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Iš Rusijos. ZINiuSIS VISUR.
Beilio laiškas.

Kaip buvom jau pereitam 
numerije rašę, Mendel Bei
lis išvažiavo jau Palestinon, 
senon žydų tėvynėn, kur mi
lijonierius Rotšildas nupir
ko jam ūkę. Dabar gi atei
na žinia, kad kelionėj Beilis 
sunkiai apsirgo ir kad išva
žiuodamas iš Kijevo jis pa
rašė į Londono tarptautis- 
ką žinių biurą laišką, kuria
me jis apskundžia pasauliui 
rusų nežmoniškumą ir nea
pykantą linkui žydų. Štai 
kaip tas laiškas skamba:

”Kada pasibaigė mano by
la, aš tikėjausi, kad išbuvus 
man pustrečių metų kalėji
me, dabar aš busiu liuosas 
kaip ir kiekvienas žmogus, 
vienok taip nebuvo. Iki šiai 
dienai aš negalėjau pasiro- 
yti ant gatvės be pavojaus 
savo gyvasčiai.

“Žmonės, kurie surengė 
mano bylą kaltindami mane 
ritualėj žmdgžudystėj, ne
gali nurimti net ir dabar, 
kuomet aš išteisintas. Jie 
vis da skelbia tą biaurų me
lą. buk Juščinskų vaikas bu
vo tikrai žydų nužudytas ir 
sukelia tokį padėjimą, kad 
pavojus gresia žydų gyvas
čiai abelnai. o mano ypatin
gai.

"Gyvenimas tokiose aplin
kybėse yra negalimu ir aš e- 
su priverstas apleisti Rusi
ją, draugus ir gimines, o ke
liaut tenai, kur žydas gali 
gyvent taip laisvai, kaip ir 
kiekvienas žmogus.”

Toliaus jis sako, kad jis 
visuomet bus pasirengęs at
važiuoti Kiievan vėl. ieigu 
ri reikėtų čia kaino liudinin- 
K) suradimui tikrojo Juš- 
č.nskio užmušėjo. Jis galįs j 
liudyt, kad jis žino tiktai 
tiek, jog policija jį areštavo, 
laikė ii kalėjime, paskui jį 
teisė ir išteisino.

Amerikon Beilis nevažia
vęs dėlto, kad jaučiasi labai 
silpnos sveikatos. Teatrų 
savininkai iam čionai siūlę 
didelius pinigus, jeigu jis at
važiuotų rodyties ant pa
grindu.

Beilio bylos atbalsiai.
Kaip rusų vyriausybė 

rėjo Beilį nubausti ir kaip 
jai nemalonus jo išteisini
mas, tai parodo šitie faktai: 
Beilio apgynėjas gabiausis

no-

VĖL VIENAS STEBUK
LAS SPROGO.

"Stebukladarė” pasodinta 
kalėjiman.

Laikraščiai praneša iš Au
strijos šitokį atsitikimą: 
Miestelije Laibach atsirado 
kokia tai moteris, kuri apsi- 
šaukė esanti “šventa” ir pra
dėjo daryti “stebuklus.” 
Pradėjus melstis ji taip įsi
karščiuodavo, taip susijudin
davo, kad per jos veidą ir 
rankas pradėdavo riedėti la
šai ne prakaito, bet kraujo.

Tą "stebuklą” kunigai 
plačiai išgarsino bažnyčiose. 
Tą "šventąją” teikėsi aplan
kyti net Bosnijos arcivysku- 
pas Stadler ir kiti pralotai. 
“Šventoji" apsigyveno vie
noj klebonijoj, Laibach’o 
mieste, ir pradėjo ją lankyt 
dievobaimingi žmonės. Pri- 
taisvta didelė dėžė pinigams 
dėti “ant Dievo garbės,” 
kaip tai kiekvienoj “stebuk
lingoj*’ vietoj esti, ir minių 
minios plaukė iš visų kraš
tų. Prie klebonijos kasdie
na buvo didžiausis atpuskas. 
Kunigai vaikščiojo tarp 
žmonių ir ragino vis daugiau 
aukauti. Ir skambėjo tam- 

i siu žmonelių grašiai karbon- 
i kon.

Ir kažin kaip ilgai žmonės 
butų apgaudinėjami, jei ne
būtų patėmyta, kad šitiems 

į "stebuklams” kas diena be
veik perkamas skerdykloje 
šviežias veršio kraujas. Tuo
jaus “stebukladarė" tapo a- 
reštuota ir atiduota teisman, 
kur ir išsiaiškino visa apga
vystė. Laibach’o teismas nu
teisė apgavikę 10 mėnesių 
kalėjimo.

Teisme ji pasisakė, jog tū
las laikas tam atgal ji buvo 
kapucinų vienuolyne Flumėj 
ir tenai tų “stebuklų” išmo
ko. Ji norėjusi nuo to atsi
sakyti, bet tenai ją padrąsi
nę, kad tas daug naudos at
neš bažnyčiai, o jai garbę ir 
gal būt “šventos” vardą.

Sudėtos žmonių aukos ė- 
jo kapucinų vienuolynui, te
čiaus ji galėdavo ir sau tiek 
pasiimti, kiek tik jos reika
lams reikėdavo.

Šis atsitikimas dar 
pasauliui parodo, kaip dva

Kijevo advokatas, bylai pz- apgaudinėja liaudį
sibaigUs likos prašalintas iš ’....... " ~
advokatų tarpo su atėmimu 
visų advokato teisių. Tuo- 
tarnu Beilio persekiotojas 
prokuroras Čaplinskis pa
keltas i pirmo laipsnio vy
čius švento Stanislovo orde
rio ir paskirtas i senatorius.

Kruvinojo Nedėldienio 
apvaikščiojimas.

Peterburgas, 
jimui Kruvinojo Nedėldie
nio Peterburgo darbininkai 
šįmet apskelbė visuotiną 
streiką ir surengė milžiniš
ką demonstraciją. Einant 
demonstracijai Nevos Pros
pektu su muzika ir revoliu- 
cijoniškomis dainomis, už
puolė policija ir išsitraukus 
kardus pradėjo demonstran
tus vaikyti. Paskui daug 
demonstrantų areštavo. Bu
vo ir sužeistų. Demonstra
cija likos išvaikyta.

Kiekvienas stebuklas yra 
niekas daugiau, kaip tik ap
gavystė. mulkinimas žmonių 
ir gaudymas pinigų.

Paminė-

Japonų profesorius papildė 
“hara-kiri.”

Kagošima. Japonija.—Vie
tinės meteoroliogiškosios ob
servatorijos profesorius Fu- 
sakiohi Omari papildė “ha
ra-kiri.” tai yra. persipiovė 
sau pilvą ir išleido vidurius, 
kas Japonijoj skaitos* gar
binga mirtimi. Spėjama, kad 
observatorijos viršininko 
savžudystės priežastimi bu
vo aštri kritika, kuri pasi
pylė ant jo iš visų pusių už
tai, kad jis neteisingai pain
formavęs Sakura salos gy
ventojus apie vulkano pavo
jų. Jis pranešęs, kad jokio 
pavojaus nesimato, o tuo 
trpu atsitiko baisiausi kata-

strofa. Sakura gyventojai 
neteko visko, ką tik jie tu
rėjo. Jie paliko be maisto, 
be pastogės, be jokios savas
ties, paliko ant plikų laukų 
ir kenčia didžiausi skurdą. 
Kaimai ir miesteliai likos 
nušluoti ugnies, arba guli 
gružuose.

Anglies išvežiotojų streikas.
Londone jau kelinta sa

vaitė streikuoja anglies išve- 
žiotojai, reikalaudami nuo 
18 iki 20 centų daugiau už 
toną. Pakol oras buvo šil
tas, tas jų streikas buvo vi
sai nežymus, bet užėjus stai
ga dideliems šalčiams, Lon
dono gyventojai atsidūrė la
bai keblam padėjime. Te- 
čiaus vieton išpildyti strei
kuojančių reikalavimą, lon- 
doniečiai nutarė sekti Leeds 
miesto gyventojų pavyzdi, 
kurie, sustreikavus ten mie
sto šlavikams, elektros ir 
vandens darbininkams, pa
tįs užėmė streikuojančių 
vietas ir tol dirbo, kol strei
kas likos sulaužytas.

Taip dabar atsitiko ir 
Londone. Visi gyventojai 
liko streiklaužiais. Turčiai 
išvažiavo su savo automobi
liais, karietomis ir kitokiais 
vežimais, pradėjo krauti an
glį poniškomis savo ranko
mis ir patįs vežti ją namo. 
Medikai-studentai baltuose 
savo rūbuose taipgi krauna 
anglį ir veža į ligonbučius. 
Frakuoti viešbučių patar
nautojai daro tą patį. Net! 
moteris veža anglį, žodžiu, 
visas Londonas pradėjo ske- 
bauti.

Baisi nelaimė Japonijoj.
Kuomet šiaurinėj Japoni

joj apie milijonas gyvento
jų badauja dėlei neužderėji- 
mo ryžių, pietinėj Japonijoj, 
ant salos Sakura atsivėręs 
vulkanas užpylė visą apielin- 
kę ugnimi ir pelenais, o že
mės drebėjimas pabaigė su
naikinimo darbą. Pabėgę 
gyventojai sako, kad nuo že
mės drebėjimo ir vulkano iš
siveržimo žuvo nemažiau, 
kaip 10.000 žmonių.

Anglija mobilizuoja Airijoj 
kariumenę.

Londonas. — 24 sausio pa
sklydo čionai gandas, kad 

svki valdžia slapta įsakiusi vi- 
* siems kariumenės viršinin

kams Airijoj būti pasiren
gusiems prie mobilizacijos. 
Mobilizacija kariumenės Ai-! 
rijoj galinti prasidėti bile 
diena.

Tas jau išrodytų lyg kad 
Anglijos valdžia rengtųsi 
prie malšinimo airių sukili
mo, prie kurio Airijos naci- 
jonalistai senai jau rengiasi.i

Grasina lokautu 200,000 
darbininkų.

Londono namų statymo 
kompanijos liepė savo dar
bininkams unijistams pasi
rašyti po kontraktu, kad jie 
be jokio klausimo sutinka 
dirbti išvien su ne-unijistais. 
Darbininkai atsisakė ta rei
kalavimą išpildyti, o kom
panijos pasakė, kad jos ap
skelbs lokautą, paleis visus 
ni o darbo. Toj išdirbvstėje 
Londone yra 200,000 darbi
ninkų.

IS AMERIKOS.
Angliakasių suvažiavimas.

(Nuo mųsų korespondento.)
Indianopolis, Ind., 23 sau

sio. — Suvažiavime žymią 
vietą užima socijalistai. W. 
Virginijos ir Colorados dist- 
riktai yra socijalistų ranko
se. Su važia veime socijalis
tai pakėlė tokius klausimus, 
kad net ir unijos prezidentas 
p. White dreba.

Šįryt atidarius posėdį Co
lorados streikierių atstovas 
Davis padainavo streikierių 
kovos maršą, gaida kaip 
“The Battle Cry of Free- 
dom.” Daina padarė gilų į- 
spudį ant delegatiĮ

Suvažiaviman yra atvež
ta iš Colorados viena šėtra 
(būda), kokiose tenai išva
ryti iš namų streikieriai gy
vena, ir visi angliakasio į- 
rankiai: geriami puodukai, 
blešinės, šupelė ir skerpiuvė 
— viskas sukapota kulipko- 
mis. Šėtroj yra 147 skylės 
nuo mašininės kanuoiės ku- 
lipkų. Toj Šėtoj buvo už
muštas streikuojantis ang- 

i liakasis John Ure ir sužeis
tas 16 metų jo sūnūs, kuriam 
per kojas perėjo 9 kulipkos. 
Tokius darbus Coloradoj at-1 

i lieka pašaukta gubernato
riaus milicija ir nusamdyti 
kompanijos žmogžudžiai.

Akyvaizdoj tokių faktų, iš 
pradžios norėta net visą su
važiavimą perkelti iš India- 

| nopolio į Colorados valstiją, 
kur eina tokia baisi kova.

Suvažiavimas priėmė ke
lias svarbias socijalistų re
zoliucijas. Vienas iš tų rezo
liucijų reikalauja nacijona- 
lizavimo visų darbo įrankių, 
o ypatingai anglies kasyklų.

Daugelis delegatų savo 
kalboje ragino remti Socija
listų Partiją, nurodydami, 
kad tik su socijalistais eida
mi darbininkai galės išsi- 
liuosuoti iš tokios kapitaliz
mo vergijos, kokia viešpa
tauja Coloradoj ir kitur. 
Jiems karštai suvažiavimas 
plojo.

Socijalistai išplatino daug 
savo literatūros.

Kitam "Kel." numerij bus 
apie tai plačiaus.

Kova su žmogžudžiu.
Maysville, N. Y. — Ed- 

vvard Bearslev, kuris užmu
šė žmogų užsibarikadavo sa
vo namuose ir neprisileido 
policijos. Vieną sykį jis 
bandė užpakalinėmis dūri-i 
mis ant pilvo iščiuožti, bet 
pradėjus policijai šaudyt, 
smuko atgal, užsidarė ir gi
nasi. Namas aplinkui apsta
tyta ginkluota policija ir tik 
po devynių dienų apgulimo 
Beardsley pasidavė.
Unija priešais policijos laz- Į 

das.
New York. — Suvienytos 

unijos padavė naujai išrink
tam majorui Mitcheliui savo 
reikalavimą, kad šisai už
draustų policijai vartoti laz
das ant žmonių. Unijos sa
ko, kad policija ir detekty
vai nepaiso tikrų piktada
rių, bet ramiems gyvento
jams yra stačai pavojingais. 
Reikalaujama, kad butų su
organizuota miesto konsta- < 
bulariia. nes policija žmonės 
nepasitiki. i

I
i

Darbninkų jiega Amerikoje.
Paryžiaus dienraštis 

“L’Humanite“ apskelbė pa
sikalbėjimą su p-le O’Hare, 
Amerikos Socijalistų Parti
jos atstove tarptautiniame 
socijalistų suvažiavime Bru- 
xelije. Ten sakoma, kad A- 
merikos Soc. Partija pergy
venusi krizį 1913 m., kuomet 
iš partijos atsimetė sindika- 
listai, tečiaus nors partijoje 
teliko 80,000 narių, po atsi
metimo sindikalistų, iš 120- 
000 įaugo į 130 tūkstančių 
narių. Tuo pačiu tarpu sin
dikalistų organizacija, vadi
nama I. W. W. šiuo laiku ne
turi daugiau, kaip 14,000 na
rių. Gi kitos profesionalės 
unijos turi sykiu imant 3 
milijonus narių.

Pusę darbininkų atleido.
Washington. — Kongres- 

monas iš Pennsylvanijos J. 
H. Moore perskaitė kongre
se laišką nuo Baldwin Loco- 
motive Works korporacijos 
prezidento, kame praneša
ma. kad išdirbystė turėjo at
leisti pusę darbininkų iš sa
vo dirbtuvių. Prieš metus 
laiko toj išdirbystėj dirbo 

19,300 darbininkų. Nuo lie
pos mėnesio iki rugsėjo at
leista 2 tūkstančiai; nuo 

• rugsėjo iki gruodžio 3 tūks
tančiai. Gruodžio mėnesije 
paleista 4 tūkstančiai. Li
ko tik 10,400. bet sausio mė
nesije irgi nekaip pasirodo, į 
ir keliatas tūkstančių, regis,! 
bus atleista nuo darbo.

Tyrinės visos šalies darbi
ninkų bruzdėjimą.

New York. — Jungtinės Į 
valdžios komisija 15 sausio 
pradėjo čionai tyrinėti bu
vusio rubsiuvių streiko prie
žastį. Toks tyrinėjimas eis 
visoj šalije. Komisija norin
ti surasti, kodėl pastaruoju 
laiku visoj šalije prasidėjoj 
toks bruzdėjimas tarpe dar
bininkų. Mat, tie ponai daj 
nežino, kad darbininkai ne
gali pragyventi už tokia al
gą, kokia jiems dabar dirb
tuvėse mokama. Iš kalno 
galima pasakyti, kad iš to 
tyrinėjimo naudos nebus.
Vyskupas suspendavo kuni

gą atstovą.
Francuzų parlamente bu- 

į vo vienas kunigas, vardu Ju- 
les Lemire. Dabar vyskupas 
Lille jį suspendavo, nes jis 
nenorėjęs klausyti Romos 
Įsakymų, o veikė pagal savo 
įsitikrinimo, kaip jam liepė 
io sveikas protas. Būdamas 
kataliku, turi klausyti mat 
Romos.

Uždarė išdirbystę.
Baltimore, Md. — Po 17 

metų gyvavimo Maryland 
Steel Co. garinių pečių išdir- 
bystės čionai, kur dirbo a- 
pie 2,500 darbininkų, tapo 
uždaryta. Minėtos išdirbv- 
stės fabrikos viršininkai kal
tina šalies administraciją už 
numušimą muitų ant įveža
mų darbų.

Užgriuvo kasyklą.
Pittston, Pa. — Erie Coal 

Co. kasykloj No. 8 atsitiko 
ekspliozija 16 sausio iš už
griuvo sujudinta žemė, už
tverdama šešiems darbinin
kams lišejimą. Tečiaus po 
dviejų valandų darbo penkis 
pasisekė išgelbėti; šešto ne
rado.

South Boston Savings Bank’a
Paliudijimas apie Bankos stovį 
baigianties Sausio 20 dienai 1914.

