 S. Main st.. Montello. Mass.

Akušerka
Z Pabaigusi kursą M ūmaus Medieal 

College, Baltimore. Md.
T Pasekmingai otlieka savo darbą
4- prie gimdymo, toips: suteikia vi- 
d. sokias rodąs ir pasreibą invairiese į 
T moterų ligose. $

I F. Stropiene *
J SO. Be >STON. M A SS- į

LIBIJA.
..Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir 
Amerikos, patarnaujanti su didžiau
siais. geriausiais ir greičiausiais —1 
tiniais dvišriubiais Laivais.

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

CZAR — 13,000 tonų.
I LIEPOJ U 

per 11 dienų 
be persėdimo.

pac-

I

Prekės
$35.00

ANTRA
Norint 

prie generališko agento

A. E. JOHNSON & €0.
27 Broadway, New York.
arba prie vietinių įgaliotų agentų.

ROTERDAMĄ
per 9 dienas 

be persėdimo.
TANKUS IŠPLAUKIMAS

iš Liepoj aus į New Yorką 
ir $4.00 pagalvinių taksų. 
KLESA .........................$52.50
platesnių žinių kreipkitės

Ant 2 I 
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 pasiū
ti j imas. 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 užmokėtume! už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior Watch Co.
*06 Athenaeum Blg, CHICAGO. ILL

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, 
kad išmokys šokti kiekvienų jaunų ar 
sena. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su ke
liūta vakarų. Mokinu kas -vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi
siems. kurie nori išmokti šokti, ateiti 
dienomis nuo 9 valandos ryto ir net 
iki 11 valandai vakare. Taipgi moki
nu visokius šokius Buck & Wing. Buck 
Skirt. Irish Jig, Clog. Spanish VValtz. 
tValtz. Two Step. Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojai: Miss Ruth. D. Brown. Miss. 
Joanna \Valets, Prof. Julius Saldaus- 
kis. 1843 S. Halsted st, Chicago. 
Kožnų pėtnvčios vakarų atsibuna ge
riausia muzika 
1843 S. Halsted st.. cor. 19th 

Phone Canal 3762.
st.

(8)

Kada tu gimei?

Prisiusk savo adresa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimų, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti: kaip auginti 
kūdikius pagal jų menesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyru ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. 60x3232 Boston,Mass-
Profesorins medicinos

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

Visokias ligas cy 
dau pasekminiria- 
usiai. Ateikit le
siok pas mane i 
trepais į vir-ų lik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš a tesi u.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone

II

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums! |

Užtikrinam kad Jus sučėdysite | 
tiinigŲ ir turėsite gražius rubus. fe 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- ; 
mų ir primieruojam rūbą pagal •- 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus > į 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Serus vyrams Siutus ir Overkotus ji 

pigiausiai ir gerai. i 
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau J> 
nam visokias naujausias formas. ] 

Jeigu norite turėt gerus rūbus pi- į 
gei, tad ateikit pas mus. j 

Taipgi išvalom ir išprosinam vi- | 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas. >j 

ikras Jūsų brolis lietuvys

• v*

(

t

ji
k

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

Telefonas: So. Boston, 21013.

V

V

I
i

*

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

1967—3 Richmcc:

Serganti netrotykit ’aiko ir pinigu bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs 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 didžiąją daktarą mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mckinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vejo po hošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Phiiadelphijos dėl gydymo visokiu li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių ranku ir ko

ją, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulą, reu
matizmo. Nuo visokią kraujo ligų, užkrečia
mą ir slaptą lytiškų ligą. Augimo spuogą ant 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu
riu. niežėjimą skures. dedervinių, slinkimą 
plauką, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogu, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir ateiną nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas: n e regu 1;'.risk as mėnesines, skau
dė i ima ir paširdžiu. Visokias vyriškas
ligas, pns'aptlngas ir Įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su Nekarštomis kokios -ktai yra 

rieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 
rstcm’S .r po reikalavimui pačią pacijeu- 
daro visokias operacijas. Turi savo ioc- 
saujauslo budo elektriškas masinas dėl 

gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurią 
galima permatyti v.są žmogaus kūną.

Turi šimtus padėkavenią už išgydymą nuo 
visokią ligą. Gyduoles siunčia toliau į kitus 
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje. 
Anglijoje ir i kitas šalis. Visuomet kreipki
tės vpatiškai arb3 laišku ant tikro adrese taip: 

Dr. Ignotas Stankus. 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
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Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačią žmoni't išgydytų r.ao 

visokių ligų!
Kaip jokios iiekarstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jas manę išgydet.

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liesurstos iabai gervs. kad n.a- 
no moteris net per tris mėnesius sirgęs 
ant viduriu skaudėjimo, po krutinę, gai
vos, didžio nusi:pnej:mo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepa’aike išgydyti, o i-aip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad lapo visai 
sveika ir daugiau ilga neatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tamistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonaričiai, 

1413 Brynmoner, Scrantou. Pa.

rI

I

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! T er msre galite visitslyti viio- 
kius dailins rūbus. Maco tavoiai tiesiog iš dirbtuvė* 
Toji kompanija turi gerus kriaučius. kurie gera: at
lieka darbą. Tavorai gvarant uojarrii. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Maes ir Cor.n. valstijas kaip ir jo 
šioms artimas valstijas. Priberti ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKONIS
HOLYOKE, MASS.5 GRAND ST.,

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

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

[ turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų,
' ................ " " " _ _• Istoriškų

ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromafoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. WAIDELIS
1112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. Į;

i ................. .................................................................................................

Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų.
■ F mol/Li Lmv-mi Iz-zvlrviv 4-tlr rnrJoct lizitlIVl ČV A t IraiflAl /'Z.T-O'/

Kaip nieks neįstengė, tai Pb. M. Kiiniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
MalonusTamista! Kad išgydet kosėjimą, skrepliavima ir sunkuma ant 
krutinės pasekminsrai. teip lygiai tik Ji^s įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogą*s ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už just£ teipgera gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartu ačiū. Su guodone, A. Gaimanas, Box 36, Boa ne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., vVorcester. Mass. 
M r. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa., Mr. J. TVMCZUKAS. 306 Cente 
St Freeland, Pa. Tezpat išgydyti nno visokiu paslaptingų ligų, / kurių 
jokiu bud u nega. »ma sutalpinti.

ĮSITfMYKIT, kad slaptybes ligij saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. KUnikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

la xke pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro ex perą m**ntų snt sergnn- 
?:ų. Vyriausia.* Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti. #

Privatiško] LABARATORlJOJ Ph. M. Klinlko, atsišaukusiems sofais3 kiekvienam 
liekarstas i? šviežią gvarantuotą medikamentu.seniausią ir naujausią išradimą, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado padilbai žmonių.

ICAFI bet nori pastoti sveikuV ILirkMD) IR LAIMINGU, ud atsilankyk, 
c jeigu toli gyveni, tad aprašyk tavoligą bei nesveikumus lietuviškoje kalbojo kas kenkia, 
etikė :,kadapturė i tikzą pagclbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
vrja, nes < i nai išgydo ir tokias, kurią kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir uzsisenū- 
jusi »s ligas nno skaodčjimo: p čiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, foną; išbėrimai spuogais duo blogo ir nevysto kraujo, uuo aaužagystes sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurią nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nen iškumo.bai- 
mės, silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamą slaptą lytišką ligą. Širdies, kepenų, inlr. 
stą, silpną plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapną, nemb 
gos. neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurio® 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingu mėnesinių ir kitokią visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių. VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po iiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. ^ventadirnfaia nuo 10 iki 3 Utarn. Ir Pėt.ny 
Šiomis nuo ė iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kiiniko dovanai ir skaitykit knygą ..Daktaras*

o 
/.
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TetsingiaaaAa ir Geriausia

A PTI E K A
Sutaiso m Receptus su di

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

P. JATULOVICIUS.

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

Telephone Yards 2750
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

CHICAGOJE.
Kurioje gali kiekvie
nas gerai ir gražiai iš
mokti šokt į trumpų 
laiką ir už labai mažus 
pinigus. Vaikinai aT 
merginos, kurie nemo
ka šokti, niekuomet 
negali užganėdinti sa
vęs ir negali turėti 
linksmus laikus, nes y- 
ra taip, kaip numirę, o 
kuomet moki gerai šok
ti, visuomet busi link- 

paguodojamas.

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

Valandom: 
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedalioms iki 3 vai. po pietą.

2 KATALIOGAI DYKAI!
Vįo|| Retorišką KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiąstas DYKAI. 
MILETOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerą muzikališką instrumentu 
katalogą, Įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

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

M. J. DAMIJONAITIS

Korespondencijos.
DETROIT, MICH. 

Lietuviški chuliganai.
I. W. W. unijos lietuvių 

skyrius buvo parsikvietęs L. 
Grikštą, kad suorganizuotų 
daugiau narių ir parengė 
jam 4 prakalbas. Bet tos ne
nusisekė. Viena, Grikštas 
labai netaktiškas kalbėtojas; 
antra, atsirado lietuviškų 
chuliganų, kurie stengėsi vi
sokiais budais darbininkų 
organizatoriui kenkti. Ka
da tik buvo unijos prakalbos, 
tai buvo rengiama ir baliai, 
kad žmones atitraukus.

Pirma tie chuliganai viso
kiais budais kenkė socijalis- 
tams: boikotavo juos, kruvi
nai sumušė akmenimis, kelis 
syk socijalistus už dalinimą 
plakatų ant gatvės, bet tas 
nieko negelbėjo. Tuomet jie 
išsirinko komitetą iš 10 pa- 
rapijonų ir po vadovyste sa
vo kunigo pasisamdė 2 advo
katu, nuėjo pas teisėją, pri
melavo, buk socijalistai nori 
išgriauti jų bažnyčią, ir ga
vo iš teisėjo injunctioną. Bet 
ir tas niekais užsibaigė. “Ke- 
leivije” buvo jau rašyta, tei
sme paskui jie pralošė, o du 
iš tų juodašimčių tapo ir nu
bausti už užpuolimą ant 
žmogaus. Taigi negalėdami 
nieko padaryti socijalistams, 
jie pradėjo užsipuldinėti ant
I. W. W. unijos.

Gruodžio 30 d. buvo soci
jalistų koncertas ir balius. 
Publikos buvo apie 500 ypa
tų ir kuopai liks pelno apie 
$60. Publika buvo užganė
dinta, tik nekuriems katali
kams nepatiko, kaip kunigas 
klebonijoj elgiasi su savo ga- 
spadine.”

M. Mockus apskundė šv. 
Jurgio parapijos komitetą:
J. Morkūną, M, Barkaucką. 
V. šatulaitį, B. Sugentą, Ju
rgi šalaševičių, J. Šatulaitį, 
Ž. Naujoką. K. Kropi ir B. 
Ulevičų ant §10,000 už netei
singą andai apskundimą ir 
boikotąvimą jo biznio. Tar
pe socijalistų pakilo didelis 
armideris: vieni sako, kad 
M. Mockus pasielgė ”nesoci- 
jalistiškai. o kiti jį giria. 
Drg. M. Mockus Įsižeidęs at
sisakė nuo kuopos ir sąjun
gos. M. Mockus yra vienas 
iš geriausių laisvamanių kal
bėtojų.

