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Iš Rusijos. ŽINIOS iŠ VISUR.
Į

Taikos konferencija.
Londone atsidarė 16 gruo- Į 

džio konferencija dėl šutai-: 
kymo Turkijos su Balka
nais. Konferencijos pirmi
ninku išrinkta serbas M. 
Novakovič, buvusis Serbi
jos ministerių pirmininkas. 
Į konferenciją pribuvo ats
tovai nuo visų valstybių, 
kurios į Balkanų reikalus 
vra įpainiotos. Reikia tikę- 

reivių mobilizacija. Tiems ^ad šita konferencija _ * •• įirzhoįrrc1 Lrnra torn Koluomikareiviams, matoma, ir ren
giamos tos kazarmės ant ge
ležinkelio stočių. Matyt, 
rengiasi prieš Austriją.

/Užrubežije Rusijos pini- mieste vėl prasidėjo sukili- 
gai labai nupuolė. Iš tos mas. Valdžia išsiuntė 600 
priežasties Rusijos biržose kareivių sukilėliams mal- 
kįla panika.

Negana to visko, caro bro
lis, didis kunigaikštis Mi- 
chail Aleksandrovič, apsive
dė su persiskyrusią su vyru 
Marmontova prieš caro no
rą ir apsigarsino Rusijos so
sto įpėdiniu. Toks kuni- . .. -
gaiksčio pasielgimas šukele ^norėdami visą amžių ne 
caro šeimynoj baisy trinks- 
mą. Mat, sosto įpėdiniu da- 
~bar skaitosi jau caro sūnūs, 
tuo tarpu, atsiranda jau Li
tas įpėdinis. Vadinas, caro 
brolis taipgi nori būt caru.
Eina jau gandas, kad jis su- __ o_________
si taręs su Litais augštais Huosybėš.° Daugelis jų at- 
viršmmkais nelaukti ne pa- važiavo Šveicarijon. Dabar 
kol caras numirs, arba kokis jqia žingeidus klausimas, 
anarchistas pasiųs jį pas ar turkų valdžia galės iš- 
Abraomą, bet prie pirmuti- reikalauti tų moterų išdavi
nės progos numesti jį nuo 
sosto. Ir caro brolis turbut 
mato, kad šita proga jau ar
tinasi.

Vadinas, ar šiaip, ar taip, . ■ -
o Mikės amžius jau neilgas. 
Prisieis jam pirktis „šar- 
mamką."

Riaušės kalėjime.
Iš Dvinsko praneša, kad 

neseniai tenai kalėjime bu
vo didelės riaušės. _ 
kaliniai pasivaikščioti, ma
toma. susitarė pabėgti, nes

Rusijoj neramu.
14 gruodžio iš Peterburgo 

atėjo žinia, kad valdžios ge
ležinkelio tavorinės stotįs 
pertaisomos į kazarmes, o 
koncertų salės j kareivių 
valgyklas. Ką tas reiškia, 
valdžia nieLam neaiškina, 
bet vienas dalykas vistiek 
aiškus — Rusijoj neramu.

Žmonės spėja, kad tuo
jaus prasidės atsarginių ka-

*

užbaigs karę tarp Balkanų 
ir Turkijos .

Chinijoj vėl revoliucija.
Amoi, Chinija. — Šitam

šinti.
Nusižudė 2 kaliniai.

Londonas. — 14 gruodžio 
Maidstone Lalėjime rasta 
du kaliniai su perpjautomis 
gerklėmis negyvu. Prie jų 

’ buvo raštelis, kad jie miršta

laisvėj praleisti.
Bėga turkų pačios iš 

heremų.
Geneva. — Šveicarija. — 

Ačiū Balkanų karei, dauge
lis turkų moterų gavo pro
gą pabėgti iš heremų ant

Sufragistės nutepliojo gy
ventojų duris.

Dublin, Airija. — Iš nak-

veik geresnių namų .durų 
buvo nutepliota neišimamu 
dažu sufragisčių reikalaivi- 
mai: "Duokit moterims bal
savimo tiesas!”

I

Te,rLo„^MetasVlII.
žinoti, nes apie tai praneša 
iš grekų sostapilės — Atė
nų; gali būti, kad grekai ir 
giriasi.
Bulgarija prisidėsianti prie 

didžiųjų valstybių
Dienraštis "Figaro” ra

šo, kad Bulgarija prisidė
sianti prie Austrijos, Vokie
tijos ir Italijos, kurios susi
vieniję prieš Rusiją, Fran- 
cuziją ir Angliją. Su tuo 
tikslu Bulgarijos karalius 
Petras buvęs jau ir Vienno- 
je, Austrijos sostapilėj.

Nušovė milijonierių
Pereitoj sąvaitėj Pary

žiuje liko nušautas milijo
nierius Mumm. Policija spė
ja, kad jį nušovė amerikone 
iš New Yorko, su kuria jis 
apie porą metų gyveno. 
Mumm buvo atvažiavęs A- 
merikon susipažino čionai 
su ponia Marie van Rensi- 
mer Barne ir išsivežė ją 
Paryžiun. Iki šiol jiedu gy
veno gerai, bet pastaruoju 
laiku amerikone paryžie
čiui įkirėjo ir jis parengė 
puotą atsisveikinimui su ja. 

.Po puotai ji da nusivedė 
! milijonierių į savo kamba
rius pasikalbėti. Tenai jie
du susiginčijo ir amerikone 
paėmus revolverį šovė jam 

j dusyk krūtinėn. Jis išsi
traukęs revolverį šovė į ją. 
Abudu krito sužeisti. Mo
teris vienok išgis, o vy
ras mirė.

Tokie skandalai tarp iš
tvirkusių 
pirmiena.

Anglijos

1$ AMERIKOS.

dykaduonių ne-

karalius skaito 
bibliją

Londonas. — Anglijos ka
ralius sako, kad jis kas die
na skaito bibliją.

Nedyvai, kad jis ir proto 
nedaug turi.
Austrijos karalius serga
Vienna. — Politiški Aus

trijos kivirčai visai suardė
Paleisti atmetė kamoristų kasaciją. Austrijos karaliaus sveika-

vvzlllo-« fjdkzdi Llj . TT'l. j •

sugrįžę iš pasivaikščiojimo, ^uv.° padavę Viterbo. teis- 
visi, kaip vienas vyras, me
tėsi ant lydėjusių juos ka
reivių ir griebė už ginklų. 
Staiga užpulti kareiviai nė 
nespėjo ir apsižiūrėti. kas 
čia darosi, kaip ginklai liko
si iš jų jau atimti. Nugink
lavus kareivius, kaliniai lei
dosi bėgti. Jiems kelią užsto
jo kalėjimo prižiūrėtojas su 
revolveriu vienoj rankoj, su 
kardu kitoj. Kaliniai suri
ko: „Šalin iš kelio, caro šu
nie!” Prižiūrėtojas pradėjo 
i šaudvt iš revolverio ir kelis 
kalinius sužeidė. Kiti tuoj 
šoko ant prižiūrėtojo ir su
mindžiojo jį. Bet ant šūvių 
atbėgo pas kalėjimą sargy
biniai. Tuo tarpu kaliniai 
išlaužę vartus bėgo jau lau
kan. Bet čia ant nelaimės 
užstojo jiems kelią sargvbi- 
niai su karabinais. Nežino
dami kas dabar daryti, vieni 
ju sustoio, kiti šaudydami iš 
revolverių bandė prasimuš
ti per sargybiniu eile. Bet 
tas nepavvko. Kaliniai bu
vo priversti sugrįžti i savo 
kambarius ir dabar eina tar
dymas. Norėjusius bėgti 
laukia sunki bausmė.

Roma. — Pasmerkti ka- tą. Jis turi jau 83 metus 
moristai už žmogžudystę amžiaus ir paskutinėmis

mui kasaciją, bet teismas 
ią atmetė. Bausmė pasi
lieka ta pati.
15,000 žmonių grįžta prie 

darbo.
Geležinkeliečių streikas 

j šiaurinėj Anglijoj liko už
baigtas ir 15,000 darbininkų 
sugrįžo prie darbo.
žuvo jau 217 oriaivininkų.

15 gruodžio Anglijoj užsi
mušė da du orlaivininkai: 
lieutenantas Parke ir Hard- 
wick. Tas padaro iš viso 
jau 217 žuvusių orlaivinin- 
kų. Iš to skaitliaus du liko 
nušauti ore laike bulgarų 
karės su Turkija.

Mušis ant jūrių.
Berliną telegrafuoja, 

Egejiškose jūrėse susi- 
turkų laivynas su gre- 
laivynu ir prasidėjo

I 
kad 
tiko 
kų . 
smarkus mušis. Kokios mū
šio buvo pasekmės, nėra jo
kių žinių.

Kita telegrama praneša, 
kad grekų kariumenė su
mušė turkus Pentapigadi, 
50 mvlių nuo Janinos. Ar 
tas tiesa, taipgi negalima

amžiaus ir paskutinėmis 
dienomis iš lovos beveik ne
sikelia.

Francuzai persigando.
Paryžius. — Pastaruoju 

laiku išsiaiškino, kad Muer- 
he ir Moselle apskričiuose, 
palei Loraino rubežių, visa 
žemė perėjus į vokiečių ran
kas. Svarbiausios strate
giškos vietos liko jau vokie
čių savastimi. Franc-uzus 
tas nemažai išgązdino, nes 
iškilus karei su Vokietija, 
geriausios kariškiems tiks
lams vietos prigulės jau vo
kiečiams. Francuzai patri
otai perkunuoja už tai ant 
vokiečių valdžios, kuri 
suomet ir visur 
lią politiką.
Demonstracija

Budapešto 
studentai parengė didelę de
monstraciją prieš karę, prie 
kurios rengiasi Austro-Ven
grijos valdžia. Valdžiai to
kia demonstracija nepatiko 
ir policija pradėjo vaikyt 
demonstrantus, 
pasipriešino.

vi- 
veda pasa-

prieš karę. 
(Vengrijoj) i

i

Studentai 
Prasidėjo 

muštynės. Daug liko sužei
sta ir 86 studentai areštuo
ti.

žuvo 46 žmonės
Port Arthur, Tex. — 15 

gruodž. vėtra apvertė prie
plaukoj žėglinį laivą su 46 
žmonėmis ir visi žuvo.

60 maištininkų kabo ant 
medžių

Mexico City. — šalia ke
lio, kuris eina nuo Los Cru- 

tt x t • ces i Temascaltepec, antHotel, didziausis viešbutis me(jžių kabo 60 sukilėlių.

Fitchburg, Mass. — Gy
vulių apsaugojimo draugi
jos inspektorius Godley lie
pė nušauti 15 arklių iš An- 
drew Whelano arklydės, 
nes arkliai serga neišgydo
ma liga.

Didelis gaisras.
Cincinatti, Ohio. 

gruodžio sudegė čia Gibson
11

šitam mieste. Sužeista 9 
žmonės ir apie $1,000,000 
bus nuostolių.

3 plėšikai areštuoti lovoj.
Lynri, Mass. — Pereitoj 

sąvaitėj policija susekė na
mus, kur gyvena plėšikai, 
ką anądieną apiplėšė auk
sinių daiktų krautuvę, ir 
nakčia įsilaužė į jų kamba
rį. Lovoj gulėjo trįs vyrai. 
Policija tuoj juos ir užklu
po. Po antgalviu rasta už
taisytas revolveris ir dėžu
tė su 40 patronų. Kamba- 
rij buvo daug vogtų daiktų.
Taftui siūlo profesoriaus 

vietą.
Washington. — Preziden

tui Taftui siūloma tiesų 
profesoriaus vieta Yale u- 
niversitete, kada jis pa
baigs prezidento tarnystę.

A . w v

Ant važiuojančių pakelei
vių tas daro žiaurų įspūdį. 
Spėjama, kad tuos maišti
ninkus pakorė Maderos pul
kininkas Riveroll, kuris 13 
gruodžio turėjo tenai su re- 
voliucijonieriais mūšį ir ap
galėjo juos.

I

Nušauta 27 žmonės ir 
15,000 stirnų

Laikraščiai džiaugiasi, 
kad šįmet per medžioklės 
metlaikį mažai nušauta 
žmonių, nes tik... 27. Stir- 

; nų užmušta kur kas dau
giau, nes 15,000. Didžiau
sia skerdynė būvi Maine 
valstijoj; tenai užmušta 12 
tukst. stirnų, 150 briedžių, 
125 meškos ir 10 žmonių.

Wilsoną nori užmušti < 
Wilson, busimas prezi

dentas, gavęs jau mirčia 
grąsinantį laišką. Laiške 
sakoma maždaug taip: 
„Klausyk, Wilson, tu likai 
išrinktas prezidentu, o męs 
esame prezidentų mirtis. 
Jeigu duosi mums $500, tai 
gyvensi, o jei ne, tai bus 
taip, kaip su McKinley arba 
Rooseveltu, nors šis išgijo.”’ 

Policija susekė tuos juod- 
rankius netoli Newarko ir 
10 gruodžio suėmė. Jų yra 
3: Warren Dunn, Jacob 
Dunn ir Zeley Davenport. 
Jie buvo apsiginklavę ir pa
sislėpę kalnuose. Policijai 
apstojus, pradėjo šaudyt. 
Taip bent policija pasakoja. 
Tečiaus visi trįs liko suimti 
ir pasodinti kalėjiman.

Bet tuoj atsirado kitas 
Wilsono priešas. Tai buvo 
Herman Steinberg, 17 metų 
žydelis, neseniai atvykęs iš 
Rusijos. Jį areštavo detek- 
tivai 12 gruodžio, New Yor
ke. Žydelis nepažinęs de- 
tektivo ir pradėjęs sakyti: 

I „Šitoj šalij gyventi negali
ma. Ot, kada jau jieškau 
darbo, o vis nerandu. Ru- 

| sijon sugrįžti negaliu, reikia 
eiti nors kalėjiman, bet pir
ma aš nušausiu da Wilsoną, 
buvusį savo bosą ir visus 
teisėjus.”

Detektivas jį iškrėtė ir, 
radęs užtaisytą revolverį, 
suareštavo.

Nauji krasos įstatymai.
Po naujų metų įeis nauji 

krasos įstatymai. Krasa bus 
galima siuntinėti netik laiš
kus, bet ir suntinius iki 11 
svarų sunkumo. Iki šiol 
krasa veždavo tik 4 svarų 
siuntinius, didesnius gi rei
kėdavo siųsti per ekspresą, 
kuris už persiuntimą lupda
vo, kiek tik jam patikdavo. 
Krasa vež per pus pigiau. 
Bus išleisti ir tam tikri kra
sos ženkleliai siuntiniams, 

phijoj kiaušiniai jau žymiai Su laiškų ženkleliais siunti-, 
atpigo. niai neis.

i

i

Senato-

Ištvirkę studentai.
North Adams, Mass. — 

Atvažiavę čionai papuotau
ti 25 studentai iš Williams 
kolegijos sukėlė didžiausias 
riaušes. Suvirtę šturmu į 

| Richmond hotelį, jie pradė
jo šūkauti ir ant stalų šoki
nėti. Pasirodžius vienai 
tarnaitei, pradėjo spiegti, 
švilpti ir salierais mėtyti. A- 

i tėjęs savininkas liepė nusi
raminti, kitaip jis pašauk
siąs policiją. Studentai tuo
met tyčia pradėjo daužyt 

j stiklus ir torielkas ir su bai- 
! šiaušiu triukšmu išėjo. Su- 
ivėjo visi į teatrą, kur buvo 
rodomi krutanti paveikslai. 
Pakėlę tenai triukšmą tuoj 
išėjo laukan ir pareikalavo

i pinigų atgal. Tuo tarpu tea- 
trėlio savininkas pašaukė 
policija, kuri suėmė triukš- 

į madarių vadą ir uždarė ka
lėjiman.
Viencentiniai ženkleliai ant 

laiškų.
Washington.

rius Penrose įnešė sumany
mą, kad tam pačiam mieste 
laiškai butų siuntinėjami už 
lc. . ‘ ‘
žinia.
Kunigas kaltinamas žmog- 

žmogžudystėj.
Houlton, Me. — Jau trečia! 

sąvaitė, kaip čionai eina di
delė byla, i-birioj kaltinami | 
3 žmonės užmušėjistėje, o 
apkaltintojų tarpe randasi; 
ir kun. Charles H. Emelius. 
Jį ginti susispietė visi aplin- į 
kiniai kunigai.

Moterįs polcistais.
Los Angeles, Cal., kur mo

teris gavo lygias tiesas su 
vyrais, šiomis dienomis pa- j?/is 
skirta jau trįs policistai su 20,000 galionų ir viskas iš- 
andarokais.

Taftas — trusto įrankis.
Politiški Tafto priešai iš

vilko aikštėn, kad jo brolis, 
Henry Taftas, yra New Ha- 
veno geležinkelio trusto di
rektorium, todėl jis, t. y. 
prezidentas, uždraudė aną
dien teismui tirinėti to trus
to šunvbes. Vadinas, jis bi- 
jojo, kad jo brolis neliktų Stankus, 24 metų amžiaus 
apkaltintas. Panašaus skan- Stankus paėjo iš E___
dalo iki šiol Amerikoj, ro
dos, da nebuvo.
Lawrence’o patriotai grąsi- 

na kunigui mirčia.
Haverhill, Mass. — Vieti

nis kongregacijonalistų ba
žnyčios kun. Van der Pyl ga
vo nuo Lawrence’o patri
otų juodrankišką laiš
ką. kuriame grasina jam 
mirčia. Kun. Van der Pyl 
buvo Ettorui už liudytoją. 
Tas tai ir nepatiko Law- 
rence’o patriotams, kurie 
su savo policija ir katalikų 
dvasiškija labai norėjo ma- 
tvti Ettorą elektriškoj kė
dėj.

Mirties bausmė.
Newburg, N. Y. — An- 

thonv William Grace likos 
nasmerktas- mirtin už nu
žudymą savo brolio. Grace 
bus nužudvtas elektriškoj 
kėdėj po 27 sausio, 1913 m.

Liepė nušauti 15 arklių.

Ar įnešimas pereis, ne- Taftas yra baigęs advokato 
■ mokslą, yra buvęs teisėju ir 
gali būt, kad galų gale liks 

' tiesų profesorium. Tuo 
tarpu jis da nenutarė, pri
imti jam siūlomą vietą, ar 
ne, mat, nedidelė alga — 
$5,000 ant metų, o jis pa
prato dabar imti $75,000 
ant metų.

Aliejaus ekspliozija.
Brooklyn, N. Y. — 11 

gruodžio ekspliodavo čionai 
žalio aliejaus rezervuaras 
aliejaus dirbtuvėje. Alie- 

rezervuare buvo

šovė. Vienas darbininkas 
likos užmuštas ant vietos.I

Užmušti 3 lietuviai.
Scranton, Pa. — šiomis 

i dienomis čia žuvo 3 lietu
viai nelaiminguose atsitiki
muose. Anglių kasykloj li
ko užmuštas 19 metų am
žiaus vaikinas, Jono Kvede- 
ravičiaus sūnūs, ir Adomas

i

Stankus paėjo iš Kauno 
gub., Panevėžio pav. ir pa
liko pačią su dviem kūdi
kiais. Trečias lietuvis už
muštas ant geležinkelio, va
dinosi Juozas Pangonis, vos 
tik 15 metu amžiaus baigęs 
vaikinas. Motina -užsispyrė 
varyt jį į darbą. Tas atsi
kėlęs išėjo ir neužilgo par
vežė jau lavoną.

J. Petrikys.
Moteris pardavinėja 
kiaušinius ant gatvių

Philadelphij os 
pradėjo pirkti 
skryniomis ir pardavinėt 
juos ant gatvių, nes krau- 
ituvninkai perdaug brangiai 
lupa. 13 gruodžio Philadel- 
phijos mieste jau buvo 60 
vietų, kur ant gatvių buvo 
išstatyti kiaušiniai. Tą pa
ti rengiasi padaryt ir New 
Yorko moteris. Philadel-

moteris 
kiaušinius

9



2 KELEIVIS

Peržvalga.
Stačiai į pragarą!

Tokį komplimentą Debsas 
siunčia ant Kalėdų visiems 
kapitalistiškiems teismams.

Dabar Debsas yra po teis
mu. Už ką? Kad rašinėja į 
pagarsėjusį socijailstų laik
raštį "Appeal to Reason." 
Bet jis apie tai nepaiso. Jis 
ir po teismu būdamas rašo į 
tą patį ” "Appeal to Reason” 
kapitalistams komplimen
tus: ”Jųs eikite stačiai į pra- j 
garą!”