ŠALTINIAI:
Mortgadžiai............................... $4.162092.00
Paskolintu žmonėms................1,!>42.000.00
Miestu ir miesteliu bondsai 1,162.000.00
Miesteliams paskolinta................ 15.000.00
Am. Telef. ir Tslg Co. bonsai 46,387.50 
Geležkeliu bondsai. 
Bankose įvesdinta.. 
Bostono Term. Co.. 
Bankos namas .... 
Įvairumynai.............
Uždirbta kolektuojant skolas .. 9.092.50 
Žemės nuosavybė.................................787.75
Pinigais........................................ 286.601.63

IŠMOKĖJIMAI:
18-pozitai žmonių...................  8,284,618.71
Gvarancijos Fondas ............... 410,650,06
Uždarbis ir trotos.................... 198.371.92
Mnrlgadžiai neišmokėti................7,000,00

.. 1,051,568.75

.........24,600.00

.... 150.(00.00

........ 50.000.00

............... 510.50

Viso 8,900.640.63 Viso 8,900.640.6a

Bostono Bankų Komisijonierius Thorndike peržiūrė
jęs stovį Bankos, sako: “South Bostono Taupinimo_ Banka 
yra geriausiam stovyje, ir nėra mažiausios abejones kas- 
link Bankos finansinio tvirtumo. Banka yra tokiame pat 

. padėjime, kaip ir visuomet pirmiaus ir gali išmokėt dolerį 
į dolerį už padėtus pinigus. Knygos ką tik peržiuretos 
Departamento Komisijonierių; jeigu tik būt buvę kas-nors 
netvarkoj, tad apsaugojimui žmonių pinigų, Banką butų 
paimta valdžios globon. Peržiūrėjimas knygų aiškiai liu
dija, kad Banka yra tvarkoj ir geramfinansiniam stovyje 
taip, kad nė mažiausio nužiūrėjimo nėra kaslink bankruti- 

įjimo”.
Todėl neklausykite paskalų ir kurie išsiemete pinigus, 

neškite atgal padėti į šitą Banką.
GEORGE A. TYLER, prezidentas.

Kruvinos riaušės kalėjime.
McAlester, Okla. — Per-: 

e oj savaitėj valstijos kalė
jime čionai į vyko kruvinos 
riaušės. Tris kaliniai pa
baigę vakare darbą nutarė 
bėgli. Išėję iš dirbtuvės jie 
nuvvko užveizdos ofisan, i 
pas kurį randasi nuo didžių
jų vartų raktai, ir tuojaus 
jį užklupo. Užveizda norė
jo da gintis, bet kaliniai jį 
parmetę ant žemės, suvary
dami krūtinėn 3 revolverio 
kulipkas. Apsidirbę su už
veizda, kaliniai užpuolė ant 
jo pagelbininko. kurį toks 
pat likimas patiko.

Šūviai sujudino visą kalė
jimą. o taipgi ir praeivius. 

• Kaliniai tuo tarpu leidosi 
įbėgti su revolveriais ranko- 
įse. Kai kurie praeiviai kė
sinosi juos sulaikyt, bet tie' 
tuojaus krito nuo šūvių, ku
rių kaliniai niekam nesigai
lėjo, kas tik bandė jiems 

j kliudyti.
Ir taip likos 

žmonės: John Thomas, bu
vęs apskričio teisėjas; H. 
Drover, Bertillono departa
mento superintendentas; P. 
Quates, kalėjimo užveizdos 
pagelbininkas, ir F. Gold- 
frey, kalėjimo užveizda; to- 
liaus nuo kalėjimo sargybos 
kulipku krito 3 kaliniai: C. 
Reed, T. Lane ir C. Koontz. 
Be to da vienas kalėjimo 
sargas ir du praeiviai tapo 
sužeisti.

Tas visas atsitikimas at
sibuvo į kelias minutas, to
dėl ir žmonių nedaug aplin
kui tebuvo; tik vėliau, kada 
išsiplatino gandas, žmonės 
pradėjo rinktis tūkstančiais. 
Sargyba apsupo visą kalėji
mą, kad neištruktų daugiau 
kaliniu, nes visi išrodė labai 
susijudinę, lvg laukdami 
tik progos, kad smukti lau
kan. O kaliniu išrišo kalė
jime randasi 1,500.

Iš kur sukilę kaliniai gavo 
revolverius, tai paslaptis, Į 
kuri iki šiol da neišsiaiškino. į

Išteisino.
Philadelphia. Pa. — Laike 

paskutinio streiko čia tapo 
nušautas A. Kaplan, žydas,

kuris buvo išėjęs ant pike
tų. Liudininkai sakė, kad 
ji nušovė tūlas A. Cortez, 
kuris ir buvo areštuotas. 
Taigi 15 sausio buvo nagri
nėjimas ir Cortez likos ištei
sintas. Tuo tarpu streikie- 
riai visai nekalti kemšami 
kalėjiman.

Užmušė 100 avių.
Waverly, N. J. — Pasa- 

žierinis Pennsylvanijos trū
kis, bėgdamas Į Vakarus 50 
mylių Į valandą, užkabino 
šonu traukini su gyvuliais. 
Visas traukinis baisiai susi- 
krėtė; nelaimių su žmonėmis 
nebuvo. Ant gyvulių gi 
traukinio užmušta 100 avių 
ir sužeistas pečkurys.
Išgelbėjo nuo sušalimo su- 

virš 1,000 žmonių.
New York. — Kad gelbėti

nuo sušalimo gatvėse miesto 
majoras Įsakė miesto lai- 
vuosna suleisti nakvynėn be
namius. Laike praėjusių di
delio šalčio dienų, laivuose 
rado nakvynę suvirš tūks
tantis benamių žmonių, ku
rie tokiuo budu likosi išgel
bėti nuo mirties gatvėse, nes 
pas juos nebuvo nė penkių 
centų, kad galėtų kur nusi
samdyti sau grioli. Ir sako
ma, kad Amerikos tauta tur
tingiausia pasaulija.
Numuša darbininkams algą.

Pittsburgh. Pa. — West- 
inghouse Electric Co. valdy
ba pranešė savo darbinin
kams, kurių ji turi 2.000, 
kad visiems numuša ant 
16V> nuošimčių algą.

užmušti 7l

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

Su pagarba.
“Kel.“ Administracija.



Peržvalga. =
Pranašauja Romanovu di

nastijos išnykimą.
Einantis Londone laikraš

tis "Free Russia," pašvęs
tas daugiausia Rusijos rei
kalams gvildenti, neseniai 
patalpino straipsni, kuriame 
pranašaujama, jog dabarti
nis Mikė bus paskutiniu Ru
sijos caru 
minės. Ir

"Jaunas
caro sūnūs.
liga — kaulu džiova — ir vos 
tik kelis mėnesius galės gyven
ti. Pats gi caras liko melan
cholijos auka, kuomet jo vie
nintelė pasaulije draugė — ca- 
rienė — yra galutinai iširus 
nerviškai.

"Todėl kila klausimas, kas 
bus Mikalojaus II Įpėdiniu, ar 
gal buvs jis paskutiniu Rusijos 
autokratu? Jo dukteris negali 

užimti sosto, nes Povylas I. ne
apkęsdamas savo motinos. Ka
tarinos Didžiosios. Įvedė toki i- 
statymą. sulyg kurio moteris ne
gali Rusijos valdyt.

"Todėl, dabartiniam carui pa
sitraukus. sostas turėtu pereiti 
jo broliui Mykolui. Bet ir tas 
nėra galimu, nes Mykolas išsi
žadėjo savo teisių prie sosto ir 
vedė 'žemesnės' luomos moterį, 
su kuria jis dabar gyvena išgui
tas užsieni je.”

Tokiuo budu iš Romano
vu giminės ir nėra Įpėdinio 
caro sostui. Bet gali būti, 
kad jo ir nereikės...

iš Romanovų gi- 
štai kodėl:
Aleksis. vienatinis 
serga neišgydoma

’s. Jis išstatė mimozą 
;s augmuo) ant karščio, 
lapai susisuko ir 

kraipė, tartum nuo 
mo. "Tai paprasta mecha
niška veikmė." sako skepti
kai. "Ne. tai prirodymas, 
jog augmuo jaučia." sako 
Chassaigne. "kadangi to ap
sireiškimo męs nematom, 
kuomet mimoza numarin
ta."

Chassaigne patalpino mi
mozą i stiklinį indą, kuris 
varžtai užsidaro. įdėjo ga
balėlį vatos chloroformu su- 
laistęs ir laikė ją taip visą 
valandą. Lapai jos nuvyto 
ir visas augmuo išrodė gi
liai miegąs. Išstatyta dabar 
ant karščio mimoza pasiliko 
be permainų. Vadinas, da
bar ji numarinta ir karščio 
nejaučia.

Tokius bandymus 
saigne darė su įvairiai 
menimis ir vis buvo ta 
t i pasekmė. Jis sako:

"Manoma, kad augmenis 
gali Įausti skausmo dėlto, 
neturi nervu. Bet dabartniai 
psichologai pradeda klausti, kas 
ištiesų nervai yra? Daugelis 
mano, jog tai yra vien tik pra
tęsimas protopliazmos. perkeis
tos formoje ir pritaikytos prie 
atlikimo tam tikrų funkcijų. Jei
gu taip, tai augmenų protopliaz- 
ma gali puikiai veikti kaipo pra
dinė nervų sitema. ir be abejo
nės aš tatai savo bandymais pr? 
rodysiu.”

išsi- 
skaus-

Chas- 
s aug- 

pa-

ne-
kad

Chicagos Žinios

Ar galima valgyt žmogieną?
Vienas francuzų daktaras 

iš Lyon'o paskelbė savo te
oriją. kad žmogaus mėsa y- 
ra geriausiu maistu. Ar jis 
jos ragavo, to jis mums ne
pasako. Jis remia savo te
oriją tuomi. kad žmogaus 
mėsa viduriams yra labai 
lengva suvirinti ir daug tu
ri maistingų dalių. Męs bū
tume daug sveikesniais, jis 
sako, jei męs liktume kani
balais ir pradėcume valgyti 
žmogieną, vietoje augmenų 
ir daug žemesnių gyvūnų1 
mėsos.

Ir taip kalba mokytas 
žmogus — daktaras. Jis 
pražiopso tyrinėjimais į- 
steigtą faktą, kad visos ka
nibalų veislės, kurios maiti
nasi žmogiena, yra labai sil
pnos. Kad ir užtektinai jie 
turėtų žmogienos, jie visuo
met serga chroniškąją dis
pepsija.

Ir kiekviena gyvūnų veis
lė veda mus prie konkliuzi- 
jos, kad tas francuzų dakta
ras klysta savo tvirtinimuo
se. Nes gyvūnai, kurie mai
tinasi augmenimis, visuomet 
yra riebesni. švaresni ir 
daug švelnesni už tuos, ką 
maitinasi mėsa. Taip yra 
netik gyvūnų, bet ir paukš
čių pasaulije.

Antra vertus, iš kurgi tą 
žmogieną imti? Daktaras 
apie tai nutyli.

Arčiausis žingsnis 
kanibalizmo, pire kokio ci
vilizuotas žmogus gali kar
tais prieiti, yra valgymas 
beždžionių mėsos. Prie to 
tankiai esti priversti gamti
ninkai. keliauninkai ir kito
kie tyrinėtojai. Žmonės, 
kurie buvo tokiose aplinky
bėse, pripažįsta, kad bež
džionės mėsa labai gera ir 
gardi, tečiaus visi jie sako, 
kad kas syki šovė beždžionę, 
tas daugiau šauti nenorės, 
nes sužeista ji taip verkia ir 
vaitoja, kaip mažas kūdikis.

prie

Prirodymas. kad augmenįs 
jaučia.

Ar gali žiedas jausti? Tai 
yra klausimas, kuriuo pas
kutiniuoju laiku labai yra 
užsiėmę francuzų psicholo
gai.

M. L. Chassaigne tiki, jog 
augmuo gali jausti ir jau
čia. Tą nuomonę jis pama
tuoja gana Įdomiais bandy-

Sumanė, kas senai jau su
manyta.

Chicagos "Drauge" 
sumanymas suvienyti 
Amerikos lietuvių draugijas 
i vieną federaciją.

Naujam "Draugo" redak
toriui. matyt, nežinomas 
faktas, kad tas sumanymas 
senai jau sumanytas ir išda- 
lies buvo jau pradėta jis gy- 
veniman vesti. Apie 30 
draugijų iš Įvairių miestų 
buvo jau susivienijusios po 
vardu "Lietuviškų Pašelpi
mų Draugijų Sąryšis Ame
rikoje* ir buvo net Įstojimo 
pinigus sumokėjusios. Bu
vo išrinkta centro valdyba 
ir organizacija apie porą 
metų gyvavo. Bet, matyt, 
da negatava tokiai organi- 

i zacijai dirva, kad ji negalė
jo prigyti.

Ir ištiesų. ką čia svajoti 
apie susivienijimą visų 
drauijų Amerikoj, kad tos 
draugijos negal da savo mie
stuose susivienyti, bažnyčia 
stovi tarp ju nepereinama 
siena.

tilpo 
visas

ir"Kruvinas Nedėldienis” 
tautininkų laikraštija.

Kaip visuomet, taip ir šį
met. Amerikos lietuviai pla
čiai rengia prakalbas pami
nėjimui Kruvinojo Nedėl- 
dienio, kada 1905 metuose, 
9 (22) sausio caras įrengė 
darbininkų skerdynę prieš 
savo rūmų langus, tas at
sitikimas giliai Įsidėjo Į pro- 
letarijato širdį ir negreit 
bus užmirštas. Rusijos iš
eiviai ir Amerikoj gyvenda
mi kas metai jį pamini. Ir 
ištiesų. kaip galima tokią 
kruviną maudynę užmiršti? 
O tečiaus "rimti” musų tau
tininkų laikraščiai rimtai 
užmiršo. Nors visur ren
giama apvaikščiojimai ir so- 
cijalistų laikraščiai rašo at
siminimus iš tų kruvinųjų 
dienų, musų tautiečių laik
raščiai. rodos, to ir matyt 
nemato, išskiriant jei patal
pina vieną kitą savo kores- 

Įpondentų melagingą kores- 
i pondenciją, kurioj apšmei- 
. žia socijalistu kalbėtojus.

Darbininkai turėtų at
kreipti į tai domą.

i

"Pirmyn” ketina keltis 
Chicagon.

Mums teko girdėti, kad 
"Pirmyn” ketina keltis iš 
Baltimorės Chicagon. Chi- 
cagiečiai norį "Pirmyn” at
pirkti iš dabartinių jo savi
ninkų..

Įvesdami laikraštin nuola
tini skyrių "Chicagos Ži
nios" pranešame musų ger
biamiems korespondentams, 
kad nuo šiol stengsimės vi
sas bent kiek apeinančias 
Chicagos lietuvius prisiųs
tas žinutes sunaudoti minė
tame laikraščio skyriuje, 
kad tuomi patarnavus dau
ginus toms Chicagos lietu
vių gerbiamoms draugijoms, 
kurios turi priėmusios "Ke
leivi" sau už organą. Tų 
musų korespondentų domai 
pavedame ypač judėjimą ir 
veikimą sekančių draugijų: 
Tėvynės Mylėtojų No. 1, 
Lietuviška Tautiška Dr-stė. 
Tov.n of Lake: Lietuvių Ne- 
prigulmingas Kliubas; Pa
laimintos Lietuvos Draugys
tė: Draugystė šv. Petro 
No. 1. To\vn of Lake, ir Liet, 
tautiška Dr-stė šviesos 
žvaigždė, kuri ką tik susi
tvėrė ir tuoj priėmė sau už 
organą progresivišką laik
rašti. kas parodo, jog musų 
triūsas neina niekais, bet at
neša gražius vaisius; žmo
nės visur bunda iš savo nuo- 
amžino letargo ir pradeda 
nusikratyti nuo savo spran
do parazitus, ką ilgai siurbė 
musų tautą. Mums yra link
sma. kad galime patarnauti 
darbo žmonėms taip, kad tu
rinčių musų laikrašti sau uz 
organą draugijų nariai gali 
gauti laikrašti už pigiau u 
turi parankumą sužinojime 
apie draugystės veikimą, 
mitingus, valdybos narių 
antrašus ir t.t.. apie tai ži
no pačios draugystės ir jų 
nariai.

Taigi musų gerb. kores
pondentai taipgi ir iš Pitts- 
burgo. kur "Liet. Moks. Dr- 
stei "Kel.” už organą tar
nauja jau 3 metai, malonės 
padavinėti kuodaugiaus ži
nių iš draugijų judėjimo bei 
draugijas apeinančių atsiti
kimų. o tokiuo budu laikraš
tis liks da geriau atspin- 
džiančiu musų visuomenės 
gyvenimą, jo gerumus ir 
blogumus.

Town of Lake. Chicago. III.
Neseniai susitvėrė Taut. 

Liet. Dr-stė Šviesos žvaigž
dės No. 1, bet taip staiga kį- 
la didyn, kad galima tikėtis, 
jog greitu laiku liks viena 
iš garsiausių ant Town of 
Lake. Ant praeito metinio 
susirinkimo vienbalsiai nu
tarė, kad reikia "Keleivi” 
paimti už organą. Po trum
pos diskusijos nutarimas 
priimta. Rodos, visi supra
to, kad tik skaitydami "Ke
leivi,” galėsim nusikratyti 
tą sunkų Romos jungą, kat
ras tyroniškai mus vargina.

Draugystės Narys.

Eina gandas, kad genera- 
liškas "Draugo” agentas, dr. 
Graičiunas, vėl rengiasi Į ke
lionę — su misijomis.

Agitacija misijonieriaus 
jau mums išanksto yra žino
ma: agituos už "Draugą"— 
"geriausi” ir "rimčiausi” 
laikrašti, girs šv. Kazimie
ro klioštoriaus "paneles" ir 
jų "dorą.” — pats pasigirs, 
kad esąs ”geras daktaras,” 
pertai nenorįs nei prakti
kuotis savo profesijoj ir t.t. 
Bet. taipgi, žinoma, neuž
mirš išdergti socijalistu ir 
jų laikraštijos.

Pirmos misijos, anot pa
ties daktaro, nusisekę gana 
gerai, tik ten, kur nebuvę 
"cicilikų.” bet kur jų buvo, 
visur jie keldavo triukšmą ir 
trukdydavo daktaro misijas, 
pertai daktarui baisiai Įsipy
ko "cicilikai.”

Ir kaip greit ”brolis” dak
taras paminėjęs apie cicili- 

i kus, nenorįs nei misijų, bet 
vėl, kaip greit atsiminus a- 

■ pie tuos keptus vištukus lie- 
I tuviškose klebonijose, tuoj 
užeinąs noras keliauti su mi
sijoms. Daktaras filozofuo- 
ja, kad rimtesnieje inteli
gentai veik visi dirbą su ku
nigais iš vieno, nes anot jo,

I

žintį, tai užmokėsi už paliu
dijimą. Paduoda rašteli: 
"Užmokėk man du doleriu !” 

Noroms nenoroms žmoge
lis išsikrapštė du doleriu, 
ant kurių jis turėjo prakar- 
tuoti visą dieną kasykloj, ir 
padavė kunigėliui už para
šymą popierėlio.

Bet to da negana. Žmogus 
nors ir katalikas, bet kuni
gu neužsitikėjo, nes mato, 
kad jis lupa aršiau to žydo. 
Parodė jis tą rašteli vienam' 
socijalistui, nes pats rašto Į 
skaityt nemoka. Socijalis-! 