Darbai automobilių dirb
tuvėse dabar silpnai eina 
Viena jau subankrutijo. tai 
dabar liko tik 39 automobilių 
dirbtuvės. Tų dirbtuvių są
jungos komitetas pranešė 
per anglų laikraščius, kad 
žmonės palauktų, kurie ne
turi darbo, nes tuoiaus pra
dėsią dirbt. Jau turį užsa
kymu ant 300.000 naujų au
tomobilių. kuriuos turį pa
daryti į 12 mėnesių. Jeigu 
tai teisybė, tai bus darbo.

J. Maižiešius.

Sekantį kartą 89 kuopa 
vaidins ”Eksproprijatoriai.” 

Korespondentas.
SPRINGFIELD, ILL.

Vietinės lietuviškos pirm
eiviškos draugystės darbuo
jasi, kad įsteigti viešą lietu
vių knygyną. Jau susitarė 
5-ios draugystės: Lietuvos 
Sūnų, Lietuvių Ukėsų, Vie
nybė, L. Progresiviškas 
Kliubas ir Lietuvių Ukėsų 
Kliubas. Iš bažnytinių dr- 
sčių nei viena neprisideda. 
Matomai, dievočiams apšvie- 
tos reikalai neapeina.

Lietuvos Sūnų draugystė 
virsta ir dukterų draugyste. 
Moterįs bus priimamos į 
draugystę lygiai su vyrais ir 
vadinsis ”Lietuvos Šunų ir 
Dukterų dr-ste.”

Pastaruoju laiku lietuviš
kos moterėlės čia pradėjo sa
vo vyrus pamesti ir tai vis 
katalikės. Vienas tvirtas 
katalikas, lietuviškai-katali- ■ 
kiškų vestuvių muzikantas,1 
S. R., buvo parsigabenęs pa-' 
čiutę net iš Pennsylvanijos, į 
ir katalikiškai apsivedė, pri-; 
siekė mylėti iki grabo lentai. 
Tečiau ir toks sportas nei 
medaus mėnesio neišgyveno 
su jauna pačiute. Pačiutė 
išdūmė atgal Philadelphijon, 
Pa., sakydama, kad su tokiu 
Dievo sutvėrimu negalinti 
gyventi — perdaug katali
kiškas, pėtnyčiomis netik 
mėsos bijosi, bet ir su pačia 
vienon lovon neinąs gulti.

Dabar tas dievotas muzi
kantas tik meldžiasi ir atsi
duoda ant Dievo apveizdos, 
lyg tas biblijiškasis Jobas. 
Girdi. Dievas davė skaista
veidę ir vėl ją atėmė.

Sausio 27, 1914, atsibus 
miesto ”e’xtra” balsavimai: 
Vandenį, elektrą ir gazą pa
imti miesto nuosavybėn, ar 
palikti monopolio —kompa
nijos privatiškose rankose?
Lietuviams balsuotojams 

reikėtų neužmiršti balsavi
mo dienos ir balsuoti, kad 
vanduo, elektra ir gazas per
eitų miesto rankosna, tą syk 
ir biednesni žmonės tuomi 
galėtų naudoties, nes butų 
kur kas pigiau. Balsuokite 
už Es. Springfieldietis.

NAUJA LINIJA
Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog' 
iš Bostono į Bremeną 

Laivai išplaukia kas trįs savaitės
Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose 

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

0ELR1CHS & CO
Užtvirtinti agentai

83-85 Statė St., Boston, Mass he

Europe

Specijališkas pardavimas j>er šį men.

Sudėjimas Ne. 5.
Bunka Goldenxxxx Rye Whj < 

Cognae Brandy ••• 
,, Višniovka 
,, Orange Wine
4 Pilnos kvortos $3 50

Sudėjimas No 8.
Bunka Kentucky Why 

,, Califurnia Brandy 
Višniovka

,. Spaniškas Port \Vine
4 pilnos kvortos $.300 kaina.
Tie yra geri Gėrymai ir pigus 

bet neprasti.

H. L. GOLDEN <fc CO. 
iaportnotajai Ir Daugumoj Likiarlą PardHttjai.

Musų Obalsis: Greit parduot ir men
kas uždarbis. Mgs išsiunčiam tavorą 
tą pačią valandą kaip tik gaunam 

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

Telephone Sa. Boston. 845 M.

993 W. 33rdSL, CHICAGO, ILL.

GARDNER, MASS.
L. S. S. 89 kuopa didina 

knygyną. Buvo pasiuntusi 
delegaciją i pašelpines drau
gystes su prašymu paremti 
ją tame darbe. Lietuvos Sū
nų Dr-stė nutarė paaukauti 
$10. ŠŠV. P. P. dr-tė nenuta
rė — balsuojant viršų ėmė 
tamsus žmoneles, kurie ap- 
švietos bijo. Šiaip jie yra 
”geri” žmonės, kad ir tam
sus. Teko patėmyt, kad ir 

-bedieviai, kurie save vadina 
’Taisvamaniais,” kėlė rankas 
prieš aukavimą. Juos skai
tome tamsiausiais iš visų.

