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30,000 moterų prisidėjo prie
šarvuočių,
šešių I
New Yorko streiko
skraiduolių, dvidešimt
vandeninių ir torpedinių
Beveik 30,000 New Yorko
Badas artinasi
valčių.
Kariški
šarvuočiai
Dragūnų maištas
Muštynės streikierių su moterų siuvėjų, gavę pa
Valstijos Dūma
Rusijos laikraščiai pra Krokuvoje/
Galicijoj,
du
:
įuti
didžiausiais
iš
visų
kvietimą prisidėt prie genestreiklaužiais
Krokuvoje, Galicijoj
neša,
kad
žinomas
visuome

eskadronu draugnų, paskir- į šiandien esančių [pasaulije Haverhil,, Mass. — sausio rališko rubsiuvių streiko, 15Jūrių ministeris Criojonės
veikėjas
dr.
Žbankovas
vič kreipėsi laišku į Valsti atkreipia visuomenės atidą, tų iškeliavimui karėn, pake- kariškų laivų13 ties Austin H. Pierce če sausio, kaip tik laikrodžiai
Nejaugi
Anglijos
proleta.
jos Durną, .prašydamas jo į- 1 kad jau vėl artinasi Rusijai lė maištą ir pranešė, kad jie
verykų dirbtuvės čionai įvy- išmušė 10-tą yalandą išry
........
:
........
Atėjus
ryatas
ramiai
ziures
į
toko• • karštas
neštą projektą apie pasky gerai pažįstamas priešas — nenori eiti karėn. .
karštas susirėmimas to, sustabdė savo mašinas,
Krokuvon karės traukiniui,! kJUS sumanymus ir darbus streikieriy su streiklaužiais.b pakilo ir išėjo iš dirbtuvių.
rimą o8 milijonų rublių ka
badas.
nAatiaii
nrilirnia iri
iv SaVO ValdZlOS.
L.,„
Vlon^iomc rravii 45. Išėjus beveik visos susivie
pėstieji Vavcntriai
kareiviai, policija
riško laivyno pastatymui,
kur streiklaužiams
gerai iš
Vienose
gubernijose,
sa

žandarai apsupo vagonus, Bulgarų užmušta 21,302 perta kailį ir suimta keli nijo, susitaisė didelę parodą
paskirti nagrinėti pirmose
ko jis, visai neužderėjo ja kuriuose buvo sukilėliai, ir Oficijališkai iš Sofijos streikieriai.
ir dainuodamos marsalietę
dienose.
vai,
kitose
neužderėjimas
Durnos sąstatą šitokia:
areštavo juos. Iš areštuotų i praneša, kad laike šitos ka-| Šiaučių streikas čionai tę nuėjo į streikierių buveinę.
apglobė
tik
atskirus
apskrisocial-demokratų 14; dar24 žmonės apkalti retežiais rėš iš bulgarų karumenės: siasi jau nuo 30 gruodžio. Nuo tenai išsiskirstė po sa
biečių 16; kadetų 65; pirm čius; kad tai tiesa ir kad ir nugabenti Krokuvon ka- krito 21,081 kareivių ir 284 Prasidėjo jis penkiose dirb les, kur buvo prakalbos.
eivių 40; lietuvių-lenkų valstiečiai jau ima jausti riškan kalėjiman.
oficieriai; sužeista gi daug tuvėse dėl taip vadinamojo Kalbėtojai prašė ramiai užtrukumą,
aiškiai,
parodo
gy

kuopos 18; musulmanų 5;
daugiau, nes 51,000 kareivių "juodo surašo" (black list). įsilaikyti, kad policija nega
Sušaudė
39
raupuočius
Mat vienoj dirbtuvėj darbi lėtų prikibti.
spaliečių 90; vidurinių deši ventojų prašymai valdžios
ir 876 oficieriai.
Privatiškais
laiškais
iš
niųjų 30; tautiečių 100; de pagelbos.
Kiek krito • jų talkininkų ninkai pareikalavo daugiau New Yorke riaušės; daug
I mokesties. Kompanija rei
šiniųjų
ir prijaučiančių Štai gubernijos, kuriose, Chinų pranešama, kad Nan- ir turkų, da nežinia.
žmonių sužeista
ting
miesto
valdžia
liepė
su

kalavimą
atmetė.
Darbijiems 65; ir bepartijinių 4. visugreičiausiai gali prasi
$48,500,000 loterijai
18 sausio, iš ryto, New
ninkai pametė darbą. Tuodėt badas: Permo g., Akmo- šaudyt 39 žmones, kurie sir
Norėjo pasmaugti kunigą lino srytis, Orenburgo gub., go raupais. Ir pasibaisėtinu Berlinas. — Pereitais me I met Haverhillio fabrikantai Yorke, ant Lafayette st.,
budu tuos žmones pirma su tais Vokietijos žmonės su • surašė juos ant "juodojo li- ties A. Benjamino dirbtuve,
Kaip praneša "Rygos Turgano sr., Tomsko g., Sa šaudė,
paskui vienoj duobėj mokėjo $48,500,000 valdžios istob ir nutarė neįleisti nė buvo karštas susirėmimas
Naujienos,” Vilniuje stu ratovo g., Jakutsko g., Ast- visus užkasė.
loterijai. Sulig išleistos Pru- vienon dirbtuvėm ‘ Prieš to- streikierių su policija, tei
dentas Bitneris besispavie- rachanio g., Samaro gub.
Taip Chinai kovoja su sų parlamento atskaitos, vi-!
dodamas pradėjo šaukti: Ir taip, vėl ir vėl keliems limpančiomis ligomis da 20- suomenė, kuri sumokėjo i kiu fabrikantu šunvbę su- sln^la,u sakant; ~ P.^cl3.os
streikavo 5 dirbtuvių to a-1 uzpuol™as ant streikierių.
”Tu kunige bedievis" ir ėmė milijonams valstiečių prisi tam amžiuje...
valdžios loterijai minėtą su- I mato darbininkai. “
!Pirmiausia policija ąjį smaugti... Ką minėtas eis jausti trukumą, baisų
1I2,o00,000
o -aa aaa nuostolio
~ 4. n
tos sumos išDemonstracijos buvo ren- restav0 Giorgmą Lombardi,
J mą
lafmpinigų,
įj0 gtik iš$44,000,000,
gi
studentas su kunigu kalbė | trukumą, šaltį, alkį ir ligas,
josi, niekas nežino, tiktai kurios jau prasidėjo kai ku Roma. — Paskutinė apy- ■ 4,500,000 teko gembleriuo- giamos kas dieną, bet ios ,ku1?. neporejo leisti streikbuvo ramios, todėl ir polici- 'auzlus 1 ^?rbą, ir, arestaskandalui nurimus, visi kal riose vietose. Baisu!
skaita Italijos kares Su Tur-1 jančiai valdžiai. '
ja ramiai sau miegojo. Prie vu®!.P5a^T° šiurkščiai ją
bėjo, buk tas studentas esąs
kija lėšų, parodo, kad ta ka- ’
dirbtuvių stovėjo tik vienas Yalsln^-. Ūz merginą , tuoVisos Rusijos vagių
rė padarė nuostolio Italijai
Vatikanas su Ispanija
ant tikėjimiško pagrindo
mėlinsiulišl- Bet štaiJL3 sau- jaus užsistojo keli šimtai
pamišęs.
ant 12 milijonų 500 tukstan- _ _
susitaikė
susivažiavimas
streikierių ir pradėjo reika
Kas toliau su studentu at į "R. Nauj.” praneša, kad čių dolerių, neskaitant gy Madridas. — Premieras šio streikieriai susirinko iš lauti, kad suimtą merginą
sitiko, minėtas laikraštis Varšavos policija gavo ži vasčių žuvusių žmonių ir Ii- Aivaro de Ramones prano ryto ir kain tik atvažiavo paleistų arba žmoniškiau su
streiklaužiai į darbą, nradėnepasako.
nią, jog gruodžio 6 įvyks vi kusių našlaičiais šeimynų, ša, kad valdžia nutarė vėl io iiems nerti kaili. Kol ja apsieitų. Tas visagalin
sos Rusijos vagių susivažia Valdiškoji apyskaita sako,! su Vatikanu susitaikyt, pribuvo daugiau policijos, čiai policijai nepatiko ir ji
Carienei-našlei gręsia
Tuoj bus paskirtas pasiun
vimas. Visose stotįse susta kad nuostolis susideda iš tinvs
Į streiklaužiai buvo jau gerai tuoj pradėjo lieti lazdomis
pavojus
i
Vatikaną.
ti,
750,000
pinigais,
išmokė

streikieriams per galvas.
tė slaptosios policijos agen
aplupti.
Peterburgas. — Rusijos tus. Pastarieji pastebėjo, tų karės reikalams, o viena Pasirodo, kad ištikrųjų
Daugeliui sukapota galvos
Canalejas
tik
ir
kliudė
tiems
penkta
dalis
to
nuostolio
su

Lietuviai streiklaužiai
carienei-našlei, mirusio ca kad vagių kuopų nariai at
ir veidai. Apart to da 4 mo
i
juodvarniams
Ispaniją
už

mos
paskirta
fondan
dėl
al

ro Aleksandro III-čio mote keliavo Maskvon įvairiais
Newark, N. J. — Nors ne teris ir du vyrai areštuota,
riai, kuri nuo keletos dienų geležinkeliais ir apsistojo gų sužeistiems kareiviams, tūpti.
daug čia yra lietuvių siuvė- kuriuos, žinoma, apkaltins
Portugalijos padangėj
serga Anitčkoff palociuje, turtingai ištaisytame bute. oasilikusiems netinkančiais
; jų. bet iškilus rubsiuvių da ir už riaušių kėlimą.
i
darbą:
2
penktos
dalis
iš

naujos revoliucijos debesis streikui ir iš tu atsirado
kaip skelbia buletinai apie Susirinkime dalyvavo 6 mo
Tuoj
to jvyko kitas su__ v rpo_______________
jos sveikatos stovį, tai jos' teris ir 11 vyrų; prie tam li leista nusamdymui oficiepakįla
į streiklaužių, ką tuoj užėmė sirėmimas su policija. Į Jagyvasčiai gręsia mirtis.
ko nutarta apiplėšti vieną rių, jurininkų ir kareivių; ir Žinios iš Portugalijos sos- streikierių vietas. .Bet at- cob Greenbergo dirbtuvę
1 mo- atvežta vežimas šienikų
Kaip žinoma, ji yra la iš turtingiausių sąkrovų likusioji dalis sugrąžinta į tamiesčio skamba labai ne važiavo iš New Yorko
biausiai
Teakcijonieriška Kuzneckame skersgatvije. nacionalinį iždą. Valdžia, maloniai senam svietui. teris streikierės ir išvaikė skebams nakvoti, Streikie
tarpe cariškos giminės ir Kuopą norėjo suareštuoti, mat. skaito tik tą blėdį, ko Naujos revoliucijos debesįs tuos vvrukus. Dabar visi riai
tą vežimą apsu
~ ’ tuojaus
2 ’
kią
karė
oadarė
valstybei,
nuo jos įtekmės daug kas bet taip, kaip visiems pavy
po, šienikus išmetė ir pradė
kila ir naujos revoliucijos pirštais į juos rodo.
bet
neskaito
blėdies,
pada

jo
juos darkyt. Kaip pirma,
prigulėjo valdžios politikoje ko laiku išsprukti, ’ nutarė
užsiliepsnavimo laukiama Teisėjas R. W. Archbold
rytos
visuomenei.
taip ir dabar darbavosi dauviduriniuose viešpatystės visi susirinkti restorane
dienomis ir naktimis. Slap I
apkaltintas
giausia moterįs. Policija ir
reikaluose. Ji smarkiausiai !”Zolotoj Car." Apie 1 vai. Bulgarija pradeda veikti toji Carbinaru draugija,
Pereitoj
sąvaitėj
Suvien.
čia
paleido lazdas į darbą.
remia caro brolį Mikolą jo nakties prie restorano prikaip žinios skelbia, smarkiai Valstijų senatas atrado tei
užimtose provincijose
pastangose užimti Rusijos važiavo du puikiu automo- Salonika. — Žinios prane- auga ir turinti suvirš 30,000 sėją R. W. Archboldą kaltu Po sumišimo areštuota 3
sostą, nes Mikolas yra pil- biliu kuriuose sėdėjo keli ša/kad Bulgarija“”ne'pa“i‘sv- nariu, tarpe tų didžiuma so už parsidavimą ir prašalino ! moterjs ir vienas vyras.
nai paveldejes po savo tėvo poniškai apsigerbę vyrai ir dama didžiųjų
----- ■
valstybių cijalistų. • Reikalauja nuo e- nuo vietos. Jis buvo Suv. Unijistai laimėjo streiką
Aleksandro III-čio despoto moterįs. Slaptosios polici- I konferencijos
nuosprend sančios valdžios pasitrauki
vaizbos teisėju. Jį
Yonkers, N. Y. — 16 sau
pobudį, o caras Nikolajuška jos agentai taipgi įėjo vieš- | žio, pradeda ištikrųjų šei- mo šalin. Iš kitos pusės at-' Valstijų
kaltino
už
13
prasižengimų,
sio karų darbininkų strei
io motinai pasirodo per-jbutin.
1’ *’
"
“ pasidali
”  myninkaut užimtose pro žagareiviai suvienijo UnijoKompanija
bet
tik
penkiuose
rado
kal

kas čionai pasibaigė. Dar
daug lėtas ir "geras” visuo no j du skyrių. Apie 2 vai. vincijose. Sutaisė savotiš nistus ir Nepriklausomin-I
tu.
būtent
už
parsidavimą
menei žmogus.
nakties atvyko policistų bu- kus muitus Drama ir kituo guosius. Abi priešingos pu- j Erie geležinkelio kapitalis bininkai, susiorganizavę į
uniją, streiką laimėjo. Kom
irys, slaptosios policijos vir
sės pilnai apsiginklavusios;
Uždraudė daryti opiumą šininkui vadovaujant. Vir se miestuose ir įveda savo automatiškais šautuvais ir į tams, paskui anglies kom- panija norėjo da pasisamdy
prekybą, gabendama savus
geležies trustams ti tūlą Markewitzą, bet uni
Peterburgas. — Rusijos šininkui sukamandavus, a- išdirbinius į užimtus mies bombomis. Susirėmimas lau nanams.
ir tt. Už tą viską jis praša- jistai įtaria j j šnipystėj ir
valdžia padavė Durnai įne uentai pranešė vadovaujan tus. Ypač anot tų žinių Bul kiamas.
pareikalavo, kad jo nebūtų.
šimą, kad Durna tam tikru, tiems susivažiavime, kad jie garija pradeda šeimynin- Valdžia iš savo pusės pa-jj lintas tik nuo vietos.
priimtu įstatymu uždraustų | areštuoti. Tečiaus vagis kaut Macedonijoj, kaip savo i davė parlamento užgyri-' Reikalaus "dinamitorių" Kompanija išpildė ir šitą
reikalavimą.
bylos ištirimo
Rosijos rybose auginti, su-: priešinosi ir salėn ’ įsiveržė provincijoj. Savo kariume- mui programa įdomųjų re
taisinėti ir pardavinėti opi- J policija. Prasidėjo kova. Vi- nę. kuri sukoncentruota Ča- formų, tarpe kurių yra rei Washington. — Socijalis
Ekspliozija
umą. Iš priežasties kad Chi- si kuopos, nariai, neišski- talia apygardoj. Bulgarija kalavimas įvykdinti švieti-! tų kongresmanas Bergeris Chicago, III.
Cotniioj tapo uždrausta pro-! riant dagi moteris, buvo ga- žada atšaukti, tik suorgani mo ministerija. įvykdinti i rengiasi reikalaut, kad kon tage Grove avė. irPrie
72
duktuoti opiumą, šimtai i na stiprus. Trįs vagįs pa- zuoja liuosnorius dėl apgini- įstatymus priežiūros žmo gresas paskirtų komisiją iš gatvės, 15 sausio East
atsitiko
chiniečių buk persikėlė į Si- I griebė miestsargį ant rankų mo užimtų vietų nuo turkų nių sveikatos, pagerinimas mirimui tos garsios bylos, ekspliozija tunelije 50 pėdų
birą ir ten pradėjo auginti ! ir
’ norėjo numest nuo trečio užpuolimų. Tam tikslui Bul tautiškos savvapsaugos ir kur 38 unijistai likos pas po žeme. Du darbininkai li
ir sutaisinėti opiumą, kuris jo gyvenimo laiptų. Va- garijos valdžia išleido savo išvystymas tarptautinio su-į merkti kalėjiman neva už kos užmušti, penki sužeisti,
kaip žinoma yra nuodais la igis niėšė policistams rubus įstatymu, pagal kurį turi at sinešimo. Valdžia taipgi ža naikinimą dinamitu neuni- o trijų nesuranda. Spėjama,
bai pageidaujamais per ne- ir mėgino atimt revolverius. likti tarnystą kariumenėj da vykdinti rinkimu refor jistais statytu namų. Mat, kad ir tie bus žuvę, šešios
! Tiktai kuomet policijos ofi visi sveiki vyrai nuo 21 me mas. be kurių rinkimų tie dabar išėjo aišktėn, kad fe- valandos pirm to, tame pat
nusivaldančius žmones.
cierius pavelijo tvertis už tų iki 24 metų amžiaus.
sos labai siauros, ir stengtis j derališkoii Indinapolije val tunelije buvo kita ekspliozi
Užsisakė kariškus orlaivius ginklu,
vagįs pasidavė. Visi
nragvvenimo brangumą su-{ džia užsakė speciali trūkį ja, kurioj liko sužeista 3
Daugiau
kariškų
laivų
Peterburgas. — Rusijos suimtieji jau gerai pažistamažint. Tuomi mat esan kaliniams vežti da 40 dienų žmonės.
valdžia mananti likti "ga mi policijai kriminalistai. Londonas. —Anglijos val čioji valdžia tikisi patraukti pirma nuosprendžio. Tas
Sužeista 8 žmonės
lingiausia ore,”užsisakėVo- Anot slaptos policijos vir- džia priėmė karės ministeri savo pusėn nesusipratusiu- i iau parodo, kad tie ponai išPhiladelphia, Pa.
15 d.
kietijos kariškų orlaivių. šininko. kuopos suėmimas jos programa, kuri reika iu žmonių plačiaia minia ir kalno buvo nutarę unijistus
dirbtuvėse
116 militariškų
, «turi didele
reikšmę,
, nes ji lauja paskirimo 240.000.000 hio budu apsilpninti socija- susodinti kalėjiman. nežino sausio vienas karas su dar
i • •
v
i
>
Į
i
•
1
orlaivių, 16 iš tų užsakvtų! buvo nutarusi padaryt daug dėlei naujų karišku laivu h’stn spėkas, kurios smar dami da, ką nagrinėjimas bininkais užvažiavo ant ki
orlaiviu turi būt apginkluo-1 dideliu užpuolimų Peter- padirbimo. Programas rei kiai auga ir gresia sociiališ-' parodvs. Taigi reikia lauk- to ir 8 žmonės liko sunkiai
sužeisti.
kalauja penkių kariškųjų ka revoliucija Portugalįjoj. ti naujo skandalo.
ti kulkasvaidžiais, bombų burge ir Maskvoj.