Romos dvasiškija susivie
nijo su kapitalizmo šunimis, 
kad sunaikinti tą darbinin
kų laikraštį ir užgniaužti so- 
cijalizmo judėjimą. Mat, 
paskutiniuose rinkimuose 
socijalistų partija gavo arti 
milijoną balsų. Kapitalistai 
ir kunigija persigando. 
Jiems pasirodė, kad tai per 
"Appeal to Reason” agitaci
ją socijalistų partija taip au
ga.

Suvienytų Valstijų pro
kuroras Bone nuvažiavo į 
Washingtoną, ir pasikalbė
jęs su general. prokuroru, 
grįždamas pasakęs: ”Aš tą 
’Appeal to Reason’ suban- 
knutysiu, priversiu jo redak
torius išbėgioti arba išsižu- 
dyti, o jei ne, aš juos visus 
sudėsiu už geležinių grotų.”

Ir tuojaus jam atvažiavus 
liko išduoti warrantai areš
tuoti ”Appeal to Reason” re
daktorių Warreną, leidėją 
Sheppardą ir Debsą, kuris 
per tą laikraštį tankiai išro- 
dinėja kapitalistų šunybes. - 

Jau šeši metai, kaip ka
pitalistų valdžia tą laikraštį 
persekioja. Nė vienas soci
jalistų laikraščių iki šiol da 
nedrįso taip aštriai prieš 
kapitalistus rašyti, kaip 
"Appeal to Reason.” Ir jis 
platinas tarp darbininkų su 
žaibo greitumu. Kas sąvai- 
tė jo skaitytojų skaitlius au
ga tūkstančiais. Pereitoj 
sąvaitėj jo spauzdinta jau 
5,000,000 egzempliorių. Tą 
matydami kapitalistai su 
dvasiškija neriasi iš kailio. 
Nuolatiniais teismais jie no
ri jį subankrutyti. Bet tas 
nesiseka. Kuo daugiau jie jį 
persekioja, tuo daugiau jis 
platinas, tuo daugiau žmo
nės jam prijaučiu. Ir galima 
sakyt, kad tik ačiū begėdiš
kam kapitalizmo šunų užsi
puldinėjimui ”Appeal to 
Reason” šiandien spausdi
na 5 mlijonus egzempliorių.

Bet valdžia varo savo 
darbą tolyn. Dėl tų nuolati
nių persekiojimų, andai nu
sižudė ”Appeal to Reason” į- 
steigėjas J. A. Wayland. 
Valdžiai tas patiko ir ji ti
kisi, kad privers ir kitus 
"Appeal to Reason” žmones 
išsiž,ūdyti. Debsas tiems po
nams ant to atsako:

”Bet męs neseksime Way- 
lando pėdomis į kapą — da 
ne. Pirma męs da atlygin- 
sim toms šmėkloms, ką mu
sų draugą į kapą nuvarė.

"Jus nepriversit mus išbė
gioti arba išsižudyti. Gali 
būt, kad męs atsisėsime ka- 
lėjiman ir jus norėsite tenai 
mus nukanknti, kaip jau bu
vo su kitais, bet pakol jus tą 
padarysite, męs duosime ka
pitalizmui ir jėzuitizmui to
kį smūgį, kuris pakratys jus 
kaip žemės drebėjimas.” 

Toliaus jis sako:
”Romos dvasiškija dirba 

ranka ronkon su valdžia pil
dydama piniguočių įsakymą. 
Jėzuitizmas, kuris iš kitų ša
lių yra vejamas jau laukan, 
dabar čionai yra plutokratų 
priimamas su atviru glėbiu 
ir sveikinamas kaipo išga
nytojas. Vardan tikėjimo 
ta nešvari sąjunga daro suo
kalbius prieš laisvą spaudą

”Ar turės ’Appeal to Rea
son' žūti nuo tų nuodų, kaip 
žuvo nelaimingas Wayland? 
Niekados! Męs tai prisie
kiam. Prisiekia ir ’Appeal 
to Reason' platintojai.

”Męs turim gana priro
dymų, kurie pasmerks juos 
ir apšvies biaurų jų suokal
bį kaip vidurdienio saulė.

”Penki milijonani egzem
pliorių šitos laidos sujudins 
liaudį, kaip revoliucija. Su
grius jų suokalbis ir teisybė 
paims viršų.”

Tai taip darbininkų laik
raščiui prisieina kovoti už 
laisvę žodžio "laisvoj” Ame
rikoj.

Darbo departamentas 
Washingtone

Kongresas mano svarsty
ti apie įsteigiamą Washing- 
tone darbo departmento, ku
ris rūpintųsi darbininkų rei
kalais. Jei tas bus nutarta, 
tai į prezidento kabinetą į- 
eis da vienas narys — darbo 
atstovas. Dabar tasai kabi
netas susideda iš devynių 
narių, reprezentuojančių 9 
departmentus.

Ir taip tas kabinetas su 
laiku auga vis didyn. Jis 
pradėjo su pirmutiniu pre
zidentu Washingtonu nuo 
5-kių narių, reprezentuojan
čių šiuos departmentus 
(skyrius): iždo, valstybės, 
karės, tiesų ir krasos. Pre
zidentaujant Jeffersonui į- 
vesta jūreivi jos departmen- 
tas ir nuo to laiko beveik per 
50 metų prezidento kabine
tas buvo iš šešių narių. Pas
kui, 1849 metais, kada pre
zidentu buvo Taylor, įvesta 
jau vidurinių reikalų de- 
partmentas, o prie Cleve- 
lando ir žemdirbystės. Pre
zidentaujant gi Roosevel- 
tui, 1903 metais, įvesta vaiz
bos ir darbo departmentas. 
Dabar prezidento kabinetas 
susidėjo jau iš 9-nių narių. 
Bet sukako 9 metai, o tas 
vaizbos ir darbo departmen
tas darbininkams naudos 
nepadarė nė už centą. Jis 
rūpinosi tik vaizba — kapi
talistų reikalais. Taigi da
bar manoma įvest visai at
skirą darbo departmentą, o 
dabartinis darbo ir vaizbos 
departmentas liks jau vien 
tik vaizbos departmentu.

Gal būt, kad ir bus darbo 
departmentas, bet naudos iš 
jo darbininkams bus tiek, 
kiek iš ožio pieno. Reikia 
žinoti, kad į tokį departmen
tą neįeis socijalistas, bet de
mokratas arba republiko- 
nas. Taigi vilkas rūpinsis a- 
velių reikalais.

"Keleivis” nubaustas.
Chicagos davatkinis 

"Draugas” džiaugiasi, kad 
"Keleivis” turėjo užmokėti 
$100 bausmės byloj su kun. 
Bukavecku. Girdi, jau ant
ru kartu ”Kel.” prisipažį
sta prie kaltės. Męs žinom, 
kad iš to džiaugiasi netik 
"Draugas,” bet visa juodoji 
armija. Jai smagu, kad dar
bininkiškai -spaudai pasida
ro kokia nors skriauda. Ka
da nusižudė "Appeal to Rea
son” leidėjas Wayland tūli 
juodvarniai net pasveikini
mus siuntė to laikraščio per
sekiotojams. Bet tuščias 
tai džiaugsmas. Jeigu bū
dama da galybėj Romos baž
nyčia su "šventa” inkvizici
ja ir visu savo žvėriškumu 
nesulaikė laisvosios dvasios, 
tai šianden, kada jai pama
tas jau visur smunka iš po 
kojų, ji jau nė tiek negalės 
užkenkti darbininkų judėji
mui.

”Kel.” užsimokėjo dau
giau kaip šimtą dolerių. 

. Bet toji bausmė padarys 
daugiau blėdies "Keleivio” 

.■ priešams, negu pačiam "Ke- 
! leiviui " arba jo skaityto
jams. Tai buvo da nedidelė

ja kovos darbo su kapitalu 
daug didesnių aukų reikala
vo, žmonės buvo mirčia bau
džiami, o nuo kovos neatsisa
kydavo; taigi klystume! jus 
manydami, kad dėl $100 
"Keleivis" atsisakys kovot 
su darbininkų priešais. Ne- 
sulauksit jus to niekados! 
Męs jums apskelbsim da di
desnę kovą ir kovosim tolei, 
pakol darbininkų luomą nuo 
jūsų jungo visiškai neatsi
kratys. Tuomet jus gal lai- 
žysitės prie darbininkų, bet 
bus jau pervėlu; pasiėmę sa
vo "tulšis" galėsite krausty
tis, anot to Dėbso, stačiai į 
savo pragarą. Ant žemės 
tokiems dvkaduoniams vie- 
tos nebus. Portugalija jus 
jau išvijo, dabar veja Ispani
ja, Francuzija, o paskuti
niuose laikuose jus likot su
mušti net ir popiežiaus liz
de — Romoj. Tik Amerikoj 
jus da ant dolerio važiuojat. 
Bet susipras ir čia liaudis, 
bus ir čia taip, kaip kitur.

"Keleivis” nebūtų užsimo
kėjęs bausmės, jeigu butų ė- 
jęs prieš darbininkus. Bet 
jis ėjo prieš kapitalistus ir 
kunigiją, kurie valdo teis
mus. Suprantamas daly
kas, kad taip dalykam sto
vint, "Keleivis” negalėjo lai
mėti bylos. District attor- 
ney pasakė: "Jus neturit 
tiesos rašyti prieš kunigą, 
kad ir teisybė tas butų.” 

j "Keleivis” turėjo liudinin
kus ir galėjo tą prirodyti, 
kas buvo rašyta, bet baudžia 
vistiek. Sulyg įstatymų, 
bausmė turi būt nemažesnė 
$500 ir nedidesnė $1,000 
kiekvienam leidėjui. "Kel.” 
užsimokėjo tik $100 suvir- 
šum. Vadinasi, bausmė 
liko sumažinta, bet ir toji 
vistiek neužpelnyta. Prie
šai tai žinojo, bet nors 
trumpai paaiškinam "Kel." 
skaitytojams Suv. Valstijų 
teismų formališkumą. Teis
mų teisės štai ko reikalauja- 
Pavyzdis: Jeigu sugavai va
gį tau traukiant iš kiše- 
niaus dolerį, tad negalima 
jam snukio sudaužyti ir ne
galima viešai skelbti, kad 
jis yra vagis. Pirmiausiai 
reikia patraukt teisman, o 
kada teisėjas nubaus, tai 
tik tada viešai (paveizdan 
laikraštin) gali skelbti, kad 
tokia ypata tapo nubausta 
už vagystę.

Tas pats atsitiko ir su*'

I

Į

šiai į irokesų, rymiečių, gre- kabinskienė.” Abramaitis iš 
kų bei kitų tautų gen- Chicago padainavo 
tus — genos. i

"Ger r Į
Iš kur atsirado vokiečių 

kariško vado užvardimas 
"gercogas?” Žodis gerco- 
gas gali turėti dvejopą pra
smę: pirmučiausiai tas žo
dis gali paeiti nuo Heer (ka- 
riumenė) ir ziehen (traukti, 
vest). Jeigu taip, tai vokie
čių gercogas pilnai atsaky
tų lietuviškam karvedžiui. 
Antra žodžio gercogas pra
džia gali giminiuotis su lie
tuvišku "geras.” Jei butų ši 
giminystė, tai da nereikš
tų, kad "gercogas" pusiau 
lietuviškas žodis. Mat, šak
nis ger (her) pasitaiko ir 
vokiečių kalboj, ir be to pa
našioj prasmėj. Vokiečiai 
poną vadina "Herr,” (nuo 
tos pat šaknies paeina ir 
germanų užvardimas
(ger —garbingas ir mann— 
vyras), toliaus pas saksus 
Dievas Ciu (tėvas vadinasi 

į Herų, o pas bavarus — er ir 
nuo to utarninkas pavadinta 
Erestag, Ziestag,Dienstag). 
Veikiausiai ir gyvuliai įgijo 
savo užvardijimą nuo ben
dros lietuviškai-vokiškos 
(o gal stačiai airiškos) šak
nies: ger-her. Per tai męs, 
pasiremdami vien tik gyvu
lių užvardvmo Skambėjimu, 
męs negalim tvirtinti, jog 
gyvuliai priklauso prie lie
tuviškų kilčių. Gyvuliai ga
lėjo būti ir lietuviško ir vo
kiško kilimo asmenimis — 
arba net ir maišytais. Pa
galiau, gyvulių užvardymas 
gal neturėti nieko bendro su 
jų kilimu, nes gyvulius gy
vuliais galėjopramint ne pa
tįs gyvuliai, bet jų kaimy
nai, k. a. vokiečius (vokiš
kai — deutš) vokiečiais pra
minė lietuviai, o niemcais — 
slavai. Z. A.

I

KORESPONDENCIJOS
MAYNARD, MASS.

26 lapkr., 4 vai. ryte, už
sidegė vieno senelio valgių 
krautuvė, kurią jis pats pa
degė, kad gaut pinigus iš 
apdraudos kompanijos. 
Gaisras pasiekė ir kitus na
mus. Blėdies padaryta už 
$13,000. Senelis turėjo sū
nų ir dukterį, kuriedu padė
jo jam vest tą reikalą, nes 

"Kel." Męs manėm, kad ku- jis pats nė rašyt nemokėjo, 
nigai turi ant tiek doros, Vaikai nelabai klausė tė-
kad už teisybę nedrįs žmo
nėms intrigų daryti, bet jau 
antru kartu apsirikom. Jie 
yra ant tiek begėdžiai, kad 
naudojas bjauriausiais gin
klais ir todėl nuo dabar pa
sakom, kad ateitij męs kovo
sim su jais visai kitaip.

Mano patemiiimai
”Gau.”

Žmonių ir kitų gyvūnų vi
suomeniškas kuopas lietu
viai įvairiai vadina — ban
da, krūva, kuopa, gauja, 
pulkas ir t.t. Kiekvienas 
nors truputį susipažinęs su 
vokiečių kalba turėjo patė- 
myti, kad lietuvių banda ri- 
šasi su atsakančiu vokie
čiu žodžiu. Panašiai gimi- 
niuojasi ir lietuvių gauja. 
Vokiečiai kadaisi savo gau
jas — kuopas vadino gau. 
Šis dalykas rodo artimus 
santikius tarp senobės lietu
vių ir vokiečių. O kas žino? 
Gal lietuviška ”gauja” vo
kiečiams persidavė, kada 
pastarieji prusus apgalėjo. 
Bet galėjo ir priešingai atsi
tikti- Vienok, ar šiaip buvo 
ar kitaip, bet visgi vokiečių 
gau ir lietuvių gauja rodo 
mums, jog taip senobės vo
kiečiai ir senovės lietuviai 

_____ r_ . dar netaip žiloj praeitij gy- 
ir darbininkų išsiliuosavimą. j auka iš musų pusės. Istori-^veno gaujomis, labai pana-

vo ir sykį pabėgę buvo. Tas 
vertė senį atsiskirt nuo 
krautuvės. Kokia bausmė 
jam bus paskirta, dar neži
nia.

Povilas V.
CHICAGO, ILL.

Ketverge, 28 lapkričio, 
Miko Meldažio svetainėj* at
sibuvo "Laisvosios Jaunuo
menės Choro” vakaras. Su
lošta komedija "Vyro j ieš
kojimas” ir padainuota ke- 

i lėtas dainų to pačio choro. 
Viskas atlikta gerai, ypač 
lošimas. Regis, šitas cho
ras da pirmą vakarą rengė. 
Da neseniai susitvėrus 
draugystė, bet pas ją mato
si didelis energiškumas ir 
noras darbuotis visuomenės 
labui. Choras susitvėrė pa
sidarbavus p. Juodžiui. Cho
ras turi gerą mokytoją. 
Linkėtina gero pasisekimo.

K.
KENOSHA, WIS.

23 lapkr. iš Waukegano 
atvyko dramatiška draugi
ja ir statė ant scenos "švar
kas ir Milinė.” Vakarą su
ruošė šios draugijos — pa- 
šelp. dr-stė ”Lietuvos Bal
sas,” S.L.A 22 kp. ir L. S. S. 

; 58 kp. Publikos atsilankė a- 
pie 200 ypatų. Eiles dekla- 

i mavo V. Brazevičiukas ir Z. 
• Brazevičiutė. P-lė Zubkai
tė perstatė monologą ”Už-

i

• solo. 
Paskui sekė šokiai su lekio- 
jančia krasa.

16 lapkr. iš Chicagos at
vyko "Dramos Draugija” ir 

I statė ant scenos "Gyvi Na- 
bašninkai.” Nusisekė neblo
gai. Publikos buvo apie 200 
ypatų. Pelnas paskirtas šv. 
Petro parapijos naudai.

Ten buvęs.
CICERO, ILL.

Nekoksai p. Pašalinis rašo 
"Kataliko” No 47, kad čio- 
naitiniams socijalistams so- 
cijalizmas įgriso, nes dau
gelis priklauso jau prie T. 
M. Dr-stės.

Šitokią nesąmonę gali pa
sakyt turbut tik "Kataliko” 
korespondentas. Juk soci- 
jalistai TMD. ir įsteigė, ko
dėl jiems prie jos neprigu- 
lėt? Socijalistai priguli prie 
visų pirmeiviškų draugijų 
ir tenai prigulėdami platina 
socijalizmą, mokina tamses
nius savo brolius, tokius va, 
kaip p. Pašalinis. Taigi so
cijalistų prigulėjimas į ki
tas draugijas visai nereiš
kia, kad jiems nusibodo jau 
socijalizmas. Kaip galėtų 

i nusibost tekanti saulutė, ku
ri prašalina nuo žemės nak
tį ir suteikia šilumą? arba 
srauniai bėgantis upelis, ku
ris ramina žmogaus širdį? 
Socijalizmas yra kaip tas 
tyras upelis, be kurio van
dens reikėtų užtrokšti; jis 
yra kaip saulė, kuri apšvies 
musų gyvenimą ir nudžio
vins ašaras nelaimingųjų.

Taigi susipratusiems ci- 
ceriečiams socijalizmas ne
gali įgristi. Tą jau gali pa
liudyti kad ir paskutiniai 
rinkimai, kada už socijalis
tų kandidatus paduota kur 
kas daugiau balsų, negu a- 
nais metais.

Toliau p. Pašalinis rašo, 
| kad čia gyvuoja nekokia 
kuopa ir rengia kas mėnuo 
balius, bet vis su ašaromis 
sielvartauja, kad nieko ne
pelno ir biedna.

Iš to reikėtų manyt, kad 
p. Pašalinis ne čionai gyve
na, nes nežino dalykų sto
vio, jei taip rašo. Cicero j y- 
ra liet, socijalistų 138 k-pa, 
bet per visą vasarą ir šį ru
denį da nė vieno baliaus nė
ra parengus; ii rengia tik 
prakalbas ir skleidžia tarp 
žmonių apšvietą. Jei paren
gia ką tautiečiai, tai paren
gia tik nuo socijalistų imda
mi pavyzdį. Juk tai buvo 
socijalistai, o ne kas kitas, 

i ką parodė tautiečiams kelią 
I rengti čionai perstatymus.

Aguona Baltgalvė.
SHENANDOAH, PA.

L.S.S. 28 kp. lapkr. 27 d. 
parengė balių, kurio pelnas 
paskirtas naudai socijaliz- 
mo propagandos. Nors ne
pagirtina yra, kad balius bu- 

| vo su svaiginančiais gėri
mais, tečiaus męs lietuviai 
turbut be tų gėrimų dar ne
galim apsieiti.

Kaip spėjama, pelno mini
mas balius kuopai atnešė a- 
pie 70 dolerių.

Kuopa dėl susirinkimų ir 
šiaip pasilavinimo samdo 
kambarius, už kuriuos moka 
$16 į mėnesį, taigi shenando- 
riečiai paremdami L.S.S. 
vietinę kuopą užsipelnė sau 
ačiū ne vien nuo kuopos, bet 
ir nuo visų tų, kurie liuosą 
laiką geidžia praleisti lavi
nimui savo proto apšvieta ir 
pasikalbėjimais tarpe blaivų 
draugų 28 kp .nusamdytuo
se kambariuose. S. M. S.

MT. CARMEL, PA.
Šitas miestelis apie prieš 

20 metų susidėjo iš keletos 
stubelių, bet dabar jau čia 
gyvena apie 25,000 gyvento
jų, jų tarpe nemažas būrys 
ir lietuvių. Viešu veikimu 
lietuv. mt.-karmeliečiai kol- 
kas nėra da pagarsėję, bet

! negalima r susnudėliais va
dinti. Yra keletas pašalpi- 
nių draugysčių, tarp tų Su
sivienijimo ir Socijalistų 
Sąjungos kuopos.