10 d. sausio atsibuvo tarp- 
tautiškas vakaras, sureng
tas liet, ir finų socijalistų. 
Nusisekė gerai. Publika, 
kuri buvo iš lietuvių ir finų, 
likos užganėdinta. Lietuvių 
buvo gana daug. Pagirtina. 
Pelno vakaras davė $30.40. 
Programas vakaro susidėjo 
iš lietuvių ir finų teatrų. A- 
part to buvo lietuvių, finų ir 
anglų kalbose sakomos pra
kalbos. Dainavo finų miš
rus choras, gimnastikos 
draugija darė visokias pira- 
midas ir kitokias ”štukas.”

CHICAGO, ILL. 
125,000 bedarbių.

Pastaruoju laiku, 
bams visur sumažėjus, žmo
nės kasdien vis būriais plau
kia Chicagon. manydami, 
kad Chicagos didelis mies- 
as ir čia bus lengva darbas 
'au surasti. Bet anaiptol. 
š:andien Chicagoje randasi 
bedarbių apie 125.000. Iš to 
kaitiiaus randasi daug ge- 
•ų amatninkų ir vietinių se
nų darbininkų. Taigi pribu
vusiam darbinmkui darbas 
sunku gauti, nes daug ran
dasi senų darbininkų, katrie 
progai pasidarius be abejo
nės bus atgal priimti.

Chicagoje randasi daugy
bė apgavikų agentu, kurie 
parduoda žmonėms darbus. 
Žmogus nusiperka darbą, 
padirba 2 ar 3 nedėlias ir bū
na atleistas, o jo vieton «- 
genias siunčia kitą. Ir taip 
žmones pardavinėja kas die
na, kaip ant turgaus. Pir
ma buvo skelbiama, kad po 
Naujų metų darbai pradė
sią geriau eiti, bet ištikrųjų 
kasdien eina vis blogyn. Pa
žiūrėsime, kas bus toliaus.

S. Narkis.

dar

jis kalėdoja šįmet tik pas 
karčemninkus ir pas tuos, 
nuo kurių iškaino gavo dole
rį, o geriausius katalikus ap
lenkia. Dabar ir musų kata
likai pradeda suprasti, kad 
tam ”jagamasčiui” rupi ne 
jų dusios, o vien tik doleriai.

Sausio 8 ėmė civilišką šliu- 
bą drg. J. Marcinkevičius su 
drge A. Brudzinskiute. J. M. 
yra L. S. S. 41 kuopos nariu. 
Patartina kiekvienam darbi
ninkui taip vesti, nes daug 
žmoniškiau ir daug pigiau.

Sausio 11 buvo prakalbos, 
kurias surengė L. S. S. 41 kp. 
paminėjimui Kruvinojo Ne- 
dėldienio 9 d. sausio, 1905 
m. mieste Peterburgo. Kal
bėjo drg. L. Pruseika.. Aiš
kiai ir graudžiai nurodė Ru
sijos valdžios žiaurumą. An
troj kalboj aiškino Amerikos 
kapitalistų valdžios žvėriš
kumus. Pertraukoje buvo 
deklamacijos; deklamavo N. 
Tumoniutė ir A. Vaniutė. 
Publikos atsilankė vidutiniš
kai ir visi užganėdinti išėjo.

J. G.
CHICAGO. ILl.

■'Keleivio” No. 2 tilpo ma
no korespondencija iš Chi- 
cagos apie buvusį 22 kp L. 
S. S. Kalėdų vakarą — kon- 

Įcertą, kur buvau nupeikęs 
rengėjų pasielgimą paskir- 

įstvme dovanų už atvirutes. 
Šiuomi pranešu, jog laimėta 
dovana p-lei Paršiukaitei su
grąžinta savaitė vėliau, sau- 

■ šio 1 d..toje pačioje Meldažio 
salėje, per ”V. Kudirkos” ju- 
bilėjinį vakarą. Vietoje če- 

I verykų, sulyg jos pačios no
ro. atlyginta pinigais — $3.

P. Kurkulis.

BRIDGEPORT. CONN.
Kitais metais, būdavo, vie

tinis dūšių ganytojas tuoj po 
Kalėdų aplanko kiekvieną 
lietuvišką šeimyną giedoda
mas "Gimė bernelis Betleju- 
je,” už ką prisikalėdodavo 
gerai dolerių. Šįmet gi mu
sų tėvelis iš kalno pasakė sa
vo avelėms, kad visur neka
lėdos. Sako, kurie norit su
laukti mane su "šventais žo
džiais,” tai pirma atneškit 
dolerį tam tikram konverte 
ir savo antrašą. Mat, ir mu
sų tėvelis žino, kad darbams 
sumažėjus ir dolerių mažiau 
pas darbininkus bus; todėl

LEECHBURG, PA.
Kruvinos katalikų muštynės

26 gruodžio pas vieną lie
tuvį susirinko . vaikinų ir 
merginų, traukė rudį ir šo

kinėjo. Tūlas P. B—tas iš
ėjo namo, o kiti du paskui 
nusivijo. (Vieno vardas 
Petras T—cka. kito neži
nau.) Ir ėmė jį vaišint bon- 
komis. Ant tiek sumušė, 
kad į stubą įbėgo mušėjai vi
si kraujais aptaškyti ir ant 
rytojaus aplink namą buvo 
matyt daugelij vietų krau
jas. O tai vis katalikų dar
bas. Laikraščių jie jokių 
neskaito, bijo kad iš kelio ne- 

; išvestų. Mat, tokiems žmo- 
niems geriau žmogaus krau
jas praliet, negu pėtnvčioj 
su mėsa pavalgyt. Mušei
kos buvo pastatyti po $300 
kaucijos kiekvienas, bet 29 
gruod. susitaikė užmokėda
mi $125 ir visas lėšas.

Smeilas.

1914 metams jau atspauzdintas.
Šių metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių.