Iš Rusijos.
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KELEIVIS

tuo „donosu.” Privatiškam lietuviškų teatrų, kur nusi-| nas išmislas. Žinoma, jie nė-! riais. Publikos buvo pilna
laiške redakcijai jis sako, pirktumėt pirmas sėdynes ra naujokai ir pas juos išny svetainė ir prasidėjus loši
kad jis nėra jokis šnipas ir už 35c. ? Tiesiog gėda! Ma kęs žiaurus kaimiškumo po mui užsilaikė labai ramiai.
kad tik „tautiečiai jam špo tomai niekur nelankėt teat būdis. Tiesa, Kenoshoje to Perstatymui pasibaigus, du
Kodėl mus teatrai nusibosta
są iškirto,” ir kad tas „neuž rų apart Kenosha, Wis., tad kių labai maža turite, jums etas sudainavo „Lietuvių
Dievai,” o choras — „Ant
Tokiu antgalviu randame
ilgo išeis ant viršaus.” Kon ir išsigandot pusdolerinio į- labai pavydu.
kalno
karklai siūbavo” ir
Žargonų
nebuvo,
kokius
„Kovoj” p. J. Repšio straip
žengimo.
Antra,
tamistelės,
kolauskas sako, kad tilpęs
snį.
„Kovos” No 2 straipsnelis rašėte, buvot pas duris, tad primetate, tik vienatiniai į- „Ko liūdi, putinėli.”
D. L. K. Vytauto choras
„Kiek man teko patirti,”
„Donosas” yra tikra teisy rugoti nėra ko. Pirkusieji siskverbė į monologą ”UžNo
1 yra da nauja draugija
sako p. Repšis, „tai žmonės
bė. Tas gi straipsnelis „Ko pusdolerinę įžangą nėmaž kabinskienė” „ai beč ju.”
Ant galo duodate pamokslė ir tik pradeda veikti musų
žiuri i teatrus, kaip i kokį
nepriešginauja.
voj” skamba šitaip:
menkniekį, ypač Chicagoj.
„Nuo kai kurių Waterbu- 3) Nuodingos pašaipos gi lį ir liepiate geriau išsimo kultūros dirvoj. Pirmas jos
„Draugas
”
išsikoliojo
Jeigu tapo parengtas balius,
burio liet, socijalistų kuopos li užmetate koresp-tąi, buk kinti lošti. O, ne! Wauke- bandymas pilnai pavyko.
tai žmonių pilna svetainė,
Negalėdamas savo priešų narių gavome pranešimą, p. K. Braževičius negerai ganiečiai visados lošė aplen Matyt, kad energijos ir pa
kaip jaunų, taip ir senų. suginčyt faktais, „Draugas” kad J. Konkolauskas niekad perstatė „Švarkas ir Mili kdami kritiką; taip ir šiuom sišventimo jai nestoka. Me
Ant prakalbų irgi pusėtinai pradėjo koliotis. Paskuti nemanė pasiųst Suvalkų gu nė” antgalvį ir turinį lenkiš sykiu buvo. Aš norėčiau, tiniam savo susirinkime ji
lankosi, bet ant prelekcijų, o niam jo numerije randam bernatoriui tą ’donosą,’ kurį koje ir gudiškoje kalbose. kad „kritikieriai” H. R. ir S. priėmė 20 naujų narių — 10
ypatingai ant teatrų, tai jau štai kokių gražių žodelių: 'Lietuva’ atspausdino. Esą, Tai nesvarbu! Gali suprast S. pasirodytų prieš visuome vyrų ir 10 merginų. Tas jau
nėra žmonių visai. Jeigu ku „pramuštgalvis,” „šeškas,” Konkolauskas ir keli jo pa ir bukapročiausis šmeižikas,, nę kuomi nors. Matyt, ne parodo, kad kur veikiama,
rie ir atsilanko, tai ne dėl „smarvė,” skunkis” ir t. t. žįstami susiginčiję, kaip ge jogei Kenosha gudiškos ir turite tos dovanos, kuri va tenai ir žmonių- simpatija
riau rašyt pranešimą guber lenkiškos mokyklų nėra. dinasi—protas ir talentas!... traukia.
užuojautos teatrui, bet dėl Valio, „Draugas!”
Linkime jai kuogeriausios
parėmimo to ratelio ar kuo
natoriui; visi ėmę rašyt to Jeigu kokis kalbų profeso Tik šmeižt mokat.
kloties.
Piktdagis.
Kova už tikėjimą
pos, kurie perstatymą pa
kius pranešimus ir išeidami rius darytų klaidas — visuo Tokie šmeižikai vogtinai
rengia.”
LOWELL, MASS.
Vienas Bostono dienraš palikę juos ant stalo. Taip met užsipelnytų sugėdinimą nešioja vardą „žmogus,” nes
juomi
jie
nėra.
Jie
moka
ra

Na, tas, sakysim, gal ir čių patalpino tūlo Bahos.fi- liudijo kuopos susirinkime ir panieką.
Vienas
korespondentas
nevisai tiesa, kad didžiuma lozofijos šalininko pašaipą keli Konkdlausko draugai.
4) Toliau verkiat apie rū mų kultūros darbą ardyti, rašo į „Keleivį,” buk vieti
eina tik dėl parėmimo; di iš tikėjimo.
Girdi, koks nors Konkolaus bus aktorių-kaimiečių, buk viską griauti, o patįs savo niai lietuviai pradeda boidžiumai tas parėmimas vi Buvo gyvenę du žmonės. ko priešas galėjęs imti ir pa buvę burliokiški. Nors pa triūso neprideda ir niekuo- kotuot barzdaskutį. Tas ne
sai nerupi; bet kad musų te Pas juos nebuvo nė Dievo, j siųsti ’Lietuvai’ išrašytą ir žįstu etnologiją, bet tokių e- mi neatsižymi. Gėda taip tiesa. Jam biznis eina labai
atrai neturi didelio patrau nė tikėjimo, bet vienybė ir paliktą jo puslapį.”
lementų niekur neradau. laikraščius išnaudoti.
gerai ir pats koresponden
Klevelis.
kimo, tai užginčyti negali sutikimas tarp jų žydėjo,
Jeigu bus parodyta, kad Gal ant šiaurių poliaus kas
tas ateina barzdą nusiskust
ma. P-nas Repšis mano, kad kaip geriau nereikia. Bet ištikrųjų taip buvo, tai mu surado burliokų tautą? Na, P. S. Šis atsakymas turėjo (netiesa, jam barzda visai
tame kalti musų aktoriai.
štai vieną dieną jie pradėjo sų „Lietuva” savo šukavi kodėlgi „burliokiški?” Var tilpti „Lietuvoj,” nes tenai neauga. — Zec.). Toliau jis
„Pasiima gerą veikalą, o tartis:
mais „šnipas!” „šnipas!”| dan teisybės štai kiek: pa- tilpo ir šmeižimai, bet „Lie rašo, buk dvi mergaitės ne
su iuom apsipažint nesirūpi „Įsteigkim tikėjimą.”
gražiai bus išstačiusi save vasarije iš Lietuvos atvyko tuva” netalpino. Ji tik ap gauna pas lietuviu’s ’burKl.
na. Padarė vieną ar dvi re „Gerai, įsteigkim.”
ant pajuokos.
naujokai, Panevėžio pa v., šmeižti greita.
do.” Ir tas neteisybė. Jos
peticijas ir, pasitikėdami ” Dabar mums reikia Die-.
kuris yra centru pirmutinės
ir šiandien pas lietuvius gy
Persergėjimas
ant sufleriaus, eina ir lošia. vo.”
lietuvių kultūros. Šie, žino
vena.
Laisvamanė.
Bet ir geriausias lošėjas, „Gerai, apsirinkim sau
Paskutiniuose numeriuo- ■ ma, atsivežė savo gėrės-i
_______
CHICAGO, ILL.
gaudydamas iš sufleriaus Dievą.”
se daugelio lietuviškų laik nius rubus, kurie yra natu5 sausio, LSS. 81 kp. cho
kiekvieną žodį, negalės at „Dabar męs turim klaupti raščių tilpo „Birutės” atsi rališkiausi Lietuvos kaimie
STOUGHTON, MASS.
ras
buvo parengęs vakarą
likti savo rolės gerai. Kar prieš ji ant dešiniojo kelio.” šaukimas į Amerikos lietu čių styliuje. Reiškia, tiek 6 sausio tapo palaidotas
tais suflerius surinka skai „Ne, ne: reikia klaupt ant vių visuomenę, raginantis tik galima užmesti netiki Petras Vaišvilas. Velionis su dainomis ir scenišku per
statymu. Statyta pirmą sy
tydamas, ir lošėjui nesmagu, kairiojo.”
palaikyt „Birutę,” užsira mas, kad Vilniaus lietuviai buvo labai darbštus. Pra-į kį 4-rių veiksmų Vargšo
arba lošėjas žodžio nepasi „Sakau tau, kad ant deši šant ją. Tam tikslui greitu greičiau nešioja rubus balt- gyveno Amerikoj apie 20
dramą „Gadynės Žaizdos.’’
gavo, ir priverstas ilgai vai niojo. !’’
laiku pribusiąs iš „Mažosios gudiško styliaus.
metų. Paėjo iš Gargždų mie Veikalas gana užimantis,
kščiot ant scenos kol susi- „0 aš sakau, kad ant kai Lietuvos” net jos atstovas.
5) „Kritikuojat” ir užmė stelio, Kauno gub. Lai bū reikėjo biskį geriau sulošti.
gauna. O tas publikai labai riojo!’ ’
„Birutė” yra nedidelis, tai nemokėjimą rolių. Jei na jam amžinas atilsis šioje Turinas (V. Pačkauskas)
aišku. Kartais matant nuo „Formalistas!’
Prūsuose leidžiamas laikra gu čia suradote kaltę, objek- laisvos šalies žemelėje.
atliko savo rolę artistiškai.
latinį to atkartojimą, net „Farizėjas!”
štis, kuriame praeituose tiviškai jums sakau: gaila,
Draugas.
Jo tarnas Tymotiejus (A.
pikta darosi.”
„Fanatikas!”
(1912) metuose tapo įvesta kad mokate rašyti ir teršti YOUNGSTOWN, OHIO. Ripkevičia), taipgi atliko
Negalima užginčvti, kad „Kvailvs!!’
„Didžiosios Britanijos lietu baltą, nekaltą popierį. Juk
neblogai, tik išgėręs degti
ir tas ne tiesa, tečiaus męs „Eretikas!”
vių skyrius (redaguojamas lošimas nereiškia maldos Šis miestukas turi arti nės, su nuodais pergreit nu
nesutinkame kaltinti už tai „Atskalūnas!”
p. K. Pilėno), kurio vienin kalbėjimą! Ten yra pau- 100,000 gyventojų; lietuvių virto. Mykolas Luobis lošė
musų „aktorius.” Atsimin „Laisvamanis!”
teliu siekiu yra užstoti kelią zos, kartais ilgos, ir akto randasi arti 50 šeimvnu, vidutiniškai. Našlė tarnai
kim. kad tai ne universitetų „Piktžodžiautojas!’ ’
Škotijos Lietuvių Socijalis riai sugrusti sakinius į vie vienučių gi dusyk tiek.
tė (M. Garmutė) lošė gerai.
studentai, bet daugiausia „Pragaro sėkla!”
tų Sąjungos organui „Rank ną negali. Lošimas buvo at Čia vien tik geležies lieji- Varonė, apvsenė moteris,
artojai, ką tik Amerikon at „Kad tu sudegtum!”
pelniui,” ir dėlto tame sky liktas pagal reikalaujamas klos ir dudu išdirbvstės judėjo gerai, bet balsas ne
(tube works). Darbai iki
važiavę skaityt nramoko. ”0 kad tave velniai!’’
riuje’’ be paliovos telpa be scenos taisykles.
atsakantis ir išrodė perjauReikia džiaugtis, kad nors
„Aš tau galvą numušiu! gėdiški šmeižimai, diskredi 6) Užmetimas ant dainų šiol eina gerai, nežinia, kaip na — jaunesnė už savo sū
gerą norą tie žmonės turi. Še tau!’’
tuojanti sąjungiečius ir juos taipgi nemažiau kvailas. po naujų metų bus.
Musų gi „publika” da že ”Aš tau akis išplėšiu! še vedamą drg. J. Adamavičių. Sakote, merginos dainuoja Lietuviai turi 2 draugijas nų. Jos gi sūnūs Antanas—
lošė blogai, kalba neaiški ir
miau stovi apšvietoj; taigi tau ”’
Tuos šmeižimus tankiai at kaimiškai — gerai, bet ne ir tris kuopas: LSS. 56 kuo judėjimas nevietose. Jero
negalima stebėtis, kad jai! Pikšt! Pūkšt! Pakšt!
kartoja ir „Vien. Liet.;’’ žinote, kam tas dirigentas pa, SLA. 157 kp. ir SLRKA. nimas, našlės tėvas, lošė ne
„musų teatrai nusibosta.” Ir nuo to laiko žmonės už mat, anot patarlės., „toks to su kamertonu rankoje? Į kp. ir visos vienodai gyvuo
Prie to, daugelis žmonių su tikėjimą vis draskosi ir plė ki pažino ir ant pietų pava tą atsakyti tiek užteks: ma ja; iš dr-jų šv. Juozapo pa- gerai, jam kažin ko truko,
išrodė lyg apie ką tai užsi
silaiko nuo teatro ir dėl ap šia vieni kitiems akis.
dino.”
čiau daug lietuviškų chorų šelpinė ir da jaunutis Liet. mąstęs. Kaminskas, notamokamos ižangos. Tas ir
Taigi Amerikos lietuviai- dainuojant, bet prie kokių Youngstoįvno Progresiviš- • rijušas savo rolei buvo atsa
bene bus tik viena iš did
darbininkai, kuriems rupi jie lošimų nedainavo, chor- kas Kliubas. Tas nors 8 mė-| kantis.
žiausiu nesilankymo prieža Polemika
gerovė savo skurstančių vedis vis būdavo... Ar buvo nėšių senas, bet jau narių i Patartina butų musų sce
sčių. Į prakalbas žmonės >
brolių Škotijoj, neprivalote te Chicagoj ir ar matėt „Bi turi daugiau, negu kitos dr- nos mylėtojams daugiau
ir
Kritika
skaitlingai lankosi dėl to,
savo centų aukauti tautiš- rutės” Dr-jos chorą dainuo jos. Tas pasirodo Youngs- lankytis į anglų teatrus ir
kad ten paprastai įžanga
kai-atžagareiviškam laikra jant. Visuomet gaidos, o: towne, kad laisvų pažvalgų; geriau prisižiūrėti, kaip ak
Konkolausko balsas
daroma dykai.
ščiui, kuris niekina musų i- ypatingai chorvedis, ir ko-i randasi nemažai ir rašosi į toriai privalo užmiršti savo
No 1 „Darb. Viltije” Yg-' dejos draugus.
mentarai yra. Šiame rude-! laisvą kliubą, kur nėra jokių vpatą. o visas įeiti į lošia
Sąjungos viršininkai
nocito rašo:
šimuliškis.
nij Chicagoj „Birutės „Dr- varžymų. Apart to, nors mą rolę.
Visuotinu balsavimu Lie „Veliju Konkolauskui pa
jaunutis, jau nuveikė gana Po perstatymui choras su
ja
lošė
„Švarkas
ir
Milinė,
”
tuvių Socijalistų Sąjunga iš sidarbuoti ant naujų metų Audiatur et aitera pars... tečiaus atmainos kitokios didelį darbą, tai yra įkūrė
rinko sau šiems metams įį ir įvykdinti šnipų departa-į „Lietuvos” No 49, du ko nebuvo; kaip pas Waukega- knygyną, kur knygų randa dainavo tris dainas, kurios
nusisekė gana gerai ir pu
centro įstaigas sekančius mentą.”
respondentu H. R. ir S. S. niečius buvo dainuota. Ar si į 150 moksliško turinio. blikai patiko.
draugus:
Ačiū už atminti.c Aš atsi- rašo iš Kenosha, Wis., apie jus supratot Chicagiečiai Be to da yra prisižadėjusios
5 sausio buvo vestuvės
_ Pildantysis komitetas: V. sakau nuo tokio garbaus ■ nenusisekusį teatrą „Švar šimtą kartų daugiau su paaukauti dvi redystės ”Ke- „Dramatiško Ratelio’’ na
Paukštys, M. Kapočiutė-Mi- darbo, kadangi nesu šnipas, | kas ir Milinė,’’ kurį lošė pranta chorus ir teatrus, te leivio” ir „Vien. Liet.” labai
chelsonienė ir A. Bernotas. kas išsiaiškins ateitije; aš e- Waukegano „Lietuvių Teat čiaus „kritikai’’ medegos tą-1 ačiū butų, kad sušelptų mu rės’ p. S. Varašauskiutės su
p. M. Narvydu. Pasekmin
LSS. sekretorium J. Sta su tikras iš „profesijos” rališka Dainorių Dr-ja.”
sų jauną kliubą. Be to ge go
syk
nerado.
Buvo
Waukejiems gyvenimo .
siulevičius.
darbininkas, esu ir „sotie Nedrįsčiau prieš užmeti-! gane loštas neseniai ”Švar-| ro veikimo, randasi ir blogų
J. Petraitis.
„Kovos” redaktorium K. ms,’’ tik ne Ygnocito draugi mus atsakinėti, jeigu butų kas ir Milinė,’’ ant kurio bu-1 darbų, žinoma, visam kliuE. CAMBRIDGE, MASS.
Vidikas.
jos.
rašyta tikrais notacijos ir į vo „Birutės” gerbiamų sve bui negalima to užmesti, bet! „Keleivio” No 2 buvo ra
Literatūros komitetan:
Aš vieton savęs, persta kritikos mieriais, bet kad
atvykę, tečiaus vietoj vienas trečdalis kliubo na šyta apie negražų pasielgi
L. Pruseika, St. Strazdas ir tai! ant pirmsėdžio į šnipų korespondencijoj dvokia y- čių
„kritikų,” pagarbą išreiškė rių, mėgsta kazyriuo- | mą d-tės š. Juozapo. Jų tar
S. Michelsonas.
departamentą kun. Ošlevs- patiška neapykanta, todėl per „Lietuvą” už gabų atlo- ti per naktis kliube iš raudo pe randasi keli supratinges
Administratorius A. Žy- kį, ant pagelbininko — Bur- atsakau ant užmetimų:
šimą. Jeigu jus įstengiate! nųjų.
ni nariai, kuriems sudrasky
montas.
cevą-Bulutį, o ant raštinin 1) Nors afišose buvo pa šmeižti ištisai per visus A- Taipgi čia buvo dėl para- į mas atsišaukimo labai nepa
Revol. ir Kankinių Šelp. ko — Ygnocito; tokiu budu
lietuvių laikraščius, pijos tvėrimo susirinkimas, tiko. 4 sausio sušaukė eks
Komitetan: A. Žolynas, pir- nereiks iškaščių steigimui ženklinta pradžia vakaro 7 merikos
klauasimas, kodėl nesutve butą du kalbėtojai: „bukas”! tra susirinkimą, dėl apsvar
min.; J. Bulota, sekr.; J. Ra naujo departamento, kadan vai. vak., o išsitęsė iki 8 vai., riate
neklaidingos Teatrali advokatas ir Real Estate a- stymo to biauraus darbo. Po
tai
dėlto,
kad
visi
dirba
veik
manauskas, iždininkas.
gi galėsit visi tris atlikt dar iki 6 vai. vakaro, todėl laiku škos Dr-jos Kenosha, Wis.? gentas, kurie pasakė, kad ilgo svarstymo drg. Degutis
„Lietuvos” redakcijoj ir ateiti niekaip negalėjo (Tai Juk taip „puikiai” ir "visa nupirkus lotą turite ant vy tapo draugystės nubaustas
Katalikai turtingi saliunais bą
skupo aprašyti, nes ir ban ant $5 ir per 6 mėnesius at
be Waterburio.
gi geriaus butų buvę pagar pusiškai” permatėte Wau- ką
Atsakydamas į kun. Vau- Ar sutinkat?
geriau duosianti lietu imtas balsas dalyvavime drsinus 8 vai., kaip visur daro keganiečių ydas!
ghano pasigirimus, kad San
paskolą dėl statymo stės reikaluose. Ir da keli
J. Konkolauskas. ma. Redakcija). Prie to
7) Užkliudėt ir • šokius. viams
Francisco yra didžiausis ka- į
bažnyčios, kad pas jį (agen
talikų miestas pasaulij, ”Ca- Red. Prierašas: Talpina tame laike ir nebuvo galima Neužginčysiu, kad ant vie tą) esą 5 fotai dėl lietuvių. draugai iš tos draugystės yra verti pabaudimo už savo
lifornia Christian Advoca- me šį raštelį ne dėl to, kad pradėti, nes tebuvo keletas nos merginos rankų, rodos,
Naujas
Narys.
pasielgimą.
te” sako šitaip: „To męs vi sutiktume su jo motyvais ypatų, ir tik vėliaus pradėjo buvo pirštinaitės ir ”branCHICAGO,
ILL.
Bet kąs tą viską daro? Ozalietas”. Bet tas dėl to,
sai nežinojom. Męs tik ži arba kad norėtume ginti būriais eiti.
nom, kad San Francisco yra Konkolauską nuo daromų 2) Tikietai, kaip jau rašė kad nebuvo vietos prideran 5 sausio, D. L. K. Vytauto gi tie, kurie kunigo skver
jam užmetimų, bet dėl to, te, buvo viršiausios kainos čiam apsirėdymui, ir, per Choras No 1 iš Town of La nus bučiuoja ir niekad
apie 300 saliunų.”
kad pripažįstam, jog. apkal skelbta 35c., bet atsilankiu daug tamsu, tad visų mergi ke statė ant scenos "Alkani neturi blaivos galvos.
Laikas butų tokiems su
„Užkurs pirtį”
tintam visuomet reikia duot siems kaišiojo po 50c. — tai nų šokikių kontroles pada žmonės.” Nors kai kurie lo
šikai stojo da pirmą syk ant siprasti ir pažvelgti į pasau
„Lietuva” pasidarė labai vietos pasiteisinimui. Tik reiškia, rengėjai susiprato, ryti nebuvo galima.
mandagi linkui „Kovos” ir gaila, kad J. Konkolauskas ir savęs skriaudimo galą pa Vaikinai atliko gerai savo scenos, tečiau savo užduotis lį ir į žmones. Gana jau su
nuduoda esanti nudžiugu šitame raštelije nieko nepa darė. Nežinau, ar daug roles, kaipo kaimiečiai. atliko gerai, o kai kurie pa užmerktomis akimis žabaBedievis.
sia, kad „Kova” ketina pri-‘ sako, kaip ten atsitiko su Suv. Valstijose rastumėt Sportumas — tai jūsų gry sirodė ir visai gabiais akto lioti.