— ir da nebyle tas perskaitė ir nusitvėrė 
! sau už galvos. "Ar tai kuni
gas tau parašė šitą?!” sušu
ko jisai. "Turbut tu jam ką1 
blogo padarei?" Bet vaiki
nas paaiškino, kad nieko ir 
da pridūrė: "Aš esu geras 
katalikas ir kas nedėlia ei-1 
nu bažnyčion. ” Ir tiesa, vai
kinas labai ramus ir dievo
baimingas, tik paskutiniu 
laiku skaitė jau "Keleivį” ir 
tas, galima sakyt, išgelbėjo 
ji iš tų žabangų, kurias dva
siškas tėvelis norėjo jam už
taisyti.

Štai to kunigo "paliudy
mo" ištrauka:

"(Vardas, pavardė), gy
venęs Chicagoj, Ilk, parva
žiuoja dabar Rusijon: čionai 
gyvendamas jis prigulėjo 
prie slaptų. Suvienytų Vals
tijų valdžios draudžiamų or
ganizacijų" ir t.t. ir seka to 
tėvelio parašas.

Tai tau ir "meilė artimo,” 
tai tau ir kunigo "dora.” Jei 
tam žmogui nebūtų atėjus 
galvon mintis pasiteirauti a- 
pie raštelio turinį, galėjo vi
sai nekaltai papulti i žanda
rų rankas ir daug nukentė
ti vien tik dėl to. kad nuėjo 
išpažinties ten. kur Kristaus 
kūnas pigiau parduodamas. 
Nes kitokio išaiškinimo ne
gali būt, kodėl kunigas jam 
taip keršytų.

Taigi patyrus tam vyru
kui, kokios jį laukė žaban
gos, perėjo noras ir Lietu
von važiuoti. Vieton to, jis 
nutarė nueiti ir atsimti tuos 
$2.00 iš kunigo. Bet jau ke
lis kartus buvo su kitu žmo
gum nuėjęs ir vietoj kunigo 
pasirodo vis gražiai nutuku
si gaspadinė ir vis atsako, 
kad "tėvelio nėra namie.” 
Matomai gėdijąs parodyt a- 
kis žmogui. Putinėlis.

da 85* ė esą geriausių katali
kų, kuomet laisvesnių tik tū
li, todėl ir daktaras dirbąs 
su kunigais, kad galis dary
ti geresni pragyvenimą. Iš
eina. kad geriaus butų viso
kiems daktarams sekti jo, 
daktaro Graičiuno pėdomis 
— būti "Draugo” agentais, 
ažuot, praktikavus savo pro
fesijoj. Žinoma, panaši filo- 
zofija gimsta tik pas "ge
rą” daktarą.

Da taip nesenai, vos. keli 
meteliai atgal, kaip man te
ko minėto daktaro prakal
bą girdėti, ■ 
kokią, bet apie Kristų ir 
-Judošiu. Tada musų "bro
lis" daktaras kvailino "varg
šus” kataliku 
bina Kristų, 
nes sulyg 2. 
nes, Judošius 
žmogiškesnis, negu katalikų 
garbinamas 
baigdamas daktaras • savo

kam jie gar- 
o ne Judošiu. 

daktaro nuomo- 
buvęs daug

Kristus. Už

karštą kalbą, pasakė: "jeigu 
norit būti kvailiais — gar
binti ką nors. tai geriaus 
garbinkit Judošiu. bet ne 
Kristų." Kažin ar neatsiras 
drąsuoliai, kurie misijų lai
ke užklaus "brolio" daktaro, 
kad paaiškintų katalikams, 
katras geriau garbinti: 
Kristus ar Judošius ?* £

Turbut nei vieno laikraš
čio leidėjas tiek nesidarbuo- 
ja ant visuomenės dirvos, 
kiek "Kataliko" leidėjas. 
Netik jis padidino savo "ge
riausi” ir "rimčiausi’ laik
raštį "Kataliką" iki 16 pus
lapių. bet ir apgarsinimų 
padaugino iki 10 puslapių. 
Taipgi, "garsų” visuomenės 
veikėją p. Jurgelionį priėmė 
už "menežerių.” o vakarais 
liepia lietuvišką ir anglišką 
žodyną rengti. Reiškia, p. 
"Kataliko” leidėjas, davė 
"garsiam" visuomenės vei
kėjui, p. Jurgelioniui, du 
"džiabu,” dėl dienų ir nak
tų — dieną menežeriauti, 
naktimis žodyną rengti. Ži
noma, čia jau biskis p. Jur
gelioniui suteikta ir garbės, 
— ką aš sakau "biski,” čia 
daugiaus garbės, negu 01- 
szewskia Enciklapediją re
daguoti. Matot, "broliai,” 
kiek veikia musų "Kataliko" 
leidėjas ant visuomeniškos; 
dirvos. Minkštutis.

CHICAGO, ILL.
Chicagos socijalistai ren

giasi leisti laikraštį čionai 
i suvienytomis spėkomis. 5 
sausio 4 kuopos draugai nu- 

i pirko 67 šėrus. Kitos kuo
pos su mielu noru pritarė 
tam sumanymui. "Katali
kas” išgirdęs tą nemalonią 
jam žinią, sušaukė savo sėb- 

1 rus, kad apsvarsčius, ar ne
galima butų išleisti dienraš
tį, kad tokiuo budu užken
kus socijalistams.

Veltui špitolninkai laužo 
sau galvas. Susipratusiems 
darbininkams jie nieko ne
padarys. S. šilkaitis.

Į CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
Kunigo žabangos.

Vienas vyrukas čionai su
manė važiuoti Lietuvon. Na 
ir, kaip paprastai yra daro
ma, nuėjo pas kunigą, kad 
parašytų paliudijimą, su ku
rio lengviau gauti pas kon- 
suli pasportą Rusijos rube- 
žiui pereiti. Kada paaiški
no kunigui savo reikalą, ku
nigas pradeda klausinėti:

1. Ar buvai velykinės iš
pažinties ir kur?

2. Ar priguli prie paraji- 
jos?

3. Ar priguli prie kokių 
draugysčių ?

4. O gal prie socijalistu 
priguli ?

Vaikinas sako, buvau iš
pažinties, bet ne čia, o Ste- 
gere, Ilk, nes tenai kaštuoja 
$2.00, o pas tamistą $6.00. 
Kaslink draugysčių, tai ne
priguliu niekur.

"Orait," kunigas sako ir 
tuojaus pagal savo salamo- 
nišką išmintį parašė rašte
lį, manydamas sau: jei tu 
man gailėjai $6.00 už išpa-

is — g

i
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KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y. 

Šliupo prakalba.
20 d. sausio atsibuvo pra

kalbos, parengtos vietinės 
Laisvamanių kuopos. Įžan
ga buvo 10 centų. Kalbėjo 

i d-ras J. Šliupas. Pradžioje 
kalbos aiškino apie lietuvių 
inteligentiją Lietuvoj, nuro
dydamas, kad ir ten yra dvi 
partijos ir koks yra skirtu
mas tarp tų partijų: vieni 
pirmeiviai, kiti klerikalai ir 
tos dvi partijos tarp savęs 
kovoja. Pripažino, kad pir
meiviai turės pergalėt kleri
kalus. Paskui paėmė Ame- 

i riką. čia Šliupas jau rado 
tris partijas lietuvių tarpe, 
būtent: katalikų, socijalistu 
ir laisvamanių. Apie kata
likų partiją štai ką d-ras 
Šliupas sako: "Katalikų yra 
didžiausia partija, bet ten y- 
ra tamsiausi žmonės, vienok 
jų vadovai — kunigai, jau 

Į pradeda rupinties ir savo 
Mautos reikalais ir jau pra
deda pripažint evoliuciją: 

įtaigi yra viltis, kad jie su 
! laiku pasitaisys, nes jau 
I pradeda žengti prie progre
so.”

Šliupas eina prie socijalis- 
tų partijos: "Socijalistu par
tija yra viena iš didžiauisių 
šmeižikų — i 
skelbėjų partija 
kau, kad tai yra socijaliz- 
mas tokis — ne. Tiktai mu
sų broliai socijalistai! Pa
imkim męs jųjų laikraščius, 
ten nieko daugiau nėra, kaip 
tik šmeižimas ypatų. Šmei
žė pirmiausiai kun. Tumą su 
Olšausku, šmeižė Sirvydą,

d-rą • Basanavičių su Yču, 
Račkauską, Mikolaini, o da
bar jau Šliupą. Aš nesakau, 
kad jus neskaitvtut tų laik- 

jraščių, ne! Skaitykit visus,] 
bet supraskit, ką jus skaitot, 
nes tas nuo jūsų priguli ir 
jeigu jus suprasit, tai jus su-1 
laikysit tuos biaurius šmei
žimus. Musų broliai socija
listai skelbia, kad religija 
žmogaus privatiškas daly
kas, jie nekovoja prieš baž- 

| nyčias, jie nemato, kad ten 
i pila milijonus dolerių tam- 
Įsųs žmonės airiams vysku
pams ; jie prieš tai tyli. Bet 
kuomet pradėjo rinkti au
kas ant tautiško namo Vil
niuje. jie tada sušuko visi, 
kad mums nereikia tokių 
namų. Jie skelbia klesų ko
vą. Ar mums reikia šian
dien klesų kovos? Ar mums 
reikia tos socijalės revoliuci
jos? Tik paimkim vieną 
vardą 'kova’ — juk tai reiš
kia neapykantą vienų prieš 
kitus! Taigi, broliai, mums 
reikia skelbti vienybę ir bro
lybę. bet ne neapykantą 

vienų prieš kitus! Mums 
nereikia klesų kovos, nerei
kia tos socijalės revoliuci
jos: bet reikia socijalės są
monės. Jeigu męs suprasim 
socijalę sąmonę, tai nereikės 
klesų kovos, nereikės soci
jalės revoliucijos ir nebus 
nė kapitalistų, nė išnaudoto
jų!” (O kur jie bus? Red.)

Toliaus Šliupas šmeižė lie
tuvius socijalistus visokio
mis nesąmonėmis ir apgai
lestavo, kad jau perdaug jų 
priviso; vienok ir pranaša
vo, kad jie turės tuojaus 
žlugt su visa savo sąjunga.

Laisvamanių partija, Šliu
pas sakė, yra labai silpna, iš
leidžia vos vieną laikraštį ir 
tas yra mėnesinis. Bet ir 
čia Šliupas atrado, kad kal
ti socijalistai.

Užbaigus jam kalbą. iš 
publikos pakilo balsai: vie- 

| ni klausė ar klausimų nebus, 
kiti: "męs reikalaujam vie- 

I šų diskusijų!" Pirmininkas 
rėkia, kad nebuvo garsinta, 
kad bus diskusijos. Vienas 
vaikinas įneša, kad leist per 

j balsus, ar reikalingos disku
sijos. ar ne. Šliupas liepia 
pirmininkui uždaryt susi
rinkimą ir abu bėga nuo est
rados, rėkdami, kad susirin
kimas uždarytas. Publikoje 
kilo didelis triukšmas ir pa
juokimas laisvamanių.

Baigdamas rašyti apie ši
tas d-ro Šliupo ”Šorkes", aš 
norėčiau paklausti tų "lais
vamanių,” kokis vra skirtu
mas tarp katalikų partijos ir 
laisvamanių?

Katalikų vadovai — kuni
gai keikia ir šmeižia socija
listus bažnyčiose, o balso 
tenai niekas gauti negali! 
Laisvamaniai irgi daro tą- 
patį: šmeižia socijalistus,
užmetinėdami jiems nebu- 
čiausius daiktus ir taip pat 
neduoda balso paprašvmui 
prirodymo tų pliauškalų.

Ką jie mano tuomi atsiek
ti?

!

neapykantos 
i; aš nesa-

Ilgavyžis.

BROOKLYN, N. Y. 
Tautiečiai dejuoja.

Pas mus plačiai kalbama, 
kad "Laisvė" neužilgo bus 
Brooklyne. Visa progresy- 
viškoji visuomenė su džiaug
smu to laukia. Ir ištiesų, to
kia plati lietuvių kolionija, o 
nei vieno darbininkiško laik
raščio ikišiol nebuvo. Dabar
tiniai "V. L." ir "T.” visai 
neatsako darbininkų reika
lams. Todėl ant kiekvieno 
darbininko veido matosi ma
loni šypsą, kad nors kartą ir 
jie turės kur išreikšti savo 
mintis ir atlikti savo reika
lus.

Visai kitaip su tautinin
kais. Jie dejuoja vaikščioda
mi, kad jų tautiškai atžaga- 
reiviškas organas "V. L." vi
sai nustos ir taip jau men
kos įtekmės Brooklyno apie- 
linkėj. Jau ir dabar, kaip te
ko sužinoti, nei trijų tūks
tančių egzempliorių nespau
sdina. Neužilgo tautiečiai 
bus visai išmušti iš pozicij’os.

Tautininkus prie to pri
vedė jų pačių atžagareiviški 
darbai.

Pastaruoju laiku jie išėjo 
net prieš tokią kultūros or
ganizaciją, 'kaip Draugijų 
Sąjunga už tai, kad jos or
ganu yra "Keleivis.” Neku
rie "patrijotai” kaip p. D., 
kliubuose agituoja prieš mi
nėtą Sąjungą, kad draugi
joms neverta tenai prigulėti. 
Bet draugijos gerai supran
ta sąjungos naudą ir sunku 
jas suvadžioti.

Minėtoji Sąjunga rengia 
balių ant 31 sausio, 1914 m., 
ir užkvietė visas- draugijas 
dalyvauti "in corpore.” 
Kiekvienas turėtų atsilan
kyti, nes tai yra visų musų 
organizacija.

■I L. S. S. 83 kp. rengia pra
kalbas, referatą ir deklama
cijas ant 14 d. vasario Mil- 
lerio svetainėj, 27 Hudson 
avė. Vietos lietuviai turėtų 
tuom pasinaudoti, nes retai 
tokios progos pasitaiko.

Vienas musų katalikas J.
S., turbut pritrukus pinigų 
ant rudžio, pradėjo daryti 
operacijas svetimiems bak- 
seliams. Taip neseniai Į 
vieno vaikino baksą Įėjęs, 
neva jieškodamas kokios tai 
atvirutes, išsinešė 2 doleriu. 
Dabar parėjęs iš karčiamos, 
kuri yra mylimiausia jo už
eiga, pamatė, kad to paties 
vaikino, kuriam išnešė 2 do
leriu. priemenioj pačtos dė
žutėje matosi laiškas. Manė, 
kad ir čia pinigų yra, bet ne
galėdamas atsidaryti, nulu
po visą baksą nuo sienos .ir 
nusinešęs kur jam reikia, iš
kratęs numetė. M.

DEKALB, ILL. 
Protesto mitingas.

4 d. sausio čia atsibuvo 
viešas protesto mitingas 
prieš Michigano valst. val
džią. kuri taip žvėriškai el
giasi su streikuojančiais va- 
riakasiais Calumete, Michi- 
gan. Protestą surengė suo
miai, anglai ir lietuviai soci
jalistai Armory Opera 
House. Kalbėtojų buvo an
glas drg. Ed. J. McGurty iš 
Chicagos. Publikos prisi
rinko apie 500 žmonių, dau
giausiai suomių ir lietuvių, 
o airių ir švedų tik maža da- 

| lėlė, nors išgarsinta buvo ga
na gerai per vietinius dien- 

jraščius ir krutamuose pa
veiksluose. Matyt, kad tie 
žmoneliai tik teturi supra
timo apie darbininkų reika
lus. Prieš pradėsiant prakal
bą, suomių benas griežė 
marselietę, kas padarė ant 

į žmonių gilų Įspūdį.
Kabėtojas savo jausliu ir 

įspūdingų balsu aiškiai nu
piešė istoriją atsiradimo Ca- 
lumeto vario kasyklų, kaip 
ir kokiose sąlygose tenai dir
ba vario kasėjai, kaip jie gy
vena ir kas juos privertė 
streikuoti. Jis pasakė, kad 
tas plotas žemės, kame da
bar yra vario kasyklos, apie 
50 metų atgal buvo Su v. Val
stijų valdžios savastimi. Bet 
per bendrą kapitalistų (re- 
publikonų ir demokratų) ten 
pasidarbavimą, Michigano 
legislatura tą plotą žemės 
dovanojo dabartiniams jos 

į savininkams, kaipo ”niekam 
netikusią ir niekam nereika
lingą vietą." Ir daug tam 
panašių dalykų paaiškino, 
kuriuos visus čia atkartoti 

į vargiai butų ’Tegališka," nes 
Į kalbėtojas išdėstė vardais ir 
| pravardėmis visus tuos po
nus ir jų pasibaisėtinus ir 

Į tiesiog kriminališkus dar
belius, atliekamus varde 

• valdžios Įstatymų. Paskui 
i paaiškino tikslą šio susirin- 
jkimo, ragino protestuoti ir 
pakelti balsą prieš tas visas 
nedorybes ir žvėriškumus. 
Taipgi paminėjo ir tą nelem
tą kūčių vakarą, kur žuvo 87 
ypatos vaikų ir moterų kai
po priedas prie vario divi
dendų godiems kapitalis
tams.

Publika, kuri suprato kal
bą,-buvo labai sujudinta. Bet 
ant nelaimės, dauguma, kaip

I
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KELEIVIS S
antai iš lietuvių, taip ir iš 
suomių, negalėjo visko gerai 
suprasti iš augštesnių ang
liškų kalbėtojo žodžių. Pla
katuose buvo garsinta, kad 
lietuviškai kalbės p. A. An
tonovas, todėl lietuviai, žino
dami p. Antonovą, kaipo ge
rą kalbėtoją, visi stengėsi 
būti ant susirinkimo. Ir jie 
pribuvo veik visi išskiriant 
tik tuos, kurių svarbios a- 
pystovos neleido. Net šv. 
Petro ir Povylo Draugystė 
atlaikė savo metinį susirin
kimą, (kuris pripuolė tą pa
čią dieną) išryto, kad kiek
vienam duoti progą po pie
tų eiti ant prakalbų, kas la
bai gražu ir pagirtina.

Bet pabaigus anglui kalbė
ti, visi lietuviai žiuri ir lau
kia, kada pasirodys lietuviš
kas kalbėtojas. Jo nėra ir 
niekas nežino, ar pribus, ar 
ne?

Po valandėlės visi su di
džiausiu neužsiganėdinimu 
išvaikščiojo namo.