Pastaruoju laiku susitvė
rusi teatrališka kuopelė, ku
ri karts nuo karto pastato 
ant scenos smulkesnius vei
kalėlius. Dabar rengiasi ant 
29 gruodžio pastatyti dra
mą "Vagis.” Girdėti kad 
kun. Dargis ketina atitrauk
ti savo aveles nuo lankymo, 
nes ne jam pelnas žada tekti.

Socijalistiškoji kuopelė, 
regis, jau ketvirtu kartu pa
krinka. Matyt trūksta drau
gų, kurie stropiau - veiktų 
kuopelei ir galėtų suspiest 
aplink save norinčius veikti.

Senas Singelis. 
ROCKFORD, ILL.

Soc. Party Lietuvių sky
rius lapkričio 30 d. statė ant 
scenos komediją "Netikė
tai.” Sulošta neblogausiai. 
Rodos, režisierius, o jeigu 
jų nebūtų, tai patiems akto
riams visgi reikėtų labiau 
pritaikyti savo išžiūrą prie 
asmens, kurio rolę lošia. 
Pav. tarno Jono rolę lošian
tis išrodė ponu, o ne tarnu; 
žiponuotas ir čebatuotas. 
Tas pats ir su kitais akto
riais, bet roles atliko gana 
gerai, kaipo mėgėjai artis
tai.

Pertraukose buvo dekla
macijos. Deklamavo O. Ke- 
turakaitė. Atliko labai pa
girtinai. Gerai atliko p. 
Kuncienė monologą "Ant 
Kapo."

Po perstatymo buvo šo
kiai su skrajojančia krasa. 

1 Už atvirutes dovanas laimė
jo: M. Marcinkevičiūtė pini
gais $2.50, p. Sankiutė pusei 
metų "Laisvę.”

Abelnai vakaras, kurio su
rengimui daugiausiai pasi
darbavo drg. St. Petrauskas, 
nusisekė gana gerai ir pali
ko ant publikos gerą įspūdį.

Ypač turiu pastebėti, kad 
vakaras buvo be svaiginan
čių gėrimų, tad blaivus žmo
nės visados gražiai užsilai
ko.

Kaip girdėti, tai ir Liet. 
Ukėsų Kliubas nutarė pa
rengti teatrą. Tėvas.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Per pasidarbavimą kun. 
Klinausko susitvėrė "Nekal
to Pras. Pan. Šv." merginų 
draugystė. Mat,' kunigėlis, 
kaip jis pats tvirtino,' nori 
tuom apsaugoti merginas 
nuo paleistuvystės, kaip jis 
pats aiškino ir pats liko mer
ginų draugystės pirmininku. 
Labai greit pasirodė, kad 
kunigui ne mergelių dora, 
bet jų sudėti pinigėliai rupi, 
nes tuoj pareikalavo iš ka
sos pinigų, o kad tas narėms 
nepatiko, tai ir d-tė sumažė
jo iki 6 narių; likos joj kuni
go ga*spadinė ir 5 davatkė
lės- Tas pats "tėvelis” buvo į- 
lindęs ir į moterų draugys
tę ”Šv. M. P. Ražąncavos," 
bet moterėlės susiprato, kad 
žvirbliui kregždžių lizdas 
netinka, ir išvijo iš savo 
draugystės, kuri dabar gan 
tvirtai finansiškai laikosi.

A. Kiveris. 
BLANTYRE, Škotija.

Lietuvių čia yra kokie 
300. Netoli visi dirba kasyk
lose. Gauna apie 2 svaru į 
sąvaitę.

Yra čia socijalistų kuopa 
ir šv. Kazimiero draugystė. 
Apšvieta stovi žemai, net 
ir socijalistai menkai skaito.

M. S.
WORCESTER, MASS.

1 d. gruodžio čia buvo 
biaurus ir labai retas atsiti
kimas. Tūlas A. K. lietu
vis gyvenantis ant Millbury 
st., išžagino savo 7 metų 

. dukterį. Dabar tasai žvėris- 
tėvas sėdi kalėjime po $5,000 
kaucijos. M-mas K-kas.

i

I



KELEIVIS 3

NEW YORK CITY.
Lietuvių čia yra nemažas 

būrys. Gyvena jie ant pras
čiausių gatvių ir dirba pras- 

. čiausius,darbus. Prie laivų 
krovimo, kur darbas labai 
sunkus, dirba daugybė lie
tuvių. Muilo dirbtuvėj, kur 
užmokestis mažiausia, dirba 
beveik vieni lietuviai, net ir 
užveizda lietuvys. čia taip 
mažai moka, kad ir ant mai
sto sunku uždirbti. Jeigu 
butų kokia -unija, gal ir butų 
galima pareikalauti daugiau 
algos, bet ką tu padalysi su 
musų žmonėmis!

Iš draugijų čionai geriau
sia atsižymi visuomenišku 
darbu P. U. Kliubas ir 52 kp. 
L.S.S. Kliubas turi labai 
darbštų pirmininką S. Jan
kauską. Per jo pasidarbavi
mą buvo rengiamos ilius
truotos lekcijos, įsteigta va
karinė angliškos kalbos ir 
rašto mokykla, o dabar prieš 
Naujus Metus išvakaro ren
giamas didelis balius, kuris 
atsibus ant E avė., po No. 
28—30, ant Progress Hallės, 
tarp 2 ir 3 gatvės.

M. Bilą.
NEW BRITAIN, CONN.
Gruodžio 1 d. pas mus at

sibuvo vietinės S. L. A. kp. 
surengtos prakalbos. Kal
bėjo graborius Liutkauskas. I 
Stengėsi parodyt, kiek labo 
lietuviams padarė S. L. A. 
už ką reikia kalbėtojui tar
ti ačiū. Tečiaus iš tolimes
nių jo išvedžiojimų taip ir 
matosi noras atitraukt žmo
nes nuo organizavimosi ne 
vien į apdraudos draugiją, i 
bet į organizaciją, kuri ko
voja už panaikinimą proti
nės ir alginės vergovės. Iš
traukos iš p. Liutkausko 
kalbos be komentarių rodo 
kaip jis piktinasi darbinin
kų klesos kovojimu už savo 
išsliuosavimą. Ir štai: "Jau
nas vaikinas skaito brošiū
rėlę apie valdininkų dar
bus... Jis susinervuoja, jį pa
ima neramumas, jis basto
si (?) (reiškia, kam reik ne
rimti, geriau su pasi
davimu valdininko valiai 
nuolankiai kentėtų ano žvė
riškus darbus). > "Paimkim 
Francuzų revoliuciją 
terįs ėjo 
rankose, 
lazdomis prie karaliaus!” 
(Matyt, kalbėtojas tuomi 
labai pasipiktina, bet nepa
sipiktina, kad karaliaus ap- 
ginėjai su šautuvais, dur
tuvais, kanuolėmis, kartu
vėmis ir kalėjimais žudo ne
kaltus žmones vien už tai, 
kad jie reikalauja leidimo 

; gyvent ant žemės). Ir taip 
kaip raudonas siūlas tęsia
si per visą jo kalbą besisten- 
gimas įbiaurinti klausyto
jams jų sunkią kovą už sa
vo teises ir būvį, o galų ga
le įsakė tik pildyti "dešimts 
Dievo prsakymų” ir bus 
viskas gerai. Ačiū p. L. už 
gerą patarimą! Žmonija se-l 
niai žino, kad ne tame jos 
išganymas. Mat, girdi 
"tvarka, kurioj bus visi ap
saugoti, gal įvyks tik tada, 
kada męs nebusime gyvi...” 
Panašios į p. L. pažvalgos 
labai greitai miršta ir nau
jos pažiūros smarkiai auga 
ir plėtojasi, taigi ir laukia
moji tvarka gal jau netoli
ma.

Stambesnes p. L. kalbos 
nesąmones neverta nė kar
toti. Socijalistų sąiungos 
narių p. L. priskaitė 700, iš
teisino nekaltą kunigą Ol
šauską, kurį socijalistai ap
skelbė caro bernu, o jau so- 
cijalistams tai pasmerkimų 
ir gražių vardų p. L. nepa- 
skupėjo. Nuo panašių žmo
nių kitos logikos ir reika-;

mo
šų revolveriais 

su durtuvais, su

*

rinksiąs, tai patalpinsiąs kiek įstengdamas bjaurino. 
"Tėvynėjtuomet ne vieno ’ 
kakta raus iš gėdos. Mat,
apie Bagočių ir Kutrą už- šnipų (?), nes čia jų daug 
baigė visus plepalus, o da 
atrodė pertrumpa "prakal
ba," tai pradėjo pliaukšti 
nebūtus dalykus apie Pru- 
selaitį ir šunskį. Pagaliaus 
šaukė visus į vienybę, vi
siems dirbt išvieno, nesi- 
pykt, nekeršyt ir tt. Bet ka
da vienas vaikinas iš publi
kos paklausė, už kurią par
tiją reikia balsuoti, tai p. L. 
atsakė: "Tamistai Kutros 
partija geriausiai tinka 
Tai tau ir vienybė!

Tokia prakalba p. Liut- 
kausko nebepirmutinė. Dve
ji metai atgal kalbėjo, tai 
vien apie Svirskio baksukų 
lupinėjimus. Dabar gi se
zonas apie Bagočių, Kutrą- 
Vasiliauską ir tt. Matomai 
p. Liutkausko prakalbų tik
slas, tai šmeižti ypatas kaip 
kaltas, taip ir nekaltas, vie
toj pasakyti ką nors moks
liško. (Negalima reikalau-

BROOKLYN, N .Y.
Generališkas rubsiuvių 

streikas Brooklyne ir New 
Yorke. — 11 gruodžio rub
siuvių sušaukta 21 susirin
kimų, kad apkalbėti genera- 
lišką streiką. Lietuviai sa
vo mitingą turėjo Tautiš- 
kamName — susirinko apie 
700 rubsiuvių.
Pirmutinis kalbėtojas kal

bėjo rusiškai; nors kalba 
buvo sunki ir maišyta su 
angliška, bet dalyką išaiški
no labai gerai. Sako: "Pra
gyvenimas kasdiena kįla 
augštyn: duona, mėsa, cu
krus, anglįs — žodžiu vis
kas, kas tik žmogui reikalin
ga, viskas eina brangyn, o 
darbininko alga netik nekį- 
la, bet daugelije vietų ji da 
numušama. Kadangi pra
gyvenimas brangsta, męs 
turim reikalauti daugiau 
užmokesties ir už savo dar
bą. Jei geruoju mums ne
duoda, męs turim streikuo
ti. Męs žmonės, męs norim 
gyenti ir norim dirbti, bet 
už savo darbą turim reika
lauti atsakančio atlygini
mo.”

Antras kalbėjo rubsiuvių 
unijos delegatas Augunas. 
Jis nurodinėjo, kaip rub- 
siuviai maitinasi, kokiuose 
namuose gyvena ir kaip gu
li. Nors nekurie žodžiai prie 
publikos vartoti buvo ne
vietoj, bet ką padarysi.-. Pa
tartina vienok, kad ateitije 
kalbėtojas vengtų tokių iš
sitarimu, kaip "karvės-,” 
„pilvai” "snargliai” ir t.t., 
nes publikoj tas daro nema
lonų įsoudi. Šiaip gi p. Au
gunas kalbėjo neblogai. Jis 
sakė, kad rubsiuviai turi 
drūčiai laikytis vienybėj ir 
išeit į streiką iš savo liuoso 
noro, nes kada už dienos, 
kitos, žmonės pradeda slap
ta lįsti dirbtuvėn ir skebau- 
ti. tai tuomet jau kova pra
laimėta.

Trečias kalbėjo drg. J. 
Šaltis. "Aš šitą jūsų susi
rinkimą pavadinsiu ne susi
rinkimu, bet parlamentu,” 
sakė jis. "Aš jums patariu 

.visiems susirišti i vieną di
delę uniią ir apskelbti vie
ną didelį streiką.” Brooklv- 
niečiams drg. Šaltis patiko- 

i Streikas žada būti labai 
didelis. Kaip "New York 
C.all" apskaito, jis apims 
150,000 žmonių. Visų dar
bų rubsiuviai, pradedant 
nuo marškinių ir baigiant 
overkotais, visi rengiasi į • 
streiką.

Paskaita ir paveikslai. — 
12 gruodžio, Tautiškam Na
me p. Račiūnas rodė paveik
slus iš anatomijos (kūno su-Į 
dėjimo. Rd.), o d-ras J. J. 
Kaškevičius iš Newarko 
aiškino jų prasmę. Neži
nau, ar tuos paveikslus pa-į 
gamino pats p. Račiūnas, ar 
d-ras Kaškevičius, bet vis
tiek už jų pagaminimą rei-f 
kia ištarti ačiū. Tokia pas
kaita ištikro pamokina mu-į 
sų darbininką- Pavyzdžiui, į 
kiek žmogus turi kaulų — 
246. Kiek dantų? — 32. 
Kaip sustatyti žmogaus vi-

skurdas tarp darbininkų iš
nyks. O kad greičiau įvy
kinus socijalizmą, darbinin
kai turi stengtis, kiek galė
dami, apsišviesti, skaityda
mi pirmeiviškus raštus ir 
knygas.

Antru sykiu p. Bagočius 
kalbėjo: kaip naudinga dar
bininkams yra prigulėt prie 
pašelpinių draugysčių.

Tarpe prakalbų, p. Urbo
nas, iš Montellos, pasakė 
Džiano Bambos porą "spy- 
čių," kas ganėtinai prijuo
kino publiką. Po prakalbų 
į draugystę prisirašė 10 na
rių: 6 moterįs ir 4 vyrai. 
Dėl uždengimo lėšų aukų 
surinkta $6.63.

Priminsiu, kad stoughto- 
niečiai verti pagirimo už 
tai, kad prakalbose ir šiaip 
susirinkimuose užsilaiko ra
miai. A. Raulas.

WEST LYNN, MASS.
Gruodžio 8 vietinė LSS. 

kp. buvo parengus prakal
bas. Kalbėjo A. Antonov iš 
So. Bostono, dviejuose at
vejuose: apie moterų reika
lus ir netikusį šių dienų jų 
padėjimą, ir apie darbinin
kų skurdą ir netikusią da
bartinę tvarką. Aiškiai pri- 
rodė, jog šį netikusį surėdy
mą panaikins tik tada, ka
da valdymo vairą paims į 
savo rankas socijalistų par- 

j tija. Publika, ypač moterįs 
ir merginos, kurių į šias 
prakalbas atsilankė dau
giau negu vyrų, buvo pilnai 
užganėdinta. Matyt, kad 
jau ir lynniečiai suprato, 
kokią naudą atneša prakal
bos ir visoki susirinkimai. 

į Nors, teisybę pasakius, pas 
mus didesnė lietuvių dalis 
da nepriguli prie jokių 

Į draugijų ir partijų ir dau
gelis esą tinginiais kultūriš
kam veikime, bet visgi ank
sčiau ar vėliau ir jie pabus 
iš to miego. Atsiranda da 

! pas mus keli tokie dievuo- 
l žmones 

prie statymo čionai bažny- 
' ' , kad jie

tiek laimės, kaip musų tau- 
, tietis Ramanauskas byloje 
su "Laisve." Beto tie patįs | 
dievuočiai kursto žmones i 
(piliečius) balsuot, kad bu
tu daleistinos karčemos. < 

Į Mat, geri katalikai negali | tai ir jų laikraščiai, kuriuos 
apsieit be tamsinyčių jų 
proto, be bažnyčios ir be 
karčemos! Burdigonas.

WATERBURY, CONN.
8 gruodžio čia buvo pa

rengtos SLA. kp. prakalbos. 
Kalbėjo p. Liutkauskas iš 
Brooklyno. Iš pradžių jis 
da aiškino SLA. mierius ir 
ragino rašytis prie jo, pas
kui visa kalba ėjo apie Ba
gočių, Kutrą-Vasiliauską ir 
"Keleivį." Aiškino, kaip ne
kaltai kun. Olšauskui, kuris 
visa širdžia atsidavęs tautai, 
buvo nuplėšta šlovė. Kalbė
tojas pasigyrė, kad jis nė 
keno blogų darbų neslepia.! 
Tuomet iš publikos užklaus- į 
ta, kodėl jis užtyli apie Šir- ■ 
vydą ir Olševskį kaslink; 
knygų prisispausdinimo? | 
Čia kalbėtojas susipainiojo; i 
bandė paaiškint, kaip ten 
buvo, bet ar jie blogą darbą 
padarė, nė žodelio neprasi
tarė. Toliaus reikalauta iš 
publikos, kad prirodytų, ko
kiam . "Keleivio" numerije 
buvo melagingai aprašyta 
apie SLA. čarterį. Kalbėto
jas negalėjo padaryt ir to.; 
Jis bandė įkalbėt publikai, j 
kad tūlos SLA. kuopų kon
ferencijos buvo šaukiamos j 
dėlei Bagočiaaus intrigų, i 
Pagaliaus pasakojo, kad i 
New Havene su M. Vokie-1 
taičiu kalbėjąsis ir jam Vo
kietaitis viską išpasakojęs, 
kaip J. S. Pruselaitis su 
Šunskiu pas jį, Vokietaiti,: 
lankėsi, kaip kalbėjosi ir 
laiškus rašinėjo, tik, girdi, 
neturėjęs laiko tuos laiškus 
surinkti, bet kada juos su-

naudoja šitokį būdą: Jeigu 
užmuštas nedaugiau, kaip 2 
valandos, tai atidaro jam a- 
kis, nuima paveikslą nuo to 
žmogaus akių, ir mato kuo
mi tas žmogus užmuštas: 
ar akmeniu, ar pagaliu, ar iš 
revolverio. Ant jo akių pa
siliekąs paveikslas to, kuo
mi ir kas jį kankino. Net ir 
žmogžudžio paveikslas lie
ka akįse, tokiu budu de
tektivai pagauna žmogžu
dį greitu laiku. Taigi geras 
pavyzdis, kad pabėgti sun
ku, tokį baisų darbą pada
rius.

Už šitokius paveikslus ir 
paaiškinimus reikia ištarti 
ačiū antru kartu.

Bet toliau kaip pradėjo p. 
Račiūnas radyt Taftus, kar
dinolus, kunigus, kareivius 
ir kitokius dykaduonius, 
kurie perstatomi kaipo di
deli žmonės, tai sugadino vi
są publikos ūpą ir skonį. 
Tokie žmonių prakaito siur
bikų paveikslai turėtų būt 
išmesti iš darbininkų tarpo 
ant šiukšlyno, o ne rodomi 
jų pasigerėjimui. Jie tik pa
piktina susipratusį žmogų- 

J. Gyvūnėlis.
CHICAGO, ILL.

8 gruodžo LSS. 81 kp. at
sibuvo vakaras su įvairiais 
pamarginimais: dainomis, 
monologais, prakalbomis ir 
deklamacijoms. 81 kp. cho
ras sudainavo keletu dainų, 
kas publikai matomai pati
ko. Kalbėjo P. M. Kaitis a- 
pie kurapkų šaudymą (? Re
dakcija). Monologas, ku
rį sakė J. Bugaras, taipgi 
nekaip išėjo. Geistina bu
tų, kad musų veikėjai ge
riau prisirengtų prie scenos 
veikimo. K. Bigelis ir V. 
Bigeliutė, abu gana maži 
vaikai, muziką iš operos 

I "Martha" atliko gana pui
kiai ir publika juos iššaukė 
antru sykiu. Susirinkimo 
vedėjas (vardo nežinau) su 
orchestros pritarimu sūdai- Vnrip kalbina 

■navo ”Marsalietę”, "Prie i prie’ statymo čioni 
pnklo ei tėvynės sūnus, : čios, bet pasirodo, 
kas publiką labai jentuzija- - - - - -
vo. Gerai sudeklamavo "Ūž- 
upėnų kaimas” P. Kabašin- 
ckienė, Gasparka pasakė 
trumpą, bet gana gražią at
sisveikinimo prakalbą, po 
to buvo visokios smulkme
nos: šokiai, žaislės, išlaimė- 
jimai ir tt. A. M. Svečias.

MINDEN, W. VA.
Pas mus oras gražus, šil

ta, kaip kada palyja. Dar
bai eina gerai, tik uždarbiai 
ne koki. Katrie prageria su 
darbdaviais po kokius $10, 
arba šiaip kyšius užmokes
čio dienoj pakiša, tai tie ir 
darbus geresnius gauna. 
Lietuvių čią yra apie 50 ve
dusių ir apie kita tiek pa
vienių, o tarp tokio būrio 
lietuvių laikraščių suvis. 
mažai kas skaito.