Peržvalga.

rodyti šnipą tarp tautiečių.
Girdi, tegul tik „Kova” jį
mums parodo, o „Lietuva”
užkurs jam tokią pirtį, ko
kios jis da neragavo.”
Be reikalo, ponai, siulotės
čia su savo dvilekiu. Jeigu
toks paukštis bus sugautas,
tai męs jam pirtį užkursime
ir be jūsų. Jus gi dabokite
tik savo kaili.

KORESPONDENCIJOS

c

■

«/

z

X c/

z

MONTELLO, MASS.
'jog ’Dievas žmogų sutvėrė drg. J. Baltrušaitis iš Pitts-• tuodainas katalikus prieš
KAIP MIELA!
Nekurie čeverykų dirbtu- ant paveikslo ir panašumo' burgo. Kalbėtojas vietojet socijalistus, pasakoja, kad
vėse boseliai čia labai įprato savo,’ tai mokslas žiloj seno-» prakalbos skaitė prelekciją "tuos anarkistus reikėtų vi
(Aukauju New Yorko rubsiuviams).
pinigus imti iš lietuvių už į- vėj randa žmogaus pavidalą temoje ”Ar socijalistai ardo sus retežiais apkalti" (Ma
Kaip miela regėti tą didelę minią,
statymą į darbą. Pinigus panašų į ^beždžionės, taigi šeimyną.” Prelegentas aiš tomai p. Veiveriškis buvęs
Ką broliais vadinas ir spaudžia rankas,
imdavo ne tiesiog, bet per biblijinis Dievas, kuris neši kiai prirodė, kad šeimyną revoliucijonieriu M. PurišIr
įvairiais žodžiais viens kitą ramina,
lietuvį agentą A. R. Pora mame pagal gamtos įstatų suardė kapitalizmas ir soci- kevičiaus abaze. Red.). Tai
Gaivindami vilti, kad laimę sau ras.
mėnesių atgal A. Paulauskis reikalavimą ir šiandien tu ializmui įvykus šeimyna ar gi tokie suagituoti žmonės
pasiskundė unijai, kad iš jo rėtų likt tik beždžione, prieš ba šeimyniškas gyvenimas ir pirmininko nežiūrėdami
Vilt j turiu tikrą jų laimę regėti,
kurią
tikintieji
atsiklaupę
j įeis į tikras savo vėžes. tuojaus nubalsavo prieš lei
paėmė $115, o darbą davė
Kas man ir patogu ir miela yra...
dirbtuvę šluoti. Unija pa j lenkia savo galvas.” Taigi Puikiai atmušė visuokius dimą rinkti Kliubui valdybą
Tai pirmas jų žingsnis artyn prie to kelio,
socijalis visiems. Tokiu budu pro
reikalavo to boso prašalini- pirmiausias iš katalikų pu užmetinėjimus
Kuriuomi gi einant sujungiam rankas.
sės
ir
išreikštą
pasipiktini

mo ir užpereitoj sąvaitėj jis
tams iš kapitalizmo apginė- gresiviški nariai likosi be
Jau bunda, jau mato, kaip reik apsiginti
mas,
jog
jie
tiki
anotcicilistų
liko prašalintas. Jo agentė
jų pusės nuolatai daromus, teisės balsavimo. Ir męs
Nuo vargo, nelaimių
kaip juos išnaik\'t;
lis dabar vaikščioja nosį nu [ne į Dievą, bet į beždžionę. buk socijalistai yra pasilei mat piktinamės, kad cariš
Tik, broliai, žiūrėkit, vienybėj stovėkit'
leidęs, nes jaučia, kad ir jį Suprantama, kad nuo tam- dėliais, nedorėliais, o tokie ka valdžia, sauvaliai vieš
Ir drūčiai sunėrę laikykit rankas.
; šių žmonelių, neturinčių jo kapitalizmo apginėjai visai pataudama, mindžioja žmo
gali prašalinti.
S. M. Dami’s.
♦
♦
kio susipažinimo su mokslo užsimiršta, kad jie apgina nių teises ir neduoda visuo
2 sausio Lietuvių Piliečių I patyrimais nieko rimto ti- priežastis, kurios verčia ir menei balso, kad toji neiš
Dr-stė nubaudė dviem dole j kėtis negalima; neverta jų juos pačius tik tankiai daug reikštų savo reikalavimo. 1 Visuotinas streikas tęsia-į L. S. S. 19 kp. komitetas:
J. Urbanas,
riais M. K. J—vonį, alaus žodžius nė kartoti. Y patin stambesniais "nedorėliais” Musų klerikalai su tautinin’ si jau 4-ta sąvaitė. DarbiJ. Andriukaitis,
ekspresninką (pristatytoją. gai tarpe jų savo didele iš- būti. Ant galo prelekcijos kais nė kiek negeriau pasiel. Ininkai vienybėje tvirtai lai
J. K. Matijošaitis,
Red.). Mat, čionai draugys minčia atsižymėjo jaunas taipgi išaiškino klausimą gė linkui savo viengenčių, kosi, streiklaužių prie 150
J. Šukys.
tės pradėjo naikinti slaptus ! vaikiščias, "Draugo” kores "kodėl socijalistai priešingi vienos organizacijos narių! tukst. streikuojančių rubPinigus streikieriams sių
saliunus. Y ra tam tikslui pondentas, kuriam susirin tautiečiams,” — kad socija Sausio 12 LSS. 56 kp. tu. šiurių veik visai nėra.
skite
ant žemiau padėto adišrinktas ir komitetas, kuris kusi publika priversta buvo listai nėra naikintojais jo rėjo savo prakalbas. Kal I 16 sausio prisidėjo apie
kas sąvaitė laiko savo susi nubalsavimu atimti balsą ir kios tautos, vien kovotojais bėjo drg. J. D. Kasparka. 50 tukst. merginų (Ladies | reso.
rinkimus. Minėtasai M. K. jsakė tylėti, jeigu nenori bū už tautų laisvę ir savistovy- Plačiau apie tai bus vėliau. Waist ant dressmakers). Streiko šelpimo Iždininkas,
Piušas Mačys
J—vonis pavadino komite I ti prašalintas iš svetainės. stę, kad jokia tauta neturė
Naujas Narys. Unija. Dabar streikuoja
tą juodrankiais ir nedavė Už tai grūmojo atvedimu tų teisės viešpatauti ant ki PHILADELPHIA, PA. jau suvirš 200,000 žmonių. 120 Grand street,
Brooklyn, N. Y.
susirinkimo laikyti (mat policijos, bet nusiramino.
tos tautos ir pavergtuosius 12 sausio po bažnyčia bu. Kova verda karšta — kru
pas jį svetainės raktas). Už Išaiškinus klausimus, pu smaugti, kaip šiandieninis vo koncertas su perstatymu vina ir neatiaidi. Darbdatai draugystė jį ir nubaudė. blika išskiriant nebalsavu pariotizmas daro ir reika "Jaunavedžių pirmoji nak. viai prisisamdė valkatų mu
Atsišaukimas
♦
♦
*
I sius keletą gerų katalikų, lauja. Bet "tautiečiai” nešeikų,
apsistatę
šapas
poli

” Kada jaunajai nepati
Treji metai atgal, beskal- vienbalsiai nubalsavo, kad galėdami kitaip prirodyti tis.
k0 tarnas? jį keikia kuobai- cija, eina išvien su bosais. Męs Brooklyno lietuviai
dant ant Fieldo farmos di biblijinio Dievo • esybės neMuša, areštuoja pikietus, j atsišaukiame į visą lietuviš
V
i
1
1
j
•
•
V
siausiais
žodžiais.
Ir
tokį
namitu akmenis. darbinin- pripažįsta. Klausime, kodėl prieš tautą kaltina Jups uz perstatymą męs matom Die- teismas baudžiai kalėjimu ką visuomenę, idant jus bro
kui J. švežui liko išmušta kunigija priešinga socijaliz- pnpazmimą tarptautisku- vo namuose-! - - už ir pinigais. Iš valdžios pu liai paduotumėt mums sa
Dėl- -biznio,
imui,
susirinkimas
nubalsa

viena akis ir nutraukta vie
mo (tarptautiškumas soči1_j; dolerį musų kunigužiai vis sės jokios teisybės nebejieš- vo brolišką ranką. Jau laik
nos rankos piritai. Švežas vimu pripažino, kad dėl to, jalistų supratime nereiškia < ką gatavi padaryt. Mat ir kok. Bile pamatė pro dirb raštija apskelbė apie didelį
nadavė Fielda į teismą, rei jog bažnyčios mokslas stovi nieką kitą, kaip tik brolišką užvardinimą tokį parinko, tuvę einant su unijos ženk rubsiuvių streiką New Yor
kalaudamas $10,000 atlvgi- ant žmonių proto tamsumo, tautų sugyvenimą, solidari- kad daugiau patraukti tam leliu, pasamdytieji valkatos ke ir New Jersey. Tame
nimo už savo skriauda. Tei o socijalizmas tų žmonių ška veikimą bendruose rei sių žmonių.
primuša, polcija areštuoja, streike dalyvauja viri du
Ten buvęs.
smas vilkdino tą reikalą per protą reikalauja apšviesti; kaluose visos žmonijos ge
o teisėjai kalėjiman nutei- šimtu tūkstančių žmonių,
3 metus ir dabar Švežas ga kad kapitalistiškas surėdy rovei. Red.). Ir jeigu tautie BRIDGEPORT, CONN. i šia ir jieškok tu žmogus tei tame tarpe ir musų lietuvių
vo $500. Apmokėjus advo mas kaip tik ir atsako kuni čiai tarptautiškumą pripa Musų tėvelis taip įsimylė sybės kur nori.
randasi apgailestautinam
katui ir skolininkams, liko gijos reikalams. Klausime, žįsta taip kenksmingu, tai jo į ”Keleivį,” kad bažnyčioj
nežiūrint į tą vis padėjime suviri 3 tūkstan
tik $100.
Lietuvis. kodėl socijalistų Sąjungoje kam jie įsteigė tarptautiška ir apie Dievą užmiršta, ka ką,Vienok
streikuojančių darbinin čiai. Jau trečia sąvaitė,
randasi
daugiausiai
šnipų,
da
pradeda
apie
”
Keleivį
”
biurą,
su
lietuvišku
ambasa

NORWOOI>, MASSZ buvo prirodvta aiškiais nu
kų solidariškumas ir dvasia kaip stojom į kovą už duo
pamokslą
sakyt.
Dievuodorium
J.
Gabriu
Parvžiuj?
Sausio 12 atsibuvo LSS. rodymais, kad užmetimas
tikrai revoliucijoniška. Pa nos kąsnį, nes pabrangus
;
tiems
žmonėms
tas
jau
pra

Tie
faktai
matomai
vieproduktams,
siryžę kovoti, nors ir per valgomiems
133 kp. surengtos viešos dis nepamatuotas, o Smelsto
deda
ir
nepatikti;
sako,
gal
į
nam
mus
"tautiečiui
”
smarkalnus lavonų prisieitų pa jau mums bedirbantiems
kusijos, kad išrišus klausi rius pasakė, kad jeigu kam
tas
”
Keleivis
”
užmoka,
kad
jkiai
įdūrė,
kad
pašokęs
už

mus: 1) Ar yra Dievas; 2) šnipai kenksmingi, tai tik
siekti tikslą, kurį pasistatė, užstojo krizis, ir toliau ne
apie
jį
taip
daug
kalba.
Ki

klausė,
ar
prelegentas
jau
galėjome datęsti kapitalo
iį streiką išeidami.
Kodėl L. S. S. daugiausiai: mums socijalistams; kad ca
ti
sako,
kad
tai
labai
geras
pabaigė
skaitęs,
nes
jei
ne,
išmaitinimui savo šeimynų,
šnipų; 3) Kodėl kunigai ro valdžia savo šnipus nerei
Taigi atsišaukiame į jus, todėl buvome priversti stoti
laikraštis,
todėl
apie
jį
ir
tai
jis
pertraukia.
Prelegenpriešingi socijalizmui. Į kalauja siųsti į katalikų or
i tui atsakius, kad jau pabai- pamokslai sakomi. Girdi, brangus draugai darbinin i kovą su kapitalistais, vien
tuos klausimus atsakyti bu ganizacijas, nes jose vado |gė
ir "tautietis” gal dabar griešnam žmogui jis nevalia kai, pas jus jieškodami už už duonos kąsnį, kad galėtu
vo pakviesti drg. J. B. Smel- vauja paprastai ištikimi ca
taip kaip biblija už tarimo ir reikalaujame pini- mėm save ir savo šeimynas
storius ir A. Antonov. Pri rų tarnai ir uolus valdžių daryti socijalistams užmeti- skaityt,
draustas. Ir tas pasitvirti giškos pašelpos, nes jus pa išmaitinti ir apdengti. Ne
buvo tik Smelstorius. Iš ka auginėjai kunigai. Ir jie to 1 mus. musų ponas P. S. susi- na.
Štai ateina tėvelis ka tįs suprantate, kad prie to kurie kapitalistiški laikraš
talikų pusės tečiaus nepasi dėl negali kaltinti socijalis- ' maišęs pradėjo raginti susi- lėdodamas
K. A. ir ran kios brangenybės ir taip čiai skelbia neteisingas ži
rodė jokis kunigas nė stu tiškas organizacijas, kad jo : rinkusius rašvtis į draugiia. da ant stalopas
"Keleivį.
Nie mažai rubsiuviai uždirbda nias, sumažindami skaitlių
dentas, su kuriais visgi gali se atsiranda priespaudos, nors niekas io neprašė nė ko nesakė, tik spiovė ir” smu
neturėjo kapitalo į strei musų kovotojų už pagerini
ma butų diskusuoti. Atsių tamsos ir vergijos apginė- neip'alioio mažinti įstojimo ko nėr duris. Kaip girdėt, mi
ką šeidami, nors unijos ir mą būrio, kiti sukraipo da
sta tik matomai didžiausi jai
_ — išdavikai.
_____ __ Abelnai iš- i mokestį.
buvo
šiek-tiek pinigų, argi lyką, vadindami mus maiš
išsišokdamas tai daugelis rengiasi jau užfanatikai ir kunigų vergai, nešta, kad toks užmetimas Vargšas,
'sirasyt ”Keleivi,” kad "ka ilgai užteks 200,000 žmonių tininkais ir kitokias apneturinti apie mokslą ma- sociialistams nėra pamatuo- i kaio Pilypas iš kanapių tik lendos” nereikėtu duoti.
užlaikyti, prie tam areštai, šmeižas ant musų mėto. Bet
, *.
....
,- ,
.
nats save sukompromitavo,
ziausios nuovokos. S-tonus tu
—
ir publika
nubalsavimu
Daprastai panašus žmoligonbučiai, pabaudos, teis męs nesame jokiais maišti
Berželis.
į pirmą klausimą atsaky tatai užtvirtino.
mai, irgi išeikvoja daug pi ninkais vien kovojame už
n^g kurie mažai arba ir nie I WORCESTER, MASS.
damas išaiškino Dievo atsi ži
•
- ° nH?ai.^a surengta
nejgmano,stovi auginime
Pribuvo į čionai iš Mil- nigų., Jus brangus draugai
gyvasties palaikymą,
radimo istoriją, kaip pri !debatus£air
užkviesti, kum- kl]nii(rfios įr patriotizmo. waukee’s kunigas J. Dyša. j darbininkai, nekartą jau sa savo
mityviškas žmogus apsiuasŽiūrėsime, ar ne naši- kaWn(Jan]i gocil-alistus. bet Čionai jis gavo darbą vo skatikėliais parėmėte už ir šaukiamės jūsų, broliai
■ lietuviai pagelbos musų ko- tas įvairių pavojų ir negalė skubins stoti arenti viešai kada reikėt prirodvt už ka
būvį
kovojančius
darbinin

"City
’
s
Hospital
”
ligonbutijvoj,
nors suraminimu pridamas sau išaiškinti jokių savo Dievą.
J. J.—Kuns. j tikrai kaltina, tai iie nežino
kus
;
Chicagos
rubsiuvių
je. Kaip pats jis apreiškia,
duokite mums spėkų. Męs
gamtos apsireiškimų, susi
streikas,
Lawrence
’
o
audė