TURINYS:
Statistika:

Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upes rasaulije — 
Jurią didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytą Valstiją gubernatorių algos ir ją tarnystės laikas — 

Reikšmė valstiją vardą — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 

T o Laike (eilės) —J Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susižeidimai —* Kaip užlaikyt burną — Jau brėkšta (eilės) — 

I Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Ii Moteris ir socijt-lizmas (paveikslas) —Žiema ant pievos (eilės)

> Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jurią

telegTafas Užtemki saulute (eilės) — Sis tas iš politiškos eko-
> nomijos mokslo— Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu-
? nas (paveikslas) — Teologą mokslas — Kapitalistiško surėdymo
i aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistą tvarka (paveik-
> slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI

šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nutrara darbininko — Vaizdelis 
£ iš streiko (paveikslas)— Čia ir dabar (eilės) —Jėzus Variavo-
d? je*— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) —
M Musą žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
iu slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis)—Kaip atsirado
t raštas? — Juokai.

smas ir kitų
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan

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

Arti Morgan gatves, 
Mokinama: Utarninke ir Ketverge

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

Miss. B. Tisaiti. (3)
iioim E. nolan

I

Ei, Vyrai, risi pas

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

V yno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

431 Laivas 1,306,819 toną

HAMBURG-AMERICAN UNIJA
Didžiausia Garlaivių Kompanija Sviete.
Vienatinė tiesioginė linija 

-------- tarp--------  

BOSTONO ir HAMBURGO 
Aprūpinta dideliais ir parankiais 
dviemšriubintais pačtiniais laivais.

aaujansios mados 
GRABARIUSIR BALSAMUOTOJAB 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą 
kuogeriausiai už nebrangi* preky.
336 Broadvay, Be. Besta*. 

Gyvenimo vieta 64i Braa4way.

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

gardus užkandžiai. — Taip, ir aš 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas jį geri 
cigarai ir gardi degtinę, todėl 
žmones 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. ANDRZEJEWSKI Į

h —= - KAINA 25 c,- -
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:

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

L
—yi-vvi *-X<Uotc. tu- &S D''

Vianatinla laaklžkaa

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
I 
$

Puiki TREČIA K LESA, Pigi kaina.
Įtaisyti visoki naujausi apsaugojimai 

Laivai išplaukia iš

New Yorko. Philadelphia ir Baltlmores 
---------- tiesiog Į ------------- - 

Hamburgą
Dėl platesnią paaiškinimą kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE 
607 Boylston street, Boston. 

arba 45 Broadway, New York. 
arba pas vietinius agentus.

Į
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Nuo ____  ,
Antisejrtiski mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dri vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

$1.00 
.75

1.00 
.5o
.50 
.50

1.00 
.25
.10

3 00 
.25 
.25
.50 
.25

50c. ir 1.00

plaukų šilimo
__ Reumatizmo..

Nuo lytiškų ligų.. 
Nuo dusulio..........

kirmėlių........

įKĘ?
Jau* buvo viso-į 
kių Szakių, bet 
tokia Szakė, ku- j! 
ri kaso kunigų 
pašones ir kapi
talistų pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

Tai vra mene- l|| 
sinis didelis juo- $ 
k j laikraštis, su $ 
daugybe gražių | 
paveikslų. “Ša- i;' 
kę” skaityda- (į 
mas jauties taip I 
linksmas, kaip

TVRTAS!
Gy venimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Nuo galvos skaudė j imo.l^c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c 
Nuo dantų gėlimo. 
Nuo peršalimo.... 
Plaukų stiprintojas-----
Linimentas arba ExpeIIeris 
Nuo 
Nuo

I
į! Džian Bambos saliune skunerį ištuštinęs. Szakė talpi- 

' na Kunigo Bimbos pamokslus, pasikalbėjimą bezdžio- 
. Z> z-. 1 z"\ v 1 v Iri Z-\ Z-v V M

>>

nes su žmogum, juokingas apysakas, eiles, minkles ir 
kiekvienam savo skaitytojui duodu tikietą į dangų dy
kai. “Szakės“ kaina metams tik 1 dol. Adresas: 

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

Kraujo Valytojas..
Gyvasties Balsamas...........
Nervų Stiprintojas... .5Oc. ir 100 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas................
Nuo kosulio.................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos.........10c. ir
Pigulkos dėl kepenų..............
Blakių naikintojas..................
Dėl išvarymo soliterio..........
Anatarinas plovimui..............
Nuo kojų prakaitavimo.. ... 
Gydanti mostis........................
Antiseptiškas muilas..............
Gumbo lašai

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. j
•^Reikalaukite prisiuntimo katalogo tu musų gyduolių aprasymaij 

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

J»igu jums brangi yra jnsę sveikata, tai tnoįans reikalaukite gyduolių, raSydatni «rb» 
atsilankydami j Littuviiką Aptitką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
M9 ledford Avenue Kampas North s^s gstvjr Brooklyn, H Y.

25c r

ir

ir

•>1

/
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VIDURAMŽINI VYRAI
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Užkimimas
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Geriausi Lietuviški 

FOTOGRAFISTAI.
Mus dirbtuvė yra įrengta 

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

J. Andrušis. Pr. Laurinaiti' Co.
(Stanaičio galerija >

453 Brodvvay. S«>. Boston. Mass.

I

1112 W. 35th st.,

Severos > ntisepsolius
(Severa s Antisepsol)

Pamėginkit šių vatst-ų ir 
persitikrins::, kad jie sudaro 
zera kombinaciją nuo užki
lti n .- gerkles skaudėjimo.

yra žinomas kutenantis pa
jutimas srerkiėj, o jo prie

žastimi > ra peria!imas, pa
sekmė neatsarsraus kvėpavi
mo *a)tu oru, vieton per 
nosį, stačtai per burna. Ga. 
ima tait iri travti užkimimą 

po i mos ir varginančios 
kalbos laike kurk s srerklė 

.o.o i-sia’yta *alto oro 
įtekmei.