Susirinkimas užsidarė 4 
vai. po pietų. Aukų sudėta 
$25.50. Budavotojų unija 
paaukavo $10.00, Suomių 
Soc. kuopa paaukavo $10.00. 
Viso pinigų sudėta $45.50. 
Apmokėjus susirinkimo lė
šas, likusi dalis pinigų bus 
pasiųsta streikieriams. Vie
šas mitingas vienbalsiai pri
ėmė pasiųsti raštišką protes
tą prez. Wilsonui ir kongre
sui reikalaujant valdiško iš
tyrimo streiko Calumet, Mi- 
chigan, ir jį užbaigti ant li
nijinių išlygų.

5 valandoj vakare atva
žiuoja p. A. Antonovas ir 

paaiškina, jog dėl tūlų prie
žasčių suvėlavo traukini ir 
paskirtame laike jau nebega
lėjo pribūti. Todėl apie 11 
vai. prieš piet davęs telegra
mą ir jau nemanęs važiuoti 
pirmiau, negu gaus atsaky
mą — važiuoti, ar ne? Išlau
kęs porą valandų ant stoties, 
o nesulaukdamas atsakymo 
— atvažiavo. Nusistebėjo 
žmogus, kada tik jam atva
žiavus telerafistas jau ragi
no vaiką nešti "depešą..." 
(Čia ir pasirodo, kad ir už 
savo pinigus, žmogus nega
li gauti atsakančio telegrafi
ško patarnavimo, pakol tele
grafas randasi rankose pri-1 
vatiškų kompanijų.)

Čia vėl keliatas darbštes-i 
nių drauų turėjo eiti per stu-: 
bas ir raginti žmones ant 
prakalbų. 10 valandoje vaka
ro prisirinko pilna-pi'inutė 
Bendrovės svetainė. Pasiro
dė ir p. Antonovas ant pa
grindų. Suužė džiaugsmin
gas delnų plojimas.

Kalbėtojas pradėjo kalbė
ti pirmiausia apie tvirtumą 
mažumos organizuotų darbi
ninkų ir apie silpnumą dide
lės didžiumos išsiblaškusių ir 
neorganizuotų darbininkų. 
Nurodė priežastis bedarbių 
ir jų neišvengtinumą šiame 
kapitaįjstiškame surėdyme. 
Paminėjo Michigano strei
ką, kapitalstiškų tarnų pro- 
vokacijją ir t.t. ir nurodė, 
kad tas Michigano valstijos 
streikas nėra vieninteliu, nė
ra pirmu ir nėra paskutiniu. 
Panašiai yra visoje šalije ir 
visų darbininkų likimas yra 
vienodas. Taipgi pasakė, 
jog panašus protestai siun
čiami kapitalistų atstovams 
neišgelbės darbininkų klesos 
iš ekonominės vergijos. Sa
ko, nors iš dalies kapitalistiš
koji valdžia ir venkia skait
lingų protestų, bet tai tik 
tam sykiui. Protestams ap
tilus, ji vėl daro savo, o jus, 
darbininkai, ir vėl protestuo- 
kit.

Vienintelis būdas atker
šyti kapitalistams yra laike 
rinkimų nebalsuoti už kapi
talistų kandidatus, o balsuo
ti už socijalistu. Paskui buvo 
leista užduoti kalbėtojui 
klausimus, bet kadangi vie
tinė publika jau gerokai ap- 
sišvietus ir su kalbėtojo nuo
monėmis sutiko, tad jokių 
klausymų veik ir nebuvo.

Vakaras užsibaigė apie 11
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vai. vak. Publika, pilnai už- socijalistams, buk jie triuk- 
ganėdinta, išsiskirstė.

Ramukas.
DORR1SVILLE, ILL.

Musų miestelije žymiai 
pradėjo kilti apšvietimas, a- 
čiu pasidarbavimui vietinių 
socijalistu 187 kp. narių. 
Taip 13 d. gruodžio jie buvo 
surengę diskusijas, "Kas Į 
liaudį iš vergijos išliuosuos,' 
tautystė ar socijalizmas?" 
Už tautystę stojo B. Aluza ir 
Ch. Vaičiūnas, už socijaliz- 
mą J. B. Jusevičius ir A. Lie
tuvninkas. Diskusantai kir
tosi gana gerai vieni ir kiti. 
Bet galų gale socijalistai 
tautinikus taip sukirto, kad 
paleidus klausimą per bal-, 
sus, tautiečiai nei vieno bal
so negavo. Publika visa pri
pažino, kad socijalizmas 
liaudį iš vergijos paliuosuos.

Antros diskusijos buvo su
rengtos vakare prieš Nau
jus metus, tenaigi "Ar kata
likas gali būt socijalistu, ar 
ne?” J. B. Jusevičius ir Ch. j 
Vaičiūnas stojo už katalikus, j 
o Alek. Lietuvninkas ir Ben. 
Aluza prieš katalikus. Drg. 
Jusevičius ir Vaičiūnas pa
siremdami Kristaus Mokslu 
ir pirmųjų krikščionių gyve
nimu darodinėjo, kad kiek
vienas doras katalikas netik 
gali būti socijalistu, bet jis 
juom būtinai turi būti, jeigu 
jis seka Kristaus pėdomis. 
Drg. Lietuvninkas ir Aluza 
prirodinėjo, jog dabartiniai 
katalikai negali būti socija- 
listais. nes kunigai socijaliz- ' 
mą keikia iš pat pamatų ir į 
tuos, kurie ji palako, vadina 1 
bedieviais. Tai-gi katalikas ; 
jau negali būti socijalistu 
— sakė jie, — nes kunigai vi
suomet palaiko kapitalistų 
pusę. Diskusantai buvo ge
rai prisirengę. Paskui leis
ta klausimas nubalsuot. Pub
lika 7-iais balsais pervirši
jo, kad katalikas negali būt 
socijalistu vien tik dėl kuni
gėlių, bet ne dėl tikybos.

Ant Naujų metų buvo ba
lius su šokiais. Jaunimo pri
sirinko pilnutėlė svetainė. 
Manau, kad kuopa gerokai 
pelnė. Žmoneliai čia prijau
čia socijalistams, prisirašė 8 
nauji nariai. Kuopa prade
da bujot, nes prie jos prisida- 
da visi žymesni veikėjai tarp 
čionykščių gyventojų. Dar
bininkiška literatūra plati
nama. Kiekvienam lietuvio 
namelije rasi po kelis darbi
ninkiškus laikraščius ir kny
gutes. Taigi musų kunigė
lis visas bažnytines kanuoles 
atsuko į tuos žmones, kurie 
platina tarp vietinių lietuvių 
darbininkų apšvietą ir susi
pratimą.

Nors jie vengia ir neužka- 
binėja tikybos, bet jis jau 
pabūgo ir pradeda juos bom- 
barduot, vadina juos netei
singais pranašais ir liepia 
neklausyt, nes, girdi, jie ver
gijos nepanaikins: kaip ji 
buvo, taip ir bus. Sako, tik 
su Dievo valia viską galima 
bus padaryt, jeigu tik laiky
sitės bažnyčios. Sako, žiū
rėkit, kokius Dievas yra pa
daręs stebuklus: žmonės te
lefonais per dratus susikal
ba per keliasdešimt mylių— 
vis tai Dievo galybė. Ir su
augęs žmogus nesisarmatija 
tokias nesąmones kalbėti, ir 
tai da per pamokslą. Juk ir 
mažas vaikas, katras jau du- 
tris "rvderius” yra baigęs, 
nusijuoks iš tokių pasakų, 
nes žino, kad telefonas yra 
žmogaus rankų darbas, o ne 
Dievo galybė.

Kunigui daugiau reikėtų 
pasimokinti, jeigu jis mano, 
kad telefonas yra Dievo ste
buklas. Dzūkelių Juozas.

W. LYNN, MASS.
Katalikų prakalbos.

"Draugo" 2-ram numerije: 
patėmiiau korespondenciją perskaitydavo, o šis varo vi- 
iš W. Lynn .apie klerikalų' ską "po polskiemu.” Išgv- 
nrakalbas, kurios atsibuvo ' rė savo "stoną," kad kuni-, 
27 gruodžio. Toji korespon- ■ gai visi šventi. Girdi, ir po-i 
dencija taip neteisinga, kad i nai, ir praščiokėliai—vis bu-■ 
rašytojo net nedrįsta pasira- čiuoja kunigui rankon. To-1
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prieš jį nemurmėti, 
kiekvienas maištas 
"smertelnas griekas."

Geras iš tavęs mulkinto
jas, pamislijau sau.

Lietuviai mano savo baž
nyčią statyti. Tam tikslui 
turi nusipirkę 7 lotus ir rin
ko jau aukas, bet dabar, už
ėjus bedarbei, mažai kas te- 
aukauja (bažnyčia duonos 
neduos. Geriau tuos centus 
pasidėti sunkesniam laikui. 
Red.). Lietuvos jaunikaitis.

nes veikalo turinis sunkokas, bet čia gauti labai sunku, nes ir 
yra aktoriai savo roles atliko ne

blogai. Jeigu ir buvo kokie 
trukumai, tai reikia atleisti.

Gaila, kad publika veikalo 
nesuprato, nes, kada ant sce
nos ištiko didelė tragedija, 
šeimininko namuose mirtis 
ir graudus verksmai, tai pu
blika juokėsi net pilvus susi
ėmus.

Po to buvo Maikio su tėvu 
pasikalbėjimas ir deklamaci- 
jos> ą. 4_ į

kunigų žmonėms meluoja
ma, o bet tie vargšai tiki. 
Vienam matomai ką tik sa
vo dievą suvalgiusiam užsi
norėjo gal ir žmogienos, iš
sitraukė peilį, puolėsi prie 
vaikinų. Pakvaišėlį vienok 
išginkluota ir katalikui ne
pasisekė praliet žmonių 
kraujo. S. D.

Bridgeport, Conn. — Dar
bai čionai sumažėjo. Bedar
bių minios. Bėdini aptem
dinti musų dvasiškųjų tėve
lių jaunikaičiai iš nuobodu
mo bando spėką, skaldyda
mi vienas kitam galvas ir 
paskui policijai atiduodami 
paskutinius savo centus. Pa
staruoju laiku 8-ni tokie did
vyriai atsidūrė šaltojoj ir 
reikėjo užsimokėti nuo 9 iki 
40 dolerių už tą spėkos išmė
ginimą. P. Girtuoklis.

Frankford, Pa. — Sausio 
17 d. atsibuvo L. S. S. 191 kp. 
surengtos prakalbos. Kalbė
jo drg. Šaltis iš Brooklyno. 
Prakalba paliko įspūdį. Per
traukoje deklamavo Ant. 
Daugirda. Prie kuopos 
prisirašė 3 nauji nariai.

Darbai sumažėjo.
Reikovo draugas.

Rockford, III. — 9 sausio 
buvo Kruvinojo Nedėldienio 
paminėjimas, kurį surengė 
S. P. Lietuvių Skyrius su S. 
P. Jaunimo Rateliu. 
K. Gugis iš Chicagos 
jo, o F. Kuzmickiutė 
Čepaitė deklamavo, 
surinkta $7.43. Rengėjams 
reikės da pridėti kita tiek 
prie lėšų uždengimo. Iš mo
rališkos pusės apvaikščioji- 
mas nusisekė. J. W. R.

ant vietos labai daug žmo
nių vaikščioja be darbo ir ne
gali jo gauti. Geistina bu; 
tų, kad K. V. nerašytų to, ko 
gerai nežino, nes gali suva
džioti ne vieną žmogų.

Olgirdas.

Stoughton, Mass. — Tarp 
vietinių lietuviškų "sportų’ 
pasidarė didelis ermyderis 
Mat neseniai čia buvo balius 
ir tie "sportai” buvo susita
rę boikotuoti šokiuose vie
ną merginą, vadinas, apskel
bti prieš ją streiką. Bet 
kaip tuščiais sumanymas, 
taip tuščios ir pasekmės. Iš 
pačių "streikierių" atsirado 
"skebų" ir streikas tapo su
laužytas.

Sausio 7 d. buvo K. G. tei
smas už "pakrividijimą" 
merginai kojos. K. G. užsi
mokėjo $10 bausmės.

Labdarystės d-ja, kuri rū
pinas pastatymu čionai lie
tuvių svetainės, darbuojasi 
gerai. J. Fisenka.

Detroit, Mich. — Sausio 
11 d. š. m. Čia turėjo atsibū
ti L. S. S. 116 kp. surengtos 
diskusijos. Žmonių prisi
rinko labai daug, bet svetai
nės savininkas manydamas, 
kad "lithuanian" ir "armeni- 
an” yra vieni ir tie patį.?. 
,svetainę per klaidą atidavė 
armėnams. Diskusijos L. S. 
S. 116 kp negalėjo įvykti.

Kuopoj vis neaprimsta 
varžytinės už nuomones. 
Kasparkos pasekėjai nori 
laikytis katalikystės, Moc
kaus gi laisvamanybos. Var
gšai kovoja už laisvę, o pri
pažįsta protui bjauriausiu 
pančius. Ir tarp jų randasi 
apsišvietęs žmogus. Liūdna.

Mažamokslis.

Šimą kėlę, o kiti socijalistai 
ėmę siųst klausimus raštu, 
bet kalbėtojas Juškaitis išri- 

! šęs klausimus gerai. Aš čia 
noriu pabrižti, kaip ištikrų- 
jų buvo.

Pirmiausia kalbėjo P. 
Varmauskas. Jo kalbos te
ma buvo: sveikata. Aiškino, 
kaip užsilaikyt, kad sveiku 
būt. Antras kalbėjo Juškai
tis apie apšvietą ir kėlė lie
tuvių tautą padangėn, o į 
lenkus atsinešė kaipo į ar
šiausius priešus. Toliaus 
ragino skaityt laikraščius, 
bet tik "gerus," kaip tai 
"Draugą,” žvaigždę," "Šal
tinį" ir kitus klerikalų raš
tus. Sako, kaip aš patyriau, 
tai lynniečiai daugiausia 
skaito "Keleivį," "Laisvę” ir 
"Šakę." Girdi, tokius laik
raščius skaityt, tai reikia 
turėt proto. Čia tai Juškai
tis teisybę pasakė: tuos
laikraščius skaitant tu
ri turėt proto. O tokius 
kaip "Draugą," tai tik tie 
skaito, kurie mažai turi pro
to, nes ten nieko pamokinan
čio darbininkui nėra.

Trečias kalbėjo Mikalaus
kas. Prašneko į publiką nu- 
siskųsdamas, kad šaltį turįs 
(teisybė, ir atrodė kaip li
gonis). To žmogelio kalba 
buvo vien tik piršimas S LR 
K. A. Sako; kasgi užtaria 
lietuvius, jei ne S. L. R. K. 
A. ? Girdi, per seimą S. L. 
R. K. A. (nepamenu kur, ro
dos Chicagoj) gauna tele
gramą, kad lenkai muša lie
tuvius Vilniuje. Ir tuoj sei
mas išrinko komisiją, kad 
lotinų kalboj pasiųstų pro
testą net Ryman, pačiam po
piežiui.

Sudėjus Juškaičio ir Mi- 
i kalausko kalbas krūvon, pa
sidaro jau siundymas vie
nos tautos prieš kitą. Jeigu 
W. Lynno lietuviai butų to
kiais fanatikais, kaip kalbė
tojai, be abejonės, prisiklau
sę tokio kurstymo, išėję iš 
salės ne vienam lenkui užvo
žtų per sprandą. Tuomet 
jau ir lenkams reikėtų pa-Į 
našiai į lietuvius atsinešti— 
ir štai gatavos riaušės. To
dėl šalin su tokiais kalbėto
jais, kurie siundo vienos 
tautos žmones prieš kitos. 
Musų, darbininkų, reikalai 
visų vienodi: ir lenkų, ir lie
tuvių. ir rusų ir kitų. Lai 
sau pešasi patriotai. Darbi
ninkai turi būt risi drau
gais.

Antru syk Juškaitis kal
bėjo apie protą. Čia tokių 
nesąmonių pripliauškė apie 
viršgamtiškas esybes ir sie
lą, kad socijalistai pastatė 
jam klausimą. Bet negalė
damas išrišti kalbėtojas pa
sakė, kad "rudis kelia Šurną 
galvoj ir tuos žmones reikia ; 
išmest per duris." Matyda
mi, kad klausimų negalima 
klaust, kiti parašė ant popie- 
ros ir įteikė kalbėtojui, kad 
paaiškintų, kur žmogaus 
siela eina po mirties ir kur 
yra dangus.

Juškaitis atsakė: "Siela 
eina kur užsipelno." O kaip 
pradėjo nesąmones pliaukšt 
apie dangų, tai sunku buvo 
ir suprast. Ant galo ir pats 
pasakė, kad negalima žino
ti, kur yra dangus, o sielų 
tai "gali sutilpt ant adatos 
smaigalio keli tūkstančiai." 
Tai matėt, kaip socijalistai 
"liarmą kėlė.” Ten buvęs.

SIOUX CITY, I0WA.
Čionai atkėlė naują lenkų ; 

kunigą, tai tarp lietuvių pa- • 
SKlydo gandas, kad jis moka 
gerai lietuviškai, taigi 11■ 
sausio prisirinko pilna baž
nyčia žmonelių pasiklausyti; 
lietuviško pamokslo. Bet 
kas duos lietuvišką. Senas 
nors evangeliją lietuviškai- . _ ... -į

GARDNER, MASS. 
Streikas bažnyčioj.

Streikas vis labiau įeina 
madon. Jis jau net ir baž
nyčią pasiekė. Vietiniai 
lenkai tik-ką užbaigė staty
ti bažnyčią, įgijo dūšių ga
nytoja. ir jau prieš ji strei- 

!kuoja? Už ką? Už tai, kad 
tas jų prabaščius neseniai 
pavarė sau nepatinkamą 
vargonininką. Dabar esan-į 
ti reikalinga jaunesnė gas
padinė... Sena negerai val
gius gamina... Parapijonįs 
užsimanė kunigą prašalinti, 
nes perdaug reikalaująs, ir 
griebėsi streiko 
bažnyčią. 28 gruodžio, ne
dėlioj, lenkų bažnyčioj nebu
vo jau nė vieno — streikavo. 
Tik vienas lietuvis, gardne- 

jriečiams žinomas kaipo bu
kaprotis, nubėgo "skebauti," 
ką jis taipgi darė ir kada 
choras streikavo už pavary- 
mą vargonininko. Lenkai 
"streikieriai" jį kone užmu
šė varydami iš bažnyčios. 
Vyskupas "streikierių" rei
kalavimo nepildo, priešin
gai, jis da pagrūmojo atim
siąs bažnyčią ir atiduosiąs 
ją franeuzams, kurie yra la
bai jam paklusnus ir kunigė
liams nesipriešina.