E
ASTON,
PA.
:
ko
stvertis.
Sapukas.
'šaukiamės
prie jūsų Suviepradedąs
naują
gyvenimą,
tvėrė sau galingą užtarytoji Laikraščiuose tankiai til-,
jų
streikas,
ačiū
jūsų
pašelarba globėją Dievą, kuriuo
YOUNGSTOWN, OHIO. numetęs "melo rubus” (jo pai buvo šaltiniu gyvybės ir į nytų Valstijų kriaučiai-lieusta
žinutės*
iš
šio
miesto,
’
paties žodžiai) .
J. R.
i tuviai ir kiti amatninkai bei
pirmu pirmiausiai liko Sau
didžiojo
New
Yorko
rubsiu

todėl
neverta
kartoti,
kokie
i
Kaip
jau
”
Kel.
”
skaityto

j darbininkai. Jeigu kriaulė, vėliaus Perkūnas, ugnis, čia' darbai, ne kiek lietuvių
vių
streike.
Kada
bus
reika

jams
žinoma,
šiame
mieste
čiai patėmysite kokiam nors
medžiai, akmenis ir stabai.
las,
ir
New
Yorko
rubsiugyvena.
Jų
čia
randasi
ne

susitvėrė
apie
prieš
aštuo

mieste darbą iš New Yorko
Stabu garbinimas nerėio ir
riai
mokės
jums
atlygint
už
menkas
būrys.
Šiuo
kartu
nis
mėnesius
Lietuvių
Proprisiųstą, tad malonėkite
i krikščionybę ir šiandieni norėčiau atkreipti domą į
tai.
gresiviškas
Kliubas.
Iš
prie

mest
tąjį darbą, o jeigu ir
nis bažnyčiose mokinamas
eastonietes
merginas.
Jų
žasties,
kad
Kliubo
įstatai
Męs LSS. 19 kuopa, būda ne kriaučiai patėmysite kur
tikėjimas yra niekuo kitu, čia nemaža. Tas skaičius
nevaržo
niekeno
sąžinės,
jis
Jau
žinoma,
kad
gruodmi
sukurije tos kruvinosios i nors dirbančius kriaučių
kaio stabmeldvstė. Gi Die skiriasi į tris kategorijos: I
vas — teisybė, meilė ir tei- pora jų priguli prie vietinės smarkiai pradėjo bujoti ir ži6 31, 1912 m., didžiamjam kovos, matydami kasdien darbus iš New Yorko, tad
jau siekia apie 80 narių.
‘New Yorke prasidėjo rub- pasišventimus, ir žiaurojo malonėkite mums pranešti
singystė vra kiekvieno žmo
LSS.
kuopos
;
kita
dalis
pusTečiaus atgaleiviams ma siuvių visuotinas streikas. kapitalo priespaudą, vien-. per laišką, pažymėdami ko- •
gaus širdiie. bet to Dievo
laisviu
nažvalgų;
trečia
ir
tomai tas nelabai patinka,, Bet gal jokis žmogus negali balsiai sausio 17 nepapras kios "vėrauzės,” kokis konmažiausiai randasi kunigi
bene
didžiausia
dalis
—
tai
kad progresiviški elementai sau persistatyti, kodėl 150 tame susirinkime nutarėme traktorius ir jų antrašus. '
jos širdįse. nes ii likosi tik
tamsios
davatkėlės.
Abelnai
aukso veršio garbintoja. Vi imant, išskyrus tas, kurios ima viršų. Todėl, matomai, tūkstančių įvairių tautų, atsišaukti į jus, brangus Jau kitataučiai tuo seniai
sa tai buvo aiškiai prirodyta priklauso socijalistų organi susitarę susirinkime pradė žmonių, tarpe savęs nesusi draugai darbininkai, mels rūpinasi ir pranešė strei
ta reikalauti, kad valdybą kalbančių vienu kartu išėjo dami pašelpos streikieriams. kuojantiems. Kapitalistai
ir privesta, jog biblijinio
zacijai,
tos
bėdinos
kapitali

rinktų tik tie nariai, kurie į streiką. Aišku, jog turėjo Bubsiuvių kova, yra visų jau pradeda rūpintis, kaip
Dievo, kurs butų sutvėręs
zmo
aukos
nieko
neveikia
yra ”seni nariai,” o kiti visi būti stipri jiega. kuri pri darbininkų kova. Šiandien išduot savo darbą į kitus
pasaulį į 6 dienas visai nega
dėl
kovos
už
savo
padėjimo
neturi teisės dalyvauti rin vertė visus vienu kartu ap | jus rubsiuvius sušelpsit, ry- miestus, idant mums nailli būti, nes moksliški tyrinė
pagerinimą.
Liūdna
darosi,
kimuose, nes neišbuvę 6 mė leisti dirbtuves ir stoti į ko- toj jie jus. Todėl, nepaisant sint, idant mus įtraukt į bajimai ir natvrimai jau seniai
pažiurėjus
į
jų
privatišką
—
------- alkį atgal. Draugai
nrirodė, kaip žemė susitvėrė ^vvenimą. ypač tų taip va nesių kliubo nariais, nežiū vą, į kovą kruviną ir sun- skirtumo pažiūrų, skubinki- dą '*ir
ir kaįn ant ios atsirado gy- dinamų "puslaisvių.” Tos, rint, kad ir tie ”seni nariai” kią. Toji jiega tai ir yra te sušaukti susirinkimus, lietuviai, bukime męs vieny
nėra išbuvę to laiko kliube, rubsiuvių darbo sąlygos, aukaukite iš kasos draugys- bėje, nes be vienybės pas
wbė. kaio iš žemesnės ru-i
rodos,
turėtų
kaip
kada
padagi kai kurie iš jų nėra se kuriose nebegalėjo ilgiau į čių, kliubų ir kuopų, rinkite mus jokis pagerinimas busies gvvių evoliucijos keliais
mislyt
ir
apie
savo
rytoju,
nesniais kaip vieno mėnesio. bepakęsti. Didesnė rubsiu kur kas galite ir siųskite ivio neivvks. Todėl broliai
išsivystė pirmutinis žmo
kad
nevisuomet
bus
jaunos
Bet mat tie pripažinti se vių dalis neuždirbdavo per lietuvių skvriaus streikierių lietuviai prisidėkite prie
gaus pavidalas ir to pavida
ir
besišaipymais
arba
parsinais nariais todėl, kad veik 10 valandų darbo dienos komiteto iždininkui. Nesi- musų kovos su savo pagello forma per tūkstančius
darinėjimais
galės
gyventi,
liai darbavosi, agituodami daugiau, kaip 7—8 dol. ant vėlinkite, nes jūsų centas į ba.
tūkstančiu metu • išsitobuli
kad
į
pasenusias
niekas
ne

narius nerinkti valdvbon i sąvaitės, ir tai pusę laiko į laiką prisiųstas didesne ver
Su draugiškumu
no iki to laipsnio, kokiame
atkreips
savo
atidos.
Kokia
metus
dirbti
begaudavo.
te
turės,
negu
po
laikui
dole

Į Liet. Rubsiuv. streiko kom.
”anarkistu.” vien gerus ka
jos šiandien yra.
ateitis
tamsi
juoda.
ris,
o
tuom
pat
da
drūčiau
Prie
tokios
brangenybės,
Delegatas J. Augunas,
talikus. Iš tokiu bene dėKatalikams matomai la
Bobos
vaikas.
kingiausiais turi būti geri visko, ką pirkti reikia, argi i sustiprinsite streikierių e- Pres. Kom.
biausiai pasirodė pasibaisė
Jonas A. Mockeviče.
CARNEGIE, PA.
katalikai p. ”Veiveriškiui.” gali žmogus pragyventi su nergiią, sušelpsite ių šeimy
tinu tas. kad kalbėtoias
šeimyna?
nas.
Gautų
auku
kiekvienas
W. Sibunauskas.
griaudamas biblijini mokslą Gruodžio 29 d. atsibuvo L. ”6 klesų mokslinčiui.” kuris
na^akė: ”Jeigu butu teisvbė, i M. D. parengtos prakalbos. nors giriasi buvęs Rusijoie Brangus draugai darbi į centas bus pakvituotas laik- 101-103 Grand street. •
i raščiuose.
Brooklyn, N. Y.
I!
kaip šventas raštas mokina. Kalbėtojas buvo užkviestas revoliucijonieriu, čia agi- ninkai, spręskite patįs!
■B V

Viešas atsišaukimas į ■
draugus darbininkus! į
i

c

z

•/

f

KELEIVIS

| tos uauv
nario sdvmnihi;
savininką tautos
turt^ ir išdirbystės.
— Gana.
Gana, Maike.
Maike, nnes mane
už širdies ima pagunda, bi
jau, kad pergreit nepasilik
čiau socijalistų. Leisk man
pamislyt, nes tu vis sakai,
kad be apmislijimo nieko
nedaryt.
— Taip, tėve, socijalistams reikalingi žmonės tik
tokie, kurie mislija. Buk
mislijančiu, tėve, ir tu. Šiuo
syk lik sveikas.

iš savo rankų, vieną ranką Kas tai per namai tie
įkišo
antin ir ištraukė visą "blogiausieji,” profesorius
TA
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kruviną... Krūtinėj pasida nepasako, bet męs galime
Paminėjimui Kruvinojo Nedėldienio, rė karšta, akįse rodėsi rau spėti, kad jis vadina "blo
22 (9) sausio. 1905 m.
doni, žali ir geltoni spindu giausiais namais” ne didelius
Oras šaltas, sniego nema liai. Padarė da porą žing viešbučius, kur už svetimą
žai, kuris garsiai čirškėjo snių, jo kojos susipinė ir prakaitą turčiai puotauja,
nes jei jis turėtų omenėje
po praeivių kojomis. Veži virsdamas sušuko:
—
Leiskit,
leiskit
pas
tė

tikruosius ištvirkimo na
mai tankiai važinėjo, da
vą
!...
Jis
pagerins
musų
bū

mus
— didelius viešbučius,
daugiau sukeldami tą nema vį...
tai jis nesakytų, kad d-rui
lonų čirškėjimą. Šaligatviu
Ištaręs
tuos
žodžius,
su

Eliotui reikia labai "plačiai
ėjo povaliai pusamžis, iš
kando
savo
sermėgos
kam

keliauti,"
kad juos pamatyt.
džiuvęs barzdotas žmogus;
pą dantimis ir, gniaužda Tokius namus galima pama
jo sermėga buvo suplyšusi, mas
sniegą savo ran tyti kiekvienam didesniam
batai dideli, vos tik jis galė komis,šaltą
lyg
vis kartojo:
mieste, kur tik didesnė ka
jo juos pavilkti. Ėjo jis ap
Už storųjų
sienų
—
Leiskit
pas
tėvą,
lai
jis
i
pitalo
centralizacija. Taigi
* * *
*
sidairydamas.
— Netoli jau bažnyčia — pagerina mano gyvenimą... tais "blogiausiais" namais
Kokios baisenybės deda- tarė
Kaz. J. Bi—skas. nėra viešbučiai, nėra jais,
jis sau ir, prisiartinęs
dasi Rusijos kalėjimuose— prie didoko,/su
beabejonės, ir privatiški
augštu
bok

nė vienas jau numano iš ne- štu namo, įlindo į jį.
turčių namai. Reikia dasityčioms kartais pakliūvan Buvo tai bažnv’čia.
protėti, kad "blogiausi" na
čių spaudon žinių apie kali Jis
mai čia bus ant purvinų gat
atsiklaupė, nulenkė
nių mušimus ir kankinimus. tris sykius
vių
purvini saliunai, kur
Dr. Chas Eliot, profeso
žemyn
galvą
ir,
Dabar atmenamos skerdy truputį pasimeldęs, klausė rius Harvardo Universiteto "linksminasi" apdriskę dar
nės Pskovo ir Kutamarsko kunigo pamokslo; iš kunigo ir šiaip jau ypata Amerikos bininkai. Tenai prageria
kalėjimuose. Da taip nese lupų girdėjosi sekanti žo- visuomenėj gana žymi ir į- ma alkanų kūdikių duona;
niai keli kaliniai, neiškentę dziai:
tekminga, sakydamas andai tenai ardoma šeimvnos; tef
kalėjimo administraci "Eikite pas jį; jis jūsų tė unitarų kunigų susivažia nai, beabejonės, "blogiausi"
jos sauvalės, nusižudė. O iš vas, užtars už jus, pagerins vime prakalbą, labai ataka namai.
anos pusės storųjų sienų vėl jūsų būvį. Melskime męs jo, vo pragarą. Jis sakė, kad Bet ar darbininkas kal
— Na sveikas gyvas, tė kitų tautų darbininkais ir plaukia naujos žinios apie giedodami himną, kad už tikėjimas į pragarą yra nie tas, kad jis tuose supuvu
ve. Ko taip žioplai išrodai negintų silpnesnės tautas naujas baisenybes, šiuo kar- baigtų karę, kuri mus ir kas daugiau, kaip tamsios siuose namuose voliojasi?
nuo stipresnės tautos val tu jos atsitiko Orio kalėji musų tėvynę labiausiai var. senovės prietaras ir todėl Ne! Draugija kalta, kad
- šiandien?
me. Rusų laikraštij "Rieč”
— O geriau tu tylėk, Mai džios ir patriotų persekioji (spalių 24) įdėtas laiškas gina. Tikimės, kad jis mus musų gadynėj, gadynėj pro tokius namus darbininko
išklausys.”
• greso ir mokslo, tikėti į to "pasilinksminmui" užlaiko.
ke, nes tu mane visai iš gal mų, naikinimų ir plėšimų.
tai
ir
musų
silpnutė
tautelė
vieno
politikos
prasikaltėlio,
Girdint tokią kunigo kal kius dalykus yra sarmata Draugiją reikia pasmerkti,
vos išvarvsi.
•Y__________
____ _
Y _
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no
išnyktų nuo žemės pavir kuris drauge su kitais iš bą, jam darėsi tai linksma, ir pažeminimu 20-tam am kad žmonės, kurie aprėdo ir
— Iš keno galvos, tėve?
šiaus susimaskolėjus. Bet Šlisselburgo buvo pervestas tai liūdna; per jo \’eidą slin žiui. Antras dalykas, tai maitina visą pasaulį, pri
— Juk žinai, kad ne iš ta visų
šalių socijalistai kovoja į Orio kalėjimą "pataisy ko kokie tai pilki šešėliai. toks tikėjimas atstumia versti gyventi tarp šiukšly
vo.
už visų tautų savistovystę mui." Atvykę Orlan. kali Atsiminė, kad ten jo brolis, žmones nuo krikščionybės. nų, sugriuvusiose lindynėse
— Visai aš nemanau tave, ir savvvalda, tai yra reika niai pareikalavo mandagiau kuris neseniai rašė iš karės Jei
pasirinkti ir jieškoti sau susiarmini. man reikėtų
.
tėve, varyti iš savo galvos, lauja kad kiekviena tauta 'su jais elgtis. Už tai juos lauko, kad neužilgo jau sto- tikėjimą, tai aš jau rink- mo tuose "blogiausiuose"
nes man rupi, kad ir tu iš turėtų tiesą ir laisvę rūpin pasodino karcerin. Paskui siąs į ugnį; skundėsi jis, kad i čiausi geriau tokį, kuris ža namuose. Ir tokis profeso
manytum, kaip kiti apsišvie tis pati savo reikalais, o ne pradėjo kankinti. Kankino daug dienų ten buvo neval da tik gerą, negu tokį, ku rius drįsta sakyti, kad turi
tę žmonės, ir per tai lik klausytu isaku kitos tautos paeiliu. Priėjo ir prie mi gęs, o nuo didelio šalčio net ris žada man amžinas kan būt pragaras tiems žmo
tum lygus visiems kitiems. carų. Taigi socijalisai tik nėto laiško autoriaus kame ir oda jau persimainė. Atė čias po mirties.
nėms da ir po mirties.
ros.
Panaši
d-ro
Elioto
pra

ir
vra
tikrais
tautininkais,
— Ir dėlko tu, Maike, man
Jeigu jau butų pragaras,
jo jam taipgi mintis apie na
"Duris
atsidarė
ir
kamekovojančiais
už
tautų
lygy

kalba
buvo
atspausdinta'
_
_________
t pasmerkti
tai tenai
reikėtų
vis liepi mislyt ir galvot, o
mus, kuriuose jis paliko sa
nuo to mislijimo ir galvoji bę. laisvę ir brolišką tautų ron įpuolė vyresnysis, o su vo penketą mažų išalkusių tam tikrose knygutėse ir iš-! šios tvarkos apginėjus ir
mo man visai galvoj viskas sugyvenimą. Ir jeigu tu, tė juo ir visa banda. Aš išan- vaikelių ir sudžiuvusią žmo platinta po visą Ameriką. žmonių išnaudotojus, o ne
ve, nenori prisidėti prie so- ksto nutariau nerėkti, ir, I ną. Jam rodėsi, kad čia
'arp katalikų dvasiškuos darbininkus. Beabejonės te
maišosi.
kuomet man sudavė į spran reikia tik melsti gerojo tė tas sukėlė didžiausi triukš nai atsakančiausia rietą bu
— O tai. tėve, dėl to, kad ciialistu tik dėl to, kad jie dą,
aš nutylėjau ir tylomis vo, kuris tą viską išgirdęs, mą. Protestai ir keiksmai tų ir panašiems profeso
da nemoki atskirti teisybės vienijasi su kitų tautų soci- pasvirau.
Mane paėmė — pagerins jų būvį ir sura pasipylė iš sakyklų, kaip riams. Darbininkai gyvena
nuo neteisybės.
. j ialisiais, tai per tai pasilie vienas už pečių,
kitas — už mins juos. Juk jis caras, jis kruša. Laisvesnių tikėji pragare ant žemės, netei
ki priešu savo tautos, nes
— O bala jus žino, kame nenori, kad viso pasaulio so kojų, ir pakėlę Į viršų metė tikras
savo žmonių tėvas. mų kunigai pasidalijo tame singai butu siųsti juos į pračia ta teisybė. Ana, andai cijalistai pagelbėtų nuversti krutinę į grindis. Aš pats Sugaudė
visi žmo klausime į kelias dalis: vie- garą po mirties,
tu man pripasakojai, kad carų sostus ir išgelbėti tau nesijutau, kaip sudejavau, nės pradėjovarpai,
Ex-KIerikas.
imti bažnytines ni pritarė d-ru Eliotui, kiti;
socijalistai nenaikina tau tas iš po jų tyranijos.
ir matomai, pagelbininkas
paėmė vieną ir jis. griežtai pasipriešino, o bu
tos, tai aš apie tai ir para — Na, tai tu, Maike, ir vėl su ironija pasakė: ’A! fran- vėliavas,
Suužė minia, suskambėjo vo ir tokių, ką nežinojo ku
šiau musų Vaidevučiui an mane įvedei į užburtą ratą. cuziškai .prakalbėjai,
man.
.
_.
ant visų lupų carą garbinin- rioj pusėj geriau butų stoti; Ar žinote, kad
tram, sakydamas: matai ką Aš myliu savo tautą labiau dagaus elgimos panorėjai, tis
ir tą garbės him pasiliko vidurije. Jie, taip
socijalistai sako! Tai kad kaip Dievą, o tu sakai, kad šunie.’ Kas tai sėdėjo ant ną himnas,
giedodami jie traukė pas sakant, pradėjo svyruoti; Atstumą tarp žemės ir
jis atvarė man pilną krepšį aš esu priešas savo tautai. mano pečių ir virve suko
jie sako, kad gali būti, jog
pilozopijos ir liepė mokytis — Jeigu pagalvotum tru rankas, kitas lenkė kojas. savo "tėvą.” Kuomet išėjo pragaro ir nėra, bet negali saulės ne visuomet vienoda,
žmoniškumo, o ne cicilikų putį ramiai, tai pats tai pri- Aš nesipriešinau. Darbavo ant gatvės, susiliejo į vieną ma to skelbti žmonėms, nes j bet apskritai imant ji yra
didelę žmonių jurą vyrai,
i 93 milijonai mylių nuo že
klausyti.
pažintum. Kas trokšta sa si tylėdami, ir aš tik retkar moteris ir vaikai. Visi ėjo minia tuomet pamatytų, mės. Jeigu nuo žemės butų
— Ir jeigu tu, tėve, pamis- vo tautai, t. y. visai tautai, o čiais dejavau iš skausmo. l giedodami pas savo "tėvą." kad mus tikėjimas yra klai galima pratiesti prie saulės
lytum, tai tu aiškiai paste ne mulkintojų šaikai, gero Gulėjau aš veidu i grindis, — Jau nebetoli — girdėt dingas : sykį pas jį yra pra gelžkelį ir važiuot po 40 my
bėtum tą teisybę, kad ponai vės, laisvės ir rišu pasaulio ir kas tai, spyręs išpradžios linksmas balsas.
garas, kitą sykį — nėra. lių į valandą, tai reikėtų aVaidevučiai prie tautos ne kultūros įgijimų, tas būtinai batu į viršugalvį, paskui už — O ten plevėsuoja velia-, Praeis kiek laiko, gal ir pie 265 metų, kad privažiuo
priskaito nė tave, nė mane, turi būt socijalistų ir broli sistojęs ant tos veido dalies, va!
dangaus neliks.
ti prie saulės. Išvažiavus
nė visus kitus susipratusius jškai gyvent su visų kitų tau kuri net ant žemės gulėjo, Ir da jausmingesnė, da Taip ir kitaip sąprotavo mums į tokią kelionę, ją gadarbininkus, vien "tauta" tų socijalistais, išvien ben matomai, įniršęs, kad aš ty karštesnė giesmė suskam- kunigai apie Elioto prakal lėų užbaigt tik ketvirta mu
skaito save ir sau panašius drai veikti ir kovoti už visos liu, pradėjo spardyti kojo bėjo ant jų lupų.
bą.
sų gentkartė.
*
mis
į
nugarą,
į
šonus
ir
t.
t.
žmonių mulkintojus.
žmonijos, o per tai ir kiek
— Lai gyvuoja jis! — Kad kunigąi priešingi
pragaro panaikinimui, tai Pirmutinis
geležinkelis
— Čia, Maike, tai jau tei vienas už savo gerovę. So Supratau, ko taip garsiai skambėjo balsai.
rėkė
mušami
prieš
mano
negalima
ir
stebėtis,
nes
jų
cijalizmo
ypatybe
yra
ta,
su arkliais važinėt buvo pa
Ir senas žmogus stengėsi
sybę sakai. Kaip ėmiau skai
"eilę"
mano
draugai,
kuo

bizniui
pragaras
reikalin

kad
ką
tik
jis
iškovoja,
ką
darytas
1826 metais.
pirmyn,
su savo vėliava vis
tyti tą jų pilozopiją, tai taip
met
mane
pradėjo
mušti
gas
;
bet
stebėtis
reikia,
kad
vis pirmyn, kad pamatyti
man viskas galvoje susimai tik naujo, naudingo visai
raktu
per
šonkaulius.
Nete