Nestebėtina, kad tamsių i 
žmonių gyvenimo būdas pa- 
sibia<urėtinas. Kaži ravi
mas, girtuoklystė, muštynės 
ir provos 
musų lietuvių mindeniečių 
veikimas. Liūdna. Rodos, 
vra keletas ir išmintinges- 

duriai, kaip stovi kepenjs "‘JĮ kurIe. s.kalto
I (jaknos), širdis, tulžis, plau- laikrascius, bet jų visgi per
lai, kam jie žmogui reika- ma?a- kad k? visuomeniško 
lingi, kokį atlieka darbą ir ęakJ"a butų veikt. Laikras- 
tt. Kaip cirkuliuoja krau- C“J 1 <;Įaa“^!Pa„ ?e ^Y1.0, 
jas, kaip žmogaus oda išro- eSz- „P'lsehų 2, Lietu
čio per padidinanti stiklą, i vos ” "Laisves, Saules ir 
kokios joje pasirodo skylės Vien. Liet, po 1 egz. _ 
ir kaip per tas skyles pra- Juokiantisis.
kaitas bėga, kaip prie kaulų j STOUGHTON, MASS. 
priaugę raumenįs, kaip su-j 8 gruodžio čia buvo pra
dėta žmogaus galva, kaip jis | kalbos, parengtos D. L. K.

...........................................  ' L _ Publi
kos prisirinko apie 150 ypa
tų. Kabėtojas buvo p. F. J.
Bagočius, kuris aiškiai nu
rodė šiandienį netikusį su- 
rėdimą; išalkino, kodėl dar
bininkai taip skurdžiai gy
vena ir kaip jie iš to skurdo 
gali išeiti. Išaiškino, kad tik 
socijalizmui įvykus tas

I
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Nuolat savo kalboj šaukė 
"da pasakyčiau, bet bijau

apkursta, kaip apjanka — Gedemino dr-stės. 
viskas čia pasidaro žiūrėto
jui aišku ir suprantama.
Tik vienas dalykas man iš

rodė keistu — tai kaip de- 
laut negalima, o juk p. L. tektivai suseka, kokiu budu 
prie kitokių negalima pri- r ---------
skaityt, kap tik prie carber- iis 
nių ir kapitalistų apginėjų. kaip dvi valandos atgal.

prie kitokių negalima pri-

Justinas Lukšys.

yra užmuštas žmogus, jeigu 
“ > užmuštas nedaugiau,

D-ras sakė, kad detektivai

vra..."v

4 gruodžio, po vieno ka
pucino pamokslo, išėjęs iš 
bažnyčios netoli sustojau, 
laukdamas savo draugo, ku
ris da pasiliko bažnyčioje. 
Man bestovint koks tai ne
pažįstamas išėjęs taipgi iš 
bažnyčios prašnekino mane, 
ir pradėjo kritikuot kapuci
no pamokslą, ir galų gale 
tarė: "O’Reilly irgi katali
kų kunigas — net du auto
mobiliu turi ir prieš darbi
ninkus rengia protestus.” 

I Vienas parapijonas, p. Š-ka, 
nugirdęs paskutinius žo- 

I džius šoko su kumsčia, pra
dėjo mus plūsti, aš užklau
siau, ko jis nori nuo manęs. 

Į Š-ka vietoj atsakyt, stūmė, 
■ aš paėjau apie 50 žingsnių 
i tolyn ir vėl sustojau. Š-ka 
i vėl pakėlęs kumštį, plusda- 
mas bėgo prie manęs, bet at
ėjus iš bažnyčios mano 

ti mokslo iš tų, kurie jo vi-| draugui p. Š-ka kumštį že- 
, tik pradėjo

I
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sai neturi. Red.). Tečiaus myn nuleido, f“ 
musų patrijotai, kurie to- šaukti, kad jis policistas, ši- 
kius kalbėtojus kviečia, to- čia pastatytas ir turįs teisę 
kioms pliovonėms pritaria, bedievius nuo bažnyčios 

Patrijotai baisiai pasipik- gainiot.
tino iš Perkūno prakalbų,! Daug sykių pirm to teko 
kad "Vienybę L.” pavadina ’ būt bažnyčioj ir išėjus sus
legia ja kiaule,” bet ką jie tot arti jos, bet niekad nie- 
atsakys ant p. Liutkausko, kas neužpuldinėdavo. Da- 
kuris veik visą prakalbą pa- bar gi aišku kame to visko 
šventė "Keleivio" šmeiži- priežastis. J. V.
mui, suversdamas ant jo vi- į 
sų blogus darbus? Ar jis 
galėtų 
faktais,

bedievius nuo bažnyčios

tą viską prirodyti 
ką pripliauškė?
J. S. Pruselaitis.
Atsišaukiu j p. M. 

su ku-

PADĖKAVONĖ
Meldžiu gerbiamosios re

dakcijos suteikt vietos "Re
lei vi j" mano padėkavonei, 
kurią siunčiu "Keleivio” re
daktoriams ir leidėjamsxuž 
jų triūsą darbininkų labui.

Ištikrųjų mano širdis 
! perpildyta yra dėkingyste 
(♦netik "Keleivio" leidėjams 
ir redaktoriams, bet ir tiems 
draugams, kurie "Keleivį” 
kaipo Kalėdų dovaną man 
užprenumeravo, nes kas są- 
vaitė su pasiilgimu laukiu 
laikraščio ateinant kaip kad 
saulės užtekant, nes jis ap
šviečia mano proto tamsą ir 
neša teisybės supratimą.

Linkėdamas jums kuo- 
pukiausios kloties, palieku

P. S. 
Vokietaitį ir kitus, 
riais susirašinėjau reikaluo
se SLA., kurie turi mano 
kokį nors laišką, meldžiu 
pasiųsti jį "Tėvynės” redak
cijai, kad juos apskelbtų. 
Noriu parodyt visuomenei, 
ant kiek p. Liutkauskas tei
singai savo prakalbose 
šmeižia ypatas.

J. S. Pruselaitis.
LAWRENCE, MASS.

Šiuom laiku (nuo 27 lapk. 
iki 5 gruodžio) pas mus vie
šėjo kapucinas. Iš vien jo 
kalbų matosi, kad kuodi-: su didžiausia pagarba 
džiausi piešai tai socijalis-: J. Rudaitis,

i Cambridge, Mass..

Kalendorius
1913metams

Su darbininkų šventėmis ir paminėjimais 
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu, ir 

papuoštas gražiais paveikslais.
TURINYS.

20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės. Kaip atsirado popiežiai. 
Ar ištikrųjų žmogaus siela nemirštanti? Kaip caras Aleksandras III 
važiavo. Kareiviai. Nuo ko paeina vėjas. Kas yra dinamitas ir 
kaip jis padarytas. Didžiausi gaisrai ir nuostoliai. Atmosfera (oras). 
Didžiausios upės pasaulyj ir daug smulkesnių raštų.

--------KAINA 25C. =. ■
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10c.
“Keleivio" skaitytojai, kurie norite gaut gražų 

Kalendorių, meldžiame užsisakyt. Dovanai ne- 
duodam dėlto, kad daug lėšuoja prisiuntimas.

Pinigus galit siųst taip; Suvyniokit į popierą 
sidabrinį 10c., įdėkit į laišką ir užrašykit savo ir 
“Keleivio" adresą. Mums labai daug taip pri
siunčia ir negirdėt, kad prapultų.

TEMYKIT! Kalendorius pradėsim siųst tik nuo 21 d. Gruodžio, todėl 
kurie jau prisiuntėt pinigus ir negausit iki tolei Kalendoriaus, nemany- 
kit kad pinigai prapuolė. Adresuokit taip:
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— Eik šen, vaike ,arčiau, 
pasikalbėsim apie tautiškus 
reikalus.

— Gal apie žuvusį Gabrio 
biurą, ką ketino musų tautą 
pakelti ?

— Tegul jį šimtas ,tą biu
rą, da ir aš kvoderį įkišau... 
Mat, mislijau, kad ir man 
bus geriau, kaip įgarsins 
lietuvius visam svietui. Ale 
kur tau! Tik suėdė kvoderį 
ir daugiau nieko.

— O ar aš tau tuomet ne
sakiau, tėve, kad tas biuras 
yra tik dėl to įsteigtas, kad 
pasinaudoti iš lengvatikių 
patriotų? Tu mane iškolio- 
jai, tautos išgama išvadinai, 
užmušt ketinai, o dabar 
pats matai, kad aš teisybę 
sakiau.

— Kas galėjo tikėtis, vai
ke, kad tokis garsus vyras, 
kuriam net ir T.M.D. pave
dė Kudirkos knygas išleisti, 
taip supeizuos tautos reika- 
lą!

— O aš sakiau iš pradžios, 
kad tai hūmbugas, o ne tau
tos reikalas.

—Bet ar tu nematei, kaip 
tą biurą rėmė musų tautiški 
laikraščiai?

— Bet aš tau sakiau, kad 
tu klausvk, ką sako ”Kova," 
"Keleivis.”

• — Tai socijalistų organai, 
vaike, jie visuomet tautiš
kus reikalus niekina.

— Kaip, tėve, ne niekinti, 
kada iš ypatiškų reikalų da
roma tautos reikalus? At
sisės koks tinginys Paryžiu
je ar Berlyne ir šauks: 
'"Tautiečiai, jūsų tėvynė žū
va! Dėkite man dolerius, aš 
ją išgelbėsiu!” Ištikimi i 
liaudies laikraščiai visuo
met privalo tokius apgavi
kus sugėdinti.
— Na, tuščia jų, vaike! Ak 

gaila kvoderio, bučiau velyk 
naują pypkę įsitaisęs, ale už 
tai dabar busiu gudresnis, 
daugiau tokiems biurams nė 
prakeikto cento neduosiu.

— Tai duosi kitam tiks
lui.

— No, ser!
— Nė Olšausko 

loms?
— Ne, vaike.
— Tai nekokis iš tavęs 

patriotas ,tėve.
— Jei kam duosiu, tai tik 

San Francisco parodai.
— Tai geriau da, negu 

Gabrio biurui.
— Kaip tu, Maike, manai 

apie tą parodą? Geras su
manymas, ar ne?

— Geras, tik ne visiems.
— Kaip tai nevisiems?
— Taip, kad visi negali į 

San Francisco važiuoti.
— Visiems, vaike ,ir ne

reikia. Nusiųsime tik savo 
atstovus .

— Taigi vien tik atsto
vams ir bus gerai, kad už-

mokyk

dyką
Man ir tau jokios naudos iš 
to nebus, jeigu męs pasilik
sime namie.

— Tu, Maike, nesupranti 
reikalo.

— Tai paaiškink man.
— Ant parodos, vaike, 

niekuomet visa tauta neva
žiuoja. Jeigu visa tauta no- 

į retų važiuoti, tai reikėtų la
bai daug pinigų tikietams 
nusipirkti ir niekur tokio 
didelio treino negautum.. 

; Užtaigi ji siunčia tik 
I atstovus.

— O toliau?
— Tai ir viskas.
— Vadinas, sudėt pinigus, 

išrinkt atstovą, arba kelis 
jų, ir nusiųsti ant parodos?

— Taip.
— O kokia gi nauda iš to?
— Ant parodos, vaike, 

tautos vardas pasigarsina. 
Pasaulis pradeda kitaip į ta
ve žiūrėti.

— Vidinas, tikslas tas 
pats, kaip informacijos biu
ro.

— Tai tu nepritari ?
— Ir niekuomet nepritar

siu.
— Kodėl?
— Todėl, kad tai tuščias 

sumanymas. Parodą ren
gia milijonieriai, kurie neži
no kur pinigus dėt. Vieni 
tenai milijonus paleis, kiti 
milijonus uždirbs. Fabri
kantai siunčia savo išdirbi
nius, kad gauti daugiau me
dalių. Bet ką gi lietuviai 

‘gali tenai veikti? Fabri
kantų pas mus nėra. O jei
gu kokis ir butų ,tai juk jo 

jypatiškas reikalas nuvežti 
i savo išdirbinį parodon. Jei
gu jis gaus medalius, tai tik 
jo bizniui bus geriau, o ne 
tautai. O nuo savęs tauta 
juk neturi nieko parodyti.

— Tegul bus ir taip, bet 
pasauliui vistiek reikėtų pa
sirodyti. Jeigu kitos tautos 
važiuoja, nes lietuviams da 
daugiau vertėtų, nes apie 
mus mažai kas žino.

— Bet pasakyk man, tėve, 
kokią tas turi vertę ? Lietu
viai visi yra darbininkais, o 
darbininkas iš savo tautos 
vardo duonos negali valgyti. 
Kada jis nueina dirbtuvėn 
darbo prašyt, darbdavis ne
klausia, kokios tu tautos; 
jis tik žiuri ,ar drūtos tavo 
rankos.

— Tai kamgi musų laik
raštininkų susivažiavimas 
nutarė, kad reikia dalyvau
ji?

— Nes neturėjo ką veik- 
ti.

— Bet ir tautiški laikraš- 
raščiai rašo, kad šita paro
da turės musų tautai didelę 
vertę.

— Jie taip pat rašė ir apie 
Paryžiaus biurą.

— Teisybę, vaike, sakai.

savo

I
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"Žmogaus protas jau 
tuo pačiu klysta, kad tikė
jimo nebepripažįsta. Nes 
tikėjimas — tai žmogaus 
gyvenimo pamatas. Žmo
nės be tikėjimo— tai kaip 
avelės be piemens, kurios 
į visokias puses iškrinka, 
o neviena ir galą gauna" 

(pusl.84).
Šiais žodžiais p. S. Tijū

naitis pradeda social-demo- 
kratus charakterizuoti savo 
"Lietuvos Atgijime," kur iš
tikro apie Lietuvos "atgiji
mo" priežastis, galima pa
sakyti, nė žodžio nenurody
ta. Juk daug lengviau vie- 
ną-kitą atsitikimą paduoti, 
šį-tą iškreipti, savo priešus 
apšmeižti, kaip ką nors pa- 
matingiau parašyti. Mato
ma, nedaug protaujančios 
galvos rašyta, nes kitaip so- 
cial-demokratus charakteri
zuojant nebūtų pradėta nuo 
tikėjimo stokos ir "gyveni
mo pamatų" priminimo.

Kadangi liko paliestas ti
kėjimo klausimas, kadangi, 
sulig p. S. Tijūnaičio, socija
lizmas liko mokslu "betiky- 
biniu, besąmoniu,” tai ir 
man leistina tą pat tikybą 
paliesti, — ir jei čia kas ras 
vieną-kitą kartų žodį, tekal- 
tina tą, kuris tyčiomis tikė
jimą arba, geriau, betikybę 
prie socijalizmo kiša.

Nekalbėsiu čia plačiau a- 
pie tikėjimus ir kokie jie v- 
ra (o jų yra įvairių-įvai
riausių), bet tik pasirūpin
siu arčiau skaitytojus supa
žindinti su augščiau pami
nėtais p. S. T. žodžiais.

"žmogaus protas jau tuo 
pačiu klysta, kad tikėjimo 
nebepripažįsta." Iš šitų žo
džių galima butų padaryti 
išvedimą (žinia, pasirėmus 
kunigiška sofistika, kuri pas 
mane beveik ne sofistika): 
tik to žmogaus protas klys
ta, kuris seniau tikėjo, o da
bar perstojo tikėti. Bet kas 
dedasi su tų protu, kurie 
niekados netikėjo, kurie ir 
šiandien netiki? Nežinia, 
gal jų protas neklaidingas? 
Gal tikėjimo nustojusių pro
tas tik užtai klysta, kad ti
kėjimo nustojusieji iš tikin
čių atžvilgio paklydėliai ? 
Ir ištikro, kiekvienas, kuris 
nuo tikėjimo atsisakė, iš jū
sų, tikėjimo šalininkai, at
žvilgio jie paklydėliai, nes 
jie nebenori daugiau su ju
mis klaidžioti patamsių la- 

! birintuose. Bet iš musų ne
tikinčių atžvilgio ne tikėji
mo nustojusieji paklydę, bet 
jus, nes jus patįs nežinot, 
kur klajojate, nes jūsų tikė
jimas tik aklųjų tikėjimas... 
Pagaliaus nesvarbu tas. 
Svarbesni tolimesni žo
džiai. —

"Nes tikėjimas—tai žmo
gaus gyvenimo pamatas." 
Tiesa, tikėjimas beveik ir 
galėtų būti žmogaus gyve
nimo pamatu, — tik reikėtų 
žinoti, kokios rūšies tas ti
kėjimas. Beabejonės p. S. 
T. mislina apie religijinį ti
kėjimą. Jei taip, 
mažas r y 
žmonija daugiau išgyveno 
be jokio tikėjimo, kaip su ti
kėjimu, ir visgi jį tuomet tu
rėjo savo "gyvenimo pama
tą.” Tiesa, gal kas atsakys: 
bet tai buvo vien žmonijos 
kūdikystės laikai. Pilnai su
tinku su tuo. Vienok, ir 
šiandien kūdikis būna daug 
laimingesnių, kaip suaugęs 
žmogus. Panašiai buvo ir su 
žmonija, žmonija savo kū
dikystės laikais daug lai
mingiau gyveno, kaip da
bartinė visuomenė: ji tuo
met nežinojo da ant savo 
sprando jokio jungo — nė 
valdiško, nė kapitalistiško, 
nė tikėjimiško, —nė kito ko
kio, ką prisidėtų prie žmo-
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‘ , tai išėjo 
apsirikimas. Juk
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, | nijos narių išnaudojimo. 
Žmonija savo kūdikystėj bu
vo laimingesnė ir dėl to, kad 
ji da nežinojo tojo jungo, 
kurį p. S. T. toliau nurodė 
becharakterizuojant gyve
nimo pamatą. O "gyvenimo 
pamatas” taip liko sucha- 
rakterizuotas: —

"Žmonės be tikėjimo—tai 
kaip avelės be piemens, ku
rios į visokias puses iškrin
ka, o neviena ir galą gau
na.” Jei skaitytojai supras
tų ką reiškia taip suformo- 
liuotas tikėjimas, tai įniršę 
suriktų: "šalin su engėju ti- 

| kėjimu!” o jei tikintieji su- 
; prastų, ką reiškia žmonių 
palyginimas su avelėmis, tai 

j suriktų: "Gana jau, męs ne
benorim daugiau būti kvai
lomis, tik skerdimui paskir
tomis avimis! Jau laikas 
mums likti žmonėmis!” — 
Ir ištikro, ką reiškia šis 
"piemuo” ir "avelės,” ku- 

i riuos musų kunigija mėgsta 
tankiai žmonėms priminti. 
Jau ne vienam palygintam 
prie "avelės" ateina į galvą 
mintis:"Aš nenoriu būt ker
pama avele.” Vienok, čia | 

1 męs matom daugiau, kaip 
kerpamas aveles: tikėjimiš- 
kos avelės stačiai skerdimui 
paskirtos, — juk ir ūkinin
kui vilnų nepakanka: ateina j 
ruduo ir peilį prie kaklo de- j 

! da.
Jeigu męs paimsim ketur- 

I kojas avis, tai jų bočiai ka
daisi buvo laisvais pievų gy- i 

Įventojais. Nors daug avis 
turėjo savo priešų, vie
nok didžiausiu jų priešu li
ko žmogus. Žmogus susi
pažinęs su nauda iš avių pa
jungė jas, ir avis iš laisvų 
stepinių gyventojų liko žmo
gaus vergėms vilnų kirpimui 
ir skerdimui paskirtomis. 
Kad avis nepabėgtų nuo 
žmogaus, kad vėl laisvės 
sau neįgytų, bet kad vieton 
to geriau penėtųsi, žmogus 
pastatė joms tvartus ir pri
statė prie jų piemenis. To
kiu budu piemenis ne avių 
geradėjai, ne gyvasties sau
gotojai, bet jų engėjų atsto
vai. Juk žmonėms nerupi 
avių gerovė, jų gyveni
mas, — žmonėms rupi savo 
gerovė — avių mirtis, nes 
tik paskerstą, tik be gyvy
bės paliktą avį žmocms gali 
prigulinčiai suvartoti, tai y- 
ra, suvalgyti. Ir jei staiga 
netik piemens išnyktų, bet 
visi žmonės, avįs nuo to ne
tik nepralaimėtų, bet dar 
pelnytų. Tiesą, ne viena a- 
vis ant laisvės atsidūrus ar
ba iš bado nustiptų, arba ki
tų keturkojų sudraskyta 
liktų. Visgi liktų dar ne
mažai avių, ką vėl galėtų 
grįžti prie savo bočių gyve
nimo. Ir šitos likusios avįs 
butų daug laimingesnės, ir 
jų padėjimas liktų ne taip 
apverktinas, kaip dabartės, 
nes jau nebūtų paskirtos tos 
avįs vien vilnų kirpimui ir 
skerdimui.