Korespondentas.

neiti i

BRIDGEPORT, CONN.
11 sausio pas mus buvo su

rengtos prakalbos L. S. S. 
41 kuopos paminėjimui Kru
vinojo Nedėldienio, per ku
ri žuvo daug darbininkų Pe
terburge 1915 m. 9 sausio.

Kalbėtoju buvo darugas 
L. Pruseiką, kuris paaiškino 
žmonėms visą tragediją, nu
peikdamas rusų carą ir visus 
ju sėbrus. Toliaus kalbėjo 
apie dabartinę bedarbę ir 
kas tame kaltas. Pertrau
koj deklamavo draugės: N. 
Tvmoniutė ir A. Varniutė. 
Žmonių buvo daug ir visi 
ramiai klausėsi, mat, bedar
bė užėjo, tai ir musų katali
kai susirūpino ir nelabai jau 
klauso savo ganytojo, kuris 
kaip galėdamas keikia soci
jalistus.

Beje, pas mus atsitiko 
naujiena: draugas J. Mar
cinkevičius apsivedė civiliš
ku budu su p-le A. B—te, tai 
pirmas čia toks atsitikimas 
tarp lietuvių, nors pas sve
timtaučius, žmonės daugiau- 
apsišrietusius, toks apsive- 
dimas labai madoj. Tebū
na garbė tiems draugams, 
kurie parodė ir lietuviams 
kelią prie žmoniškesnio apsi
vedimo. Čia visai nereikia 
prašyti malonės "dvasiško 
tėvelio," kuris ima be jokios 
gėdos po 50 dolerių . Brid- 
geporpiečiai! imkit pavyzdį 
iš draugo. J. M. Nemėtykit 
pinigų už dyką. Pranašas.

i

i

Drg. 
kalbe- 
ir B. 
Aukų

Montello, Mass. — Sausio 
4 d. pas p. M. ant Ames gat
vės, keliatas musų blaivybės 
apgaudinėtojų, benaikinant 
svaigalus taip įsilinksmino, 
kad nė nejuto, kaip iš jų tar
po šeimininkė nusirito sta- 
čia-galva Į skiepą, nusilauž- 
dama sau ranką. Tos dievo 
bausmės beveik kasdien lan
ko musų kaziukų namus.

Laisvas vaikas.

Chicago, III. — 14 sausio 
ant Town of Lake atsibuvo 
gana iškilmingos vestuvės 
Kazimiero Strzyneckio su 
panele Julijona Peržinskai- 
te. Abudu jaunuoju laisvų 
pažiūrų ir doraus pasivedi
mo žmonės. Užtvirtino jų

N. ABINGTON, MASS.
Skaitydamas "Keleivio” 

: numerį 52-rą, radau A. Šid
lausko ir A. Petrausko baisų 
užsipuolimą ant manęs, buk 
aš nešiau bonką alaus dirb
tuvės bosui, kad gavus ge
resnį darbą. Taigi pasaky
siu kame yra dalykas ir už 
ką jie pradėjo ant manęs 
taip rašyti.

Męs, keli laisviau manan
ti vyrai, nutarėme surengti 
prakalbas ir parsikvietėme 
L. Pruseiką už kalbėtoją. 
Už tai nekurie musų karšti 
fanatikai pradėjo labai per
sekioti mus netik namie, bet 
ir dirbtuvėje laksto ir prašo, 
kad kiti draugai aukautų po 
3 centus, o už tuos pinigus 
nupirksiu man raudoną kak- 
laraikštį ant pajuokos, buk 
aš esu I. W. W. organizato
rium, o tos organizacijos la
bai bijo musų miesto airiai. 
Taigi jie mano, kad dažinos 
apie tai perdėtinis ir gali 
mane išvyti iš darbo. Nega
na to, da primelavo per laik
raštį, buk aš. juos nuskriau
dęs duodamas bosui kyšius. 
Tai yra užsipuoilmas ir dau- j 
giau nieko. Tai didžiausi. 
fanatikai. Jie visuometI 
šmeižia "Keleivį" ir "Lais
vę,” o dabar apšmeižė ir ma- i 
ne. Jeronimas Valeika.

i

E. ST. LOUIS, ILL. _________ _______  _
11 d. sausio 1914 m. atsi- moterystės ryšį katalikiškos 

i buvo čia teatras ir baliusj tautiškos bažnyčios kunigas 
naujai pastatytoj Lietuvių i Kanskis, ir pasakė jaunave- 
svetainėj. Teatras nusisekė? i džiams gražų pamokslą, kas 
išėmus porą klaidelių. Pa-1 link naujo gyvenimo. Žmo- 
rapijos choras po vadovyste nių didelis byrys dalyvavo 
vargonininko sudainavo ke-'norėdami pamatyti jaunųjų 
liatą dainų. Dainos nusise-1 laimingą dieną ir linket1 
kė negeriausia; mat priežas- j jiems laimės ir laimingo gy
tis tame, kad merginos, besi- • venimo, to ir aš linkiu, 
mokindamos dainuoti, buvo: Viską matęs,
sustreikavę dėl to, kad pri- ~
siejo paimt vieną merginą, i . Chicago, III. — Lzrasmė- 
kuri kitoms pasirodė nelabai J^nt laikrascius teko ant 3 - 
ištikima katalikė. Mat kas ; P^- namuose 
pas mus da ardo ’ ulturinį Į tokius z™01?es’ 
darbą. Jurgis.

Lewiston, Me. — Sausio 
14 d. buvo čia sušauktas vi
suomeniškas susirinkimas 
apkalbėjimui reikalo kaslink 
pastatymo lietuviams sve
tainės. Sumanymas priim
ta ir sudėta $70.00 Mat, dau
gelis nebuvo atsinešę su sa
vim pinigu. Laisvos draugi
jos visos pritaria nutarimui. 
Linkėtina gerų pasekmių.

Pov. čerešKa.

AURORA. ILL.
A. A. Jonas Noreika 31 

gruodžio 1913 m. tapo sužei
stas anglių kasykloje ir po 
keliatos valandų mirė St. 
John ligonbutij. Velionis 
turėjo tik 23 m. ir buvo dru- 
tuolis ir gabus raštininkas. 
Tą patį vakarą velionis No
reika turėjo eit ristynėse su 
vokiečiu Wm. Schultz, bet 
dirbant Black Diamond an
glių kasyklose, netikėtai 
griuvo anglis ir taip smar
kiai sužeidė, kad po kelių 

valandų mirė. Velionis ta- 
■ jau žinią apie naują parapi- po nuveštas į Spring Vailey, 
ją Montelloj, Mass. Kuni- III, kur gyvena jo tėvai ir pa- 
gas norįs pirkti ant Main st. i laidotas ant šv. Onos kapi- 
kokį ten kluoną su namu ir nių. Lai būna jam poilsiu 
pakeisti jį bažnyčia. Taigi ta žemelė, 
dabar tas kunigas atvažiuo- ■ Antanas Shimkus.
ja į Staughton ir vakarais 
eina per stubas rinkdamas; 
pinigus pakeitimui to namo 
į bažnyčią. Patartina dar-, 
bininkams ir darbininkėms, 
kaip Staughtono taip ir a- 
pielinkinių miestelių, neduo
ti nė cento tam reikalui. Ži
not gerai, kad Montelloj baž
nyčia yra ir ta pati stori už
daryta. Taigi kitą statyt 
nėra jokio reikalo.

J. Svogūnas.
SO. OMAHA, NEBR.

Gruodžio 28 d. T. M. D. kp. 
, ir jaunimui susidėjus atvai-

šyti po ja. Tenai užmetama dėl kunigo reikią klausyti ir dinta "Našlaičiai.”

STOUGHTON, MASS.
"Keleivio” No. 2 patėmi-I

i
II - - - ----
j ją Montelloj, Mass.

!

man užeit’ 
kuriuos d? 

*: prie laukinių priskaitvti rei
kia. Vienam iš įnamių užsi
rašius laikraštį, šeimininkė 
išdidžiai apreiškė, kad "Ke
leiviui” jos namuose visados 
užteks ugnies, o prenumera
toriui duotą egzempliorį 
kaip padukus išplėšė ir su
grudo į nečių. Laukinė.

(Tegul ji taip nesmarkau
ja, nes už naikinimą sveti
mos savasties labai greita1' 
gali papult belangėn. Red.)

J. Janusas.

Seattle, Wash. — Gruo
džio 25 d. p. m. čia buvo apie 
6:40 išryto žemės drebėji
mas, kuris tęsėsi apie vieną 
minutą. Rakandams pradė
jus čiaužioti, žmonės nema
žai persigando. Bet jokios 
didesnės nelaimės nebuvo, 
tik kai kur langai išbirėjo, 
ypač kaimyniškame paviete.

J. Grigas.

KAS MUMS 
RAŠOMA

Pittsgurg, Pa. — Darbai 
čia eina labai blogai. Di
džiausios dirbtuvės mažiau
sia dirba. P. V.

Lewiston, Me. — Tūlas K.
V. rašo "Laisvėje,” kad čia 
galima gauti darbų ir kvie
čia iš kitur darbininkus. Aš 
ištyriau kaip čia su darbais 
yra ir pasirodė, kad tas p. K. 

Nors V. rašo neteisybę. Darbas

!

Racine, Wis. — Jau antru 
kartu tam nedoram garniui 
apdovanojus dovanėle Oną 
B—tę, nelaiminga motina 
vieną atidavus į prieglaudos 
namus, o kito bebukdama 
nusprendė nelabą garnį pri
versti prie pakutos už grie- 
ką. Apskundė K. Jaš—tą. 

j reikalaudama apsivedimo. 
[ bet šis atsisakė. K. Jaš— 
j tas tapo 12 d. sausio š. m. 
j nuteistas užmokėti skundi
kei 1.000 atlyginimo. Nu
teistasis užsiimdavo nakti
mis kazyriavimu ir valkioji- 
mosi po tas vietas, kur rau
donas velniukas darbuojasi.

Nusigrajinęs.

Philadelnhia. Pa. — Gruo- 
! džio 25 d. keliatas musų die
vo avinėlių, kurie negal at
sisakyti nuo lankymo ir rė
mimo temdinvčios, nuėio i 
ją, į kur vienok jų neleista 
be užmokesčio. Parėie pra
dėjo kalbėti kaip begėdiškai

i
Į

Philadelphia, Pa. — Gruo
džio 30 d. užsibaigė čia mo
terišku rūbų siuvėjų strei
kas. Streikas pralaimėtas. 
Darbininkai pradėjo nepai
sant unijos nutarimų grįžti 
darban. Streikas lietė su
virs 5.000 darbininkų, su ku
riais dabar žiauriai apsiei
nama. J. Meškauskas.

VienasRumford, Me.
vaikinas, vardu B. B., nuėjo 
nas savo mylimąją Z. ir ka
žin kaip ten pasitaikė, kad 
mergina paskui apskundė ji 
reikalaudama atlyginimo už 
sugadinimą jos skrybėlės. 
Vaikinas turėio atiduoti vi
sos sąvaitės algą už mergi
nos skrybėlę. Graži meilė.

Gaspadinė.
Providence, R. I. — Rusų 

socijalistu S. Partijos sky
rius reti gi a 31 sausio Iron 
Rali svetainėj, 
vakpj 
rifai

SO rttc___ ,

Olnevville
su perstatymu ”A- 

Įus” — veikalas 
revoliucijos. Pra- 
lietuviu dalvvaut- 
L Rengėjai.
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ir naikina vieną po kitai. I- 
dant klėtkelėje galėtų išsi
tekti sykiu su kletkelei rei
kalingu, o alkoholiui negeis- 

Įtinu vandeniu, organizmas 
priverstas skėsti savo klėt
keles; alkoholiko kūnas il
gainiui iš tos priežasties iš- 
purpsta; klėtkelių sienelės 
išsitempia ir trūksta viena 
po kitos, kūnas pradeda vir
sti lyg Į krūvą griuvėsio ir 
jo gyvybė kiekvieną valandą 
stovi prieš mirties pavojų.

Tuos faktus, skaitytojau, 
tu pastebėti gali nors pasi
žiūrėjęs i smuklininko kūną, 
kuris alkoholiu kasdien pri
verstas kvėpuoti; jo visas 
kūnas praskiedęs, kraujas 
pajuodęs. Ir jam jau nėra 
jokių vaistų, kurie galėtų iš
gelbėti arba pailgint jo gy
venimą.

O tu. mielas skaitytojau, 
kuris vartoji tuos nuodus 
dėl padilginimosavo apsilp- 
nintų nervų, pamąstyk apie 
savo arganizmo stiprumą. 
Neduok jam alkoholio nuo
dų, o tuojaus tu patirsi, ką 
alkoholis jam yra padaręs, 
jis jau neįstengia atlikti sa
vo pareigų; jis nepagimdo 
pajautų: džiaugsmo, links
mumo, meilės, energijos, 
troškimo ir rupos apie ryto
jų ; tu neišgali išmintingai 
protauti, tu jautiesi bespė- 
kis ir pasigelbėjimui jieškai 
sau vaisto tam pačiame nuo
de. kurs tave jau yra primu
šęs. Pridavęs savo kraujui 
alkoholio pagimdai kraujuje 
smarkesni tekėjimą, taip sa
kant revoliuciją, kuri sujudi
na jau apmarintas kūno klėt
keles. kuriose guli visa musų 
gvvvbė, ir tuo budu lvg su- 
grąžina protui ir kunui 
trumpai valandai spėką, tar
si smaluotas rimbas nualin
tam žydo arkliui, bet juo 
daugiau rimbu kaposim. tuo 
tas verčiamas tempt jam ne- 
pavežamą sunkenybę gyvu- jasi daugiausia tamsybėj lai- 
nas tur kristi. Kad išven
gus to, lieka vienatinis bū
das; — išmintis, liepianti su
mažinti vežamą sunkenybę, 
o vežantis ją gyvūnas ilgiau 
galės tempti.

Bet nevienas da. kad ap
kurtinus sau sąžinę, kad nu
tildžius tą balsą, kuris jame 
atsiliepia ir sako; gelbėkis, 
nes jau žengi į kapą, sten
giasi priešginiauti tiems ma
tomiems gyviems faktams, 
tvirtindamas, jog gėrimas 
jam nekenkia, nes jo kūnas 
neišpurpo. bet kaip tik prie
šingai Į sausą šakalį pavirto. 
Taip, tai jo laimė, kad jis su
džiūvo. tas sudžiūvimas ap
saugos gvyastį ilgesniam 
laikui, bet tokio asmens ir 
smegenų klėtkeles jau ne- 
normaliniame stovije, su
trukę ir susitraukę. Iš tokio 
žmogaus sėklos gimęs orga
nizmas, gema jau nususėliu; 
jo protas negalės išsivystyt 
kaip reikia ir paliks idiotu. 
Ar tos pasekmės nėra da ga
nėtinomis. kad neišdrįsti pa
sigirt, kad alkoholis neken
kia?

Gydytojai-specijalistai sa
ko, kad ant vaisinančių vab
zdžių alkoholis veikia taip, 
kad tie vabzdžiai gimdo švy- 
tuoliams*) tvarinius, kurie 
atsiradę be švietimo ypaty
bės, kas yra jų ginklu kovoj 
už būvi, žūva apgailėtiname 
padėjime. Tą šviesą alkoho
lis atima ir žmogaus protui, 
užmuša jame tai, kas yra 
jautriausio ir gimdančio 
gražiausius širdies jausmus, 
reguliuoja ir nustato žmo
gaus dvasinį gyvenimą. Ir 
ką reiškia draugijos gyveni
me žmogus, taip sakysime, 
be sielos, be dvasios? Tai 
vaikščiojantis lavonas. Ar 
išmintingam žmogui galėtų 
būt malonu girdėti tai, kad 
mokslo žinijos akyse jis skai
tomas pūvančiu kelmu, iš

kurio negal išdygti sveikos 
žydinčios šakelės?

Bet eikime toliaus, kad ge
riau pažinti maistinę alko
holio vertę paimkim faktą, 
kad cukrus maitina bakteri
jas, bet naudojant daug to 
cukraus, bakterijų besi veisi
mas tampa nuslopintu; paė
mus perdaug druskos, drus
ka sutraukia į save vandenį, 
bet proporcionalė dalis dru
skos palaiko vandenį apsau
godama nuo išgaravimo. Al
koholis gi. imant ar daug ar 
mažai, palieka tą pačią pa
sekmę. kaip sublimatas ar 
ba strichnina, kuriuos pripa
žįstame už aršius nuodus; 
alkoholį neskaitome pavojin
gu tik todėl, kad jo v 
kenksmingos pasekmės ne- 
apsireiškia, bet palengva 
niekuo nesuturimą naikini
mą daro organizmo celėse. 
Tas negreit apsireiškiantis 
alkoholio nuodingumas ir 
leidžia vieniems pasakoti, gi 
kitiems tikėti, jog gėrimai, 
kaip va; degtinė, vynas, a- 
lus ir visokie koniakai. tu- 
rintie savije didelį nuošimti 
alkoholio, "pastiprina kūną 
ir dvasią." Pastiprina, naje. 
taip, kaip rimbas pastiprina 
krioko spėką...

Kodėl šiandieninės 
džios. kurios taip prižiūri 
vaistinyčias, kad ten nebū
tų parduodami nuodai, visai 
nedraudžia pardavinėti al
koholį kibirais, dagi pačios, 
kaip ve. Maskolijos imperi
jos valdžia pati į savo ran
kas paėmusi išdirbystę alko
holinių gėrimų, užlaiko smu
kles ir parduoda nuodus 
taip. kad pereitais metais 
kaip parodo apskaitymas to
je skurdo ir vargo valstybėj 
žmonės vienais metais išgė
rė 55.344,422 kibiru degtinės. 
Ir kodėl valstybės vadovai ir 
dabotojai neapsaugoja vi
suomenės nuo to pasibaisėti
no nuodijimosi? Nesnuodi-

ir patarimus. Jeigu nesis- 
i vieną 

Draugiją, o tversime dau
gel panašių draugijų, tai iš 

Į to naudos vis tiek nebus 
nes suskaldytomis spėko
mis nuveikti nedaug ką ga
lima.