žmonijai
įgyja,
nelaiko
dėl
"tėvo” veidą ir išgirsti jo tam priešingi kai kurie net Austrijoj dėl apsivedimo
šė, kad ištikro nieko neiš
kęs
jiegų
tylėti
ir
iš
skaus

ir svietiški mokslinčiai. Štai vyrui ir merginai turi būti
rinktinės tautos, bet dalina
suraminimo žodžius.
manau.
mo
surikau.
Pasipylė
tyčioprofesorius
Tovvnsend rašo: po 14 metų amžiaus; Vokie
su visų tautų darbinin
Pasigirdo tolumoj koks tai
— To mat ir reikia tiems, si
kais, nes prie to visų susivie jimaisi. Vienas iš pagelbi- priešingas jų himnui balsas, "Ką d-ras Eliot gali apie tijoj vyrui 18, moteriškei
kurie nori viešpatauti ant nijusių
yra pri ninkų nuėmė žiburį, atsisė ir išsiveržė laukan "tėvo” pragarą žinoti? Ar jis va 14; Belgijoj vyrui 18, mote
. tamsių apmulkintų žmone verstas. socjalistų
Jeigu vienoj šalij do su juo ant grindų ir, nu paleisti išalkę žmonių krau žinėjosi taip plačiai, kaip ki riškei 15; Ispanijoj vyrui 14.,
lių, išnaudojant juos savo likosi iškovota
laisvė arba šviesdamas veidą, paėmė jo vilkai, kurie sumaišė tą ti, kurie tirinėjo daugelio moteriškei 12; Rusijoj vyrui
, gerovei. Žmonių darbinin darbininkų senatvės
 mane už nosies ir pasakė: suraminimo trokštančią mi miestų blogiausius namus 18, moteriškei 16; Grekijoj
kų gerovės jie bijosi, nes ta pinimas, tai tos šalies aprū
’Pažiurėsiu aš jam į snukį!’ nią. Vieni griuvo, mesdami ir tirinėjo jų stovį? šitie vyrui 14, moteriškei 12;
gerovė leis ir darbininkams jalistai reikalauja, kad soci
tuo ir tėmijo. Kuomet jam pasi vėliavas ant žemės, kiti bė- jam tikrai pasakytų, kad Šveicarijoj vyrui 14, mote
aosišviesti, o tada visokiems mi galėtų naudotis ir visų
rodė, kad mušimo raktu jau
nusidėjėliams turi būt pra-, riškei 12; Turkijoj — kada
išnaudotojams galas. Tai kitų tautų toj šalij gyvenan užtenka, jis ką tai pasakė, go, o ant balto sniego darėsi garas.
”
kam patinka.
mat jie todėl netik ką patįs ti darbininkai. Bet to nega ir mane, jau surištą, pakėlė, vis daugiau ir daugiau rau
už darbininkų gerovę neko na, tėver kad socijalistai ko kaip pirma, į viršų ir vėl donų plėtmų. Tai buvo žmo
voja, bet plusta ir biaurioja voja ir reikalauja, idant vi trenkė grindįsna. Pagelbi- nių kraujas.
TAU LAIKAS
Tas
senas
vargdienis
nie

už darbininkus kovojančius sose šalįse butų gerbūvis ir ninkas da kartą pažvelgė
ko negirdėjo; jis ėjo tiesiog
Drebėkie tu, stuobri pasenęs,
socijalistus.
laisvė. Jie nenuilstančiai ko veidan, ir pasakė: ’Kas gi, su tikra viičia, neatkreipda
Taujaikas ant vietos sugriut.
— Taip, Maike, tą jau ir voja ir už vidurinę kiekvie kad veidelis toks švarus?’ mas atidos, kas darosi. Tie
Tu. šitam jau sviete esi atgyvenęs,
aš pats aiškiai matau ir jei nos tautos neprigulmybę, Tuomet mane paėmė vienas šūviai, tie kardų čarškėjiLaikas
sutrupėti — pražūt.
f
gu tik socijalistai nesivieny reikalauja panaikinimo vie už pečių, kitas už kelių ir mai, jam rodėsi to širdingo
Gana
kankint
nekaltuosius,
tu su visokių kitų tautų so- špatavimo vienos tautos ant prispaudę veidą prie žemės, himno atbalsiu, to meilaus
Gana tau kiekvienas riliot...
cijalistais, tai ir aš prie jų kitos,, vienos žmonių klesos, pertraukė mane asfalto pasveikinimo
harmonija.
Tau baigias gyvenimo dienos —
tuojaus prisidėčiau.
ant kitos, jie reikalauja, kad grindimis per visą kamerą. Jis ėjo tiesiog priekyn, kad
Ne’stengsi su mumis kovot
— Ir tu. tėve, skaityda tautas valdytų nė svetimi ir Visą pusę veido sužeidė. Pa- greičiau pamačius savo nu
Drebėkie melagi, gana tau meluot,
mas socijalisiiškus raštus ir nė sari carai, bet patįs žmo sikakinę šituomi, mane da mylėtą "tėvą.” Jis girdėjo
Gana tau gydrybėmis žaist.
knygas, patirtum., kad nės, pačios visuomenės per kartą pakėlė ir metė į kam šalip. savęs vaitojančius ir
Gana
tau viskas tamsybėms juodint,
per ta visų tautų socijalistų visuotinus balsavimus. Ir pą, veidu grindįsna... Išė šaukiančius pagelbos vyrus
Tau laikas nutilti, gana egzistuot.
ir moteris, bet jis lipo per
vienijimąsi tik ir galima todėl niekas labiau neriša jo..."
Jau rankos gisluotos darbuojas,
gelbėti tautą iš.to padėjimo, žmogų prie savo tautos, Perskaičius šitą laišką — juos ir ėjo pas "tėvą." Stai
Išraus kas negera ir dės į kapus.
kokiame šiandien jai sto- kaip socijalizmas, kuris iš sako "Viest. Evrop." — fa- ga jo veidą uždengė ko
Pasenusio stuobrio, magiko nedoro
vint’ ji turėtų pragaišti. Jei- viešpatystės daro tautišką lima verkti, šaukti, bet aiš kia tai balta spalva, panaši
Vasarai prašvitus nebus.
I
"L. ž." į drobę. Paleido jis vėliavą
gu socijalistai nesirūpintų dirbtuvę, o iš kiekvieno tau- kinti jo negalima.
S. M. Dami’s.
.—
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KELEIVIS

Kodėl nekurios kalbos

vo augimu; anglų kalba peraugo ją kelis
kartus. Bet ir taip toli atsilikus, francuzų
kalba da pakilo per vieną šimtmetį ant
20,650,000 .

Pajieškojimai( Draugysčių reikalai

PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Union City’s ir
Naugatucko Pol. Kliubo nariams, kad
Pajieškau brolio Felikso Rutkaus
męs perkelėm mėnesinius susirinki
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1ko, Kauno gub., Ukmergės pav., Pa
mus
nuo antro nedėldienio ant ketvir
Town of Lake, Chicago, 111.
baisko par., Aliunės sod. Kas apie jį
to.
Ateinantis Kliubo mitingas bus
ADMINISTARCIJA:
žino, arba jis pats teiksis atsišaukti.
25
Sausio,
1913, 2 vai. po pietų.
Girdėjau, kad apie New Yorką turi Prezidentas A. J. Bieržynskis,
KOMITETAS.
Iš kur gi čia atsirado apię 20 U milijonų savo
4600 S. Paulina st., Chicago, III.
farmą.
[4]
Vice-pirm. F. A. Mišius,
Kazimieras Rutkauskas
viršaus? Juk žinoma, kad francuzai ne4602 S. Ashland avė., Chicago, III. CHICAGIEčIŲ ATIDAI!
100 Silver st.,
So. Boston, Mass.
Prot. rašt. K. A. Čiapas,
Kada męs kartais pasakom, jog su lai taip jau vaisinga tauta. Paskutiniais metais
Laisvos Jaunuomenės Choras Chi
Pajieškau Tadeušo Pacelio, Vil 4742 S. Hermitage avė., Chicago, III. cago, III., parengia linksmą vakarą:
pas
juos
mažiau
gimsta,
negu
miršta.
Tai

ku turės išnykti visos smulkesnės kalbos,
niaus gub., Trakų pav., Viečiunų sod., Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
teatrą, koncertą ir balių/nedėlioj, 26
Daugų par. Girdėjau gyvena Phila- 4537 So. Hermitage avė., Chicago, III. Sausio (Jan.) 1913. Č. S. I*. S. Svetai
gi
iš
pačių
francuzų
į
100
metų
20
U
milijo

musų patriotai tuoj šoka, lyg tie gaidukai,
Kasierius
K
K.
9trzyneckis,
delphijoj. Kas apie jį žino, meldžiu
nėj, kampas 48 ir Honore st. Įžanga
4602 S. Ashland avė., Chicago, Iii. 25c.
pranešti man, arba jam pačiam, kad
ir augščiau.. Bus perstatyta 2
ir gatavi šaukt mus į duelių už „tautos grio nų negalėjo priaugti jokiu budu. Šitie 20 aš
Užžiurėtojas
org.
St.
Ragauski,
išvažiuoju į Lietuvą ir paliksiu jo
komedijos
"GERIAU VĖLIAU,' NE
4612 S. Wood st., Chicago, III. GU NIEKAD"
suviršum milijonų francuzų pasidarė iš vaiskavą bilietą "Keleivio” redakcivimą.”
ir "NESIPRIEŠINK."
joj[4]
Dainas
sudainuos
Laisv. Jaun. Chor.,
DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS.
Jonas Mikalionis,
81 kp. Choras ir Latvių Choras. Po
Juokingi sutvėrimai. Argi męs čia kal smulkesnių tautelių. Francuzų pramonė 20 Point st.,
Chicago, III.
Norwood, Mass.
dainų bus deklamacijos ir puikus mo
ti, kad tokis jau tautų likimas? Juk vistiek plėtojosi mažiau kultūriškose šalįse ir pla
ADMINISTARCIJA:
nologai. Meldžiam atsilankyti visus,
Pajieškau Pranciškaus Mato, gir Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,
tino
tenai
jų
kalbą.
Daug
žmonių
buvo
kurio atjaučia kultūros reikalą.
jos nyksta, ar męs kalbam apie tai, ar tylė
dėjau, kad jis buvo Chicago, III. Pa
713 W. 17 pi., Chicago, III.
Liet. Jaun. KOMITETAS.
priverstais užmiršti savo kalbą, o mokintis eina
Kauno gub., Papilės vai., Deveit- Pirmsėd. pagelb. Karolis Škadauskas,
tume.
laukių kaimo. Lai jis pats atsišau
1504 S. 49 avė., Cicero, III.
francuzų, nes su ja lengviau gaut darbas kia
PUIKUS BALIUS!
ar ba kas apie jį žino meldžiu Prot. raštininkas J. Šyker,
Žinoma, nebūtų reikalo daug ir kalbėti francuzų pramonėj.
praneši, šiuo adresu:
[4]
5047 W. 32 st., Cicero, III.
Rengia LSS. 64 kp. 25 Sausio (JaPranas Znotas
Fin. rašt. Kast. Simons,
nuary), 1913, LEXINGTON SALĖJ,
apie* tai, bet musų gaidukai-patriotai nori
28 Bro idway,
So. Boston, Mass.
2041 Ruble st., Chicago, III. 182 Lawrence st. LAVVRENCE, Mass.
Rusų kalba kalbančių skaitlius aktuaKasierius Liud. Kasper,
Prasidės 6 vai. vakare. Bus tai gražmonėms įkalbėti, kad jų kalba niekad ne
Pajieškau savo vyro Jono Adoma
3131
Wentworth
avė., Chicago, III. žiausis balius iš visų kada nors buvu
gali pražūt. Jie, matyt, nekaip pažįsta isto liškai paaugo ant 54 milijonų, bet proporci- vičiaus. Suvalkų gub., Vilkaviškio p., Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis,
sių Lawrence. Linksmi šokiai su
Sardokų kaimo, aš jo žmona atvykau
1830 Canalport avė., Chicago, III. daugybe pamarginimų. Kiekvienas
jonališkai
jis
pasiliko
ant
vietos;
kaip
1801
riją, jeigu neatsimena, kad daug kalbų jau
Amerikon 17 Lapkričio, 1912 m. su
pirkdamas tikietą, gaus kitą tikietą
mergaitėms, meldžiu jo padykai, už kurį gali gaut auksinį žie
išnyko. Todėl męs jiems ir sakom: klystat, metais jis tvėrė visų šitų kalbų 19 nuošim dviems
tioes atsišaukti ar žinančių apie jį LIETUVIŲ IMIGRACIJOS D-TĖS dą. Užkandžių ir gėrimų (nesvaigi
čių,
taip
ir
1091
metais
19
nuošimti.
pranešei
šiuo adresu:
[4]
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
vyrai, klystat! Ne viena kalba jau išnyko, ir
nančių) bus visokių. Ateikit visi
Mrs. Ona Adomavičienė
Visokiuose reikaluose susineškit® Lawrence’o ir apielinkių lietuviai ir
ne viena da išnyks.
su susirašinėjimų sekretorium
lietuvaitės. Įžanga tik 25 centai.
Po rusų kalbai tik vokiečių nuošimtis 116 Kingsland avė., Brooklyn, N. Y. A.
M. Stanelis,
Kviečia KOMITETAS.
45 Warwick st., Newark, N. J.
Kalbos nyksta nedėlto, kad nebūtų jų truputėlį pakilo, būtent nuo 18.7 ant 18.8. Pajieškau brolio Juozapo Rašmo ir
Justinos Baužinkaitės, abudu Kauno S. Jankauskas, pirm.,
kam ginti, bet dėlto, kad pats gyvenimas jas Kitų gi smarkiai nupuolė.
Naujas Bankinis Namas
gub., Telšių pav., Juozapas Kalvari
350 Newark st., Hoboken, N. J.
jos par., Justina Motenų miestelio, A. Žolynas, pagelbininkas,
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto
naikina, dėlto, kad jos apsunkina žmonių
23 Warwick st., Newark, N. J. ir nueina į 14 dienų, už ką gvarantuoTaigi skaitlinės mums parodo, kad kuo dėl svarbaus reikalo meldžiu pačių at
sišaukti arba kas kitas apie juos žino V. J. Daunora faptiekorius), iždin.,
ju. Parduodu šifkortes ant geriausių,
susinešimą.
žemiau stovi tautos pramonė ir kuo mažes teiksis pranešti.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y. greičiausių laivų. Turiu geriausias
Lenkšius
Insurance Kompanijas apsaugojimui
Seniau,kada kiekviena tautelė gyveno nė tauta, tuo sunkiau plėtojasi jos kalba, o 172 E. 116 Pranas
st. Kensington Chicago III.
namų ir forničių nuo ugnies. Dėl pla
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
tesnių žinių kreipkitės asabiškai.
Chicago, III.
ravais apsikasus, kad tik toliau laikytis nuo mažų tautelių kalbos ir stačiai tirpsta tarp Pajieškau draugo Jurgio Jodinio,
A. DARGIS
VALDYBA:
Kauno gub., Ežerėnų pav., Krėvos pa Prezidentas K. Raulinaitis,
634 W. 18th st.,
Chicago. III.
kaimyniškų tautų, kalbą nevienodumas ne stambių.
rap., Astravo sod., meldžiu jo paties
3247
Union
avė.,
Chicago,
III.
darė žmonėms tokių kliūčių, kaip dabar.
atsišaukti arba žinantieji apie jį ma Prot. rašt. K. Mikolainis, _
Nėra tad abejonės, kad ilgainiui pasi lonės
Parsiduoda Forničiai
pranešti šiuo adresu:
3327 Auburn avė., Chicago, III.
Naujitėliai
rakandai, gerai užlaiky
liks
tik
kelios
galingesnės
kalbos,
o
men

Karalis
Dagis
Bet laikai persimainė. Geležinkeliu
Bern. Guk’o,
ti ir išveizdi kaip nauji. Galima pa
191 W. Cedar st.,
St. Charles, III. Fin. rašt.
3305 Auburn avė., Chicago, III. matyti ir gaut platesnias žinias nuo
liko sujungtas Paryžius su Berlynu. Čia kesnių visai neliks.
Kasierius
L. Ažukas,
5 iki 9 vai. vakaro kasdieną, po šiuo
Pajieškau brolio Juozo Gadlausko,
3301 Auburn avė., Chicago,
„ III. adresu:
turėjo mokintis vokietys francuziškai arba
Gali būt, kad ir lietuvių kalba nueis gyveno prieš tris metus Worcester, Org. užžiurėtojas
M. Titiškis,
A. LIUBIN
Mass. Jis pats lai atsišaukia, arba
3364
S.
Halsted
st., Chicago, III. 174 C st.,
francuzas vokiškai. Visuomet svetimos kai- tokiu pat keliu, kokiu nuėjo jų kaimynų kas
So. Boston, Mass.
žino apie jį malonės pranešti.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
bos turėjo mokintis tas, kurio mažesnė buvo prūsų. Šiandien yra ir prūsų žemė, yra ir Box 17, Kazysz Gedlauskas
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v.
Frankford, III. vakare,
L. Ažuko svetainėj po No. PARSIDUODA SALIUNAS
įtekmė.
prusai, bet nėra prūsų kalbos. Ji seniai jau Pajieškau draugo Jono čekausko, 3301 Auburn
avė. Metinis susirinki
Geroj vietoj, pigios laisnės. Norin
mas
pripuola
sausio
mėn.
Bertainiti
lengvesnį gyvenimą padaryt ir sumirė.
Prusai
šiandien
kalba
vokiškai.
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Nau
Paryžius ir Berlynas čia paimtas tiktai
Balandžio ir Spalių mėn. Pus čėdyt kelis dolerius, atsišaukit. Prie
miesčio par., gyveno Chicagoj, mel niai:
žastis pardavimo — savininkas pagal
pavyzdžiui. Tokių atsitikimų yra labai
paties ar žinančių apie jį atsi metinis Liepos mėn.
Žinoma,męs netikini, kad lietuviai gali džiu
brolių sutartį turi važiuot į Lietuvą.
šaukti šiuo adresu:
daug. Anglija, padėkim, liko sujungta gar susilaukt tokio likimo, kokis patiko prusus.
Norinti platesnių žinių kreipkiktės
Frank Valaitis
Darbininkiškos Prakalbos per
laiška arba vpatiškai.
Box
788
Coalgate,
Okla.
laivių linijomis su visais pasaulio pakraš Prūsų kalbą išnaikino vokiečiai. Męs neti
Rengia Liet. Soc. Sajung. 133 kp.
j. K.
prakalbas nedėlioj, 26 sausio, 314 River st..
Paterson, N. J.
čiais ir todėl anglų kalba daugiausia išsiplė kini, kad rusai galėtų panaikinti lietuvių Pajieškau brolio Antano Frejaus, dideles
(Jan.), 1913, NAUJOJ FINŲ SALĖJ,
18 metų kaip Amerikoj, pirma gyve Chapel Court, Norwood, Mass. Pra- i
tojo. t
no Chicagoj, paeina Kauno gub., Ra ?’dė<= 1 vai. po pietų. Kalbės gabiauLIETUVIŲ ATIDAI!
kalbą. Persekiojimu musų laikuose kalba seinių
pav., Eržviliškės vai., Papacų sis lietuvių oratorius drg. Grigaitis, ,
Parduodu
groserštorj ir bučernę sa
Ir taip, kuri tik tauta daugiau išplėto greičiau galima tik sudrutinti, negu panai kaimo. Jis pats lai atsišaukia arba kuris neseniai atvažiavo iš Šveicari- ,
visais
specijališkais
įtaisais, ir dabar
kas apie jį žino, malonės pranešti.
jos Antras kalbėtojas bus Voskov — {
ja savo pramonę, tos ir kalba daugiau išsi kinti, todėl iš tos pusės pavojus nelabai di
Jonas Frejus
rusas, kalbės rusiškai. Abu kalbės a- j geroj vietoj ant didžios gatvės St.
Clair avė., N. E., 2416, galima_ daryt
Troy, N. Y. pie darbininkų reikalus.
platina. „Kur pramonė neša savo tautos delis. Kalba greičiausia tirpsta tenai, kur 94 Adams st.,
— Vasario 1, DEAN Salėj, Dean st. gerą biznį; aš parduodu tik todėl, kad
Pajieškau draugų Jono ir Juozo 7:30 v.
v vakare
varvcJI atsibus šokiai, parengti turiu po prievarta išvažiuot į Lietuvą.
vėliavą, ten eina tos tautos ir kalba/’ sako jos niekas nepersekioja, bet kita kalba turi Šielvičiu,
Patarčiau šią vietą užimt lietuviui,
Kauno gub., Panevėžio pav., r cc -ioo v_
j
Naujamiesčio
par.,
Masogalos
kaimo.
P
'
nes
aplink gyvena lietuviai, lenkai ir
vienas rašytojas.
didelę kultūrišką parsvarą. Amerikoj vra, Jie patįs ar žinantieji apie juos malo — Vasario 9, DEAN Salėj. Dean st. vokiečiai.
Kreipkitės sekančiu adre3 v. po pietų, atsibus paskaitos, nau
su:
[6]
Suprantama, kuomet galingesnė kalba kaip spėjama, į 400,000 lietuvių. Šiandien nės atsišaukti šiuo adresu
dingos kiekvienam.
J. GILIUS
Stepas Karvelis
Kviečia LSS. 133 Kuopa.
plėtojasi, menkesnės turi nykti, užleisda- jie kalba da lietuviškai, bet už 50 metų, ka 127 Grand st.,
2416 St. Clair avė. N. E. Cleveland. O.
Brooklyn, N. Y.
* -