Severos Balsimas 
Plaučiams

(Severa's Ba.sair. c-: I.cr.gs.) 
(Kaina 25 ir 56 centui.
imamas vidur; suteikia 
malonų palengvinimą, ypi- 
tir^ai jeigu apar: to aty. 

plauti gerklę šiltu 
atskiestu skvsčiu. vadinamu

■

I

/

F

i

t
i

Iš Amerikos
t! ■ ------
Bažnyčioj išėjo išproto.
Lynn, Mass. — Pereitoj 

nedėlioj vietinėj bažnyčioj 
tūlas CharlesSnart, 35 metų 
amžiaus vyras, besimelsda
mas išėjo iš proto. Jis pri- 
sian'no prie alforiaus ir 
]>ra«tėjo sakyt kunigui, kad 
jis neri būt išganytas ir pra
dėt gyvenimą iš naujo. Po 
pamaldų visi išvaikščiojo, d 
Snprt nenorėjo nuo bažny
čios eiti. Tuomet kun. Ger- 
rish paklausė jo. ko jam rei
kia. Suart vėl atsakė, kad 
jis nori mirti, nes ant šito 
svieto neužsimoka gyventi. 
Kunigas suprato, kad to . ___ . . c,
žmogaus galvoje negerai ir nueitų to perstatymo pasi- 
pavadino ji su savim pasi
vaikščiot. Snart mielai su
tiko su kunigu pasivaikščiot, 
bet kaip tik priėjo prie poli
cijos. kunigas padavė jį po
licijai. Uždarytas už gele
žiniu grotu Snart nakčia 
bandė pasikarti ir buvo jau 
kilpą iš drabužių am kaklo 
užsinėręs. bet sargas išgirdo 
knarkimą ir išgelbėjo.
Streikas ant geležinkelio. 
35.000 žmonių be darbo.
Am Dela\vare c< Hudson 

geležinkelio sustreikavo 5 
tuksiančiai darbininkų ir vi
sas judėjimas am tos linijos 
sustojo nuo AVilkes Barre. 
Pa., iki Rouses Point. N. Y. 
Iš tos priežasties turėjo už- 
sidarvti ir anglių kasvklos. 
iš kurių tuo geležinkeliu bu
vo išvežama anglis, ir ku
riose dirbo 30.000 žmonių. 
Taigi iš viso dėl to streiko 
35.000 žmonių liko be darbo. 
Streikas iškilo dėl dviejų 
darbininų. kuriuos geležin
kelio kompanija pavarė ir 
atsisakė priimti.

Baigiant šia žinia statvt. 
telegrafas pranešė, kad 
kompanija sutiko tuodu dar
bininku priimt atgal ir strei
kas tuojaus pasibaigė. Jis 
tęsėsi iš viso tik 24 valandas.

Negirdėtas šaltis.
Nekurtas vietas šiaurinė

se valstijose pereitoj savai
tėj aplankė stačiai nepane- 
šamas šaltis. Čia paduodam 
vietas, kur buvo nemažiau, 
kaip 20 laipsnių žemiau ze- 
ro.
Weymouth, Mass.. 40 
Kineo. Me.,..........35
North Creek. N Y.. 38 
Svracuse. N Y., . 
Greenville. Me., . . 22 
Burlington. Vt., . . 25 
Saubornville. N. H. 20 
Rye Beach. N. H.. 24 
Morrisville, Vt., .. 44 
St. Albans, Vt.. .. 40

Jau ir Bostone prasideda 
bedarbė. Nemokamas vals- 

VlvlIflvS nIlIS tijos samdymo biuras prane
ša. kad pereitoj savaitėj ten 

--------  atsišaukė 2.320 žmonių dar- 
Pereitoj subatoj 6<Ma so- bo. bet jo nėra, 

cijalistų kuopa vaidino "Ma
riją Magdalietę” Dudley si. 
Opera House antru kartu. 
Pirmą syk. kaip skaityto
jams jau žinoma, daug žmo
nių netilpo, apie 400 turėjo 
grįžti namo negalėdami 
gauti sėdynių, šita aplinky
bė privertė 60-tą kuopą sta
tyti veikalą antru kartu.

Nors tūli "prieteliai" varė 
boikotą, viena bažnytinė 
draugystė, kaip girdėjosi, 
"tėvelio" paraginta, nutarė 
išmesti kiekvieną narę, kuri

Privatiški 
samdymo biurai taipgi pilni 
aplikantų. o daug žmonių 
patįs jieško sau darbo. Jei
gu visus bedarbius suskai
dyt. spėjama, kad skaitlinė 
nasidarvtu nemažesnė, kaip 
o.OOO.

So. Bostono teismas nutei
sė Joną Pupkį $10.00 už tai. 
kad pavogė iš kompanijos 10 
svarų cukraus. JAUNI VYRAI
Eliy. Vvn-4, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meidzian užeiu o visauo* rasit- 

gražų patarnavimą.

362 2nd st. So, Boston

laips.
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Sustreikavo 1.200 audėjų.
Philadelphia. Pa. — Su

streikavus anądien Taubel 
Hosiery Mill darbininkams 
dėlto, kad kompanija numu
šė algas, streikas apėmė ir 
kitas tos rūšies dirbtuves, 
taip kad dabar streikuoja 
1.200 audėjų ir mezgėjų.