Imkime, malonus viengen
čiai. sau už obalsi darbinin
kų partijos vieninkap.ės, nes 
vienybėje galybė, ir stengki- 
mės palaikyti šią jau gerai 
gyvuojančią draugiją, o pa
matysim. jog nebūsim užpa
kaly kitų tautų, kurios se
niai aprūpina kaip reikiant 
ši klausimą.

Liet. Imig. šel. Draug. at
stovas ant Ellis Island.

I. Brazdžionis.

. • ix patai miuo.Dar apie ateivys= tengsime palaikyti

tės reikalus.
Nuo tūlo laiko, kaip pa 

stebėjau, laikraščiuose

Darbininku suki-
*

limas Afrikoje.
Anglijos užgriebtame Tran- 

svalij, sutverta taip vadi
nama Free Statė Union 
(laisvų valsčių sąjunga), tik 
matomai ne gyventojams, bet 
kapitalizmui. Kapitalui toji 
“laisvų valsčių sąjungą” iš- 
tikrųjų buvo geistinu lizdu, 
todėl ir pradėta karę su vo
kiečiais kolonistais. Anglijai 
karę laimėjus, kapitalas ap
glėbė savo sparnais deiman- 

reikmės tŲ ir aukso kas.vklas- AnS" 
į lai su buvusiais būrų vado
vais pasidalijo valdžią ant 
žmonių ir prasidėjo kapitalo 
viešpatavimas.

Kapitalizmo žvėriškumai 
jau daug sykių sukėlė ypač 

j vietinių afrikonų pagiežą; 
kiek kartų tie nėžmoniškiau- 
siai išnaudojami juododžiai 
pasipurtė po geležine tyronų 
koja, tiek kartų buvo nuslėg
ti ir prispausti da labiaus.

Kapitalas vienok neskirsto 
savo aukų sulyg tautystės ar 
rasės; išnaudoja lygiai visus, 
parduodančius jam savo dar
bo spėką darbininkus. Pri
versti buvo sykiu su juodais 
vergais pakelti savo galvą ir 
balti kapitalo vergai. Su
streikavus kalnakasiam Je- 
gersfontein apyrubij, streikas 
pradėjo plėtoties ir apėmė 
netik kasyklas, bet ir gelež- 
kelius. Pradėta išsyk žudy
ti tik čiabuvius, įkalbant ne
protaujantiems, kad negrai 
kelia maištą ir išžudysią vi
sus baltveidžius. Ačiū sąži- 
niškėsniems laikraščiams tie 
kurstymai viešpataujantiems 
nepavyko. Valdžia pradėjo 
areštuoti laikraščių leidėjus 
ir visus spaustuvių darbinin
kus už skelbimą teisybės a- 
pie valdžios tyronybę. Ap
skelbta karės stovis ir prasi
dėjo kruvina kova. Netik ka- 
riumenė streikuojančius žudo 
kulipkomis ir durtuvais, ne
tik teismas smerkia kalėji- 
man ir nužudymui suimtuo
sius, bet apveikus kovojančias 
darbininkų minias, užtverta 
vielų tvoromis ir tos tvoros 
uželektrizuota, kad niekas 
negalėti} pabėgti, nes palie
tęs tokią tvorą žmogus turi 
kristi ant vietos nutrenktas 
elektrikinės spėkos.

Kova priėmė revoliucijinį 
pobūdį ir pradeda apimti vi
są kraštą; valdžia griebėsi 
aštriausių priemonių, kad ją 
nuslopinus; areštai, kratos ir 
sauvaliavimas biurokratijos 
pareina ir moskolių barbariš
kumo ribas. Kaip paskuti
nės žinios praneša valdžia su
ėmusi dokumentus, liudijan
čius, kad rengiama visuotina 
revoliucija balandžio mėne
siui.

Darbo sąjungos sekretorius 
Bien, kuris sušaukė viešą su
sirinkimą, kuriame anot jo 
turėjo būt pasirašyta ant 
daug svarbesnio istoriško 
dokumento, negu 4 Liepos 
Dekleracija Amerikos kolo
nistų, tapo su kitais unijos 
viršininkais ir nariais suim
tas. Susirinkus Johannesbur- 
ge Trades Hali svetainėn 300 
sreikierių, tūkstantis ginkluo
tų policijantų ir nusamdytų 
juodašimčių apsupo svetainę 
iš visų pusių su mašininėmis 
kanuolėmis ir atidarė ugnį. 

Visus likusius gyvais žmo
nės suėmė. Kariumenė su 
užtaisytais šautuvais ir už
mautais durklais patroliuoja 
visus geležinkelius ir visų di-

vis 
tankiaus ir taukiaus pasiro
do straipsniai apie sutvar
kymą ir aprūpinimą musų 
ateivvstės 
ginusiai 
klausimu rūpinasi 
rusi Lietuvių Imig. šel. dr- 
gija. kurios tikslu yra kaip 
galint rupinties atvykusiais 

į čionai ateiviais, užtūrėtais 
ant E Uis Island. šiam tiks- 

'lui turėtų beabejonės pritar
ti plati visuomenė, o labiau
siai gerbiamos lietuvių dr- 
jos. nežiūrint kokių pažval- 
gų jos butų, nes juk čia yra 
visuomeniškas klausimas, 
kurį palikti negalima, kad 
ir todėl, jog visokių pažiūrų 
ir partijų žmones jis palie
čia; kaip katalikas taip lais
vamanis. kaip tautietis, taip 
ir socijalistas tankiai atsidu
ria tokiame padėjime, kad. 
norėdamas savo mylimuo
sius galbėti iš tos taip gar
singos "Kaslegarnės,” pa
mato. jog jis jaučiasi bespė- 
kiu.

Rodosi iš šio atžvilgio vi
sos draugijos, neskiriant nei 
vienos, turėtų remti Lietu
vių Imig. šel Draugiją. Bet 
deja! taip nėra. Tiktai ma
žas skaitlius draugijų remia 
šiokiu ar tokiu budu minė
tą L. I. š. D., o daugumas iš
reiškia tiktai simpatiją, ir 
tuščiais. Žodžiais pritaria: 
bet apsvarstykit, malonus 
lietuviai, ar vienos simpati
jos užtenka? Reikia dar ko- 
kito, tai yra pinigiško para
mos ! Draugijų nariai, ku
rie remia materijališkai Imi
gracijos reikalus, užsimokė
dami į metus 20 centų verti 
pagirimo. o gal jie ir patįs 
nepastebi, jog su taip mažu 
grašiu, padaro daug gero, 
paduodami pagelbingą ran
ką ir nušluostydami ašaras 
daugumui brolių ir seserų, 
kuriuos gal ne vieną vargas 
arba kitokios aplinkybės 
privertė apleisti savo numy
lėtą šalį ir keliauti svetur į 
nežinomą kraštą, jieškot ge
resnio būvio. Daugumas jų 
tikisi, jog ras čia malonią 
prieglaudą ir nereiks kentėt 
vargų, bet kaip karčiai 
apsirinka, kada pirm negu 
išvysta šią šalį, turi išban
dyti be galo daug visokių 
priklaščių; katrie neturi šioj 
šalij pas ką atsišaukti, tie 
visi vra valioje viršininkų 
ant Ellis Island. kurie deci- 
duoja be jokio prielankumo 
dėl ateivio, įleisti, arba grą
žinti atgal.

Taigi iš šio atžvilgio, ma
lonus viengenčiai, turim su
krusti šiame darbe, ir viso
mis jiegomis stengties palai
kyti šią vienintelę Draugi
ją, kuri rūpinasi tų nelai
mingų ateivių likimu per sa
vo lietuvį atstovą, kurį už
laiko ant Ellis Island salos. 
Ištikro visi tie vargšai, ku
rie datyrė ir apturėjo pa- 
gelbą. bus visados dėkingi 
tiems, kurie nedaleido ilgai 

į vargti, arba išvengė grąži
nimo atgal.

Man teko patėmyti „Tėvy
nėje” straipsnį, kuriame nu- ■ 
rodo, kad Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje paimtų 

i šį reikalą į savo rupesnį ir 
neleistų pavienioms ypa- 
toms arba mažiutėms drau
gijėlėms tuomi rupinties.

žinoma, tas yra pagirtinu 
darbu rupinties šiaip ar taip 
Imigrantų reikalais; bet vie
nok, jeigu Susiv. L. Ameri
koj remia Liet. Im. Šel. Dr- 
ją. kuri yra tam tikslui su
sitvėrusi, tai argi jis (S. L. 
A.) neatlieka svarbų ir pa
girtiną darbą? Kam gi rei
kėtų ardyti pradėtą darbą 
per pasistengimą ir rūpestį 
tų tautiečių, kurie sutverę 
L. I. D. jau šimtams nelai
mingų ateivių davė pagelba

reikalu. Dau- 
šiuo taip svarbiu 

susitvė-

Ar alkoholis turi 
kokią maistinę 

verte.

i

Pereitame "Keleivio” nu
meri je P. Gzel savo straips- 
nelije pasako, kad alkoholis 
turėtų būti pavadintas "nuo
dais." Tečiaus visame straip- 
snelije negalinta rasti nuro
dymo. kodėl alkoholis yra 
nuodais. Paris nuodai yra 
netik kenksmingais, bet tan
kiai labai naudingais. nes 
vaistuos jų dozos veikia kai
po gyduolės. Pavyzdžiui, 
prieš vienus nuodus veikia 
kiti priešingi nuodai ir užsi
nuodijusi galima išgelbėti 
nutaisytais iš nuodų vais
tais.

Jeigu alkoholis vra nuo- 
dais. tai reikėtų nurodyti, 
kokios rūšies nuodais yra 
tas chemikalas.

Daugelis alkoholio kenks
mingumo tyrinėtojų randa 
ji svkiu kenksmingu ir sv- 
kiu naudingu: jis naikina 
gyvybę organizmo, bet su
naikintas daleles atbudavo- 
ja. Taip išeina, kad kirvelis 
žudo ir kirvelis gyvastį pa
laiko. Maistinę vertę alko
holio pripažįsime neperdėję 
tik tuomet, kada prisistebė
sime alkoholio organizmo 
klėtkelių audinį naikinan
čiai veikmei. Kitaip negali
ma nusverti ar jo maistinė 
vertė ar kenksmingumas v- 
ra didesniu.

Alkoholis yra nuodai. 
Taip! ir tai tos rūšies nuo
dais, prieš kurių veikmę 
nėra jokios kitos antidotos 
(priešingai veikiančio vais
to) kaip tik vienų vienatinė 
musų išmintis. Alkoholis y- 
ra tokiu chemišku susidėji
mu, kaip ir chloroformas, e- 
teras ir tp., užmušantie or
ganizmo klėtkelių jautrumą 
ir gyvumą. Alkoholis žudo 
kūno klėtkeles tuo budu, kad 
įėjęs į kraują būna išnešio
jamas į visas kūno (organiz
mo) klėtkeles, pripildytas 
vandeniu, druska ir kitomis 
chemiškomis substancijomis, 
reikalingomis klėtkelių gy
vybei. Alkoholis jokiu budu 
negali susitaikyti su esančiu 
klėtkelėje vandeniu, be kurio 
klėtkeles veiklumas ir jaut
rumas nėra galimu; alkoho
lis vandenį iš organizmo ce
lių išvaro, o esančias klėtke- 
lėse druskas sukietina; or
ganizmo klėtkelė yra subu- 
davota beveik iš medegos, 
vadinamos aibių arba balty
mu, kas be vandens susting
sta ir gyvybė klėtkelėje tam
pa lyg kad nutroškinta. Jau
triausios organizmo klėtke- 
lės yra musų smegenis su- 
dedančios, todėl alkoholio 
nuodijančią arba sunejaut- 
rinančią veikmę pirmiausiai 
pajaučiame galvoje. Akyse 
viskas išrodo apsimiglojusiu, 
sąmojingai protauti negali
me, rankos, kojos ir visas 
kūnas pasilieka nepasival- 
dančiu, nes alkoholis užėmęs 
organizmo klėtkelėse van
dens vietą atėmė joms tamp
rumą ir paprastą jų veikmę 
apsunkino. Alkoholis orga
nizmo klėtkelių neužmuša 
visai ir tuomet, bet ardo jas

kad ateitije. kuomet civili
zacija da augščiau turės būt 
pakilus, toks nežmonišku- 
kumas galėtų sau rast drau
gijoje vietą? Tai negalimas 
daktas. tėve.

— Vaike, tu klysti. Jeigu 
žmonės netikės į Dievą, tai 
pas juos nebus ir žmonišku
mo. Aš iš savęs turiu gerą 
praktiką, kad žmogus tuo
jaus pavirstų i gyvulį, jeigu 
tikėjimas jo nesulaikytų.

— Imant iš tavęs "prakti
ką.” aš tuojaus tau prirody- 
siu. kad tu pats klysti, štai 
pavyzdis: tu esi tikintis ir 
dievobaimingas žmogus, ar 
taip?

— Taip, vaike.
— Kiek sykių pernai bu

vai bažnyčioje?
— Ėjau kas šventė.
— Kiek išpažinčių

— Maike. persižegnok!
— Na. o tai kam?
— Aš noriu tikrai žinot, 

ar tu da nors kiek tiki į Die
vą, ar visai jau šliuptarniu 
likai.

— Iš persižegnojimo tu to 
nesužinosi, tėve. Persižeg- 
not gali ir žydas, jeigu tu 
jam už tai užmokėsi.

— Na. tai tegul jau tas pa
lieka. Bet dabar aš noriu 
tavęs kito dalyko klausti.

— Gali klaust.
—Bet ar tu man pasaky

si?
— Tai priguli, tėve, nuo 

to. koks bus klausimas. Jei 
bus kokia nesąmonė, tai ži
noma. kad neatsakysiu. Tai
gi ko tu norėjai klausti?

— Aš. vaike, norėjau, kad 
tu man pasakytum tikrą tei
sybę. ką socijalistai mislina 
padaryti su kunigais, kada 
socijalizmas Įvyks. Nebijok 
nieko, tu žinai tėvo noturą. 
apie tai nė šuva nelos. Jei bi
jai, kad kas neišgirstų, gali 
man į ausį pasakyt.

— Tu jau kelintą syki ma
nęs to klausi, 
tas klausimas taip tankiai 
ateina galvon?

— Maike, tu žinai, kad aš 
svietavas žmogus. plačiai 
vandravoju, tai prisiklausau 
visokių kalbų; vieni sako, 
kad socijalistai kunigus tuo
jaus išpiaus; kiti tvirtina, 
kad uždarys juos su gaspa- 
dinėmis kalėjiman ir pert
vers taip, kad kiekvienas sa
vo gaspadinę matys, bet ne
galės prieit, o patįs sakys 
bažnyčiose prakalbas; da 
kiti sako, kad socijalistai, 
nieko kunigams nedarys, tik 
neduos jiems valgyt ir lieps 
prašytis duonos iš Dievo. Y- 
ra da ir kitokių kalbų. Kiek
vienas vis pasakoja kitaip. 
Kada prisiklausai, tai neži
nai žmogus nė kam tikėt. 
Taigi dėlto va aš ir klausiu 
tavęs, Maike. kad tu man iš- 
tlumočytum. kaip šitas daly
kas yra. ba mano durna gal
va negali to suprast.

— Man rodos, tėve, kad 
čia suprast visai nesunku. 
Juk tos viena kitai priešin
gos kalbos aiškiai jau paro
do. kad žmonės kalba apie 
tai. ko jie visai nežino. Aš 
tau nesykį jau aiškinau ir 
vėl atkartosiu, kad socijaliz- 
mui įvykus viską tars patįs 
žmonės, visuomenė, o ne keli 
socijalistai arba laisvama
niai, kaip tai tūli klaidingai 
sau aiškina. Todėl kaip vi
suomenė apie kunigus nu
tars, taip ir turės būti. Tik. 
suprantama, tokių nesąmo
nių. kaip tu dabar pripasa
kojai. nekuomet negalės bu-

j 1619 m., vienas vokiečių
— O kas tą gali užtikrint. laivas atvežė 20 vergų į Vir-

vaike? r giniją, kurie tapo parduoti
— Tą užtikrina pat^ako- 'kaipo pirmutiniai vergai,

tas. Juk žmonės e/ eagrr.' 
myn, o ne atgal; /- pirkau ' .
dabar niekas žmon/y- ninku. į tą apaikščiota New Yorke, 
na, tai kaip gali/ \rugsėjo, 1887 m.

Kodėl gi tau

!

I

1Kai ?
arli-

— Septynias.
— O kiek kanų buvai a- 

reštuotas?
— Aštuonis.
— O kiek kanų susimu

šei?
— Tik tris.
— O kiek kartų buvai gir

tas?
— To. vaike, negaliu pa

sakyt. ba kaip geresni lai
kai užeina, tai kasdiena iš
sitraukiu. o kaip kada per 
visą mėnesį negaunu. Taip, 
gerai išsidrožęs buvau gai 
apie 20 kartų. Bet kam tu 
manęs tokių daiktų klausi- 
ji. tartum kunigas spaviedo- 
damas?

— Tėve, aš norėjau, kad 
tu pats sumuštum savo tvir
tinimą. buk tikėjimas palai
ko dorą. Ir tu dabar tą 
tvirtinimą sumušei. Tu pats 
prirodei. kad tu ir tiki, ir 
bažnyčion vaikščioji, ir tuo 
pačiu tarpu tu girtuokliau
ji. mušiesi ir belangėje gau
ni pasėdėt. Ant manęs tu 
pyksti, kad aš netikiu, o te
čiaus aš da nė karto savo gy
venime nesu buvęs girtas, nė 
karto da nesusimušiau ir nė 
karto nebuvau areštuotas. 
Taigi aš noriu, kad dabar tu 
pasakytum, pas kurį iš mus 
daugiau doros ir žmonišku
mo?

— Gudbai. vaike.
— Palauk, tėve, nebėgk! 

Atsakyk man į klausimą.
— Neturiu laiko. Gudbai.

vai

1886 m..gegužės 4 d. anar
chistų sumišime tapo 7 poli- 
cistai užmušti ir 83 žmonės 

. sužeisti bombomis. Rug- 
piučio 20 d. tų pačių metų 7 
anarchistai pasmerkti mir- 
tin ir 14 lapkričio, 1887 m. 
4 iš nuteitųjų tapo nužudy
ti (pakarti).