I

rnos jai savo vietą. Tą patvirtina skaitlinės, da jų vietą užims jų vaikai, jie kalbės jau Pajieškau savo švogerio Kristupo
Pamulevičiaus s kiu su jo žmona Ona
Paimkime stambesniąsias Europos kalbas, angliškai. Kaip matot, Į 50 metų apie Jackevičiūte,
abu Vilniaus gMaro pamatysime, kaip per vieną tik (XIX-tą- 400,000 lietuviškai kalbančių žmonių gali cinkonių kaimo ir parapijos Jie pątis ar kas apie juos žino malones atsijį) šimtmetį vienos jų nupuolė, kitos gi pa- jau žūti.
liepti.
Dominika Jackevičiūtė
kilo.
Jus dabar jau sutiksite, kad menkesnės 1 Greenwood pl.„ Gardner, Mass.
Paduodamos čionai skaitlines paimtos kalbos nyksta tarp galingesnių.. Ir nyksta Pajieškau draugo Antano Raukčio,
Kauno gub., Raseinių pav., Švėkšnos
is „American Leader,” todėl musų gaidu- tenai, kur jų niekas nepersekioja. Nyksta par. Jis pats lai atsišaukia, arba ži
praneša šiuo adresu:
kai-patriotai negalės sakyti, kad tai „cicili- netik lietuvių kalba, bet visų, kurie tik A- nantieji tegul
Dominikas Mikužis
merikoj apsigyvena.
Box 117,
McCurtain, Okla.
kų” išmislas.
Pajieškau pusbrolio Jono Wiliamo,
Kada Rusijoj įvyks tokia tautų lygybė, Kauno
gub., Vilkmergės pav., Skapi
Kiek žmonių
Kalbos:
Abelnas kaip Amerikoj, galima daleisti, kad tenai škio par.,
Mikniškių viensed., 10 metų
kaip Amerikoj, girdėjau pirma gyve
vartojo:
nuošimtis mažesnės tautelės laikui bėgant priims rusų no Crystal Falls, Mich., o dabar ne
žinau kur. Meldžiu jį patį atsišaukti
pranešti šiuo adresu:
1801m.
1901m. 1801m. 1901m. kalbą, kaip Amerikoj visos priima angly. arba žinančiuJohn
Warna
693
Harper
avė.,
Detroit, Mich.
•
Tiesa,
Amerikoj
kitos
aplinkybės.
ČioAnglų 20,520,000 130,300,000 12.7 29.2
Pajieškau Marijonos Butauskitės,
Rusų
30,770,000 85,000,000 19.0 19 0j nai visos tautos gyvena susimaišę, Rusijoj neseniai
pribuvusios į Ameriką, pa
Vokiečių 30,320,000 84,200,000 18.7 18.8! gi kiekviena atskirai. Tečiaus nereikia už- eina iš Suvalkų gub., Naumiesčio pav.
Lukšių par., Steponiškių kaimo. Ji
Francuzų 31,450,000 52,100,000 19.4 11 7 miršti, kad rusų kalba yra daug daugiau iš- pati
ar kas iš žinančių apie ją malo
šiuo adresu:
Ispanų 26,190,000 46,500,000 16.2 10.4 siplatihus, geriau išdirbta ir todėl ji turės nės pranešti
Teofilė Povilaitukė
Italų
15,070,000 34,000,000 9.3 7 6 nesulyginamą persvarą tarp mažesnių kal- 535 Pleasant st., Norwood, Mass.
Portugalų 7,480,000 15,000,000 4.7 3 3 belių. Su lietuvių kalba gerai tik Lietuvoj, Pajieškau draugų Jono ir Juozo
apie metai atgal gyveno
___ su rusų gi — visoj Rusijoj. Jei šiandien Valašinų,
Chicago, III. Paeina Kauno g., .Joni
iriz?-. onnnAA 447,100,000
mA aaa i100.0
aa a iaa a lietuvis ar latvis neapkenčia rusų kalbos, škėlio par., Linkavos vol., švobiškio
Viso 161,800,000
100.0 , ....
‘
sod., meldžiu atsišaukti arba kas a’ ’
’ ’
tai tik dėl to, kad rusų valdžia bruka ją po pie
juos žino meldžiu pranešti už ką
busiu dėkinsras.
Atidžiai peržiūrėję šitą lentelę, męs at- prievarta. Prievarta visuomet gimdo pasiMikolas Gribas
Box
592,
Aberdeen, Wash.
randam labai įdomų faktą. Kalbos čia sus- priešinimą ir neapykantą. Kada lietuviui
f
tatytos pagal 1901 mėty, kur anglų kalba rusas liks draugu, kada reikės užmegsti ar- REIKALINGAS KEPĖJAS
užima savo išsiplėtojimu 1-mą vietą, ofran- timus ryšius, lietuvys pats pradės rusiškai Pajieškau atsakančio duonkepio,
supranta tąjį darbą. Darbas
cuzų vos tik 4-tą. Gi sulig 1801 metų pir I mokintis būdamas tarp rusų, kaip jis moki- kuris
ant visados, mokestis neblogiausia.
moji vieta pripuola francuzų kalbai, o ang- nasi dabar angliškai, būdamas tarp ameri- Norinti meldžiu kreiptis šiuo adresu:
W. J. LATVENAS
konų.
lų — 5-ta.
1118 S. Winnebago st.. Rockford, III.
Gali man kas prikišti Šveicariją, kur
Ką gi tas reiškia? Kodėl bėgije 100
Reikalingas Agentas
metų francuzų kalba nupuolė nuo pirmos gyvena keturios tautos ir visų keturių kal
Kuris moka atsakančiai rašyt lie
vietos iki 4-tai, o anglų nuo penktos pakilo bos gyvuoja. Bet Šveicarijos tautų negali tuviškai, lenkiškai, gudiškai ir angliš
darbas pastovus, užmokestis ge
ma lyginti su Rusijos tautomis. Jos tenai kai,
iki pirmai ?
ra. Atsišaukit pas
visos beveik lygios savo kultūra ir skaitliuR. VASILIAUSKAS
Atsakymas tokis: Anglijos pramonė
28
Broadway,
So. Boston, Mass.
mi. Nė viena neturi žymios persvaros. Te
per tą šimtą metų išsiplėtojo kur kas dau
čiaus negalima tvirtinti, kad ir Šveicarijoj
JIEŠKAU VIETOS
giau, negu Francuzijos, todėl ir anglų kalba
amžinai trįs ar keturios kalbos gyvuos. Kriaučius, kuris praktikavęs per ke
daugiau išsiplatino už francuzų kalbą.
letą metų kaip po Europos taip ir Su
Augščiau paduotos skaitlinės juk parodo, vienytų
Valstijų didesnius miestus,
Tečiaus ir francuzų kalba aktuališkai kad francuzų kalba per paskutinį šimtme norėtų apsigyvent tarp lietuvių apgy
ventoj vietoj, kur neperdideliam miessavo skaitliuje nenupuolė, o paaugo da nuo tį daug silpniau progresavo už kitas. Pra telij.
Draugai, žinodami tokią vietą,
teiksitės suteikt man žinią, už ką bu
31,450,000 ant 52,100,000. Ji nupuolė tik eis da keli šimtmečiai ir Šveicarijoj gal liks siu
labai dėkingas.
T6]
proporcijonališkai. Vadinas, ji atsiliko sa- i tik viena kalba.
A.
L.
Siuvėjas
S. M. 183 Brandon avė.,
Detroit, Mich.

SUSIRINKIMAS
Wetinis Lietuvių Apšvietos Drau
gystėso ouolIlimiIuas
susirinkimas aLSIoas
atsibas 26 oausio
Sausio
(Jam) 1913< 2 val
pietų TAUTI—
--—
c
c
_
ŠKAM NAME, 101-103 Grand street,
Brooklyn, N. Y. Nariai malonėkite
atsilankyti, nes turim labai svarbų
reikalą.
*
Sekr. J. Mačys.

I
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DOVANAI!
Atsiųsime kiekvienam Kalendorių
su gražiais pasiskaitymais, kas tik
prisius mums savo adresą ir už 2 cen
tu markę.
[?]

Bischoff Banking House
287 Broadway,

New York, N. Y-

• v

I

“Jleleivic

Kalendorius
1913metams
Su darbininkų šventėmis ir paminėjimais
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu, ir
papuoštas gražiais paveikslais.

TURINYS.
20-metinės sukaktuves Kražių skerdynes. Kaip atsirado popiežiai.
Ar ištikrujų 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 250,==
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už lt)c.
“Keleivio” skaitytojai, kurie norite gaut gražų
Kalendorių, meldžiame užsisakyt. Dovanai neduodam 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:

KELEIVIS

6
Namie galima, čia—ne
Bankos klerkas, atėjo subatos vakare su neskusta vi
są sąvaitę barzda. Bankos
viršininkas tuojaus užpro
testavo :
— Ką tamista sau manai ?
Kaip drįsti čion rodytis ne
siskutęs? !
—Matot, aš noriu barzdą
užsiauginti, — aiškino kler
kas.
— Tamista gali ką nori
daryti namie, bet čionai,
laike darbo, negali barzdą
auginti!
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Bet jei norite, galim sugra-.jelė, sulietuvinta VaidevuGERIAUSIA AKUŠERKA
Telephone
So.
Boston.
845
M.
:
žinti. Pasirinkit geresnių čio.
v’
Tabakas Nuodai ir Kenk Dr.F. Matulaitis!
F. STROPIENE
temų — rašot gerai.
Kapucino Dėdei. — Su smas nuo rūkymo, pagal dr. i
Pabaigusi kursą.
Nikolskį
parašė
S.
Kaimie

"Saule,” tamstyte, męs pole
WOMEXS MEDICAL COLLEGE
495 Broadway, So. Boston. i
*
Baltimore. M d.
mikos nenorime ir atsaky tis, 36 pusi.
Valandos:
Pasekmingai
atlieka savo darbi} prie
mo jai netalpinsime.
Visas augščiau minėtas Nuo 12-2 dieni} ir nuo 7-9 vakare.
palago, teipgi suteikia visokias roLowelliečiui. — Laikraš- knygutes išleido "Katali
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų
|das moterų ligose, parūpina gydu >les
tije negalima skelbti, kad kas,” Chicago, III.
Ofisas randasi:
žmogus apsivogė, pakol va žemės Giesmė, pirmoji 330 W. Broadway,
gystė jam neprirodyta teis čio tomo dalis, 202 pusi, pa
Vienatinis
Lietuvis
SO. BOSTON, MASS.
me. Tokie, tamista, įstaty rašė Kazys Puida.
mai.
Apie Dievų Pavydumą, pa
rašyta pfor. M. Dragomovo, GRABORIUS
Nauji Raštai.
iš rusų kalbos vertė V. K. R. Gerai žinomas lietuvis S. Barace- I
Lietuviška Agentūra.
vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir
žiemos Vakaras, paveiks 38 pusi., kaina 15c.
Jeigu
norite siųst kam nors
aplaikęs diplomą ant graboriaus,
lėlis parašytas EI. Orzesz- Abidvi išleistos ”Vienybės dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
Laivakortę, Pinigus
nam reikale galės patarnauti lietu
kienės, verstas K. Puidos, Liet.,” Brooklyne, N. Y.
arba patįs važiuot į Lietuvą,
32 pusi.
Kultūriški Piešiniai, pa viams netik So. Bostono, bet ir apie- kreipkitės prie lietuvio agento, o
žydas Lietuvoj, parašė S. rašyta Vargomačio, 90 pusi, linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs, visados būsite teisingai aprūpinti.
Kaimietis, 20 pusi.
išleido M. G. Valaskas, Chi
J. T. KAZLAUCKAS,
Žydas ir Dzūkas, komedi- cago, 111.
186E.Chapel »t., New Haven,Conn.
i

Tėvas lai eina
— Mama, ar pasiimt liet
sargį einant į krautuvę?
Dolerio istorija
— Nereikia, buk namie.
Vieną kartą man pasitai Oras toks biaurus, kad ir
kė nepaprastas nesmagu šuns gaila varyt laukan. Lai
mas.
Pritrukau pinigu. tėvas eina į krautuvę.
Žiuriu, ateina skersai gat
Pavojingas
vės Ubaginskis. Aš papra
šiau, kad jis man paskolintų — Ar tu manai, kad buč
du dolerius. Noroms neno- kiai ištikrųjų pavojingi?
roms, vienok paskolino, įsa — Beveik ,taip, nes tankiai
kydamas, kad turiu neatbū bučkiai priveda prie vestu
tinai sugražinti už dviejų vių.
sąvaičių. Aš su džiaugsmu
Laimingas
jam padėkavojau, prižadė
damas tikrai sugražinti už — Mano brolis numirė už
dviejų sąvaičių, nes p. Be sąvaitės po vestuvių.
uodegis man taipgi kaltas — Ištikrųjų, jis visuomet
du doleriu. Už dviejų są buvo laimingas.
vaičių, pamiršęs suvis apie
Išsitraukė
$2 skolą p. Ubaginskiui, vie — Aš girdėjau, kad tu va
ną vakarą, turėdamas dole
rį kišeniuj, traukiau saliu- kar vakare, Bambos saliune,
nan išsigerti. Nugi kapt išsitraukei revolverį. Kas
mane už peties Ubaginskis. per riaušės buvo?
— Aš tamistai kartą pas — Tai ne riaušės. Aš iš
kolinau du doleriu ir dabar traukiau ant lioterijos.
norėčiau juos atgal, — sako "Na, kas atsitiktų kas, vie
jis.
nok aš galėsiu nuvyti vilką
— Gerai, bet aš dabar tu nuo durų su dainomis.”
riu tik vieną dolerį, todėl ”Tas tiesa, jeigu tik jis
imk jį, o kitą da liksiu sko supras muziką.”
lingas.
— Gerai, tai duok, — tarė
Beržas dega
jis ir pasiėmęs dolerį norė — Ar tu kada matei, kaip
jo eiti, kaip jį priėjęs sulai beržo rykštės dega?
kė Beuodegis ir tarė:
— A, mačiau. Aš jį ban
— Kaip jus buvote bloga džiau ant savo sūnų.
me finansiškame stovij, aš
jums paskolinau du doleriu.
Ar negalėtumėt man juos
dabar atiduoti?
— Aš turiu tik dolerį, — L. Dobanui. — Knyga atarė jis — ir jį tau dabar pie žmogaus išsivystymą
duosiu, o kitą liksiu skolin neužilgo išeis.
gas.
Tas pasiėmė dolerį. Aš A. Bražėnui. — Tokie vai
atsiminiau, kad jis man sko stai, tai tik žmonių apgaudi
lingas du doleriu ir tariau: nėjimui. Tankiai ir patįs tų
— Klausyk. Beuodegi, aš vaistų išradėjai, ką "profe
tau karta paskolinau du do soriais” garsinasi, yra pliki.
leriu, todėl dabar man ati Zaimaičiui iš Hyde Park.
— Kaip matom, tamista ir
duok.
— Turiu tik ši vieną dole taip jau viską žinot, nėra
ri, tai imk sau jį, o kitą lik reikalo nė aiškinti viską ži
siu tau skolingas — sako jis. nančiam.
— Gerai, gerai! — tariau Dr-stei "Lietuvos Balsas"
aš, džiaugdamasis, kad vėl — Pranešimas apie K. Kra->
sugrižo atgal mano doleris. nausko mirtį tilps sekančia
Na, ir pasakęs gud—nait U- me numerije.
baginskiui ir Beuodegiui, P. Mikelėnui.
Kiekvienorėjau jau eiti, kaip Uba nas draugystės viršininkas
ginskis tarė:
turi elgtis taip, kaip jam nu
— Tamista man atidavei rodyta tos draugystės kons
tik vieną dolerį, o kitą likai titucijoj, protokole arba ki
i
skolingas.
tokiam didžiumos užgiriam
Gud bai doleriui, manau, nutarime. Jei jis taip elgsis,
vienok ką darysi.
jis negali būt prieš draugy
— Te, ir dabar aš tau nie stę atsakomybėj. Jeigu jis
ko neskolingas.
pasielgė kame sauvališkai,
— Taip, nieko.
ir tas pasielgimas atneš drTuotarpu Beuodegis kapt stei skriaudą, suprantama,
Ubaginskį už skverno ir rei už tai jis turi atsakyti pagal
kalauja, kad tas jam atiduo savo prasikaltimą.
tų nuo pirmiau likusį dolerį, | J. V—kai. — Per laikraštį
nes dabar turįs. Tas atida tokius klausimus rišti nega
vė.
lima.
__ *
Na, pamislinau, proga
man vėl atsiimti savąjį do J. J. Neniui. — Juokus ir
epigramas gavom, peržiū
lerį.
rėsime;
rodos, bus geri.
— Ponas Beuodegi, tai į
kad turi, tai gali man ati A. Y. W-ui. — Tamistos
duoti likusį dolerį skolos. korespondencija užgaulio
Jis atidavė ir man vėl sugrį-I janti, negalime sunaudoti.
žo doleris ir jau nelikau nie-j Kad jeigu lošėjams nenu
sisekė gerai sulošti, tai ne
kam skolingas.
Tai matot, kaip vienas do- i galima kaltinti visą draugi
leris išgelbėjo mus nuo sko-1 ją, buk ji išnaudoja visuo
los. Pirmiau aš buvau sko menę.
lingas Ubaginskiui du, Ubą-! Viliui Belaisviui. —"Nau
ginskis Beuodegiui irgi du, o joji Evangelija" turi labai
Beuodegis man taip nat du, | daug senos dvasios. Nors ji
tai jau šeši. Aš turčiau vie turi pretensiją prie socija
ną doleri ir mes visi iuom lizmo, bet tas socijalizmas
anmokėiom savo skolas ir labai klaidingai joje persta
aš jį da vis turiu.
M. M. 1 tomas. Dedam archyvan.
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Telefonai: 1414—l
Vboki patarimai velamL

Pirmu Kartu Bus Parodyta

dohn E. nolan

Lietuva Paveiksluose!

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sve
naujausios mados
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS
Atlieka visokį darbų prie palaidojimų
312 — 4 st., S. Boston, Mass. kuogeriausiai už nebrangią prekę.
Tel: So. Boston 304.

Bus parodyta visa'Lietuva sekančiais paveikslais Iš Lietuvos
Historijos ir Etnografiškai-Geogrifiški paveikslai: Vilniaus.
Kauno ir Suvalkų redybų miestai, taipgi ir Mažosios Lietuvos.

I

Gyvenimo vieta:

Sausio

27-28
30

Ui

Beaver Hali Svetainėj,
11 Bartlettst., WORCESTER, MASS.

Q4
01

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

MaynaraĮ Hali Svetainėj,
SOUTH BOSTON, MASS.
243 D Street,
S

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c * Bobro 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.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dčl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduoles nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 e.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Prcčkos nuo nerviško galvcs skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
ir kitokių ligų.