Išgriuvo dambė.
Piedmont. W. Va. — Per 

40 mylių palei Potomac upę 
15 sausio paduota gandas, 
kad žmonės saugotųsi, nes 
čia vanduo išvertė 1.000 pė
dų dambę ties West Virginia 
Pulp & Paper Co. fabriką 
ant Stony River, kuri Įeina 
j Potomac upę. ir paleido bi
lijoną galionų vandens. Žmo
nės bijodamiesi potvinio. 
šimtais pradėjo bėgti i kal
nus.

Sušalo 6 žmonės.
New Yorke nėr pereitos są- 
vaitės šalčius sušalo 6 bedar
biai. kūme neturėjo jokios 
pmeglaudos.

žiūrėti, tečiaus žmonių bu
vo pilnas teatras ir be tų da
vatkėlių. ši sykį ir tvarka 
buvo pavyzdinga. Kiekvie
nas svečias pasitikta ir nu
vesta į vietą. Laike vaidini
mo salėje buvo tyku, rodos, 
tai ne lietuvių teatras. Pub
likos buvo apie 600 ypatų.

Aktoriai ši syki da geriau 
lošė, negu pereitą. Tik ka
reiviai vienoj vietoj netaip 
pasielgė, kaip reikėtų. Bet 
negalima ir reikalauti, kad 
mėgėjai suloštų taip, kaip 
profesijonalai. Svarbesnė
se rolėse visi aktoriai lošė 
puikiai. Publika buvo stačiai 
užžavėta. Flavijus (Bago- 
čius). Marija Magdalietė 
(Račiutė-Herman) ir Recha 
(Ketvirtienė) gavo po gra
žų bukietą gėlių.

Nedėlios vakare socijalis- 
tų salėje buvo diskusijos, ku
ri valdžia geresnė: republi- 
konų. demokratų ar socija- 
listų ? Klausimas išdisku- 
savus didžiuma balsų pripa
žinta. kad socijalistų valdžia 
geriausia, ką jau parodė tie 
miestai, kuriuos jie valdė.

Žmonių buvo i 150. Prie 
kuopos prisirašė 3 merginos.

14 sausio Roxburije. ant 
Washingtono gatvės drapa
nų sąkrovoj ištiko gaisras, 
kuris padarė apie pusę 
milijono dolerių blėdies. Be- 
to. ugnį gesinant sugriuvo 
viena siena ir Adeną ugnage- 
sį ant vietos užmušė, o ki
tus kelis sužeidė.

Tuo pačiu laiku kitas gai
sras iškilo ant North Sta- 
tion: tenai užsidegė taip va
dinamas ”switching tower" 
ir iš tos priežasties per dvi 
su viršum valandas buvo su
laikyti visi traukiniai: ir tie. 
kuriems reikėjo ateiti. ir 
tie. kurie turėjo išeiti. To- 
kiuo budu sugaišinta suvir- 
šum 75.000 žmonių.

Prakalbos.
Ateinančioj nedėlioj 

sausio, Labdarystės 
nėj bus prakalbos paminėji
mui Kruvinojo Nedėldienio. 
Kalbės Michelsonas ir Pru- 
seika. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kviečiami visi.

Komitetas.

25 
svetai-

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

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

(cash).
J. PETRĄUCKAS.
— 4. kampas D street. 

So. Boston.

I

Užkietėjimas pas Vaikus 
neprivalo būt užleistas. X i- 
duriai privalo bu: aptuštinu 
kasdien resuliariška. .Teistu 
užleisti užkietėjimą, tai tas 
sraii pagimdyti visą eilę ne
geistinų pasekmių. Geriaus 
todėl tai persalėti pačioj 
pradžioj.

Severos Tab-Lax
(Paliucsuojanti saidukai) 

Suteikia lentrvą palengvini
mą. Skonis jų yra malonus: 
vaikai valgo juos labai no- 
riai Padaryti iš grynų ir ne- 
kenksminsrų sudėtinių, taip 
ienog stiprių, kad 

ir pas suaugusius.
Kaina :0 ir 25 centai.

. kis

Reikalaukit '>ut;:.u:, kad . ums 
. • ' j Severos Gyd

N-.n,Kit Kitų. Jeigu Jūsų aptie- 
rius egali ju pristatyt, i žsisa- 

kyti stačiai nuo

W. F. Severą Co.
ceOar rapids. iowa

DYKAI! 2 LOTAI DYKAI!
Dėl Jus kaipo dovana Naujiems 

Metams.

Keliauk j arba iš Europos
--------------------- per---------------------

White Star Linija per Bostoną.
Pigios Kainos Dideli Laivai 

Gražus patarnavimas
Laivai išplaukia reguliaiiškai iš 

Bostono nuo Charlestown.
Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės :er B hite Star Liniją 
Dėl ateityj r> ikalingū platesnių 
paaišk nimų arba agentu adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipki ės:
Kompanijos ofisas. *4 Statė St. 
Geo Bartaszius. 261 Broaduay,

So. Boston.
Polish Indu-trial Assn, 37Cross st 
P. Bartkevičių. 877Cam’brideest., 

Kast Cambridge.
J Kottenberg, 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro Co.. 92 Salėm st 
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canado;

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

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

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

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syfiii. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpnelma, Abel- 

pragaišti špeku. Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusS. privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais. . g

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina Šiam ty krus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI D YKAL 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda. pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. L1STER & CO. 
L 301, 22 F1FTH AVĖ., CHICAGO.

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

Vardas ir pavardė.

Adresas

Stejtas

| 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: Sobatemis ir Panedčliais iki 8 v. vak. šiaip iki4 v po pietų.