”Labor Day” pirmą kar-
*) švvtuoliai — šviečianti va

balėliai būna matomi visur žo
lynuose nakties laiku apie Joni
nes.

koma liaudis, kurios apsi
švietimas ir proto sveikata 
viešpataujančiai klesai — 
klesai išnaudotojų ir liaudies 
gaminamo turto užgriebikų 
yra pavojingais. Sudemora- 
lizuota liaudis negal suprasti į 
priežasčių savo nelaimių ir 
skurdo; neturi jokio supra
timo apie geresnę, gražes
nę žmonijos ateitį, pasilieka 
aklais įrankiais viešpatau
jančių tyronų, kaip parodė 
ir pereita revoliucija Rusi
jos valstybėje. Girtuoklį 
žmogų nekontroliuoja jo 
protas ir toks žmogus visa
dos griebsis, kad ir visubiau- 
riausio darbo, by tik tikisi 
pasipelnyti ir galėtų gaut 
daugiau tų nuodų, be kurių 
jau negali gyventi, nes jo 
kūno celėse sukietinta drus
ka reikalauja ištirpinimo, 
todėl alkoholikas negal nu- 
maldinti savo troškulį nie- 
kuomi kitu, kaip tik alkoho- 
liumi, kuris užmuša tik jo 
pajautas trumpam laikui ir 
leidžia nejausti troškulio. 
Tokiame stovije esantie žmo
nių organizmai žmonijos gy
venimo išsivystymui yra taip 
keiksmingi, kaip kirminai 
augmens gyvavimui.

O vienok kaip mažai šian
dien viešpataujanti klesa 
paiso ant to pasibaisėtino 
pikto. Nepaiso, nes jos kle- 
siniai reikalai reikalauja 
tokių darbo mašinų, kurios 
tik įsakymus moka pildyti, 
bet savo skriaudos suprasti 
užnuodintu protu neįsten
gia.

Laikas, didelis laikas jau 
nors mažiau užnuodintiems 
darbininkams pamąstyti, 
kiek daug skriaudos daro ne 
tik sau, bet ir milijonams ki
tų žmonių nuodindamiesi al- 
koholiumi. Gydytis iš to už- 
sinuodijimo galima savo iš
minties vaistais, mažinant 
laipsniškai, (bet be apgaudi
nėjimo savęs) alkoholio var
tojimą. Tuo budu galima iš
sigydyti tikrai ir padaryti 
save sveiku ir naudingu vi
suomenei žmogumi.

J. B. Smelstorius.



KELEIVIS

dėsnių miestu gatves, nelei
sdama dviem ypatoms krū
voj pasirodyt gatvėj.

Patrijotai, taip vadinami 
'piliečiai”, susimobilizavę sto
vi valdžios pusėje. Tūkstan
čiams čiagimių pavyko pa
bėgti į raistus ir iš ten daro 
užpuolimus ant geležinkelio. > 

Johannesburge maisto jau 
dabar pritrūksta, o pristaty
mas iš kitur beveik nėra ga
limas sustreikavus geležkelio 
darbininkams. Traukiniai 
vedami streiklaužių po stip
ria apsauga kariumenės, vie
nok negali kursuoti, nes dar-

i

nūs, nusiramino ir tame vi
sa permaina. Dabar žmogus 
pasauli mato tokioj šviesoj, 
kokioj jis ištikro yra.

Jaunystė — tai žmogaus 
pavasaris, senatvė — ruduo. 
Kaip pavasarij viskas žydi 
ir juda, kaip malonu ir link
sma, taip žmogus žydi ir gy
vuoja savo jaunystėj. Kaip 
rudeniop viskas apmiršta ir 
nulinksta, taip ir senatvėje 
žmogaus gyvastis suvysta ir 
gęsta... Iksas.

Juriu gilumas.

bininkai sprogdina dinamitu. nic . . ,
Kaip pranešama, jau ketu-1 ^^suhįmus 

n pasikėsinimai ant trauki- • • • • •
niųapielinkėj Johannesburgo 
buvo padaryti.

Nežiūrint, kad valdžia vi
sus darbo sąjungos, darbo 
partijos ir atskirų unijų va
dovus sukišo kalėjiman ir ne
išleidžia už jokią paranka, su
kilimai plėtojasi. Pretoria 
valsčiuje valdžia išleido atsi
šaukimą, kuriame reikalauja 
60,000 "piliečių”, kad apgin
klavus juos galima butų gin
ti turčių nuosavybę ir gyva
stį.

Kada vienos žinios skel
bia, kad laukiama visuotino 
streiko visam Transvaliuj, 
kitos gi praneša,kad streikas 
visur jau užsibaigė ačiū gele
žinei rankai Transvaeliaus 
ministerių pirmininko gen. 
Louiso Botha, kurios tyrony- 
be linkui streikuojančių ir 
kovojančįų už savo būvį dar
bininkų pasirodė be ribų. Tas 
pats Bothas taip narsiai ko
vojęs prieš anglų užpuolimą 
ant būrų prieš keliolika me
tų, bet dabar parodė kaip to
li siekia patriotu meilė savo 
tautos.

Tie kruvini faktai, tai dar-. 
bininky kovos istorijos pusla
piai, iš kurių darbininkų kle- 
sa privalo imti lekcijas ir pa
tirti savo klesinius priešus; 
kad buržuazija negynė ir nie
kad negali ginti darbo žmo
nių reikalus.

Surinktos L. S. S. 60 kp. prakalbose 
apvaikščiojimo Kruvinojo Nedėldienio 
sausio 25 d. So Bostone. Aukavo:

P. Skiburis, M. Banavičiutė, ir M. 
Siuvaizdis po 50c.; P. Bogušas, 31 c.; 
N. Januška, J. Zastinavičius, M. Sie- 

i kis A. Baliauskas, S. Vinckevičia, Ur- 
I šulė Klimienė, J. Vaizevičius, A. Ša- 
butis. T. Sara pas. Jonas Styra, Jo
nas Vasiliauskas, M. Valiulis, J. Vin- 
čiunas. K. Abazorius, C. Tamulionis, 
P. Brazaitis, A. Kavaliauskienė, Jur
gis Nevialiauskas, Jurgis Žibavičius.

i S. Vasiliauskas, J. Sadauskas, R Per- 
nic; as. E, Matulis, J. Tamulionis. K. 
Vitkauskas, Jasionis, C, Kairis, J, Pie- 

, skus, S. Vilaišis, J. Astrauskas, V. A. 
I Zaperiackas, J. Romantas, K. Sau- 
bukas, M. Kazlauskas, Karalina Mai- 
roniutė — visi po 25 centus. Išviso 

' $10.56 centai: smulkių aukų $8.01. Vi- 
Į so sykiu 818-57; atėmus lėšas už sve
tainę $6.00, likusius $12.57 centus 60 
kp. paskiria politiškiems kaliniams. 
Visiems aukautojams tariame širdin
gai ačiū.

L. S. S. 60 kp. Fin. sekr.,
M. M. Plepis.

Jaunyste ir Se 
natvė.

Jaunystė — tai gyvenimo 
pavasaris, tai šviesus, bliz
gantis amžius. Susilaukęs 
žmogus žilųjų dienų tankiai 
grįžta savo atsiminimais į tą 
taip urnai praslinkusį pro jį 
pavasarį, kur buvo taip sma
gu. taip norėjosi gyvent, tiek 
buvo svajonių, taip viliojo 
ateitis, o dabar ji tokia liūd
na, nuobodi, apmirus ir pa
čiam gyventi jau nebesinori. 
O! kaip saldus tie atsimini
mai! Kaip maloni praeitis. 
Tai auksiniai sapnai... Gyve
nimas tuomet buvo paslap
timi, jis pynėsi kaip koks už
kerėtas auksinis audeklas, 
jis buvo toks gražus, toks vi
liojantis, toks svaiginantis, 
— kodėl jis dabr taip persi
mainė — stebiasi žmogus — 
kodėl dabar pasaulis paliko 
toks tuščias, šaltas, ir žmo
nės jau ne tokie, kaip seniau 
buvo, ir gyventi nesinori... 
Kodėl pasaulis dabar taip 
persimainė?

Bet ne! ne pasaulio per
mainą žmogus mato. Jis taip 
greit nesimaino. Tai žmo
guje permaina įvyko; širdis 
jo jau nesiveržia taip prie 

‘gyvenimo, kaip erelis į pa
danges. Tai permaina dva
sioj. kuri pirma ant lengvo; 
sparnų liuosai bujojo virš 
gyvenimo vargų; kuri užsi
degdavo ateities idealais, 
troškimu garbės; kuri nesu
laikomai varėsi į kovą, o da
bar, datyrus daug apsivili- 
mų ir persitikrinus gyveni
mo tuštumu, nuleido spar-

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

John Mickus
Box 161, N. Bloomfield, Conn.

Pajieškau dėdės Vinco Gaidžiuno, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Pašvintinio 
vals., Peloniškių kaimo. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

J. Libauskas
13501 Erie avė., Hegevesch, III.

Pajieškau draugo Frano Vaičiūno 
Kauno gub., Vilkmergės pav., iš Troš
kūnų. Gyveno Duluth’e, Minn., da
bar buk Cleveland, Ohio. Turiu 
svarbą reikalą ir meldžiu jo paties ar 
žinančių apie jį atsišaukti.

Ig. Valai ko,
P. O. Box 155, Braidnerd, Minn.

Laisva lietuvaitė, jeigu myli gyven
ti ant ūkės puikiame krašte ir ty
rame ore, turi progą apsivesti. Aš 
esu 36 metų amžiaus, laisvų pažiūrų 
ūkininkas, todėl ir draugę noriu gau
ti laisvų pažiūrų, mylinčią apšvietą, 
mokančią rašyti ir anglų kalbą. Mer
gina turi būti nuo 25 iki 35 m senu
mo. Atsišaukit tik tos. kurios ne- 
priešingos civiliškam šliubui Jei ga
lit, atsiųskit su pirmu laišku ir savo 
paveikslą, aš savo taipgi nusiųsiu.

W. A. Naujokas,
R. F. D. No. 1 Box 21, Foley, Ala.

Pajieškau Kazimiero Sabaičio, 35 
metų amžiaus, pirma gyveno Wilkes- 
Barre, Pa., dabar, girdėjau, Chicagoj; 
plaukai šviesiai geltoni, 6 pėdų augš- 
čio, 7 metai kaip Amerikoj. Praneš
kite apie jį.

Ona Subaitienė.
2U30 Peoria st., Chicago, III.

Apskaitoma, kad ”Tita- 
randasi 2 mylios po 

Tai da nėra la-
> su kito

mis jūrių vietomis. Giliau- 
Isia Atlanto Okeane vieta, 
j kaip žmonėms yra jau žino
ma. yra virš penkių mylių, o 
Didžiamjam Okeane — ne
pilnai šešios mylios.

’ry -t • • . Kas ji žino maiones .
V ibOS giliausios vietos yra busiu labai dėkingas.

vis netoli nuo sausžemio. . „ Albertas Gutzeit,
_r - i . ° Foote str., New Haven, Conn.
Vandens spaudimas tokioj--------------------------------------

gilumoj, kaip kur ilsisi ”Ti- . Pajieškau brolio Jurgio Puišio, pa
ti) nir ” vra lvo-n-s d OHO eina is Kauno gub., Raseinių pav., Jur-lainc, V 1 d. iv gub ^4,000 b v a- barko vol.ir parap., Lukšių sodžiaus, 
rų ant keturkampio colio. APie 14 met^ Amerikoj; girdėjau gy- 
Todėl tik masinai (netušti) 
daiktai, t. v. tokie daiktai, lonės pranešti. (5)
kuriuos vanduo apsupa iš vi- 
su pusių, gali atlaikyti tokį 
milžinišką spaudimą. Lai-

Paj ieškojimai
Pajieškau dėdės Jurgio Eilėms, Su

valkų gub., Plokščių gmino, Voniš- 
kių kaimo, apie 15 metų Amerikoje. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti, už ką 

' ‘ ‘ “■ „ ■ (5)

v.
Antanas Pišis,

114 Mill River str., New Haven. Conn

Pajieškau apsivedimui merginos 
. , . nuo 22 iki 25 metų amžiaus. Aš turiu

vas IT tUSCiaS, Vienok nebus gerokai skatiko ir gerą darbą prie 
’ Dirbu už motormaną.

- - - -- - Malonėkit atsišaukti šiuo adresu: (5)
....... Mike Masaitis

J 85 Riverdale avė., Yonkers, N. Y.

i sulaužytas, nes pakol jis nu- SŽŠ. 
skendo, prisisėmę vandens ir 
tokiuo budu jo sienos spau
džiamos jau lygiai kaip iš 

j lauko, taip ir išvidaus. Bet 
jei nuskandinti laivą užda
rytą taip giliai, vanduo jį 
suplotų, kaip popierinį mai- 

j šelį.
Visi tušti daiktai ant lai

vo bus sutruškinti. Kamštis 
į bus suvarytos į bonkas. elek
triškos lempos sutruškintos 
pirma da, negu laivas pa
sieks jūrių dugną. Taip pat 
visa mašinerija, kurios vidu
je bus nors kiek tuščios vie
tos ir negalės įeiti ten van
duo. bus suplota ir sulaužy- 

: ta.

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

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

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

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

Felix Chirkel (7) '
P O Box 70. Harwood. Minės, Pa.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

(prisiųsta.)

...Linksma girdėti, kad ta-, 
mistoms gerai, smagu ir lin
ksma gyvent; ten nėra pris
paudėjų, nė prispaustųjų... ■ 
Visai kitaip yra pas mus.

I musų namus atsilankė 
nekviesti svečiai, raudonsiu- 
liais vadinami... Išdraskė vi- .... - - .
są musų lizdelį, net akmenis ar kas zino Pranestl-
iš pamatų išvartė; bet tai ne p. o. Box 237,nas a 1S Peily, Pa, 
viskas. Išvažiuodami, išsi- j---- ---------------------------------
vežė ir mane, O namuose pa- I T. Pajieškau draugo Viktoro Knyškos 

-- r ■ Kauno gub.. Šiaulių pav.. Pašušvio pa
rapijos, Levikailių kaimo. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Viktorija Bindžiutė (6)
537 Collinsville avė.. E. St. Louis, III,

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

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

Pajieškau brolio Martino Šalčio, 
Kauno gub. ir pavieto, šalapučių kai
mo. Turiu svarbų reikalą. Jis pats

Pajieškau pažįstamo Vinco Mati- i 
jošaičio, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Pajavonio valsčiaus, Būdviečių 
kaimo, 4 metai kaip Amerikoj. Pir-1 
miaus gyveno H’aterbury, Conn., da- ‘ 
bar nežinau kur. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti.

Viktoras Sotula.
111 W. Main st., St. Charles, III.

Pajieškau savo pažįstamos Rožės 
Čelkiutės, gyvenusi Fairfield, Conn., 
ji pati ar kas ją žino malonės praneš
ti, už ką busiu labai dėkingas.

S. Allen,
1100 VVashington str., Norvood, Mass

Pajieškau dėdės Juozo Keseliausko 
ir dviejų pusbrolių Anupro Kisise- 
liausko ir Kazio Svobuno, visi Suval
kų gub., Vilkaviškio pav.,Vištyčio 
valsčiaus, Januvkos kaimo, jie patįs 
ar kas juos žino malonės pranešti. (7) 

Jonas Kiseliauskas,
Box 141, Arnold City, Pa.

. Pajieškau Igno ir Juliaus Vaineikių, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Pašvietinio 
par..Bubštų sodžiaus, turiu svarbų 
reikalą jiems iš Lietuvos ir meldžiu 
jų pačių ar kas juos žino pranešti.

Kazys Banušis,
Herrin, III.

Pajieškau dėdės Kazio Sadausko ir 
dėdės Povilo Vičo, taipgi brolių Justi
no ir Kazimiero Strausltų, ir Jono 
Gedmino, visi gyveno Chicagoj, jie 
patįs ar kas juos žino malonės pra
nešti.

Stasys Strauskas,
468 Northampton str.. Easton, Pa.

. Pajieškau Jurgio Valentukevičiaus 
Vilniaus gub., Trakų pav., Merkinės 
valsčiaus. Kabelių sodžiaus; prieš pus
antrų metų gyveno Worcester, Mass, 
girdėjau dirbo Maine valstijos miš
kuose, jis pats ar kas apie jį žino ma
lonės pranešti.

Jonas Valentukevičia
504 Knowlton str., Rockford, III.

KNYGĄ?P0EZ10S

Jeigudane, 
tai skubėk!
Visose liuosose
Valandose

Nes turintis tąją knygą 
Turės smagų
Užsiėmimą

Pajieškau pusbrolio Antano Dada- 
los, Kauno gub., Vilkmergės apskri
čio, Kostienovskos vals.. Kreivų so
džiaus. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti.

Adomas Dadala.
41 Bates str., Providence, R. 1.1 Box 58,

Pajieškau pusbrolio Konstanto Kni- 
zino, Kauno gub., Raseinių pav., ši- 
lalio par., girdėjau gyvena Wisconsin 
valstijoje ant savo ūkės, bet laiškai 
jam rašyti sugrįžo. Jo paties ar ži
nančių apie jį meldžiu priduot man 
jo tikrą antrašą

Petrą;- Knizinas.
Duburn. III.

Pajieškau draugų Stasio Žemaičio 
ir Miko Tareilos, taipgi pusbrolio Kri
slo Varanausko, visi Vilniaus gub., 
Trakų pav., Valkininkų valsčiaus, 
Strelčiškių ulyčios. Jie patįs ar kas 
juos žino malonės pranešti.

Stasys Pucis,
1528 Corlton str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Anupro Rudoko, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Svėdasų 
parap., Kaniečių sodžiaus, 16 metų 
kaip Amerikoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti.

Bolesius Aponavičia.
2047 Hamilton avė., Cleveland. Ohio.

Pajieškau draugo Prano Karnauc- 
ko. Suvalkų gub.. Naumiesčio pav., 
Menkinių kaimo, girdėjau gyvena 
New Yorko valstijoj. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

Antanas Orintas.
39 Nevvbury str., i____________,______

Pajieškau draugo Jono Mačioko, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Lauc- 
kaimio kaimo, prieš 3 metus gyveno 
Montreal, Canada. Jis pats 
kas jį žino malonės pranešti.

Franas Jodaitis.
555 St. Emilia str.,

ST Henry, Montreal, Canada.

arba

Pajieškau draugų A. Kubiliaus, A. 
i Urbakanio. J. Kraskausko. ir P. Či- 
I žuno, visi Kauno gub., Ežerėnų pav., 
; Panemunio parap. Kubilius Vikolių 
sodžiaus, J. Kraskauskas Slabadnikų 
miestelio, kitu du Panemunio mieste
lio. Jie patįs ar kas juos žino malo
nės pranešti.