I

/
Tarpuose rodomų paveikslų bus iliustruotos lietuviškos dainos
ir deklamacijos. Dainuos gerai pagarsėjęs iš Brooklyn, N. Y,

K. Kraučiunas.
Paveikslai bus rodomi minėtomis dienomis ir nu
rodytose vietose’per Niujorko Kinemotografistus

A. T. Račiūną ir J. M. Danielių
Meldžiame visus Lietuvius atsilankyti ir pamatyti.

_
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Ir žiemą galima pjauti šieną

Mikas Petrauskas su ]pagelba Scenos Mylėtojų

Subatos Vakare

25 Sausio J Jan. , 1913 m.
VAIDINS OPERAS

v

UC

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

East End Christian Union Svetainėj
7 Burleigh St., CAMBRIDGEPORT, MASS.

Redakcijos atsakymai.

336 Broadway, So. Boston.

Al’TIEKA

Vasario:

I

63 Gold at.

VIENATINE LIETUVIŠKA

K. of P. Svetainėj,
825 North Main St., MONTELLO, MASS.

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

Receptus sutaisau teisingai,
. nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarŲ.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
prisipsįme juirs expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS Tm“y
S0. BOSTON, MASS.

Žodžiai K. Jasiukaičio.

Muzika M. Petrausko

ir visiems gerai žinomą

“KAMINKRĖTĮ IR MALŪNININKĄ
su pilna orkestrą.

McCaddin Svetainėj
Berry st., tai pe So. 2-ros ir 3-čios gat., Brooklyn, N.Y.
Durįs atdaros nuo 7-nių, pradžia 8:15 vai. vakare.
Sėdynių kaina: 25 c., 50, 75 ir (Box $1.00).
Tą visi žino, kad “KAMINKRĖTIS" juokinga ir
žingeidi operetė. Bet “ŠIENAPJŪTE” padarys didelį
įspūdį ant klausytojv, juo labiau tuomi, kad pats
M. Petrauskas vadovaus. Apart to, orkestrą griež dar
niekad negirdėtą Brooklyniečiams “Tautišką Lassą”.
Geriausiai tikietus pasirūpint iš anksto. RENGĖJAI.

50.000 Kataliogų DYKAI!
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
perstato 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,
f
Reikalaukite tuojaus.

J

P Trivnila 822 VVashington St.
• 1 • I Ullllld, boSTO.N. MASS:

sųtlU’tK BRkNGIAUSIS ŽMOGAUS TUhTasi
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 vifentaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritinmu
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..................... SI.00
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir

Gyvasties Balsam as......................... “5
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir
Nervų Stiprintojas... .5Oc. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo...................
Vaistas dėl Vidurių.. .Sic. ir 1.00
Nuo peršalimo...........................
Plaukų stiprintojas... .25c. ir
Krauj o Stiprintoj as. .................. 50
Linimentas arba Eypelleris...
Nuo kosulio....................25c. ir .50
Nuo plaukų žilinto.
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Nuo Reumatizmo... .50c. ir 1.00
Skilvinės proškos.......... IOc. ir 1.00
50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų...
Pigulkos ciel kepenų....................... 25
Nuo dusulio............
Blakių naikintojas........................... 10
Nuo kirmėlių..........
Dėl išvarymo soliterio............ 3-00
Antiseptiška mostis.
Anatarinas plovimui.......................25
Nuo viduriavimo...
Nuo kojų prakaitavimo................ 25
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir
Gydanti mostis................................. 50
Proškos dėl dantų....................
Antiseptiškas muilas..........
.25
Karpų naikintojas.....................
Gumbo lašai............... ..50c. ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trej’os Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t, kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

■VReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais *^88
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 j Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA,
229 Bedford Avenue

Aptiekorius,

Kampas North 4-tos ga.vės

Brooklyn, N. Y.

KELEIVIS

7

F. J. Bagočius.

v

Profesorius medicinos
Chicagos meistrų padaryto-j vo. Podraug jei vaikai yra atlyginimas yra duodamas
GERAS DAIKTAS
ji konstitucija, kam ji buvo jo, bet nelegališki, gimę ne dėl to, kad žmogus likosi Lietuviszkas D-ras M. Ziseiman.
Visus valgomus daiktus pirkit pas
Tiesu patarimai. reikalinga, kur ji dingo, ir pirm apsivedimo, tad turi sužeistas, bet dėl to, kad 7 Parmenter St.
J. PETRĄUCKĄ,
307 — 4 at.,
ar bent viena valstija prie- pripažint už savo, nes pagal kompanija kuom nors buvo Boston, Mass.
ant
kampo
D
st.,
SO.
BOSTONE.
Visokias ligas gy
mė ją už gerą?
. abelnai Amerikoj priimtas kalta ir tuomi prisidėjo prie dau
KLAUSIMAI
Kitas geras daiktas eit į Petraucpasek m i ogia
ko Restauracijas valgyt, nes ten
usiai. Ateikit t le
Mus LSS. kuopa visados g) Dabar prie 6000 narių, tiesas, nelegališki poros vai- sužeidimo. Tą reiks ant tei siok
visados švieži ir gerai pataisyti
pas
mane
1
valgiai ir pigiau kaip kitur.
laukė nuo p. Bagočiaus pa kiek yra mokama sekreto- kai tampa legališkais kada smo darodyt. Ir toliau, rei trepais į vir-ųlik
kės darodyt, jog sužeistasis neikit į aptieka:
Restauracijos randasi šiose vie
aiškinimo ant p. Živatkaus- riui, ir kam jam da pagelbi- tėvai apsiveda.
mano
durys
bal

tose:
ninkė
yra
samdoma?
5. Tarptautiškai priim ant stoties buvo su kokiu tos arba telefoną
ko užmetinėjimų, o kadangi
Kampas D st. ir .Broadway,
h) Kam yra leidžiama tos tiesos kaslink apsivedi- nors reikalu, ne taip sau duok o aš atesiu.
nematom, tad supratom, jog
SO. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos
daugiau, kaip žadėjot, neat- „Tėvynė,” už kurią kas me mų yra tokios: Jeigu apsi- vaikštinėjo.
Kamp. Dover ir Albany st.,
Nuo 9 iki 11 ryte
BOSTON, MASS.
sakinėsit, tad čia, tiesų sky tai reikia porą tūkstančių vedimas yra legališkas tame 2. Kontraktas ant paran- nuo 1 iki 2 ir 6 iki
pridėt,
ir
kodėl
redaktorius,
davojinio
namų
(lease)
kaip
krašte,
kur
ypatos
apsive

8
vakare.
Telephone
1967
—
3
Richmom
7
Harrison
avė., arti Essex st,
3)
riuj, klausiam patarimų ant
imdamas
nuo
SLA.
algą,
vi

dė,
tai
apsivedimas
yra
leir
kiti
kontraktai,
yra
daro

BOSTON,
MASS.
šių klausimų:
1. Ar SLA. prezidentas są laiką praleidžia duonke- gališku visur. Vienok apsi mi tarp dviejų partijų, ir
turėjo tiesą šaukt ekstra pykloj, kur jis yra klerku? gyvenus Lietuvoj katalikų randauninkas negali į savo D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
GERIAUSIA s
i)
Kodėl
Žemantauckui
bažnvčia
tokio
apsivedimo
vietą
pastatyti
kitą
žmogų,
seimą Wilkes-Barre, 1908
buvo išmokėta kelionės kas- gali nepripažinti,
.....................
jei kasi ”į- kurio savininkas dėl daugel
Vienatinis lenkiškas
metais?
g
2. Jei kandidatas į SLA. tai iš ,Waterburio į New kiš” kunigui liežuvį, kad priežasčių gali nenorėti, be .DANTIJ DAKTARAS.
prezidentus nėra piliečiu, ar Yorką, kada jis gerai žino- šliubas ne pas kunigą imtas, jo pritarimo. Taigi parduo Užtaisau pasigadinusius dantis ir a
jo, jog Strimaitis yra sekre
dant vertelgystę, randau įdedu naujus. Darbą gvarantuoju.
jo valdžia negali bausti?
KLAUSIMAI
ninkas sulaužo kontraktą, Taipgi ištraukiu dantis be skausmo. M
3 Męs SLA. nariai girdim, torium aprinktas?
1.
Jei
trūkis
ant
stoties
rjog centre sauvališkai elgia- j) Kas yra vadovu ir pri- nutraukia žmogui pirštus ir jei pirkėjas nori tą pačią 238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
laikytoju
to
viso
humbugo?
vietą
užimti,
savininkas
tu

O
i
>
mosi su musų sudėtais pini
I <Z2
fe
4. Centras ir seimai yra ar kitaip sužeidžia, ar gali ri su tuo sutikti ir kontrak
I
gais, bet faktų apie tai ne viso
Susivienijimo agentai; ma ką nuo kompanijos gau tą ant jo perrašyt.
REIKALINGA
turim. Kaip galim tuos fa
Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
ti?
jei
kuopos
mato,
jog
jie
ne

3.
Sykį
žmogus
į
Ameriką
siai,
naujausios mados įrankiai. Atlie
ktus gaut?
700 VYRŲ I GIRIAS
2. Jei vertelga turėdamas i įleistas, jis turi tiesą ir būt.
gerai
pasielgė,
tad
turėjo
ku
darba
artistiškai. Padarau fotogra
4. Jei Seimas ar Centras
kontraktą ant namų, par Valdžia negražina žmonių arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- fijas kuopuikiausiai, malevoju naturanubausti
savo
agentus
ir
SLA. nuskriaudė arba įžei
siims dibti visą sizoną, kompanija ap liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt
duoda savo vertelgystę ki
dė kokią ypatą, ar pagal įs atitaisyt klaidas; jei to ne tam, ar tam pirkikui jo kon ' už bile koki menkniekį. Gra moka ir kelionę. Norintieji platesnių Esant reikalui einu į namus fotografu o
padarė, tad reiškia savo ažina tik paleistuves (profe- žinių, kreipkitės šiuo adresu:
ti. Pasilieku gero velijančiu
tatymus išpuola tokiai ypa- gentų
traktas su savininku namų i sij onališkas), kriminalistus,
darbus
priėmė
už
sa

tai visai organizacijai ker vo, ir kol nuo jų neatsikra yra geras?
UNITED STATĖS
JURGIS STANAITIS
kurie prasižengę prieš atva
šyti ir jai skriaudą daryt? tys,
„pagal įstatymus” atsa 3. Jeigu prasikaltusi mer
arba ir čia Ameri EMPLOYMENT OFFICE, 453 Broad way So. Boston, Mass
J. K. Damijonaitis. ko už agentų darbus savi gina atvažiuoja i Ameriką, žiavimą
koj. Po trijų metų visai ne
43 Portland st.,
ir paskui apgaudinėja žmo gražina. Tokios mergaitės
ninkas.
ATSAKYMAI
Russian-American Bureat
nes, ar galima ją sugražint negražins, nes jos prasižen BOSTON, - - - MASS.
Su žmonėmis, kaip ir ŽiKLAUSIMAI
i Lietuvą su valdžios pagel gimas netoks, ant kurio val
vatkauskas, kurie tik pasa 1. Ar moteris, turinti val ba?
J. Daugnoris. džia atkreiptų atidą.
.
koja apie dalykus vien dėl dišką persiskyrimą (divorATSAKYMAI
to, kad jie mislina, jog taip ce), gali vesti išnaujo, nesi
Kodėl aš netikiu į Dievą?
turėtų būti, be jokių faktų bijodama jokių priekabių iš 1. Nuo kompanijos atlygi Arba tikėjimo kritika .............. 20c.
Reikalaudami
knygų kreipkitės
ir logiškų išvedžiojimų, pa vyro pusės, jei ji gavo persi nimą galima gaut per teis šitokiu
adresu:
'KELEIVIS”
siremiant vien miglota ima- skyrimą, kada niekas neži mą, bet reikia atminti, jog 28 Broadvvay,
So. Boston, Mass.
ginacija, jokių ginčų niekas no kur jis yra?
Draugija Moksleltiams Šelpti ir Šviesai Skleisti
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą
nenorės vesti. Ant tamistos 2. Kokius dokumentus rei
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo budu: Tapo
įsteigtas
klausimų atsakau:
kia daryt — vedant tokią
NAUJAS
GYVENIMAS!
AUŠROS KNYGYNAS
1. Prezidentas turėjo tie moteriškę ? Ar paprasto laiPadarom visokius dokumentus pa
TIKRI NAUJI METAI
kur parduodama visos Amerikoje ir
są šaukt ekstra seimą, kaipo sno (license) užtženka, ar
gal Rusijos įstatymus: dovemastis,
Tik tada, pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
pardavimo aktus, notas, rendas, kon
galva organizacijos. Bet jis reikia eit į bažnyčią šliubo
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs ligas,
imama užsakymai ant visų liet laik
traktus, vekselius, o taipgi popie
yvairių skaudėjimų naštų.
raščių. Pelnas gaunamas iš parduotų
1908 m. nešaukė. Šaukė Cen imti ?
Philadėlphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
ras
prkimo ir pardavimo pajudina
knygų ir laikraščių apverčiamas žmotro valdyba, savo nutarimu
tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų ir
nit^švietimo
reikalams.
Taigi
kas
iš
mojo turto Suvienytose Valstijose ir
3. Kaip tokia moteris turi
džiaugsmų, išgydant sergnnčius-r. -sveikus. sugrųžinant
Ausros perka, prisideda prie žmonių
padarytu C. V. susirinkime, vadintis: persiskyrusio vyEuropoje. Taipgi parašom peticijas
I
gerų sveikatųtų, tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
švietimo darbo — beto gauna pigiau
Brooklyn, N. Y.—C. V. tu ro pavarde, ar mergiška papas Rusijos carą.
gelio štai patys žmonės kalba:
kaip kitur. Kas kokių^knygų reika
Į
laujate, pirkite iš Ausros Knygyno.
GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau
rėjo tą padaryt, nes valdžiai'varde?
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU,
gavimo Jūsų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
ADRESAS:
(Mass. vals. tam laike) pra 4. Vaikinas, vedęs tokią
160 N. 5th avė., cor. Randolph sL.
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago, III.
-■
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas. kurias suteikėt, sudėjo persekioti kuopas dėl moterį, kaip turi pripažinti
i 2-nd floor,
Chicago, I1L
"
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai
čarterio. Čarterio be susi kūdikius, išimant pilietiškas bei romatizmas išnyko.
Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams
važiavimo
Pennsylvanijoj popieras, kaipo savo, po sa , reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos. visada rodysiu kreiptis prie Jus.
Su guodone A. KARANAUSKAS. Box 233. Seelyville, Ind.
negalima buvo gaut. Todėl vo pavarde ar ne ?
H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška
seimas turėjo būt sušauk 5. Ar apsivedus be bačny- liga. Nuodugniai
išgydytas, širdingai dčkavoja Klinikui už gerų sveikatų ir naujų gyvenimų—
__
tas, nes valdžia Pa. to reika čios yra galima parvažiuot i tikrus naujus metus.
Nemažiau
yra
dėkinga
Mrs.
MARĖ
OČIPĖNĖ.
iŠ
Conemaught.
Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
lavo pirm išdavimo čarterio. į Lietuva ir ten gyvent?
dėjimu galvos, kojų, viduriu. pūsles, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera
Duokit pasiūt mums!
sveikata ir dčkavoja Philadėlphios M. Klinikai. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė
Centro Komitetas butų ga
K. P.
lėjęs ir be seimo tą susiva
KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
ATSAKYMAI
Užtikrinam kad Jus sučėdysite
žiavimą atlikt, bet butų rei
jei tik nori be peilio ir operacijos PH1LADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų
1.
Moteris,
turinti
valdiš

liekarstų.
išradimų
ir
pagerinimų,
teip
kad
kitur
geresnių
liekarstų
negalima
gauti.
Čio

pinigų
ir turėsite gražius rubus.
kėję po prisieka pasakyt,
nai,
apart
kitų,
yra
gabus
specialistas
daktaras
nuo
vyrišku
ligų.
xMęs imam materiją iš gerųjų fir
jog tą čarterį nutarė išimt ką persiskyrimą, gali vest
JEIGU negali pributasabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini
mų ir primieruojam rūbą pagal
seimas, laikytas Penn- taip kaip bile kita našlė. Vy mus, reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturesit tikra sveikatai pagelbų nuo visokiu
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teipužsisežmogŲ, todėl nesudarko žmogaus
ras
jokių
priekabių
negali
sylvanijos valstijoj. Gal būt
nėjusių. kaip ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis arusiai neklaidžiojant,
išveizdos ir būna tvirtesni.
ir tą padare C. V. nariai, daryt toj valstijoj, kur per šiuom adresu rašyt:
THE
PHILADELPHIA
MEDICAL
CLINIC
kad išvengti kaštų, bet Ži- siskyrimas buvo duotas. 1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
Gerus vyrams Siutus ir Ūverkotus
mantauckas, tada sekreto Kaslink kitų valstijų yra
VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utamikais ir Pėtnyčiomis.
rius. minėtam C. V. susiva taip: Jis negali jokių kliūčių
pigiausiai ir gerai.
žiavime pasakė, jog jis nesi- daryt, jei jis buvo ant teis
Philad, Med. Klinikai tikrai galima tikit Padėkavonės ištirtos, teisingos!
Musų firma randasi ir Califorrašvs, nes galima papulti už mo. Bet jei persiskyrimas
nijuj,
todėl męs greičiau pagaukreivą prisieką. Jis turėjo be jo žinios duotas, tai
nam visokias naujausias formas.
teisvbe. Butii galėię visi pa jis gali nesmagumų padary
pulti už tai. Todėl privers^’ ti, ypač jei moteris jį, o ne
Jeigu norite turėt gerus rubus pivaldžios, C. V. nariai nutarė jis ją buvo palikęs. Jei jis ją
sušaukt seimą. Preziden-j buvo palikęs, tai nieko nega
gei, tad ateikit pas mus.
li padaryt ir kitose valstijo
tas jo nešaukė.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
2. Valdžia nereikalauja, se.
sokias Vyrp]ir Motery drapanas.
kad organizacijų viršinin 2. Apsivedimo precedura
Tikras Jūsų brolis lietu vys
kai butų piliečiais, todėl ir yra šitokia: išimt laisną nuo
tokio viršininko negali bau miesto sekretoriaus. Po 5
sti. Valdžia tik baudžia pra ar 7 dienų, pagal valstijos įsižengėlius prieš jos įstaty statymų, reikia nueiti pas
222 W. Broadway,
ir
24 Ames street,
mus. Pilietiškumo reikala kunigą bile kokio tikėjimo
vo tik SLA. konstitucija, ku arba teisėją (Justice oi the
SO. BOSTON, MASS.
MONTELLO, MASS.
ri, kaipo konstitucija nele-l Peace), kuris sužieduos. Su
Telefonas: So. Boston.,21013.
gališkos organizacijos, ne laisniu vien nevalia gyvent,
'—
kas nors turi sužieduot. Ve
turėjo jokios vertės.
3. Kaslink suktvbių ir „pa dant moterį, persiskyrusią
sipinigavimų” SLA. narių su vyru, kuris tebėra gy
3
sudėtais pinigais, pareika- vas, joks Rymo katalikų ti
laukit nuo C. V. sekančių ži kėjimo kunigas šliubo ne
duos, nes jų bažnyčios įsta
nių:
a) Kodėl SLA. namas bu tymai draudžia. Kitų tikė
vo sulygtas už $27,000, o po jimų kunigas duos, taipgi ir
(ŠIFKORTES) ATPIGO
dvieiu dienų užmokėta už jį teisėjas duos.
3. Moteris turi taip vadin
$31.000 ?
Iš Liepojaus į Bostoną ................................. $47.90.
b) Kas buvo priežasčia to tis, kaip teismo nusprendi
No rubežiaus per Angliją............................. $47.50.
pabrangimo ir kas gavo tą me duodant persiskyrimą
Į kitus miestus lygiai pigiai. Pirkite mus Agen
skamba. Jei nieko nėra pa
„difference’ą?”
tūroj, o visokiame atsitikime gausit teisingą ir rū
c) Kas ir kiek gavo pro sakyta, tad taip, kaipo naš
pestingą patarnavimą.
centų už to namo pirkimą ir lė, po vyro.
pardavimą?
4. Vaikai pirmo vyro, ne
d) Už ką ir kiek yra išmo gali būt antrojo vaikais ir
kėta SLA. advokatui?
imant pilietiškas popieras
e) Ką tas advokatas yra nereikia jų visai minėt. Vie
padaręs SLA. gero už tuos nok jei juos jis yra per teis
pinigus?
mą pripažinęs už savo, tada,
28 Broadvvay, S. Boston, Mass.
f) Kiek viso ”kaštavo”l suprantama, minėt kaip safe