Ir taip, jei avis turėtų 
žmogaus protą, tai sukiltų! 
ir prieš savo piemenis, ir 
prieš visus žmones, kad at
sikratyti nuo jų jungo. O ; 
jei jos nepajiegtų to atlikti, 
tai visa širdžia, kaip sakosi, į 
pageidautų ir svajotų apie 
savo laisvę — ir niekas tuo
met avims neįkalbėtų, kad; 
žmogus jos geradėjas, o' 
piemuo — jos globėjas, nes 
vilnų kirpimas ir kailio lu-! 
pimas, kaipo skerdimo pa
sekmė, prieštarautų visiems 
avių priešų išvadžiojimams.

Bet avis neturi žmogaus 
proto ir neatjaučia prigu
linčiai. Vienok viena, kita 
dar ir šiandien rūpinasi iš
trukti iš žiaurių žmogaus 
nagų.

žmogus ne avių geradėjas, 
bet jų savininkas-išnaudoto- 
jas, piemuo, ne avių globė
jas, bet jų žandaras-prižiu- 
rėtojas ir žmogaus pagelbi-
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ninkas-skerdėjas, ir nedy- 
ivai, kad lietuviai jį sker
džium arba kerdžium vadi
na. Per tai ir tikėjimo pa
lyginimas turi tą pačią pra
smę.

Gyveno kadaisi žmonės be 
jokio tikėjimo. Mainėsi gy
venimo sąlygos, mainėsi ir 
žmonių protavimai. Nekal
bėsiu čia, kokios priežastįs 
prisidėjo prie sutvėrimo ti- 
kėjimiškų žmonių pažiūrų, 
gana to, jog prie žinomo 
kultūros laipsnio pradėjo 
vis labiau plėtotis tikėjimiš- 
kos pažvalgos. Išpradžių 
tikėjimas žmonėms buvo la
bai reikalingas. Jis platino 
žmogaus pažintį, nes tikėjj- 
miškuose protavimuose kar
tu slėpėsi visų vėliau atsira
dusių mokslų gemalai, k. a. 
gamtos mokslų, astronomi
jos, visuomeniškų ir 1.1. Su 
tikėjimais net rišosi pirmoji 
poezija ir kitos panašios dai
lės. Laikui bėgant, kada vi
suomeniškame žmonių gy
venime pradėjo atsirasti į- 
vairi vyriausybė, tam pat 
laikė pradėjo tvarkytis ir ti- 
kėjimiškos įstaigos arba ba
žnyčios. Nuo šio laiko mok
slai vis labiau atsiskiria nuo 
tikėjimo, vis labiau jie lieka 
savistoviais, ir pagaliaus net 
nesutinka su tikėjimiškomis 
pažvalgomis, ką pradėjo 
rinktis dvasiškijos monopo- 
lij. Prasidėjo kova tarp 
mokslo ir tikėjimo. Kol 
dvasiški j a buvo galinga, tol 
ji netik darkė mokslo plėto
jimosi kelius, bet aštriau
siais budais persekiodavo 
mokslo platintojus ir jo tar
nus. Dabar, kada dvasiški
jos galybė smarkiai apsilp- 
nėjo, ji visgi rūpinasi, bent 
tamsesnius žmones nuo 
mokslo atitraukti ir jiems 
kelius prie šviesos užkirsti.

i Tas bažnyčiai ir dvasiškijai 
(kuri ištikrųjų dabar yra vi
sų tikėjimų faktiškais pa
matais, — dogmos tai tik į- 
rankis, kurį galima į visas 
puses kraipyti) reikalinga 
daugiau turėti avelių, kirpi
mui ir skerdimui paskirtų.

Seniaus patįs žmonės tvė
rė savo tikėjimus ir dievus, 
dabar tų pat tikėjimų ir die
vų ainiai per savo atstovus 
kunigus-piemenis (geriau 
pasakius per kunigus-sker- 
džius) pavergę laiko savo 
bočių tvėrėjų ainius. Dabar 
žmonės turi būti paklusnio
mis avimis ir visame kame 
turi aklai klausyti savo pie
menų.

Iš to matyt, kad palygini
me, kad žmonės taip turi 
glaustis prie tikėjimo, kaip 
avelės prie piemens, yra pa
žeminantis taip žmones, taip 
tikėjimą palyginimas. Męs 
matėm, kad piemuo ištikrų
jų yra ne avies globėju, bet 
savininku, išnaudotoju ir 
skerdėju. Tokios pat rolės 
kunigija reikalauja ir nuo 
tikėjimo, tik jie, kaipo veid
mainiai, ne viską aiškiai pa
sako. Jie nurodo, kad tikė
jimas yra piemeniu, bet ne
nurodo, kas dabar yra tų 
piemenų savininku. Ir iš- 

į tikrųjų turėtų būti ne tikė
jimas piemeniu, bet kunigi
ja. Iš dalies taip ir yra. Ku
nigija, tai tamsių avelių pie
mens, o tikėjimas, tai rim
bas, kurio pavidale praga

no kančių žmonės turi bi- 
i jotis. Kadaise avįs pri
klausė patiems piemenims; 
panašiai buvo ir su tikėji
mu: tikėjimas tarnavo vi
siems žmonėms. Bet dalykai 
persimaino. Piemens lieka 
ūkininkų, dvarininkų arba 
kaptalistų tarnais; tikėji
mai lieka irgi kunigų, ponų, 
kapitalistų arba valdžios į- 
rankiu. Tokiu budu, tikėji
mai dabar lošia ne žmonių 
geradėjų rolę, bet jų proto 
aptemdytojų, kad kunigai, 
ponai, kapitalistai arba val
džia turėtų didesnį pelną ir

■
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naudą iš tamsių minių. To
kią tikėjimo rolę nors ir ne
tyčiomis, bet aiškiai parodo 
kunigai savo palyginimais 
tikėjimo su avių piemeniu. 
Tikintieji žmonės turi atsi
kratyti nuo tokių tikėjimų 
ir jei nori toliau tikėti turi 
sutverti sau naujus tikėji
mus be piemeniškos globos 
vedančios vien prie kirpikų 
su žirklėmis ir skerdžių su 
peiliais (kardais).

Neatsakantis lieka palygi
nimas ir žmonių su avimis. 
Tikėjimas, ką reikalauja iš 
žmonių avių, aiškiai rodo,
jog tikėjimui, t. y. kunigi
jai, toki žmonės-avelės rei
kalingi tik kirpimui-skerdi- 
mui, jog "tikėjimas” iš tikin
čių nori turėti ne laisvus ir 

, blaivus proto žmones, bet 
piemenų užguitas, paklusnes 
aveles, ką nemoka už save 
užsistoti.

Žmogus neturi būti avele, 
ir jam nebaisu be tikėjimo 
pasilikus "ištvirkti,” nes su
sipratęs žmogus susidėjęs 
susu kitais panašiais mokės 
savo gyvenimo reikalus ap
rūpinti.

O, jums, žmonių proto en
gėjai, sakau: liaukitės neti
kusius palyginimus davę, 
nes tik patįs save ant juoko 
statot! Bet gal jus prily
ginimai patinka jūsų ave
lėms — tuomet ganykite jas 
ir kirpkite vilnas, kol dar 
laikas, kol dar nesispardo.

Z. Aleksa.

Linkėjimas ant Naujų Mėty.
I

Į
Širdingai aš linkiu 
Dėl skurdžių liūdnųjų 
Linksmų ir laimnigų 
Šių Metų Naujųjų.

Kad šiuose metuose 
Išvieno sukiltų,
Ir sukčiams, skriaudikams 
Šį žodį prabiltų:

Šalin dykaduoniai 
Vargdienių engėjai! 
Šalin igaskverniai 
Tamsos apgynėjai!!

Gana — nebenorim 
Jums dirbti, tarnauti!
Gana musų turtais 
Lėbaut ir ponauti!!

Juškutis.

Ar žinote, kad
Jeigu lietaus išpuolė ant 

kiekvienos vietos po colį, tai 
reiškia, kad ant akro žemės 
turėjo išlyti 101 tonų van
dens.

Į White Star linijos laivą 
”01ympic” supilama anglių 
4,000 tonų per 14 valandų ir 
15 minutų.

Dešimtam šimtmetij med
vilnė (vata) augo ir buvo 
vartojama išdirbystėj Ispa
nijoj. _____

Ledas yra lengvesnis, ne
gu vanduo.

Britanijos Muzejuj yra 
surinkta 350 tūkstančių į- 
vairių pinigų. Visgi daug 
sykių mažiau, negu pas J. 
Rockefellerį dolerių.

Miestas Venecija (Itali
joj) stovi ant 118 mažų sa
lelių. Yra tai įdomiausis 
miestas pasaulije. Žiūrint iš 
tolo išrodo, kaip kad visas 
miestas stovėtų vandenije. 
Gatvėmis plaukioja laiveliai. 
Venecijoj yra 378 tiltai, ku
rie tas saleles jungia. Pa
našiais miestais yra Amster- 
dam ir Ghent.

Bolivijoj, Alto Crucero a- 
pielinkėj, per apskritus me
tus kas naktis ant vandens 
užšąlą vis ledas, o dieną sau
lė yra tokia karšta, kad odą 
nuo pliko kūno nudegina.

D.R. Atkinson, iš Missou- 
ri, buvo viena diena Suv. 
Valstijų prezidentu.
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Istorijos Supratimas
Iš proletariškosios filozofijos lapeliai. Mede- 
ga iš Greilicho. Paraše Z. ALEKSA.

Antiochija.
Pas Vipperį skaitom: "Vienas gar

singas sirietis pažadėjo Bogemundui ati
duoti į jo rankas Antiochiją. Per kunigai
kščių tarybą Bogemundas pareikalavo per
duoti jam valdžią mieste, prie kurio paėmi
mo jis galėtų prisidėti. Išpradžių tas rei
kalavimas liko atmestas, bet toliau, kada 
aplinkybės pradėjo virsti pavojingomis, ku
nigaikščiai sutiko. Ir taip Antiochija žu
vo dėl išdaviko."

"Užkariauta šalis liko išdalinta tarp fe
odalų. Iki upės Eufrato geriau apsaugo
tuose miestuose viešpatavo frankų ricieriai 
ir net Jeruzalimo karalijoj32) viešpatavo 
luomiška tvarka su viešpataujančiais feo
dalais. Krikščionims labai rūpėjo žeminiai 
turtai, tos nykstančios marnastįs, kaip 
kėjimo viešpatavimas."

III.
ANTROJI KRYŽEIVIŲ KARĖ 

Visuomeniškas judėjimas.
Da antrajai kryžeivių karei nepraside- 

dant pakilo smarkesnis visuomeniškas ju
dėjimas; idealistiškų jos formos idėjų skel
bėju liko Arnoldas iš Brešigano. Ryme gi 
prasidėjo revoliucija ir 1145—1146 metais 
liko apskelbta republiką; prasidėjo popie
žiaus Eugenijaus III persekiojimas ir jo lai
kinis išvijimas iš Rymo. Pietinėj Francu
zijoj pasirodė buržuaziška valdenosų "je- 
rezija.” Popiežius Eugenijus parsikėlė į 
Francuziją; čia jo buvusis mokytojas Kler- 
voso Bernardas jau pradėjo skelbti antrąją 
kryžeivių karę, prie kurios pasisekė pri
traukti ir Liudviką VII. Bet mokesčių pa
didinimas dėl kryžeivių karės reikalų iš- 
mesniosios dvasiškijos ir liaudies, kuriems 
šaukė didelius neužsiganėdinimus tarp že- 
prisiėjo užstatyti savo turtus, kad turėti kuo 
išsipirkti nuo plėšikų-kryžeivių.

Popiežiaus prižadėjimai.

ti

Kryžeiviai Vizantijoj.
Kada vokiečių dauguma kariavo su ve- 

nedais, tuomet kita jų dalis ir francuzai 
traukė į Konstantinopolio pusę. Grekų 
(Vizantijos) imperatorius labai skersai pa
žiurėjo į šį kryžeivių užmanymą. Tokio im
peratoriaus skersavimo priežastis — fran
euzų bičiuliavimasi su Sicilijos karaliumi, 
Rozeru, kuris, kaip ir jo pirmtakunai, Ro
bertas Giuiskaras ir Bogemundas, rengėsi 
prie trečiosios karės su Vizantijos imperi
ja. Rožeris tam laike pasielgė tikrai krikš
čioniškai; jis susivienijo su turkais, paėmė 
Korfą, sunaikino Ketaloniją, apiplėšė Ko- 
rinfą, Fivus, Malvaziją ir Eubėją, ir išver
žė iš Grekijos taip didelius turtus, taip 
daugybę garbingų žmonių kaipo kariškus 
belaisvius. Kaip matome, krikščionįs vie
ton kovoti su mahomedais ir vieton gelbėti 
šventą žemę, vieton to, jie susidėjo su tur
kais ir kartu naikina krikščioniškas žemes. 
Tikri plėšikai, tik prisidengę krikščionys
tės skara ir kryžiaus ženklu.

Kryžeiviai kiek galėdami naikino ir 
plėšė grekų imperiją. Pagaliaus, jų dalis 
liko išvaryta į mažąją Aziją, ir čia kryžei
viai paragavo savo darbo vaisių. Kada jie 
pribuvo į Nikomidiją, tai tenai grekai ant 
kiekvieno žingsnio persekiojo juos. Grekai 
netik uždarydavo prieš juos miestų vartus 
(ir kas norėtų arčiau susipažinti su plėši
kais?), bet da už didelius pinigus parduoda
vo jiems netikusį maistą, padarytą iš kal
kių ir miltų, nuo kurio kryžeiviai išmirda
vo. Grekai juos gaudydavo tarpkalniuose 
ir užmušdavo tenai; kitur duodavo palydo
vus, kurie tyčioms suklaidydavo kryžeivių 
kelius ir tokiu budu privesdavo prie prapul
ties.

Taip niekas nesielgia su krikščionių ir 
šventosios žemės gelbėtojais! Taip galė
jo elgtis tik su plėšikų gaujomis, kryžei
viais vadinamomis, ką po priedanga kry
žiaus ir krikščionystės ėjo jieškoti sau tik 
atsakančios dirvos pralobti.

IV.
| TREČIOJI KRYŽEIVIŲ IR SEKANČIOS 

KARĖS.
Milano sugriovimas.

_ . . X 1 • • • Trečioj kryžeivių karėj ypač atsižymė-
Geresmam žmonių patraukimui prie, 0 Fridrichas Barbarosas ir Ričardas 'nnnii Izaraa nnnin'71110 hiinrnm nic įohn _ __kryžeivių karės, popiežius Eugenijus išbė

rė visą prižadėjimų maišą, ką da labiau liu
dija apie ekonomines tų karių papėdes. Eu
genijus III paėmė savo globon kryžeivių 
šeimynas, paliuosavo jas visai nuo visų taip 
teisotų, tai neteisotų mokesčių ir pavėlino 
kryžeivių šeimynoms nemokėti mokesčių 
už skolas; be to jis davė kryžeiviams daug 
ir kitoniškų lengvenybių (padėkim, nuodė
mių atleidimus). Tie prižadėjimai buvo la
bai svarbus, ypač kada atsimenam bažny
čios turtus, o karaliaus silpnumą. Karalių 
už nosies vedė popiežius, o valstijos reika
lus — dvasiški ja.

Vokietija.
Apie tuos laikus vokiečių taryba (sei

mas, reichstagas) Frankfurte nutarė (19 d. 
kovo, 1147 m.), kad vokiečių karžygiai vi- 
durij giegužės mėnesio turi susirinkti Re- 
gensburge; iš ten iškeliauti pirma Franzu- 
zijos kryžeivių ir su pastaraisiais susivie
nyti tik Kontantinopolij. Bet greit pasiro
dė nepermatomi dalykai. Kada viskas li
ko aptarta ,tai saksonai rado, kad jie pada
rytų geriau, jei atkreiptų savo atidą į ar
timiausią pavojų, nes su tolimu pavojum y- 
ra ir be jų kam kovoti. Saksonai norėjo 
vieton kryžeivių karės rytuose keliauti į 
šiaurius ir į šiaurių-rytus prieš stabmeld
žius—venedus. Prie saksonų (sasų) pri
sidėjo ir kiti vokiečių kryžeiviai. Nuo tų 
laikų vokiečiai kryžeiviai vis labiau lindo į 
rytų-šiaurius, kol nepasiekė ir lietuvių.

Ką tas viskas reiškia? Mat, saksai su
prato, kad yra ką užkariauti ir arti, be to 
čia arti nebus tokių konkurentų, kaip ry
tuos, ir neprisieis varžytis su kitais plėši
kais. Kadangi venedai iš Mekslenburgo ir 
Pomeranijos, kuri tais laikais siekė upes 
Vislos, buvo stabmeldžiais, tai ir tuos žmog
žudiškus užpuolimus pavadino kryžeivių 
karėmis. Pirmoji kryžeivių karė prieš ve
nedus prasidėjo tais pat metais, t. y. 
1147 m., ir neatnešė geresnių pasekmių, 
kaip antroji į rytus.

7 
pramintas Liūto širdim. 1155 m. su Bar- 
baroso pagelba liko pasmaugtas ir sudegin
tas miesto buržuazijos idealistas Arnoldas 
Brešianas. Tas dalykas buržuazijos nenu
ramino. Tiesa, Rymas liko nuramintas, 
bet neužilgo sukilo Lombardijos miestai, o 
pirmu tarp jų Milanas. Siauraprotis isto
rikas Ganne Am-Rin pasakoja apie pilną 
puikybės Milaną, kuris "leido sau tokios be
tvarkės,” kad Barbarasas buvo priverstas 
ji nubausti sugriovimu. Tai taip "kultū
ros istorikas nužemina jam taip artimą 
buržuazijos kovą už jos laisvę, nes pats ne
turėjo nė mažiausio supratimo apie istoriš
kąjį materijalizmą.

Jaunoji buržuazija.
1162 metais Barbarosas suardė mulaną, 

bet už šešių metų (1168 m.) Lombardijos 
miestų sąjunga ir išnaujo susitvarkęs Mila
nas išvijo jį Iš Pavijos, o 1176 metais toji są
junga ir visai sukulė Barbaroso kariumenę 
(ties Lenjano). Tik tuomet Barbarosas pa- 
tėmijo naują ekonominę jaunosios bužua- 
zijos spėką, ir pamatė jis, kad dabar prisi
eis skaitytis ir su jos politiška ir kariška 
spėka. Jau sekančiu metu, balandžio mėn., 
kada apsilankė popiežius Aleksandras III, 
veneciečiai pareikalavo, kad santaikos kon
gresas įvyktų Venecijoj 33). Šis reikalavi
mas gana greit liko išpildytas, ir Fridri
chui Barbarosui prisiėjo tartis su miestų 
atstovais. Tas Venecijos kongresas paro
dė, kad greta augštesnėsės dvasiškuos ir 
greta feodalų pasirodė taipogi trečioji spė
ka — laisvoji bužuazija iš miestų bendrijų. 
Politiškojo feodalų ir dvasiškijos monopo
lio pamatai pradėjo griūti, o bužuazija nuo 
to laiko vis augščiau kėlė savo galvą.

Miestai.
Jaunoji bužuazija pradėjo stiprėti 

šiaurinės Italijos ir pietinės Francuzijos 
miestuose. Šiuose miestuose atsirado pir
mi visasvietiniai prekėjai ir bankieriai. Vi- 

(Toliaus bus)*

iPajieškojimai
Pajieškau brolio Povilo Gečiuno, 

Malaišių sod., Svedasių parap., Uk- 
( mergės pav., Kauno gub. Pirmiau 
, gyveno Brooklyne. Turiu labai svar
bų reikalą, todėl jis pats arba kas a- 
pie jį žino ,malonės pranešti šiuo ad
resu:: [51]

Juozapas Gečiunas,
' 4421 So Marshfield avė., Chicago, III.

i
Pajieškau brolio Jurgio Savicko, 

Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Balbieriškio gm., Gudelių parap., Ru
denų kaimo. Pirmiau jis gyveno 
Scranton, Pa. Jis pats ar kas kitas 
molonės pranešti šuo adresu, už kų | 
busiu labai dėkingas. [51]

Matijošius Savickas, 
70 Knox st., Montreal, Canada.

Pajieškau brolio Antano Kva- 
jaucko, Petronių sod., Alovės parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. Pirmiau 
gyveno Worcester per 4 metus, o da
bar nežinau kur. Turiu svarbų rei
kalų ir meldžiu atsišaukti. [51] 

Mikolas Kadaris,
32 Kansas st., Worcester, Mass.