Keleivio flgentur

Bankinė Kontora po priežiūra Mass. valstijos.
TEISINGIAUSIAI PATARNAUJA

KIEKVIENAME REIKALE ir SUTEIKIA 
VISAME GERIAUSIUS NURODYMUS.

IiVIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

Nuo Reumatizmo SI-00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos §1.00. Kraujo Valytojas $1.00 

Nuo ss_.es nudegimo 50 c J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo • .cunavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiem* 25 c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 e. 

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 $1.00 

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

i .-<kRcs nuo rerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c. 
-t . _• dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c

Tįsok ie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
.- e.'iunccs visokių gėlių 25 , 50. 75. $1.00, $2.00 ir daugiau, 

šoktų gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BObTON, MASS.

Parduodam ant visų geriausių | 
linijų j visas dalis pasaulio. Mųs| 
prekės yra “standard” kompani-|.

X jų prekes. Į Rusiją važiuojant, aprupinam konsuliausš ' 
£ p'asportais ir kitais reikalingais dokumentais.

i
X
-S-s-

T sups?

PIGIAUSIOS LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Atvažiuot: $44.50 visas kelias.

Važiuot Lietuvon: $33.00 visas kelias.

Pinigu siuntimas.
lesomis. Pinigai nueina j 12 - 14 dienų Į vietą, o begy-£ 
je vieno mėnesio jau gaunam pranešimą rruo priėmėjo! 
ir pasiunčiam siuntėjui. |

Pinigų kaina su persiuntimu. |
l’z 50 r :b.
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75
<_»

90
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40
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Dokumentai

16 15 Už 10<« rub 
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16.60 200
19.20 250
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< 35 350
6.95 400 

Padarom
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104.15
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1500 
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234 201 1
260.0° T , 
312.10* 
364.00* 
416-00 Į_J 
468.00
519 00&' 7 
77S 50 T j 

1038.00*

visokius dokumentus, X j
Amerikoniškus ir Rusiškus, Do-X I 

1 viernastis, Kupčyje Krieposti, | 
Otzyv Nasliednikov ir t. t., yra mus specijališkumu. | 
Mus ofise dirba Notaras, Taikos Teisėjas ir žmogus iš-| 
davęs valdžios egzamenus. Visi dokumentai yra pada-X 
romi pagal tiesas ir užtvirtinami Konsulatuose, Amba-| | 
sadose arba ministerijose, pagal reikalą.

Namus perkant.
of Deeds”, isduodam abstraktus ir padarom reikalingus 
2.1____1__. Jei reik, męs parupinam hypotheką
(Mortgagius), įšiurinam ir atliekam visus reikalus kuo-: 
noteisingiausiai.

įmni Sužeidus dirbtuvėse ar kur kitur, męs;- 
l(j| duodam teisingą rodą kaip atgautu 

atlyginimą už nuostolius. p

Ukesiškas popieras
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Kambarys, 
inteligentiškam, 

ir nerūkančiam

Norinti likti Ame- H 
rikos piliečiais, męsįj 

* noriai patarnausim i i

i

—A

>
Gražus 

ramiam 
žmogui kambarys su maudy
ne galima gauti pas lietu
vius. po No. 426 E. Fifth st.. 
So. Bostone ant pirmų ul
bu.

F' a..esu visiems, Kad aš važiuoju 
kitu- miestus palaidoti velionis iri

nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
ari a kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams.

S. BARACEVIčIA.
258 Broadway. So. Boston. Mass. 

-Telephone: So, Boston 839-.J.

grabo riai,

Malonus Viengenčiai:
Ar da mokat randą kitam ? Jei

gu taip, tai išrinkit 5 skaitlines 
nuo $1 iki §10 ir {rašykit į tas 
klėtkutes, kad abelr.a suma pasi
darytų §15 — lygiai tokia pat 
suma kiek mokat raudos. Atsiųs
kit teisingą išrišimą kuogreičiau- 
siai, o gausit nuo mus pilnus nu
rodymus kaip tapti savininku 2 
piečių fabrikiniam mieste, neto
liese nuo New Yorko, kur reika
laujam žmonių darbininkų ir pre- 
kėjų. Vienintelė proga tapt pil
nu savininku visai dykai, bet tik 

iki Naujų Metų. Pilną užtikrini
mą apturėsit ant savasties, ir iš- 
statysim Jums namą ant lengvų 
mėnesinių išmokėjimų. Prisiųs- 
kite išrišimą, o apturėsit paaiški
nimus. Adresas: (4/
SALES MANAGER DEi’T. A.
132 Nassau St., Room 309,

New York. N. Y.

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

Jaigu apsiinr-ate mokėti po 10c 
- :,sd:>*n. tai išsiųsime Jums ant iš- 
mokesčio labai "dailų Gramafoną 
sykiu «u 16 r< kordais (32 kaval- 
kais visokių dainų: valcų. polkų, 
maršų ir t. t., kuriuos patįs išsi
rinksite. Gerumas musų zramafo- 

ų GVARANTUOTAS. kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiusi 
me naujus specijališkns rekor
du*: lietnviškns. lenkiškus, rusi
škus ir mažai-rnsiškus. Rašyki 
te tnojaus, reikalaudami katalogų 
.- paaiškinimų įdėdami, k rašo 
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIAL CO. 
233 EaslUtl st.. Ne>W. N. t.

^1 , A w a —

i dokumentus.
-t.: J
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I
i ir nurodom kaip ir kur gaut reikalingas popieras nuo 
i valdžios.

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

i “KELEIVIO” AGENTŪRA 
128 Broadway, So. Boston, Mass