j

t

LAIVAKORTE

“Keleivio” Agentūra

c*

KELEIVIS

bet oro spaudimu išverstos kioj peštvnėj, kilusioj tarpe Prakalbos prasidės 1 vai. po
durįs, nugriauti kaminai, o italų Šiaurinėj miesto dalij pietų, kalbės I. W. W. orga
Socijalistai steigia
nuo lubų ir sienų jtinkai nu- pereitos subatos vakare. nizatorius lietuvis J. Smith.
streikieriams valgyklas birėjo žemei susiubavus. Sa Priežastis tos kruvinos peš- Tarpuose bus deklamacijos.
Išėjus New Yorko rubsiu- ko, kad už padarytą žmo tvnės būtent vra ta, kad A- Visi Cukernės ir abelnai
viams i streiką, daugiausia nėms blėdį parako kompani nasoni atėjęs į Lembo na- visi darbininkai ateikit ant
jiems darbuojasi vietinė so ja turės atlygint; turbut su :mus, pareikalavo, kad Lem minėto susirinkimo.
cijalistų partija. ” New York tuo tikslu ir žmogus ėjo su bo, kaipo kontroktorius,
Ligonbutij pasimirė John
Call” praneša, kad iki 16 d. rašinėdamas, kas kur paga žmoniškiau apsieitų su jo Mikolovski (ar Mikalaucki).
broliu Vincenzo Anasoni. Policija jieško jo giminių.
sausio socijalistai buvo su dinta.
rinkę streikieriams $306.88. Burnett-Dillingham bilius Abudu broliai Anasoni ge Jeigu randasi žmonės, kurie
rai apkulę Lembo išėjo. Bet turi su juo kokius ryšius,
Už tuos pinigus atidaryta
atmestas
matomai tuom da nepasika- kreipkitės į policijos stotį,
po No 143 E. 103 st. valgyk
Washington.
—
Sausio
20
d.
nęs Anasoni prisikalbinęs No 6, So. Bostone.
la, kur pikietai gauna užsiSuv.
Valst.
senatas
svarstė
sau į talką Emanueliu Ruskąst ir susišildyt. Kita to
Burnett-Dillingham
bilių.
Nedėlioj, 26 sausio, 2:30 v.
kia valgykla atidaryta po reikalaujantį suvaržymo at- so ir kitą vyrą, kurio polici
ja jieško, nuėjo vėl į Lembo po pietų Liet. Jaunuomenės
No 82 Orchard st., o trečia
eivystės.
Senatas
pasirem

namus. Lembo moteris ir Kliubas turės diskusijos po
po No 27 St. Marks pi.
damas tuo, kad Rusija ir ki jų sūnūs Giuseppi pribuvu No 79 Moore st, Cambridge,
Streikas apima visą
tos valstybės pasprotais ža siems pradėjo pasakoti, jog Mass. Bus diskusuojama
industriją
da suvaržyt savo pavaldinių Lembo nėra namie ir neno ”Ar reikalinga yra platinti Į
Bangor, Me. — Sustreika išeivystę, pripažino pavojin rėjo jų įleisti, bet pribuvu bedievybė.” Bus taipgi mo
vus Bangor and Aroostook gu Amerikai varžyti ateivy - sieji pradėjo veržtis į ridų, nologai, deklamacijos ir
geležinkelio inžinieriams ir stę. Kai kurie senatoriai tada pasislėpęs Lembo išbė šiaip pasilinksminimai. Mel
pečkuriams, dėl parėmimo stačiai pasmerkė tokį reika- go su britva rankoje ir išva džiam atsilankyti visus.
jų reikalavimų prie streiko įlavimą, kaip Burett-Dilling- rė užpuolikus, perplauda
Komitetas.
prisidėt nutarė netik gele ham biliuje pastatyta ir pri mas gana giliai sprandą Ažinkelio darbininkai, bet ir pažino už labai pavojingą nasoniui, kuris išsitraukęs
Ateinančios nedėlios va
šiaip industrijinės darbinin Amerikai.
automatiškąjį revolverį pa kare, socijalistų svetainėj,
kų organizacijos. Streikas Sutinkame, nes tą pavojų leido penkis šurius į Lembo, 376 Broadvvay, atsibus disapima komunikaciją ir in ponams senatoriams primi-< mirtinai jį sužeisdamas; jo sijos, temoj ”Ar Dievas žmo-'
dustriją netik Maine valsti nė milijonai pasirašiusių moteriai peršovė koją ir pa gų. ar žmogus Dievą sutvė
joj, bet kįla po visas Suvie po protestu Amerikos žmo taikė savo šalininką Russo, rė.” Pradžia 7:30 vai. vak.
nytas Valstijas. Ar valdžia nių. Lai gyvuoja darbinin kuris tapo paimtas į ligon
Šokikų žiniai
valios visų darbininkų rei kų susipratimas ir vienybei butį. Anasoni rodosi neiš
Ateinančioj
subatoj soci
kalavimus nuslopinti kariu
liks gyvas? Pašautieji gana jalistų svetainėj šokių nebus
Bomba
menės bagnietais ir polici
New York. — Ant 11 st. ir pavojingam padėjime.
iš priežasties paminėjimo
jos lazdomis, — matysime.
lst avė.. 15 sausio namuose Ateinančios subatos va Kruvinojo Nedėldienio. Bo
Pečkuriai balsuoja dėl
sprogo bomba. Visi langai kare bus tarptautiškas ap- stone bus prakalbos.
visuotino streiko
išbirėjo ir per du gyvenimu vaikščiojimas paminėjimo
J. Klevas.
Nors visos pastangos bu suardyti laiptai. Vienas gy Kruvino Nedėldienio. Pra
vo dedamos, kad sutaikvt ventojas neseniai buvo ga kalbos bus svetainėj po No
REIKALINGA
pečkurius su geležinkelių vęs laišką, reikalaujantį pi 995 Washington st., Bosto
Mergina ar moteris
kompanijomis geruoju, bet nigų. Matyt, už neišpildy- ne. Iš lietuvių kalbėtojų
sutaikvt nepasisekė. Peč- mą reikalavimo ir buvo pa kalbės visiems žinomas P. dirbt “Lunch Room.” Turi
kurių brolijos komitetas iš dėta šita bomba. Padėjo, sa Grigaitis. Rusų kalboj kal mokėt nors biski rašyt ir
siuntinėjo 16 sausio balsavi koma. viens iš dviejų: arba bės latvių socijalistų organo angliškai kalbėt. Atsišaukit,
mo blankas ir prasidėjo bal policija, arba juodrankiai. ”Strahdneeks” redaktorius po šiuo adresu:
savimas, ar rengti gedrg. Ozelas.
Ettoras apšmeižtas
J. PETRAUCKAS
nerališką streiką, ar ne.
Jei nubalsuos streikuot, tai Kapitalistiški laikraščiai Pereitoj nedėlioj atsibuvo 307 4-th, kamp. Dst. štoras
So. Boston, Mass.
85,000 pečkurių pames dar paleido paskalą, buk Etto oarengtos LSS. 162 kp. pra
bą, o streikas apims 52 va ras, kalbėdamas į streikuo kalbos, svetainėj po No 112 i
jančius New Yorko viešbu Salėm st., "Bostone. Kalbė- Į
karų geležinkeliu.
SKAlTYfOJĮI ATIDAI.
čių darbininkus, mokinęs jo drg. P. Grigaitis.
Trumpesnes valandos ir iuos „pridėt į valgius nuodų,
Daugelis skaitytojų teiraujasi per
trumpesnė užmokestis
kada pasibaigs jų prenume
kad išnuodyti kapitalistus.” LSS. 60 kp. svetainėj So. laiškus,
rata.
Tų.
kiekvienas gali žinoti ir
Jersey City, N. J. — Nuo Ettoras prieš tokią apšmei- Bostone pereito nedėldienio be laiško rašymo.
Laikas visuomet
naujų metųŠtandardWatch žą užprotestavo ir kaikurie vakare atsibuvo koncertas yra pažymėtas prie adreso. Tik įsi
žiūrėkite: ant tos raudonos popiereWorks dirbtuvėj sutrumpi laikraščiai tą šmeižimą jau ir paskaita. Pirm koncerto lės,
kur randasi -jūsų adresas, tuoj
no darbo valandas; vietoj 10 atšaukė.
atidarymo drg. Smelstorius paskui vardo yra skaitlinės. Pirmoji
skaitlinė parodo, iki kurio numerio
valandų, kaio dirbo pirma,
paaiškino reikalą protes jūsų
užsimokėta, o paskutinė — iki
dabar pradėjo dirbti tik 8.
tuoti prieš kongresmano kokių metų. Pavyzdžiui, ant jūsų
v
paskui vardo ir pavardės sto
Linksma butų žinia, kad su
Durnetto bilių, reikalaujan adreso
vi skaitlinės ”43-2.”, Tas reiškia,
trumpino valandas, bet ne
tį uždarymo rubežiaus vi kad jūsų prenumerata pasibaigė su
Kel.’” No 43, 1912 metų. Vadinas,
linksma. kad kartu ir moke
siems tiems ateiviams, ku ”paskutinė
skaitlinė reiškia metus, o
stį numušė už dvi valandas.
rie nemoka rašyt ir skaityt. pirmoji laikraščio numerį.
Valandas ei sutrumpino dėl City Hospital ligonbutije Po protesto rezoliucija pasi Daugelis reikalauja, kad pajiešto, kad nerdaug jau nrida- padaryta keletas bandymų rašė suvirs 60 vpatų. Sve kotumėm apsivedimui merginos laikraštij dovanai. Tokie pajieškojimai
rvta viršaus. Mat. darbas išgydyti mikčiojančius žmo tainėj butą susirinkus pub labai
negeras papratimas. Žmonės,
nuo štukų, darbininkai sku nes su pagelba minties suge likos tiek. kiek tik tilpo, to kurie nori sueit į šeimynišką gyve
turi pasipažinti vienas kitą la
biai dirba. O pasekmė to bu- į stijos, t. y. per priminima dėl tu parašų rodos turėtu nimą,
bai arti. Kurie apsiženija gerai ne
užhipnotizuotam
pacijentui
vo tokia, kad netik perdaug
būt daug daugiau. O gal. susipažinę, tankiausiai kįla šeimynoj
jo
senos
praeities.
Bandy

nesusipratimai ir daug persiskiria,
tavoro pridaryta, bet ir mo
nesuspėta nuo visu surinkt. vieni
nuo kitų pabėga. Vienok, jei
mai.
nusisekė
labai
gerai,
j
kestį už ta darbą sumažino.
Reikėtų papeikti kai kū gu kurie būtinai nori per laikraštį
turi užsimokėt po 50c už
Šeši metai atgal už 10 laik Kol kas gydytojai užlaiko rins atsilankiusius, kad pa pajieškoti,
kiekvieną kartą. Taipgi netalpina
didelėj
slaptybėj
ta
savo
rodėlių buvo mokama 60c.,
leidžia koki kvaila juoką me dovanai apgarsinimų biznieriams,
naują
gydymo
būdą.
Te

savininkams arba darbdaviams, nors
o šiandien už ta nati darbą
tarp susirinkusiu ir trukdo jie
ir butų "Keleivio” skaitytojais.
čiaus
yra
žinoma
jau
seniai,
.
tik 29c. Darbininkų čia dir
tiems, kurie susirenka ne Laikraštis vien iš prenumeratos užkad užhipnotizuoti žmonės, iuoktis, bet ko nors pasimo silaikyt negali ir todėl talpinant tą
ba į 1,500.
viską dovanai, negalima butų laik
įėję į taip vadinamą 'Tran kinti.
raštį išleist. Meldžiame ant to at- į
Johnson kalėjime kartu so” stovį, arba hipnotiškąjį
kreipt atidą.
su pačia
miegp. prisimena sau tuos Dr. Charles Fleisher, lai Draugystės, kurios prisiunčiat ap
Johnson. pagarsėjęs savo atsitikimus, kurių kitaip jo kydamas prakalbą pereitą garsinimus balių, meldžiam atkreipt
kad už vieno colio vietą, tu r
kumsčiomis juodveidis, ku-j kiu budu sau prisiminti ne nedėldienį Majestic teatre, atidą,
apmokėt 50c. už kožną patalpintą
ris vos kelios sąvaitės kaip gali. Jeu seniai gydytojai apreiškė, kad žinomasis W. kartą. Kitaip nepriimam arba suant tiek, kiek bus ap
vedė kita baltveide pačią, 14 praktikuoja hipnotizmą dėl Haywood yra pavojingas trumpinsim
mokėta.
sausio likos areštuotas iri patyrimo priežasties nepa žmogus, kuri anot to minėto
Alkoholis ir Kūdikiai.
kartu su pačia pasodintas gydomų, ypač nerviškųjų • filozofo nuomonės reikėtų
Labai
kalėjimam Ji areštavo ant ligų. Taigi ir šiame nau uždaryti. Jis apreiškia, kad Sutaisė Barabošius.
naudinga
knygutė.
Kas
yra
arba
trūkio, netoli Kanados rube- jame kitaip nepagydomų ne Ettoro reikia bijoti, bet
mano
būti
vaikų
tėvu
ar
motina,
žio. Trūkis ėjo iš Chicagos mikčiojimų gydymo bude Havwoodo. Užsipul damas kiekvienas turėtų ją perskaityt 1 5e
i Kanadą ir spėjama, kad pavartojama tas pats hip-; ant Havwoodo, Dr. C. Flei
Johnsonas dūmė iš Suvieny notizmas. tik nėra da žino sher pasakė, kada ’T. W. W.
tu Valstijų nuo teismo, į ku ma priežastis, kodėl primi-i žmonės nėra laukiniais žmo-(
Ei, Vyrai, visi pas
ri jam neužilgo reikėjo sto nimas pacijentui jo praei-i nėmis.” Labai su tuo sutin
YUDEIKO!
ti. Jis yra kaltinamas už ties atsitikimų sunormali- i kame, nes jeigu tai butų Jis užlaiko gera Restauraciją, vi
užlaikvmą nedoru namų ir zuoja nervinę sistemą ir pa laukiniai žmonės, tai po sokios rūšies Alaus, Degtinės,
tik uždėjus $30.000 kauci daro ji sveiku. Išgydomi vi nams kapitalizmo tyranijos
Vyno ir Cigarą.
jos iki teismui buvo paleis sokio amžiaus ir visaip gy apginėjams lengva butų
Prieinamiausią ir parankiausia
vieta lietuviams.
venanti
žmonės.
Gydytojai
tas. Johnsonas teisinosi, kad
juos pavergti. Bet, kad da
jis važiavo į Kanadą tik su ta psychologiios moksle bar tie žmonės supranta sa 304 Broadvay ir 259 D streets,
nauja, natirima laiko slaptv- vo žmogiška vertybę ir ži
reikalais.
SO. BOSTON, MASS.
hai dėl žinomu priežasčių,
savo reikalus, tai po
Baisi parako ekspliozija kurias sutveria kapitalizmo no
nams Fleisheriams rodosi,
Hazardville, Conn. — 14 sąlygos, liepiančios rupes- iog būtinai reiktų iškarti
sausio parako eksnliozijos tin<rqi nnn kitu savo patiri-1 „pavojinguosius” tu žmonių
Tel. So. Boston 784.
čia liko išardyti 5 dirbtuvės mus slėpti, kad galima butų mokytojus.
Parduoda pigiai N'amu s
namai, prie ko du žmonės li pasipelnyti.
J. H. C A R R
ko užmušti ir vienas sužeis
Ateinančio] nedėliok 26 d.
tas. Ekspliozija buvo taip Salvatore Anasoni likosi sausio So. Bostono Cuker Parduodu Namus, Inšinrinu ir
padarau Morgičius.
smarki, kad nėr pusę mvlios mirtinai, o Michael. Lembo; nės darbininkai turės dide
840 DORCHESTER AVĖ.,
aplinkui netik langu stiklai ir Dominika Lembo gana j les prakalbas ant Mavnard
SO. BOSTON, MASS.
išbirėjo visuose namuose, i pavojingai pažeistais smar-l Hali, kampas D ir Silver sts.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.).

Vietines Žinios

liuk egzeinpliorą Severus Kalendoriaus 1H13 metams arčiausioj
aptirtoj. Dumia jį dykai, pareikalavus.

Svarbiausia Priežastis
nuolatiniai besi dūlinančio reikalavimo ir populiariskumo gyduolių vadinamu.

v

s;-

Severos Balsamas
Plaučiams (Severa’s Balsam for. Longs)
yra pastebėtinose pasekmėse, paėmus šiuos vais
tus tokiuose atsitikimuose, kada reik prašalint ko
sulį, užkimimą, katara, krupaarba kokliušą. Pamėgiakit, tai persitikrfnsit. Kaina 25 ir50centu.

Severos vaistai yra geri ir geri visiems. Parsiduoda
aptiekose. Jeigu jusu aptiekorius neturi ju ir neno
ri jums partrauki, tai rašykit mums. Gydytojo pa
tarimas dykai.

W. F. Severą Co. ““X"5
Lietuviai Temykite!

Phone Canal 3762.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokių
Pirma Lietuviška Mokykla Ame
rikoj. Prof. Julius kaip išmoki
na, tai niekas taip negali išmokint niekur kitur.
[8]
PROF. JULIUS SILSKO
1836 S. Halsted st., Chicago, III.
Nuo 9 ryto iki 11 vak.

;

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.

W Umaviria ir J. Almonaitis
151 Ferry st., Newark, N. J

EDVARD DALY, savininkas
18 Broadway> S Boston, Mass.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA

Galite reikalaut iir per laiškus,
o męs per ekspresą gydules prisiusim.

linija.

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., į Liepoją 11 dienų.
$33.00
III klesa
$35.00
$45.00
II klesa
$50.00
$60.00
I klesa
$70.00
Czar — Sausio (Jan.) 25 d.
Russia Vasario (Feb.) 8 d.
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas
musų agentus:

M. Gaili van Co.
*

Užlail--- geriausį

Elip, Vyną, Likierius ir
kitokius gardžius gėrimus
o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite
gražų patarnavimą.

362 2nd st-.

So. Bcstcn.

Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Męs perkėlėm savo krautuvę iš
Brooklyno į NEVY ARK? N. J. Už
laikome visokius papuošalus, t. y.
ziegorius, ziegorėlius auksinius, sidabrinius ir paauksuotus, su gerais
viduriais Elgin’o ir Woltham kom
panijų. Taipgi męs išdirbam pats
visokius žiedus ir ženklelius dėl
draugysčių. Taisom visokius laik
rodžius amerikoniškus ir seno krajaus.
Musų krautuvėj galima
gauti ir visokių MUZIKALIŠKŲ
INSTRUMENTŲ, kaip tai Skripkų, Armonikų, Klarnetų, Triubų.
visokių Knygų, Popierų ir Religiš
kų daiktų. Užsakymus nusiunčiam visur ir viską atliekam at
sakančiai, nes tą biznį varom jau
25 metai.

■

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

H. F. CORCORAN & CO.
14 Third st. kampas A. S. Boston, Mass.
DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.

ją. j

.

j

• •

•

koks tik kada nors ant

Didziausis atpiginimas
degtines ir vynų
1
buvo padarytas.

1 kvorta CONVE CLUB WHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2.00.
1 Bonka BRANDĖS arba DEGTINĖS 75c. 1 kvorta PORTVVIN’O 25c.
1 kvorta SHERRY VVINE 25c.
Męs parduodame viską sykiu tik už................................................

S l .00.

DYKAI!
Sudėk bile numerį nuo 1 iki 9 į kiekvieną ratelį, kad
išeitų 20, skaitant bile iš katros pusės. Nevartok tą
pačią skaitlinę daugiau, kaip vieną sykį ir prisius*
savo^darbo rezultatą.
Kas padarys teisingai tą uždavinį, męs nusiųsim
jam retį vertės $15.00. už kurį galima gauti auksinį
vyrišką laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 metų, arba
moterišką su retežėliu ir brolioku. Taipgi pasiųsime
katalogą? iš kurio galima išsirinkti bile laikrodėlį ar
retežėlį? kokie kam patinka. Toji oferts tik trum
pam laikui padaryta, todėl pasinaudokite proga ir
rašykite tuojaus, įdėdami krasos ženklelį dėl katalogo prisiuntimo.
(6)

HOME CREDIT CO.
502E 16*street, Dept. 23,
New York. N. Y.