Pajieškau draugų Martino ir Sil
vestro Gavėnų, Kauno gub., Vilkmer
gės pav., Nevienų sodžiaus. Jie at
važiavo tiesiai iš Peterburgo koki 4 
metai atgal. Turiu svarbų praneši
mų; malonėkit atsišaukti. [52] 

N. B. Kiškis
P. 0. Box 502, Tarpon Springs, Fla.

Pajieškau brolių Kazimiero ir Jo
no Aštašauskų, Šakių kaimo, Pajievo- 
nio par., Kupiškiu valse., Vilkaviškio 
pav., Suvalkų gub. Kazimierui jau 
apie 19 metų kaip iš Lietuvos, o Jo
nui apie 9 m. Aš gyvenu Kanadoj. 
Todėl meldžiu pačių atsišaukti, arba 
kas apie juos žino pranešt. [52] 

Vincentas Aštašauskas,
167 Manning avė., Toronto, Canada.

Pajieškau brolio Tamošiaus Alitos, 
keturi metai atgal gyveno Grand Ra- 
pids, Mch., o dabar nežinau kur. Mel
džiu atsišaukti jį patį arba kas apie 
jį žino, malonės pranešti šiuo adre
su: [51]

Jos Alita, 67 A. R. F. D. No 2, 
Shaffter Side, • DuBois, Pa.

Pajieškau brolio Antano Gentaus- 
ky, 6 metai kaip iš Lietuvos išva
žiavo į Argentinos republiką. Pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių pav., Ak
menės vals., Eibučių kaimo. Turiu 
svarbų reikalų. Meldžiu paties ar
ba kas apie jį žino, kad praneštų 
šiuo antrašu:

Marijona Gentauskaitė, 
P. 0. Bx 163, Washington, Depot, Ct.

Pajieškau J. Grublevičiaus, pir
miau gyveno Škotijoj, dabar nežinau 
kur. Jeigu kurie iš draugų apie jį 
žino arba jis pats, meldžiu pranešt 
šiuo adresu:

Pijušas Marcinkevičia,
87 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pažįstamo Aleksandro 
Vaiciukausko, pirmiau gyveno 
Brooklyne ir dirbo prie kriaučių. Jei
gu kas apie jį žino arba jis pats 
teiksis pranešti šiuo adresu: 

E. Petkevičienė,
144 Richardson st., Brooklyn, N. Y.

Kazimiero 
Panevėžio 

Pirmiau gyveno 
Jis pats ar kas 

apie jį žino teiksis pranešti šiuo ad
resu:

J. Barauskas,
265 Kosciuszko st.,

Niagara Falls, N. Y.

Pajieškau pusbrolio 
Kudlausko, Tolunų sodž., 
pav., • Kauno gub. 
Springfield, Ohio.

Pajieškau draugo Tado Braknės, 
Vaidenių sodž., Ukmergės pav., Kau
no gub. Pirmiau gyveno Curtis 
Bay, Md. Dėl svarbaus reikalo jis 
pats ar kas iš žinančių apie jį ma
lonės pranešt šiuo adresu: 

Juozas Samenas,
96 St. Marie st., Montreal, Canada.

Pajieškau draugų Juozapo Gugo, 
Julijono Viliončiko ir Antano Jani- 
lionio. Keturi metai atgal visi gy
venome Springfield, III, dabar neži
nau kur jie yra. Turiu svarbų rei
kalų. Teiksis patįs atsišaukti arba 
kas apie juos žino meldžiu pranešti.

Andriejus Baranauskas,
P. O. Bx 182, Cherry, III.

Pajieškau draugo Adomo Miliušio 
ir brolio Jono Pakulinio, prieš du 
metu jis gyveno Chester, Pa., o dabar 
Miliušis Brighton, Mass. Abudu 
Kauno gub. Taujienų parap. Jie pa
tįs ar kas apie juos žino teiksis pra
nešti šiuo adresu:

Franas Pakulinis,
E. G. Braison Co., Dept. Camp.,

Patten, Me.

Pajieškau dėdės Frano Aniulio, 
Kauno gub., Priešmautų kaimo, 12 
metų kaip Amerikoj, pirmiau gyveno 
Philadelphijoj. Jis pats arba kas iš 
žinančių apie jj malonės pranešti šiuo 
adresu:

Marė Dambrauskiutė,
Morris Hali st., Burlington, N. J.

Pajieškau draugų: K. Bugvilos, K. 
Jurašo, A. Kačinsko, A. Masiko, L. 
Beišino, F. Navicko ir švogerių Vin
co ir Povilo Veikšų. Visi Kauno gub., 
Šiaulių pav. Jie patįs ar kas apie 
juos žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

Antanas Rimkus,
Bx 74, Benld, III.

Pajieškau Jono Dambrausko, pa
eina iš Papieviasų sodž., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Pirmiau gyveno 
Indiana Teritorijoj. Kas apie jį ži- 
n ar jis pats teiksis pranešti šiuo ad
resu:

A. Karpančis,
Bx 806, Clinton, Ind.

Pajieškau draugų Tamošiaus Ker
gęs ir Aleksandro Duros. T. Kerge 
paeina iš šimkonių sodž., Smilgių pa
rap. A. Dura Vaitkunų sodž., Raza- 
limo parap., abu Panevėžio pav., 
Kauno gub. A. Dura girdėjau, kad po 
1905 revoliucijai išvažiavo į Paryžių. 
T. Kerge į Vakarines valstijas. Mel
džiu pačių atsišaukti arba kas apie 
įuos žino, malonės pranešti šiuo ad
resu:

Adam Klikunas,
P. O. Bx 182, Cherry, III.

Pajieškau savo sunaus Pranciškaus 
ir brolio Simano Tarvainių; jie patįs 
arba žinantieji apie juos teiksis pra
nešti šiuo adresu:

Juozas Tarvainis,
410 W. 29th st., New York, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Frano Baltuo- 
nio, Kauno gub., Telšių pav., Pad- 
varelio kaimo, antru kartu atvažiavo 
Amerikon balandižio mėn. š. m., iš 
važiavo Chicagon, kas apie ji žino ar 
jis pats malonės pranešti.

J. Puškarevičius,
1316 James st., Baltimore, Md.

Pajieškau tėvo Jono Tališausko, 
Kauno gub., Raseinių pav., Jurbarko 
vals. Ratulių kaimo. Jau bus 12 
metų kaip Amerikoj. Turiu svarbų 
reikalų, todėl meldžiu atsišaukti, ar
ba kas žino malonės pranešti šiuo 
adresu: [52]

Anelė Tališauskiute, 
2129 Watson st., Pittsburg, Pa.

draugų Kazimiero 
Pivoriūno ir Jono Mar- 
visi Kauno gub., Pane- 
Miliunų sodž. Meldžiu

Pajieškau
Žiūko, Petro 
cinkevičiaus, 
dėlio valse., 
atsišaukti šiuo adresu:

Jonas Baltrėnas,
2228 Tustin st., Pittsburg, Pa.

Pajieškau draugų Petro Misiliuno 
ir Konst. Robikevičiaus, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Bisogalės parap., pir
miau gyveno Chicago, III. Jeigu kas 
apie juos žino ar jie patįs teiksis 
pranešti šiuo adresu:
K. Gurkšnis, Hotcoal, W. Va.

Pajieškau krikšto tėvo ir motinos 
Paulinos ir Vinco Savickų. Abu vieno 
kaimo, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Merkinės parap., Riliškių sodos. A- 
pie 20 metų jie gyvena Amerikoj, aš 
atvažiavau jau antri metai ir labai 
norėčiau pasimatyti. Meldžiu. jų 
pačių atsišaukti arba kas apie juos 
žino teiksis pranešti šiuo adresu: [1] 

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

Pajieškau Pranciškaus Lužecko, 
Kauno gub., Raseinių pav., Jurbar
ko vol., Ontkalniškių kaimo. Turiu 
svarbų reikalų, meldžiu jo paties at
sišaukti arba jeigu kas apie jį žino, 
malonėkit pranešti šiuo adresu: 

Andrius Mickevičius,
24 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau sesers dukters Onos Ma- 
cainiukės, jau koki 4 metai kaip at
važiavo į Ameriką, girdėjau, kad-že- 
nota. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie jų žino meldžiu pranešti šiuo ad
resu:

Jurgis Gelius,
1 Prospect st, Milford, Mass.

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

John Meiron.
P. O. Bx 3, Washington Depot, Conn.

Pajieškau draugo Juozo Sukavers- 
kio. Suvalkų gub., Mariampolės pav., 
Smilgių kaimo; pirmiau gyveno 
Portage. Pa. Jis pats ar kas apie jį 
žino malonėkite pranešti šiuo adresu: 

V. Matulionis,
Box 183, Hooversville, Pa.

Pajieškau Jono Purčuški, 2 metai 
atgal gyveno Aurora, III., girdėjau, 
kad gyvena Rockford, III. Turiu svar
bų reikalų, meldžiu paties pranešti 
arba kas apie jį žino. [52]

A. Antriukaitis
1841 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Juozo 
kio. Suvalkų gub., Naumiesčio 
Šunkrių kaimo, jis pats ar kas 
malonės pranešti.

Kazimieras Bielskis,
944 N. Main avė., Scranton, Pa.

Biels- 
pav., 

kittas

Pajieškau draugo Mikolo Rumba- 
vičiaus, Kauno gub.. Šiaulių pav., 
Baisogalos parap., šimuniškiu sod.; 
Dešimts metų kaip Amerikoj. Prašau 
jo paties ar draugų duot žinią šiuo 
adresu :

Piteris Stumbris,
323 P. O, Silvis, III.

Draugysčių reikalai
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1. 

Town of Lake, Chicago, 11L 
ADMINISTARCIJA:

Prezidentas A. J*. Bieržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, III. 

Vice-pirm. F. A. Mišius,
4602 S. Ashland avė., Chicago, III. 

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

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,
4606 S. Paulina st., Chicago, III. 

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

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

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, III.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis, 

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

3327 Auburn dve., Chicago, 
Fin. rašt. Bern. Guk’o, 

3305 Auburn avė., Chicago, 
Kasierius L. Ažukas, 

3301 Auburn avė., Chicago, 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis,

3364 S. Halsted st, Chicago, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatų kiekvieno mėnesio, 7:30 v. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No. 
3301 Auburn avė. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

III.

III.

III.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS. 
Chicago, 111.

ADMINISTARCIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17 pi., Chicago, III. 
Pirmsėd. pagelb. Karolis škadauskas, 

* “ III.1504 S. 49 avė., Cicero, 
Prot. raštininkas J. šyker,

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

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

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

1830 Canalport avė., Chicago, III.

III.

III.

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS D-TĖS
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
Visokiuose reikaluose susineškite 

su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. S tanelis,

45 Warwick st., Newark, N.
S. Jankauskas, pirm.,

350 Newark st., Hoboken, N.
A. Žolynas, pagelbininkas,

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

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

J.

J.

J.

Liet. Teatr. D-stė Rūta No 1
Parengia gražų vakarų be svaigi

nančių gėrimų, stato ant scenos trijų 
veiksmių komedijų — "NESPROGO 
BOMBA" paimta iš Tilvikų šeimynos, 
gyvenančių Lietuvoj, parašė narys 
"Rūtos" J. B. Bus Stepuko iš vau- 
deviliaus monologas "Dievo Duota
sis”, diologas "Poetas—Koresponden
tas ir Dainos.. Atsibus Subatos vak., 
21 Gruodžio (Dec.), 1912, M. MĖLI 
DAŽIO Svetainėj, 2242-44 W. 23 PL 
Chicago, III. Svetainė atsidarys nuo 
6 v. vak., uždanga pakils 8:15 v. vak. 
įžanga 50c., 35c* ir 25c. ypatai.

Visus širdingai užkviečia atsilankyt 
Dr-stė Rūta No 1.

Linksmas Kalėdų Vakaras.
Parengtas 22 L. S. S. A. kuopos, 

Kalėdų vakare, Seredoj, 25 Gruodžio, 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2244 
West 23 PL, Chicago, I1L Bus staty
ta scenoje puikiusia ir juokingiausia 
P. Butėno komedija — "NEIŠDEGĖ". 
Taipgi bus naujausi monologai, dek
lamacijos, pirmu kartu diologas ir 
dainos 81 kp. Choro LSSA. Pasibai
gus perstatymui ir koncertui bus lie
tuviški šokiai, ir skrajojanti krasa. 
įžanga 25c. ir augščiau. Perstatymas 
prasidės 5 v. vakare. Duris atsidarys 
nuo 3:30 po pietų.

Kviečia vsus KOMITETAS.

Mėnesinis susirinkimas.
Lietuvių Apšvietos Draugystės at

sibus Gruodžio 22, 1912, 2 v. po pietų 
Tautiškame Name, 103 Grand street, 
Brooklyn, N. Y. Malonėkit atsilankyt 
visi draugai, nes turim svarbių tari
mų.

su pagarba sekr. J. Mačys.

KAS ŽINO KĄ NORS
apie Kazimierų Dargintį, kuris likos 
užmuštas Mt Carmel, Pa., mainose 
Rugpiučio (Sept) 19, 1910 metuose, 
praneškit tuoj.

F. J. Bagočius
28 W. Broadway, So Boston, Mass.

Phonė Canal 3762.
MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokių 

Pirma Lietuviška Mokykla Ame
rikoj. Prof. Julius kaip išmoki
na, tai niekas taip 
kint niekur kitur.

PROF. JULIUS 
1836 S, Halsted st..

Nuo 9 ryto iki

negali išmo-
[8] 

SILSKO 
Chicago, I1L 
11 vak.

Į

Lietuviškas Graborius, 
Scranton, Pa.

FRANCIŠKKUS V. NOLDAY, užlai
kau karėtas ir perkraustau visokius 
daiktus podraug ir graborius, atlieku 
viskų kaip galima pigiausiai; ateikite 
su reikalu po šiuo adresu:

F. V. NOLDAY,
244 Parker st., Scranton, Pa.

Pasinaudokite Proga.
Parsiduoda Lietuvių Korporacijos 

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

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

PARDUODU SALIUNĄ.
Parsiduoda saliunas, turi gerą iš

žiūrą einantiems pro šalį, mažos lais- 
nės, gerai apgyventa apielnkė lietu
vių, tarpe daugelio fabrikų, biznis la
jai atsakantis su geru uždarbiu. Prie
žastis pardavimo, savininkas nori už
imt kitą biznį, aplink savo gentis, gy
venančius kitoj valstijoj. Reikalau
jant tikresnių žinių, kreipkitės pas 
savininką po šiuo adresu per laišką 
arba ypatiškai: [2]

L. Y.
Hoboken, N. J.231 Clinton st.

Lietuviška Duonkepė.
Kepame visokių duonų, pristatome j 

namus ant kiekvieno pareikaavimo ir 
už pigę prekę. Duona labai gardi. 
<as surinks 1000 štampų su musų 
iteroms R. Z. B., tas gaus $5. [51]

R. ŽILVITIS CO.,
48 Lincoln st., Brighton, Mass.

APGARSINIMAS
DEŠIMTS NURODYMŲ,

kaip pasinaudot iš rūkymo.
Cigaretų rūkytojai tankiai klausia, 

kaip iš tūkstančių visokių gatunkų 
išsirinkti sau cigaretus, kad butų ge
riausi iš visų atžvilgių. Męs čionai 
duodam 10 nurodymų, kuriuos kiek
vienas rūkytojas turėtų pildyt. Pri
silaikant tų nurodymų, net daugau- 
sia neužganėdintus rūkytojas turėtų 
džiaugtis. Visuomet atsiminkit, kad 
jūsų cigaretai butų gero gatunko, 
gardus ir pigus.

1. Perkant garėtus visados atsi
mink vardų 
džiaugsmu, 
kad "ir kiti 
RETAI yra 
vieni negali
Rūkyk Zira Cigaretus. o turėsi Gero 
gatunko. Pigų ir Gardų Rūkymų. 5. 
Neeikvok daug pinigų ant kitų ga
tunkų, nes Ziros cigaretų gali gaut 
10 už 5c. 6. Surink iš Ziros Cigare
tų gražias satinėles, o galėsi padaryt 
gražų daiktų. 7. Neduok savo drau
gui kitokio cigarete, kap tikZira, jei
gu nori jį užganėdint. 8. Pasakyt 
štorninkui tik Zira, o jis tik nusi- 
J’uoks ir paduos Puikų Rūkymų. 9 
lukvk Zira Cigaretus. o visados bu

si linksmas. Praeis visi rūpesčiai. 
10. Niekados nepriimk kitų. Zira Ci
garetus galima gaut visur.

ZIRA, o rūkymas bus 
2. Netikėk žodžiams, 

geri," nes ZIRA CIGA- 
tik vieni tokie. 3. Nė 
užimti Ziros vietos. .4.



Vyrai ir leidės — kyp kvait, 
DŽIAN BAMBA 

sako spyčių.
Bai gaš, tas laikas greitai 

runija — kaip treinas į Či
kagą. Neseniai da turėjom 
jemerikonišką šventę For- 
džiulajų, paskui Elekšin dei, 
kadasaliune didžiausia bizė, 
paskui tuoj Densgivink dei, 
kada visi valgėm torkes, o 
dabar jau ir Krismas. Pra
eis kelios dienos — Nauji 
metai, paskui — Trįs ka
raliai ir taip oi triu per visą 
gyvenimą: padirbi truputį 
žmogus — ir aladei. Gerai, 
kada svietas yra taip sufik- 
sytas. Jeigu nebūtų tokių 
vikeišinų, tai žmogui nusi
bostų visas biznis ir visas 
gyvenimas toj Jemerikoj. 
Ai beč jur laif.

Senam kontre ant Kris
mų prideda ant stalo šieno, 
bosas padalina visiems ap- 
lotką ir sukalbėję maldelę 
visi pradeda valgyt silkę, 
paskui kisielių, šližikus ir 
kitokius tinksus, o kada visi 
pavalgo ir Dievui padėka- 
voja, tai mergos eina aut- 
said klausytis, katroj pusėj 
šunįs loja, tai yra, iš kat
ros pusės atvažiuos pas jas 
vaikinai. Jesary.

Jamerikoj to nėra, ba čia 
nėra nė šieno, nė avižų, nė 
kisieliaus. Aplotkų yra ir 
čia, ale jei nori, tai turi pirk
ti, ba Jemerikoj iš visko da
rosi biznis, o senam kontre 
viskas fry. Ale jeigu ir bu
tų visko, tai vistiek žmogus 
negalėtum čia pafiksyt sau 
žmoniškai Krismų, ba kaip 
Jemerikonai pamatytų, kad 
ant stalo šieno pridėjai, tai 
pasakytų, kad ”kreizi po- 
laks” šieną valgo. Ai beč jur 
laif!... Už tai gi žmogus turi 
išsižadėti savo vieros ir vie
toj kisieliaus valgyt šolderį 
arba kokią balione. Jesa
ry!...

Ale Džian Bamba nekėri- 
na, kas ką sakys, ba žmogus 
prie biznio su tuo jau apsi
prato, ir ant Krismų šlico iš- 
sigers, užgiedos ” gar be buk 
danguje, o pakajus ant že
mės,” kaip tai tikram krikš
čioniui ir katalikui pridera. 
Tiesa, kaip ten yra danguje, 
aš nežinau, ba tai ne mano 
biznis; tegul sau apie tai ba- 
deriuojasi tie, ką turi to
kias ilgas armotas ir žiuri 
per jas į dangų, ir vadinasi 
jasronomai, ar kaip ten ki
taip. Ale kad ant žemės nė
ra pakajaus, tai šiur, kaip 
amen maldoje, arba kaip 
vienas ant kito — du. Ir to 
neužginčys nė viens moky
tas, vistiek, ar jis butų iš 
Čikagos ar iš Bruklino. No- 
sarv!... Aš beeinu iš dolerio!

Jau ir mano griešnoj au- 
zoj nėra pakajaus. Keidi 
pakol buvo grinorka ir bi
jojo išeit ant stryto, tai vis
kas buvo olrait, ale kaip da- 
sižinojo, kad čia fry kontri, 
tai rodos nėra. Aš galėčiau 
da suvaldyt, ale bijau, ba 
kaip užpyks, tai ir gudbai. 
Ar tai mažai tokių atsitiki
mų? Paimk kokią nori ga- 
zietą, kožnoj pilna pajieško- 
jimų: ”Pajieškau savo pa-

čios Ližės, ką pereitą naktį 
išrunijo su burdingierium ir 
išsivežė 500 dolerių.”

Kaip matot, Jemerikoj 
netik Krismų žmogus nega
li turėti, kaip Dievas prisa
kė, bet turi bijot da, 
pati su burdingierium 
neišrunytų. Šiur!...

* Gud nait, 
Jurs truli,

Džian Bamba.

kad 
tau

Kitas Dr. Cook
Kun. Katechas: — Mary- 

j te, ar tu gali man pasakyti, 
kuomi buvo Adomas?

Mokinė: — Kunigėli, tai 
buvo tas vyras, kuris pir
mutinis surado pasaulį.

I Einant į teatrą.
Kartą žydas nuėjo į kru

tančių paveikslų teatrą ir 
nusivedė su savim sūnų, ko
kių 8 ar 9 metų žyduką. Ka
da priėjo prie tikietų parda
vinėtojo ir nusipirko vieną 
tikietą, pardavėjas užklau
sė:

— Keno tas vaikas?
— Mano- Tai yra mažiau

sias iš visų mano vaikų; tai 
Maksas...

— Turite ir už Maksą už
mokėt 20 centų.

— Ui, aš jums duodu savo 
žodį, kad jeigu jį leisite už- 
dvką, jis nežiūrės. Ar ne 
Maksi?

Tuoj po tam atėjo vienas 
airys, kuris taipgi atsivedė 
sūnų. Jis taipgi nusipirko 
tik vieną tikietą. Pardavė
jas ir jam paaiškino, kad 
ir už vaiką reikia užmokėt 
20 centų.

— Aš manau, kad jį turė
tumėt leisti tik už dešimts 
centu, — tarė airys, — nes 
žiūrėkite, jis tik su viena 
akim mato.

Redakcijos atsakymai,
J. R. Pušinui. — Neverta 

ginčytis su tais, kurių ne- 
pertikrįsime kad ir liogiš- 
kiausiais išvadžiojimais. 
Tamistos straipsnelio iš tos 
priežasties netalpiname-

J. Pakarkliui. — Skaity
kite atsakymą p. J. R. Puši
nui.

A. B. Camiskiui. — Nie
kuomet negalima pasakyt, 
kuri pusė gali laimėt, kuo
met reikalas taip supainio
tas. Antras dalykas, įsta
tymai draudžia lošti iš pini
gų, todėl nuėjus į teismą abi
dvi pusės gali būt nubaus
tos vien už peržengimą to į- 
statymo.

F. Arlauskienei.
būt, kad tas ir teisybė, bet 
neturint faktų .negalima to
kių dalykų skelbti- Kapita
listiški teismai baudžia net 
ir už teisybę, jeigu tik toji 
teisybė bus prieš kunigą ar
ba prieš kapitalistus. To
dėl tamistos raštelio sunau
doti negalėjom. *

Nekošernas. — Tamistos 
pranešimo, kuris yra įdo- 
muc, negalime talpinti, kad 
po juo nepasirašote savo ti
kra pavarde-

Gali

Redakcijos pastaba.
Neduodam atsakymo 

ant jokių redakcijos klausi
mų, jei ypata nepaduoda sa
vo pilno adreso. Taip-pat ne- 
talpinam jokių korespon
dencijų po slapyvardžiu, 
jeigu korespondentas nepa
duoda tikros savo pravar
dės ir pilno adreso.

Daugelis rašėjų, ypač ko
respondentų, vartoja pseu
donimus po savo raštais. 
Tankiai žmogus pasirašo 
netoli kiekvieną sykį vis ki
tokį pseudonimą. Už kelių 
dienų jis ^pats užmiršta, 
kaip pasirašė. Ir jei jo raš
tas netilpsta, o redakcija 
duoda jam atsakymą, kodėl 
netalpina, jis neatkreipia į 
tai atidos. Vadinasi, jis ne-

žino, kad tai jam atsakoma. 
Po tūlo laiko tokie rašėjai 
išmetinėja redakcijai, kodėl 
jų raštas netilpo ir atsaky
mo net negavo.

Patartina išsirinkt vieną 
nuolatinį pseudonimą, tuo
met nesunku bus atsimint ir 
patėmyt redakcijos atsaky
mus.

Nesunku suprast, kodėl 
tūli rašėjai taip daro: jie ne
nori, kad kiti matytų, jog jų 
raštas netilpsta, ir jie varto
ja vis naujus pseudonimus, 
o paskui bereikalingai ant 
redakcijos pyksta už nesu
teikimą atsakymo, nors yra 
atsakoma.

TekphoneSo. Boston. 845 M.

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

Valandos: 
Nuo 12-2 dieni} ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.

J. P. TUINILA
822 Washington st., BOSTON, MASS.

Užlaiko didelę
KRAUTUVĘ

Deimantų, Laikrodė
lių, NValtham, Elgin ir 
šliubinių žiedų. Užlai
ko m keliaujančius a- 
irentus ir orderius pa
imam ir pristatom į namus. Užlai
kėm taipgi Didelę Sankrovą DRAPA
NŲ vyrams Siutus, Overkotus ir 
Marškinius. Duodame ant bargo ir 
išmokesčio.
Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Po
ciūnas, J. Pocius, J. Tuinila, C. Kavo

lius ir F. S. Šimanskis.

Mfinn nauJM Lietuviškų Katalo- 
|UUU gų. Siunčiam į visas dalis 
svieto. Atsiųskit už 3c. štampą, o ka

talogą prisiųsim dykai.
J. P. TUINILA

822 Washington st., BOSTON, MASS.

TAMOSZAiCZIO R YIRGMO CO

I
GERIAUSIA AKUŠERE A

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Bąrace- 

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

i

Pabaigusi kurs^.
WOMENS MEDICAL COLLEGE 
• Baltimore. Md.

,Pasekmingai atlieka savo darba prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gyduoles 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. I

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel sL. NewHaven,Conn.

Telefonas: 104-1
VtooM patarimai velari.

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa* 
laidos velionį daug pigiau, negu sve
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

312 — 4 st, S. Boston, Mass.
Tel: So. Boston 304.
Gyvenimo vieta: 63 Gold st.

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

Dabar patariu pats nuo savęs lietuviams kreip
tis pas Tamošaitis ir Yurgeliunas Co. su visokiais 
reikalais, nes aš persitikrinau, jog jie parduoda ge- 
riausį tavorą, kaip tai moteriškus ir vyriškus Čeve- 
rykus, f apatinius ir viršutinius aprėdalus; taipgi 
parduoda LAIVAKORTES ir siunčia Pinigus tei
singai ir atsakančiai.
___ Todėl, kurie pirksite arba siųsite Kalėdų do
vanas, pirkite nuo |Tamošaitis ir Yurgeliunas Co., 
233"Broadwoy, So. Boston, Mass.

A. Ivaszkevicz.

I'KANNŠI
Jog aš persikėliau į naują vietą dėlto, kad pasidau
gino biznis ir, norėdamas geriau užganėdinti savo 
kostumerius, užėmiau didžiausią ir puikiausią vie
tą So.'Bostoue dėl užlaikymo Didžiausios Lietuviš
kos; Agentūros Amerikoje.

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

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

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

Tel. So. Boston 605.

John E. Oolan
naujausios mados 

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visoki darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadvay, So. Boston.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Al’TIEKA
Bostone ir visdje Massachusetts valstijoje. 

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos 51 .CO. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.’ Bebro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams- 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gjdanti mostis nuo puikų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

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

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 e.
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. 

Prečkos nuo nerviško galvcs skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

Viso! ie kvepianti muilai 10. 15 ir 35 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 2k“

te

50.000 Kataliogų DYKAI!

SO. BOSTON, MASS

brangiausb žmogaus TUtr

Pabaigoje Lapkričio men. išeis iš po spandos

Amerikos Lietuviu

Kalendorius
Nuo
Nuo
Nuo
Antiseptiška mostis. ..............
Nuo viduriavimo.................. ..
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir
Proškos dėl dantų....................
Karpų naikintojas.....................

ANTANAS! IVASZKEVICZ, Manager

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę. todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

ff P Tuinila 822 Washington St. 
«l«l • 1 Ullllla, boston, mass:

i

1913 metams, sutaisytas J.ILGAUDO
Iš turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą 

svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 
ką mokintis. Daile ir proletarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossijoje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir dangybe įvairiausių statis
tikų ir šiaip gyvenime reikalingų žinių ir informacijų. 
— Šitas kalendorius yra labai naudingas ir būtinai rei
kalingas kiekvieno lietuvio namuose. Puikiai iliustruo
tas. Prisiųsk mums 25c pinigais ar stempomis, o męs 
prisiusime šitą KALENDORIŲ tamstai į namus kartu 
su 36 puslapių KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912; 
1913 ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS puse kainos. Kas ims už $10.00 ant karto, 
tam prisiuntimo lėšas męs apmokame. Pinigai siunčia
mi iš kalno.

J. ILGAUDAS

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas................ $1.00
Gyvasties . Balsamas.........................75
Nervų Stiprintojas. .. ,50c. ir 1.00
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas........................ 50
Nuo kosulio..................... 25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos............ 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų...........  .25
Blakių naikintojas............'..... .10
Dėl išvarymo soliterio....... 3.00
Anatarinas plovimui............ .25
Nuo kojų prakaitavimo................25
Gydanti mostis.................................50
Antiseptiškas muilas......................25
Gumbo lašai....................50c. ir 1.00

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

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

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lietuvišką A p tie ką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptuki-.,
■M Bedford Avenue Kampas North 4 to« gatvės Brooklyn, N. Y.
' 1 ii iii, i—

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo....................... ...
Plaukų stiprintojas__ .25c. ir
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilimo................ ...
Nuo Reumatizmo.......... 5Oc. ir 1.00

lytiškų ligų...........50c. ir 1.00
dusulio.... 
kirmėlių.. .

1841 So. Halitod St., Dept. 1. CHICAGO, ILL.
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Sus. Liet. Dr. Didž. New Yorko 
reikaluose.

Lietuviškų Dr-jų Są
jungos, konferencijos atsi
buvusios New Yorke, 24 d. 
lapkričio, 1912 m.

Delegatų dalyvavo nuo 14 
draugijų 25 ypatos.

Į viešų reikalų komitetą 
iš 14 nominuotų draugų nu
tarta perbalsuot ir 9 drau
gai, gavusieji daugiausiai 
balsų, pasiliks viešų reikalų 
komitete; vietas turės už
imti 1 sausio, 1913 m.

Komisijų raportai:
Pasirodė, kad delegatai, 

kurie buvo siųsti dėlei pa- 
agitavimo da neprisijungu
sių draugijų prie šios Są
jungos, savo pareigos neat
liko ir net nepribuvo į kon
ferenciją ; jų vieton likos iš
rinktas naujas komitetas.

Komitetan įeina: J. Jo
naitis, J. Andriukaitis ir J. 
A. Bekampis.

Draugijos, kurios jau yra 
įmokėjusios $1 metinės mo- 
kesties, bus priskaitoma už 
1913 metus, o po Naujų me
tų privalo užsimokėt metinę 
mokestį visos priklausan- 
čio%draugijos-

Įnešta, kad sulošti Marija 
Magdelietė, nes manoma, 
kad 19 kp. LSS. nariai akto
riai neatsisakys labui sąjun
gos pasidarbuoti.

Minėto perstatymo akto-, 
rius užkvies sąjungos sek
retorius.

Ateinanti konferenc. at
sibus 22 gruodžio (Dec.), 
1912 m. Tautiško Namo sve
tainėj, 101-103 Grand str., 
Brooklyn, N. Y., prasidės 2 
po pietų.

L. D. S. D. N- Y. sekr. 
St. Karvelis, 

127 Grand st.
Brooklyn, N. Y.

'•9

Sus. Liet. Pas. Draugysčių 
Amerikoj reikaluose.

Dr-stė D. L. K. Vytauto, 
Tacoma, Wash., laikydama 
1 gruodžio, 1912 m. susirin
kimą nutarė atsišaukti į vi
sas SLPDA. per organą 
"Keleivį,” kodėl SLPDA 
centro valdvba iki šiam lai- •z

kui mums nieko nepranešė 
nė apie įstatus, nė apie at
skaitą.

Nors pirmininkas p. Kaz- 
lauckas atsiliepė ”Kel.” 35 
numerij patardamas mums 
kantriai palaukti kol viskas 
tilps organe, bet tas lauki
mas išsėmė visą musų kan
trybę, nes jau laikas vėl sių
sti metinę mokestį, o neži
nia kur praeitų metų mokes- 
stįs ir kiek priklauso prie 
S. L- P. D. A.

Taigi gerbiamos draugy
stės, kurios priklausot prie 
Susivienijimo draugysčių. 
SLPDA. ir kuriom rupi jų 
gerovė, meldžiame apsvar- 
tyt šitą musų atsišaukimą 
ir pranešt savo nuomonę ką. 
męs turim daryt, ar rinkti 
naują valdybą, ar visai atsi
sakyt nuo SLPDA., nors tas 
labai nemalonu, nes daug 
triūso padėta pakol įkunita 
taip visiems neatbūtinai rei
kalingą sąryšį.

Dr-stės D. L. K. Vytauto 
valdyba

V. Kavaliauskas, prm.
A. Adomavičia, sekr.

Ig. Sabutis, kasierius-

IŠ LIETUVOS
Panedėlis (Ežer. apskr.). 

Musų miestelis pilnas smuk
lių, girtuoklių ir davatkų. 
Davatkavimas ir girtuoklia
vimas kuone kas diena pas 
mus didinasi.

Pas mus valdžia nutarė 
pastatyt 4 klesų mokyklų su 
mažu pačių žmonių prisidė-

i jimu. Bet musų žmonėms 
to perdaug. Sako: musų tė
vai buvo be mokyklų ir ge
rai gyveno, tai ir męs galim 
gyventi. Keleivis.

Vabalninkai (Kauno g.). 
Musų kunigėliai labai neku- 
nigiškai apsieina su savo 
parapijonais. Nuėjus su ko
kiu reikalu: nunešus kūdikį 
krikštyti, pazvanus ar už
sakus nunešus, prisieina ku
nigėlių laukti po keletą va
landų, jie vis užimti, vis lai
ko neturi. O į parapijonų 
neturėjimą laiko visai ne- 

| žiuri. Kitoniškas-
Javų stovis. Visur dejuo

jama, jog žieminiai javai 
neišturės šios žiemos. Ru
denį užstojusieji lietus gai
šino sėjimą; vėlai apsėti 
laukai patvino tuoj vande- 
nimi, grudai šlapioje, šalto
je žemėje menkai dygo, o ir 
sudygusieji mirkdami van
denų, nesutvirtėjo tiek, kad 
galėtų pavasario sulaukti.

Cukrus brangsta. — Iš pie
tų Rusijos plaukia žinios, 
jog ankstyvos šalnos sušal
dė ten žemėje 40 nuošimčių 
visų cukrinių burokų. Iš 
tos priežasties visur cuk
raus kaina kilte kįla.

Kaunas. Naujai išrinktas 
atstovas Martinas Yčas tei
kėsi padaryt vizitą Kauno 
gubernatoriui, bet revizitos 
p. Yčas nesusilaukęs.

Kaip girdėt p. Leonas ir 
kiti kauniečiai rengia p. Y- 
čui iškilmingas išleistuves.

P.
Rokiškis (Zarasų p.). Ka

nauninkui Federavičiui, mi
rusiam 1910 m., pastatė da
bar šventoriuje paminklą iš 
švedų juodo marmuro. Kai
navęs jisai 1200 r. Padėta 
aukso raidėmis tokis para
šas: A. A. Kanauninkas Ju- 
zapas Fiedoraviče mirė 13 
D. Kovo 1910 m. Amžiaus 
67 metų. Amžiną Atelsį dūk 
Jam Viešpatie.” Augšt.

Smilgiai (Kauno g.). Pas 
mus, Pagojų dvare, garinė 
mašina, bekuliant jąvus, su
malė 20 metų jauną vaiki
ną: vieną koją visai nutrau
kė ir butų vidurius išmato- 
įę, bet ant laimės diržas nu
krito, tai da liko tam sykiui 
<r\’vass Girdėtis, jog minė
tas vaikinas buvęs gerokai 
degtinės įmovęs. L. Vaikas.

Šeduva (Kauno g.). Pas 
mus spalių 2 tapo papildyta 
baisi žmogžudystė. O. I. 17 
metų mergina užmušta. Ją 
žų)ogž<udžiai užmušė netoli 
Šeduvos, begrįžtant iš ves
tuvių, 10 v. ryto. Mergina 
buvo jauna ir nepaprastai 
'rraži ir nekalta ir pačiame 
jaunystės žydėjime užbaigė 
gyvenimą nuo piktadėjo bu
delio nagų- Tirinėjimas pa
rodė, kad minėtoji mergina 
pirmiaus buvo įžaginta, o 
paskui nužudyta. Tai kokių 

; baisių niekšų katalikiškoje 
■ Lietuvoje esama! Taigi pa
mokinimas jaunoms . mer
gaitėms, kad visos žinotų, 
jog vienoms, ypač naktį, , 
pavojinga yra vaikščioti!

L. Vaikas.
Kupiškis (Ukm. ap.). Ku

piškio monopolij 1911 met. 
parduota dagtinės ir spiri
to už 51,000 rub. Pirkėjais, 
svarbiausiu budu, buvo vie
tiniai gyventojai-ukininkai. ’ 

Kupiškietis.
Šiauliai. Zanavikuose ku- 

liant per neatsargumą pa
kliuvo mašinon du darbinin
ku. Vienam iš jų nutraukė 
ranką augščiau alkūnės, ki
tas gi tuoj pasimirė.

Reikia būt atsargesniais! 
Jonelis.

Biržai (Panev. p.). Nuo 
toli nuo čia griovije atrasta 
nepažįstamos moteries la
vonas. Manoma, kad velio
nė auka kokios nors greitai 
užpuolanfcios ligos, nes jokių

užmušimo ženklų nėra. Ve
dama tardymas. J. Z.

Šiauliai. Sprogių dvare 
darbininkui Smilkstui šiau
dų piaustomaja mašina nu
plauta ranka. Ligonis nu- 

į vestas Rygon į ligonbutį.
Jonelis. 

("Rygos Naujienos”)
Biržai (Panev. p.). Nuo 

15 iki 19 spalių buvo čia ė- 
mimas naujokų. Čia stoja 
5 valsčių naujokai- Šįmet 
mažai buvo išbėgusių Ame
rikon, ne kaip pereitais me
tais, už tai turinčių trečio 
laipsnio liuosus nedaug te- 
priėmė. Pereitais metais 

| metais daug paėmė ir turin
čiųjų antro laipsnio liuosus.

Tuo laiku visos aludės ir 
'traktieriai buvo kimšte pri
kimšti, nors jų Biržiuose 
galima priskaityt apie 20. 
Monopoliai buvo abu atdari 
(seniau būdavo uždaryti tuo 
laiku) ir visados pilni. Gir
tų buvo daug, bet rėksmų ir 
peštynių nesigirdėjo. Kiek 
tai prageriama pinigų, sun
kiai uždirbtų! Žinoma, tė
vai, broliai ir pažįstami irgi 
neatsiliko. Net gaila buvo 
žiūrėt.

Arbatinė taipgi yra (lat
vio), bet ir ta pilna buvo. 
Mat, yra šiek tiek ir blaivi
ninkų.

Yra čia ir kinematogra
fas, bet čia mažai kas lankė
si. Naujokai ir jų tėvai ir 
kt. neturėjo laiko, aludėse 
gi sėdėt — užtektinai laiko.

Laikas butų susiprasti ir 
nustoti girtuokliavus.

St. Skeberdis-
Sėda (Telšių p.). Kaiku- 

rie sediškiai dėkavoja Die
vui, kad jiems pasisekė nu
sikratyt savo žemiečių vir
šininką- Mat, buvusis že
miečių viršininkas buvo bai
siai įkirėjęs sėdiškiečiams. 
Pertai vargšas naktį ir iš
sikraustė. Kiti neišmano 
net ką daryt, mat, buvo su
rinkęs kaucijų arti 3 tūks
tančių rublių ir neįnešęs jų 
į iždą (kaznačeistvo), dabar 
tik reik dejuot... Areštuotie
ji paskutiniu laiku jau kas- 
žin ką jautė... nebedavė 
kaucijų, geriau sėdėjo.

Tas pats žem. virš, po rin
kimų (į pav. rinkikus) buvo 
pavadinęs išrinktąjį ukin. 
Vainauską ir žadėjęs net 
areštuoti, buk už tai, kad 
šis kaipo ”nevibornasis” da
lyvavęs rinkimuose ir ’si- 
piršęs. Bet liudininkais 
šiaip taip išsiteisino.

Adomas iš Rojaus.
Pilviškiai (Suv. g.), bal

tinis” No 40 korespondenci
joj iš Vilkaviškio labai gėri
si girtuokliais, kurie riksmu 
užrėkė Rimšą ir kitus pirm
eivius ir neišrinkę jų įgalio
tiniais. Yra sakoma: ”Ap
teršta karvė visą kaimynę 
apdrapsto." Taip ir čia bu
vo. "Šaltinio”' dora gana 
sparčiai platinasi, tik vargu 
iš to bus mums naudos, štai'

v •

vienas paveikslėlis. Garsio
jo kun. Narijaa.usko brolis 
sutikęs Pilviškiuose tą patį 
Rimšą drožė jam žandan, 
sakydamas: ’Tai tau, rupū
že, durna.” K. G.

("Lietuvos ?inios.”)
4

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

įsteigtas

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

adresas:
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago, III.

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit 
mano___ ___
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmonc

aptieka: 
iurva bai-

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgtas.

Daktaras”ii

SZ1TOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytišku gyvenimu ir 
aiškiai, atvirai teip išdestineja, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
kų daryti, seniems ir jamniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskį negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok-, 
sliekais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS “Daktaras” 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos,-tai pir-j 
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy-; 
tojaus.arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygų “Daktaras”, nes didtlės daugybės j 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų išsi
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės ' 
išduota, tai kiekvienas jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiun- 
timų.

REIKALAUK dar šiandien, išker
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip: 

Ule PHILADELPHIA i. CLINIC, 
1117 WalnutSt. Philadelphia, Pa. 

TEMYKIT, VYRAI I R MO- 
R YS! Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kumų ir reikalauji gero specialisto pagelbos. 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsi- 
šankie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj 

Atsilankantiems ašabiškai ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nuo 10 iš ryto iki 4 p. p. Nedčl. nuo 10 iki 3, 
o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.

CVARANTUOTAS LAIKRODĖLIS
Tikras laikrodėlis, rankenėle užve

damas, išrcdokaip auksinis, kuris ro
do minutas ir sekundas, poleruoti vir- 
sąi ir gražus ciferblatas, jrvarant uotas, 
laikas išbandytas, gralit gaut už $2 su 
prisiuntimu. Taigi nemėtykit pinigų

bala pi rkdami brangius laikrodėlius. Šis laikrodėlis yra lygiai toks, kokio jus 
norite. Prisėskit mums šitą apgarsinimą iškirpę ir $2, o męs jums išsiųsim šitą 
gvarantuotą laikrodėlį.
PROGRESS IMPORTING CO-, 348 E. 15 StM Dept. AA, New York City.

z 

DYKAI $15.
Je pirksi iaikrodėlį, pirk geri ausį — ir 

saugokis klapato. Męs parduodam geriau
sius laikrodėlius UŽ PUSę PREKES. Ge
riausi laikrodėliai yra Elgin ir IValtham. 
Kad apgarsinti savo firmą, męs nutarėm 
duoti tokį laikrodėlį kožnam, kas teisingai

1 oo 2

6 3
7 9 5

sudės šias skaitlines. Taigi pabandykit sa'’o gabumą ir lai- 
mėkit praizą. Sudėk tas skaitlines taip, kad iš kožnos pu

sės išeitu 15 ir prisiųsk mums. Krs teisingai sudės, tam nusiųsime čekį ant 
815, kuris bus geras perkant iš musų Waltham ar Elgin laikrodėlį. Męs nu
siųsime jums dyka kataliogą, kad galėtumėt išsirinkti kokis jums patiks. 
Rašyk tuojaus, įdėdamas štampą dėl atsakymo. Adresas toks: (50)

CORONA ČOMMERCIAL CO.,
443 E 16 street, Dept. 54, New York.

I
l

i

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

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEXANDER ROSE 
294 Washington st-, Room 330, 

BOSTON, MASS.

GERAS DAIKTAS.
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRAUCKĄ, 307 - 4 st, 
ant kampo D st., SO. BOSTONE. 
Kitas geras daiktas eit į Petrauc- 
ko Restauracijas valgyt, nes ten 
visados švieži ir gerai pataisyti 
valgiai ir pigiau kaip kitur. 
Restauracijos randasi šiose vie
tose:

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

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

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

i)

2)

3)

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

GERIAUSIAS
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REIKALINGA
700 VYRŲ J GIRIAS

arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dibti visa sizoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių, kreipkitės šiuo adresu:

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT R0W,

BOSTON, - - - MASS.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

I

Russian-American Bureau.

Puiki Dovana
"ETIKETĄ” YRA PUIKI KA
LĖDŲ DOVANA, TINKAMA 
SENIEMS, JAUNIEMS ir VAI- 1 
KAM S. Joje randasi apie 300 
pamokinimų dailaus pasielgimo 
tarp žmonių kaipo ir namie. Pa
prastai šita knygelė yra parduo
dama už 25 centus, bet idant 
duoti progą visiems pasinaudoti 
ir savo draugus apdovanoti šia 
naudinga knygele, tai iki Kalėdų 
"ETIKETĄ” bus parduodama 
tik už 20c. su prisiuntimu.

Pasinaudokite proga!. Agen
tams geras pelnas. Adresuokit: i 

MARY M. RICE-HERMAN
140 E. 19 st., New York City. I

Padarom visokius dokumentus pa
gal Rusijos įstatymus: dovernastis, 
pardavimo aktus, notas, rendas, kon
traktus, vekselius, o taipgi popie
ras prkimo ir pardavimo pajudina
mojo turto Suvienytose Valstijose ir 
Europoje. Taipgi parašom peticijas 
pas Rusijos carą.
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, 

160 N. 5th avė., cor. Randolph st, 
2-nd floor, Chicago, I1L

Duokit pasiūt mums*
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
M?s imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Serus vyrams Siutus ir Overkotus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- 
nam visokias naujausias formas.
Jeigu norite turėt gerus rubus pi

gti, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry jir Motery drapanas.

^Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston,,21013.

LAIVAKORTES
(ŠIFKORTES) ATPIGO.

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

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

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

Ketines Žinios
22 gruodžio, Brightone, 

i ant Roddy Hali bus susirin- 
ie kimas ir tveriamas Brigh- 

________ | tono lietuvių Ukėsų kliubas.
11 gruodžio, Brookline Kalbėtojai pakviesti kuo- 

miestelije, keletas valkatų | genausi. Prasidės 2 vai. po 
užpuolė ant gatvės 14 metų 
mergaitę, turtingų tėvų I 
dukterį, ir išžagino. Tas at
sitikimas turėjo vietą ant; 
kampo Bellevue st. ir Long- 
wood avė., tuoj po šešių va
kare. Mergaitė pavojingai 
apsirgo ir vargiai pasitai
sys. Kadangi ji yra iš tur
tingų namų, tai policija jos 
vardą ir pavardę slepia. 
Piktadariai pabėgo.

Bostono viešbučių patar
nautojai nutarė prisidėti 
prie Amerikos Darbo Fede- 

. racijos. Pirma jie prigulė
jo prie taip vadinamos In- 
ternational Hotel Workers 

I unijos.
Boston Common sode pe

reitoj nedėlioj įlūžo ant prū
do ledas ir 13 metų vaikas j 
nuėjo po ledu, bet subėgę 
žmonės jį išgelbėjo.

—
Pereitam ”Kel.” numeri-į 

je rašėm, kad Mokslaeivių 
Pašalpos Ratelis rengia M. 

siuiiLc uu pvnuiBLu, Adu is- j Perauskui koncertą ant 5 
varytų rėksnį, kas tuojaus sausio. Bet dabar pasirodė,' 
ir padaryta. ; kad tą koncertą rengia kun.

Tas parodo, kaip darbšti Žilinskas, po bažnyčia, 
mus policija, kur milijonie
riai gyvena (Back Bay —, 
tai turčių apskritis). Tenai gr^°dzl0» 
tik katinas suriko žmogui 
už lango — ir jau du polici- 
stai bėga jį gaudyt. So. Bo
stone gi, kur gyvena darbi
ninkai, neprisišauksit poli- 
cisto kad ir plėšikai jus na
muose užpultų. Čionai jie 
greiti tik į lietuvių vestu
ves, kur alų galima viedrais 
gerti.

Back Bay policijos nuo
vadoj gauta apie 2 vai. nak
tį telefonas, kad pono Put- 
mano kieme katinas rėkia. 
Policijos lieutenantas nu-į 
siuntė du policistu, kad iš-

Ateinančioj subatoj, 21 
, Socojalistų salėj 

vakare bus šokiai, šokiai 
būna kas subatvakaris.

TEATRAS ir ŠOKIAI!
Rengia L.S.S.A 60-toji kuopa, So. Boston, Mass.

-—Bus sulošta triveiksmė komedija: —=

i

i

j
1

‘GYVIEJI NABASNINKAI”
Subatoje

Beždžionių Prezidentas.
Šios gadynės pasaka ........ 10c.

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

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

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER A VĖL,

SO. BOSTON, MASS.

ir

STREIKAS!
. _ Lietuviai, nevažiuokit 

čionai!
Walwortho mašinšapėje,

So. Bostone: 7__ x
£q„ ,E. Cambridge, ir Gib- 
by ry. E. Bostone,
streikuoja molderiai, kor- 
meikęriai ir mašinų opera
toriai. Nieką? čionai neva
žiuokit. Kituose miėstuose- 
laikraščiuose garsinama, 
kad čia reikia daug darbi
ninkų, kad streiko nėra ir 
algos geros. Tai apgavystė!

I. M. U. of N. A. [1] 
F Lokąląs 106.

-— —.... ....
13 gruodžio, ant Boylston 

gatvės, karas užmušė poli- 
cistą.

22 gruodžio, nedėlios va- 
' kare, socijalistų salėj, 376 

Broadvvay, bus viešos dis
kusijos. Pradžia nuo 7 vai.

KONCERTAS.
Gruodžio 22 d., 7 vai. va

kare., pi No. 7 Burleigh st., 
Cambridge, Mass., L.S.S. 
71 kp. rengia labai puikų

Į koncertą; bus muzika, dai-
■ nos ir daugybė juokingų 
monologu. Kalbės Džian 

Blake Pumn Bamba, Ridzikas,, bus pasi- a e Pump j.a]bėjimas Maikio gu 
ir daugybėę kitokių juokų.

] įžanga tik 10c., pelnas ski
riamas 71 kp. knygyno nau
dai. Lietuviai kviečiami at
silankyti iš visur.

Komitetas.

28 Gruodžio {Dec. | š.m.
Prasidės 7:30 valandą vakare.

DAHLGREN SJYLEJE
Kampas E. ir Silver Sts., South Boston, Mass.
Komedija yra viena iš juokingiausiu, todėl meldžiame 
kuoskaitlingiausia atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

Lietuviai Temykite!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų 
Męs perkėlėm savo krautuvę iš 
Brooklyno į NEWARK, N. J. Už
laikome visokius papuošalus, t. y. 
ziegorius, ziegorėlius auksinius, si
dabrinius ir paauksuotus, su gerais 
viduriais Elgin’o ir VVoltham kom
panijų. Taipgi nięs išdirbam pats 
visokius žiedus ir ženklelius dėl 
draugysčių. Taisom visokius laik
rodžius amerikoniškus ir seno kra- 
jaus. Musų krautuvėj galima 
gauti ir visokių MUZIKALIŠKŲ 
INSTRUMENTŲ, kaip tai Skrip- 
kų. Armonikų, Klarnetų, Triubų. 
visokių Knygų, Popierų ir Religiš
kų daiktų. Užsakymus nusiun- 
čiam visur ir viską atliekam at
sakančiai, nes tą biznį varom jau 
25 metai.

W Umavičia ir J. Almonaitis 
151 Ferry st., Nowark, N. J

RUSISZUI4MEBIMSZU
1.LNIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

I Rotterdamą 8 d., j Liepojų 11 dienų. 
$31.00 
$45.00 
$60.00 
Czar
Russia — Gruodžio (Dec.) 28 d. 
Kursk — Sausio (Jan.) 11 d.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

III klesa 
II klesa 
I klesa

Gruodžio (Dec.)

$33.00 
$50.00 
$70.00 
14d.

M. Gal Ii vau Co
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražiu patarnavimą.

362 2nd st, So. Boston.

Franklin parke yra jau į- 
taisytas žvėrynas, kur ran
dasi apie 15 meškų. Perei- 
toj nedėlioj kasžin kokie be
pročiai prikaišiojo į riešu
tus špilkų, vinučių ir prime
tė gyvuliams į žardį. Pra
dėjus meškoms riešutus ės
ti, špilkos ir vinys sulindo 
tarp dantų. Prasidėjo blio
vimas nuo skausmo. Poli
cija jieško piktadarių.

16 gruod., ant Common- 
wealth avė., karas sudaužė 
automobilių ir sužeidė dvi 
ypatas.

Pereitoj nedėlioj netoli 
Wanderland parko trūkis 
užmušė merginą, kuri ėjo 
su knyga į bažnyčią skersai 
geležinkelio.

Apie West Boston tiltą, 
kuris jungia Bostoną su 
Cambridge, vėl pradėjo vei
kti plėšikai. Pernai šiuom 
laiku tenai keliatas žmonių 
buvo apiplėšta, šįmet vėl 
prasideda užpuolimai. Pe
reitoj sąvaitėj buvo užpulta 
J. Papas ir M. Freitas.

14 gruodžio, Bostone bu
vo didelis moterų susirinki
mas, kur tartasi streikuoti 
prieš vyrus. Tūla ponia Ber- 
nard šaukė į moteris: „Te
išnyksta žmonių veislė, te
gul nė viena mergina neina 
už vyro. Tuomet jie pasi
rūpins ir apie moteries pa
dėjimą, tuomet jie duos jai 
lygias tiesas.”

Ištikro, jeigu moterįs taip 
sustreikuotų, gal ir išnyktų 
žmonių veislė, bet nėra abe
jonės, kad pati agitatorė 
likti? streiklauže, jeigu jai 
pasitaikytų gražus vyras.

SUSIRINKIMAS.
L. S. S. 60 kp. susirinki

mas atsibus ateinančioj ne
dėlioj, 22 gruodžio, 10 vai, 
ryte.

Paėmė sviesto trustą
Federališkoji valdžia pa

ėmė sviesto trustą, žinomą 
kaipo American Association
of Creamary Butter Manu-j 
facturers, už peržengimą 
Shermano įstatymo, kuris 
draudžia kompanijoms arba 
ypatoms tverti trustus, kad 
paskui išnaudoti visuome
ne.

į Puikiausia Kalėdų Dovana!
• Didelė senovės Dainų Knyga, su- i

viršum 700 puikiausių dainų — $1.50.
Greičiausias pamokytojas Angliš

kos Kalbos, šita knyga geriausia iš
, i visų žodynėlių, nes su ja galima

; greičiausiai pramokt anglišką kai-
I bą — 25c. i
i Abidvi sykiu — $1.75, Perkant abi- ! j
dvi sykiu, atiduodu tik už $1.00.;

• Pasiskebiokjt! Šita kaina tik iki Ką- -
I ledų. Adresuokit taip:

A. ŽVINGILAS.
: P. O. Bx. 3232, Boston, Mass.. Jąjįas žinot?, Qvaran(uoias ant 20

SESIOS KVORTOS
DEGTINĖS $1.00!

Ant 21 akmens
Geižkelio laikrodis

\ Sriubelių užsuka-
mas«'yriško ir mo- 

š teriško didumo.ant

H. F. CORCORAN & C0.
14 Third st. kampas A. S. Boston, Mass. 

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
ą >• • j • • • koks tik kada nors ant

Didziausis atpiginimas r
■ ° buvo padarytas.

______ 1 kvorta CON'VF. CI.UB VVHISKEY 5Oc. 5 kvortos tik $2.00.
1 Bonka BRANDĖS arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTWIN’O 25c.

1 kvorta SHERRY \VINE 25c.
Męs parduodame viską sykiu tik už.................... $ 1.00.

»*hiskey

Žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga. Iš 

jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo 
su gamta ir kaip civilizavosi. 
Kiekvienas turėti} ją perskaity
ti. Su paveikslais........................

a 20 metų auksuotas, 
su išrašytaisdubel- 

y tavais viriais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypaliu 

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo- 
: nėms, guriems reikia visuomet tikras 

. ” ” . ' 2 *___
metų.. Ypatingas pasiulijimas. Męs 
išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno 
adreso už $5.75 C. O. D. ir persiunti- 

Į mo kaštus, su teise jums viską per- 
. žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne- 
1 mokėk nė cento. Atsiminkite, jus 
į užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį 
apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui-

I kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis 
: dykai su kiekvienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
: 906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL

r» ŠEKIT VADOVA
ZIRA

Tai populiariškiausi cigaretai šiandien ant rinkos.
Dešimti kvepiančio tabako cigaretij už 5 centus. Geriausio tabako, 

kokio buvo kada cigaretai daromi,

I
i

Ant švenčių ir Naujų Metų
DOVANOS

Fonografas, Kišeninis vyriškas 
ar moteriškas laikrodėlis, Stalinis 
laikrodis su muzika. Armonika, 
Drukuojama mašina ir Servis — 
jei norite gauti visai dykai, rei
kalaukit tuoj platesnių žinių, į- 
dėdami markę dėl atsakymo. Ad
resas: [51]
ENGL ASIATICTOBACCOCO.

DEPT. A—22,
111 E, 7st. New York, N. Y,

i >

PUIKIOS SATINO, DOVANOS 
kožnoj ZIRA cigaretę dėžutėj. 

Nusipirk i t baksuką tuojaus. ZIROS popu liarišk urnas nepaprastas.

v

CENTUS

P. LORILLARD COMPANY

4

SENI VYRAI

SIOO DOVANA

I

I

25c

Reikalingas Lietuvis
Reikalingas lietuvis pardavėjas.

■ Atsišaukite į [52]
SINGER SEWING MACHINE CO.
2129 Washington st., Roxbury, Mass.

I Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway, S- Boston, Mass/ 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri

siusi m.

Pasiskubinkite užsisakyt 
^PERKŪNĄ” 

Juokų, džiaugsmo, nuliudimo ir susi
raminimo laikraštis. "Perkūnas” eis 

i kas mėnuo, pradedant nuo sausio m., 
1913 m. Kaina metams tik $1.00. 

I Prenumeratą ir rankraščius siusti 
■ meldžiame tokiu adresu: [52]
P. O. Bx 290, WATERBURY, CONN.

Nuo Naujų Metų [1913] pasirodys

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

CHICAGO, ILL.

Kad išplatinus žmonėse musų paskubusius 
gėrimus, pasiųsime kiekvienam, savo lėšomis, 
“ZANOL” šešias pilnas kvortas degtinės už 
$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko ; 
norite — Ruginės, Burbono, Kornų ar Rugš- Į

■ čios Braginės degtinės. Džino, Romo, Persikų, i 
’ Obolių, Abrikosų, Konjako brandės, Slyvi-
nės, Boroviskos Rasalkos, etc. ?

NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Parodysime kaip. Mes esame prityrę deg

tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIU 

| PELNO su pagelba “ZANOL” Extrakto. 
I Įstatymų leista. Padaroma į dvi minuti. Gė

ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Co- 

j lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų
■ vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. Valst. 
j Gryno Maisto ir Vaistų Įstatymais.

PAME6INIMU; YIEHA KVORTA DEGTINES DYKAI-
Pamėginkite, kaip tik jus sau norite, ir 

j jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugrą- 
• žinkite likusia mums atgal musų lėiomis, o 

mes sugrąžinsime jums pinigus. Siųskite už- 
' sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL" 

ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00, 
I Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko- 
į kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
i $1.50; dvidešimt-keturios pilnos kvortos, $2.80.
■ DYKAI knygutę “Paslaptis ir Istorija Deg

tinės Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvienam,
I kuris tik suteiks mums savo adresą.

UNTVERSAL IMPORT CO. 
5130 Universal Bldg., Cincinnatl, O.

Sudėk į visus ratelius skaitlines, 
kad sudėjus iš kiekvienos pusės iš
eitų 20. Kas teisingai tai padarys, 
tam nusiųsime čekį, kuris turės 
$100 vertę perkant pas mus 8 lo
tus arba 20,000 ket. pėdų žemės. 
Kaina tų lotų yra $179, bet kas 
turės tą čekį, gaus už $79, mo
kant tik po $5.00 kas mėnuo. 
Reikalaudami paaiškinimų ir ma- 
pų adresuokit taip: [1]

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

NEW YORK, N. Y.

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Ii 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 Užnuodljima kraujo, arba syfili, 
Triperi, arba gonorrhoea,Nu8ilpneima, Abel* 
na pragaišti ėpeku, Pragaiitl gyvybes aky 

etimo, Naktiniu* nubegimua, Rheuma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkfttu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su 'na- I 
žais kaštais. t

Tūkstančiai vyru atgavi sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam ty krus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
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 HFTH AVĖ, CHICAGO.

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

Vardas ir pavardė

Adresas

S teita*