V. Valiulis.
Box 40, West Fitchburg, Mass.

Pajieškau geros vietos saliune ar
ba bučernėje. Rašau ir kalbu lenkiš
kai, rusiškai latviškai ir lietuviškai, 

Auburn, Me. ; angliškai mažai. Taipgi apsipažinęs 
_______ ' esu su skaitliavimu.

Pajieškau švogerių Vinco ir Anta- Jonas \ artus,
no Laukevičių, Lazdijų miestelio. Su- j ^ox Batavia, 1 .
valkų gub., 10 metų atgal gyveno W. ■ 
Brownsville, Pa. Jie patįs ar 
juos žino malonės p-anešti.

Antanas Krivickas.
630 Haw st., Baltimore,

Tas tau draugas bus geriausias, 
Ateis, kad busi liudniausis, 
Užfau&ka>'isnią. dailįs svietą

Pakils mintis netikėta. 
Atgims noras, veikt, kovoti. 
Reik tik kartais pasvajoti.

Graži, didelė, arti 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga:

pustrečio šimto 7 C r- 
lais pilin Icnvcra • ■

Ta pati knyga gražiais kietais £1 
audeklo, auksuotais apdarais: v *

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadvvay, So. Boston, Mass

timas priimtas ir nutarta 
dalyvauti. . Todėl, draugai, 
malonėkite susirinkti į Tau
tišką Namą, 101 Grand str., 
Brooklyn, N. Y.,31 d. sausio, 
8:30 vai. vakare. Malonėkit 
pasiimt draugijos ženklą — 
knygutes; tokiu budu busi
te įleidžiami svetainėn už 15 
centų.

Sekr., J. Patašius.

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Lietuvių Mokslo Draugystė, 
Pittsburgh, Pa.

liko ašaras, tik ašaras...
Visi sakė, kad jau nebe- 

grįžšiu, nebepamatysiu savo 
krašto. Reikėjo nemažai 
teisintis prieš pripažįstan
čius tiesą tik kumščiai; te
ko nemaža prisiklausyti 
biaurių valdiškų žodžių; te
ko nekartą sukandus dantis 
be suvaitojimo atlaikyti ty- 
roniškos kumščios smūgius; 
per tris mėnesius volioties 
kalėjimų purvuose ir būti ė- 
damu kirmėlvno. Žuvo daug 
turto, laukai liko neapdirbti, 
bet žuvo ir brangiausias tur
tas — sveikata. Nežinau, 
ar atsitaisysiu.

Nelaimingas musų liki
mas, tik kalėjimas, kalėji
mas ir kalėjimas. Rodosi, 
kad visa Lietuva tai vienas 
kalėjimas...

Nekartą ima noras va
žiuot pas jumis į Ameriką 
pabūti, gal kiek sustiprėtų 
sunaikinta mano sveikata; 
gal atsigautų mano nervai, 
kaip ilgiau nematyčiau tų 
raudonoms virvėms apsikar
sčiusių budelių.

Tamista klausi, ar negau
nu iš Amerikos laikraščių? 
Mano draugai gal rūpinasi 
vien savo reikalais ir todėl 
užsimiršta mus...

Apie laisvamanybą pas 
mus, tai nedaug ką galiu pa
rašyti. ”Laisvos Minties” 
negaunu...

Jūsų gentis,

Pajieškau apsivedimui jaunos mer
ginos nuo 18 lig 25 metų amžiaus, kad 
butų gerai pamokyta ir mokėtų 3-4 
kalbas ir kad turėtų apie 15-20 šimtų 
dolarių. Aš turiu didelį štorą ir noriu 
atidaryti Laivakorčių agentūrą. Su 
pirmu laišku malonėkit prisiųst ir sa
vo paveikslėlį. (7į

M. J. Litvinsky
Franklin Co., Rend City, III.

Telephone 500,

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, nuo 25 iki 35 metų am
žiaus. laisvų pažiūrų ir mylinčios do
rą gyvenimą. Taipgi meldžiu su pir
mu laišku prisiųsti savo paveikslėlį. 
Aš esu 29 m amžiaus.

Ant Jasionis,
P. O. Box 65, Tacoma. Wash,

Pajieškau brolio Vinco Krukonio, 
Vilniaus gub., Trakų apskričio. Merki
nės parapijos, Selenikų kaimo. 20 me
tų kaip Amerikoj, gyveno Bostone, 
kas apie jį žino ar jis pats malonės 
pranešti. (7)

Nikodemas Krukonis.
216 Fairhill str., Philadelphia, Pa.

Męs Antanas ir Ona Vistartai pa- 
jieškom savo brolio Juozapo, apie 9 
metai kaip Amerikoj, gyveno Spring 
Valley, III., bet iš ten išvažiavo. Pa
eina iš Kauno rėdybos, Raseinių ap
skričio, Kėdainių parapijos, šiaudelių 
sodižaus. Kas apie ji žino malonės 
pranešti ar jis pats lai atsišaukia 
šiuo adresu:

Miss. Anna Vistartaitė,
2315 Forbes str.. Pittsburgh, Pa.

Pr

pas
Pajieškau draugų Jono Valiuko, ir 

Antano Žukausko, Juozo Paužos ir 
Antano Arlausko; visi iš Panemunės, 
taipgi Juliaus Juškevičiaus iš Šan
čių ; visi dirbome Šančiuose Smitho 
fabrikoj. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės pranešti.

Andrius Kazlauskas. 
Bok 517, Cle Elum, Wash.

Palaimintos Lietuvos Dr-stė
Chicago, III.

Valdyba.
I Prezidentas — Ed. Čepulis, 

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

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

1616 So, Halsted st, Chicago. I1L
Finansų Raštininkas — J. Syker, 

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

1916 Canalport avė, Chicago, 111

LAMRENCEO IR APIELINKĖS 
. LIETUVIAMS!

L. S. S. 64 ki'.opa. Lawrence. Mass.. 
rengia dideli balių ant subatos vaka
ro. 31 d. sausio. Nedėlios vakare, va
sario 1 d. statys ant scenos trijų ak
tų tragediją: "Legališki žmogžu
džiai." Abu vakarai atsibus Centrai 
Hali. 23 Monmount str. Lawrence. 
Mass. Pradžia abiejų vakarų nuo 7 
vai. įžanga ant baliaus 25c, ant te
atro 25 ir 35 centai. Kviečiame visus 
Lawrence’o ir apielinkės lietuvius at
silankyti. Rengimo KOMITETAS.

kas i Pajieškau kaiminkos Antaninos Va- 
” ' laičiutės. Suvalkų gub., Naumiesčio 

pav:. Panemunės parap.. Sirvydų kai- 
j mo. Girdėjau atvažiavo Amerikon, 
norėčiau susirašyti. Ji pati ar kas 
ją žino malonės pranešti.

Vincas černevičia.
1320 Glindon avė., Baltimore. Md.

Md.

Pajieškau brolio Povilo Kireilo, 
pirmiau gyveno Brooklyn. N._ Y. ir 
draugės Emilijos Brazinskiutes, ne
senai atvažiavo iš Lietuvos. Abu pa
eina iš Gumbelių sodos. Čiupėnų vo- 
losties. Kauno gub. Turiu svarbų rei-

, kalą, todėl jie patįs ar kas juos ži
no malonės pranešti.

Juozapas Kireilis.
719 Main str., Cambridge, Mass.

Pajieškau Onos Kazlauskiutės-Jan- 
kevičienės ir Marės Dubraičios, 

abi Kauno gub., Panevėžio pav., Biržų 
parap., Slepščių kaimo. Jos pačios ar 
kas apie jas žino malonės pranešt. S 6) 

Elzbieta Striužienė.
149 Canant str., Gardner. Mass.

Pajieškau dėdės Julijono Mickevi
čiaus, jis gyveno Indijos teritorijoj ir 
vadinosi Luca Mellar; paeina iš Kau
na gub., Razalino vol.. Bacunų sodos 
ir Jono Gasuno iš tos pačios vietos.

Aleksandra Mickevich,
2928 Almond st, Philadelphia. Pa.

Pajieškau Antano Žurausko, prieš 
metus gyveno Hestings, Pa., girdė
jau. kad išvažiavo į kietų anglių ap- 
rubį Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti.

Thomas Žuris.
3247 Union avė., Chicago, III.

Šv. Petro Apaštalo Dr-stė No. 1, i 
Chicago, III, pajieškom lietuvio Ry-1 
mo-katalikų kunigo. Męs turime! 
gražiai įtaisytą bažnytėlę ir klebo
niją, bet kunigo tuom tarpu neturim. 
Jeigu kuris iš lietuvių kunigų malo
nėtų pas mus būt už kleboną, teik
sitės platesnių žinių paklaust per lai
šką. Kunigą norėtumėm gaut umu 
laiku. Laukiam su tikra viltimi, kad 
bent vienas kunigas pasirūpins iš
klausyt. Adresas susinėsimų: (6)

Ant. Blinstrupis,
4501 So. Hermitage avė., Chicago, III.

Pajieškau Jono Griciaus, Kundrė- 
nų sodžiaus. Skapiškio parap., Kauno 
gub.Girdėjau gyveno Montreal, Ca- 
noj dabar nežinau kur. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti.

S. Daukas.
6405 Flee avė.. Cleveland. Ohio.

Pajieškau pusbrolio Antano Baublio 
iš Kauno gub.. Novoaleksandrovsko 
pavietą, Kvietkų parapijos Indrų senų 
kaimo, girdėjau gyvena Chicagoj. Jis 
pats ar kas apie ji žino malonės pra
nešti.

Jurgis Ginaitis.
1342 Dean str., Chicago. III.

Pajieškau sesers Stanislavos Rada- 
vičaitės, pirmiau gyveno New 
tain, Conn. Ji pati ar kas ją 
malonės pranešti.

Hipolitas Radavičia,
917 Main str., La Šalie, III.

Bri- 
žino

Pajieškau apsivedimui merginos ne- 
senesnės kaip 35 metų. Sykiu su at
sišaukimu meldžiu prisiųsti ir paveik
sią. (7)

J. G. K.
356 Paterson avė., E. Rutheford. N. J.

Pajieškau draugų Juozapo Parei- 
gio ir Benedikto Šimaičio; abudu Kau
no gub..Telšių pav., Gargždų mieste
lio. Pareigis gyveno Chicagoj, o Ši
maitis Georgetown, III. Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti.

Franas Balskus
13 E. lOth str., Georgetown, III.

Pajieškau Jono Navicko ir Anta
no Petrausko; abudu Suvalkų gub., 
Seinų pav.. Lepūnų valsčiaus, Šau- 
konių kaimo; turiu svarbų reikalą. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės pra
nešti.

ŠIFKORTĖS ATPIGO
Nuo Tilžės ar Eydtkuhnų 

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

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

Dabar laikas pikti šifkortes. 
"KELEIVIO” AGENTŪRAPetras Dabruda. |

296 Chopman st, New Britain, Conn. j 28 B WRy, So. Boston, MasS,
|.-------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Pajieškau švogerio Jono RuUw, 
Kauno gub., Panevėžio pav.. Rami- 
galos vals., Anciškės parap., Lason- 
galio kaimo. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti šiuo adresu: 

K. Rudis.
298 Kelley str., Luzerne, Pa.

Pajieškau draugų: Stasio Jasilio- 
nio. Gailiunų sod., (gyveno So. Bos
tone. Mass.) ir Jono Neuronio Diko- 
nėlių kaimo. Abu Pušaloto parap., 
Panevėžio pav., Kauno gub. Jie pa
tįs ar kas juos žino malon.sė pranešt. 

Mikolas Karalevičius.
5 Broad str., Burlington, N. J.

Pajieškau pusseserės Monikos Me- 
niataitės. Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kurtuvėnu parap., girdėjau gyveno 
Bostone. Turiu svarbų reikalą, mel
džiu atsišaukti:

Joe Miniat
Racine. Wis.

Pajieškau brolio Kazio Sakalausko, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Eli- 
zavos kaimo. 5 metai kaip Amerikoj. 
25 metų amžiaus. Jis pats ar kas ji 
žino malonės pranešti.

Antanas Sakalauskas.
R. No. 1 Box 49—0, tterrin, III.R. No. 1 Box 49—0.

Draugysčių Reikalai.
DIDELIS METINIS BALIUS

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

Kviečia KOMITETAS

BROOKLYN, N. Y. 
Apšvietos Dr-stės nariams.

L. A. D-ja yra užkviesta 
dalyvauti in corpore Liet. 
Draugysčių Sąjungoj di
džiojo New Yorko. Užkvie-

DARBININKŲ BALIUS.
United Garment Workers of Ame- 

rica Liet. Skyrius 149, Boston Mass. 
rengia darbininkų balių pėtnyčioj, 30 
sausio, 1914, Liet avių Labdar Name. 
Kampas E ir Silver gatvių, So. Bos
ton, Mass. Svetainė atsidarys 7:30. 
Balius prasidės lygiai ant 8 vai. vak. 
ir trauksis iki 2 vai. nakties. Grajįs 
puikiausia Unijos Orchestra. Įžanga 
vyrams 35c., moterims 25c. Visus už- 
kviečia.

KRIAUČIŲ UNIJOS 
SKYRIUS 149.

Draugystė šv. Petro No. 1, 
Town of Lake, Chicago, III.

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas. 

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

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

1736 W, 47th str.. Chicago, HL 
Finansų raštininkas — P. Pivaronas, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, m, 
Kasierius — A, Blinstrupis,

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

dienį kiekvieno mėnesio, prasidedant 
nuo 12 vai. dieną, svetainėj A. Blins- 
trupio, kampas 45-tos ir Hermitaga 
avė.. Chicago, 111.

VAKARAS!
Dramatiško Ratelio prie VIII Ra

jono L. S. S. A. rengia didelį vakarą 
Nedėlioj, 1 vasario (Feb.. 1914. C. S. 
P. S. svetainėj, 1126 W. 18th St., arti 
Racine (Centre) Avė., Chicago, III. 
Scenoje statoma L. Tolstojaus 5 veik
mių drama "Patamsio Galybė." Sve
tainė atsidarys 4 vai. po pietų. Uždan
ga pasikels lygiai 5 vai. p. p? Tikietai 
75c, 50c, 35c, ir ant Balkono 25c.

Levo Tolstojaus veikale "Patamsio 
Galybė" yra genijališka ranka nupieš
ta gyvoji kopija juodos gyvybės, po 
kurios galingu sparnu, tamsioje ne
žinioje, žmonija daro savo tiesas. Po 
perstatymo Balius.

DRAM. RATELIS.

Liet. Neprigulm. Kliubas,
Chicago, III.

Vaidyba.
Prezidentas — Kaz. Raulinaitis,

3510 S. Union avė., Chicago, Ui. 

Prezid. pagelb. — Jonas Vainauskas 

3239 S. Halsted str., Chicago, DL 

Protokolų rast ir organo užžiurėtojas 
Antanas Bitautas.

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

3247 Butler st., Chicago, I1L 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35 th place, Chicago, I1L 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va

kare. "Aušros” svetainėje, po No. 314* 
S. Halsted st. Metinis susirinkimas 
{iripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba- 

andžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Lie

pos mėn.

"PATAMSIO GALYBĖ," drama 5- 
kių veiksmų 6-ių atidengimu, nupie
pianti kaimiečiu gyvenimą. Bus sta
toma ant scenos L. S. S. 1-mos kuo 
pos spėkomis, subatos vakare. 7 d vn 
sario (Feb.). 1914 m. svetainei M^r- 
cantile Hali, 859—851 N. FrankFr s,. 
Philadelphia. Pa. Lošimas pra^’d^ 
7:45 vakare. Kviečiame visus ats’’-”'- 
kyti. (6)

KOMITETAS.

Užsirašykit bepartyvišką 
laikrašti 
tik 50c. 
kit 10c.

810 W.

mėnesini
"Vaidvla." Kaina metams 
Kurie norit pažiūrėt prisiųs- 
Adresas:

"VAIDYLA”
19 th str., Chicago. III.

REIKALAUJAM MOKINIŲ.
prie statymo namų; mokinties stalio- 
riauti (carpenter), murininkystės ir 
šiap darbo prie namų budavojimo. 
Kaip išmoksit darbą, gausit gerai ap
mokėti — nuo 50c. iki 75c. už valan
dą. Amatninkai vra reikalingi po vi
są Ameriką. Mokiniams mokam algas 
ir gvarantuojam trumpu laiku išmo
kinti. Reikalinga užsistatyti nedide
lė kaucija. Taip pat reikalingas 
knygvedys (Bookkeeper). Rašykit, o 
gausit visas informacijas. Prisiųskit 
už 2c. krasos ženklelį atsakymui. (6)

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

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 

ant Town of Lake, Chicago, III., mi

tingai atsibuna kiekvieną pirmą na- 

dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynakto 

Salėj, kampas 46 ir Paulina sta.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina St., Chicago, HL 

Vice-prez. F. A. Misiąs,
5235 S. Bishoff st., Chicago, HL 

Prot. rast. K. A. čiapas,
1736 W. 47 st., Chicago, DL 

Turtų rast. A. J. Kareiva,
1805 W. 46-th st., Chicago, HL 

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4612 So. Ashland avė., Chicago, HL 

Užžiurėtojas org. Matausas Silkaitis, 
3314 S. Morgan st., Chicago, DL

P.

2c. krasos ženkleli atsakymui. (6) 
BUILDING HOME CO. K.

O. Bax 12, Grand Rapids, Mieli.

Liet Imigrantą šelp. Dr-tžs 
Viršininkai.

Pirmininkas, St. Jankauskas, 

,350 Newark st. Hoboken, N. X 

Pagelbininkas, Kaz. Va&evižtua,

184 Naw York ava, N«wsi4e/N. & 
Sekretorius. A. M. Staselis, 

-T'**eraon st. Neverk, N. X> 
Iidi^* f. VafceHunas, 

iriey are, Nevark, M. A
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SKAITYTOJIJATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žemiaus nurod-tos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dvkit tą blank-1 ir prisiųskit redakcija:. Adresą mainydami gatvės vardą pa- 
rašykit*raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
simi daug nesm..gumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAI ADRESĄ

kis. 1843 S.
Kožną petnyčios vakarą atsibuna 
riausia muzika
1843 S. Halsted st., cor, 19th

Phone Canal 3762.

r-r

HT’ 3 • • ••Keleivio

I Akušerka į
Pabaigusi kursąMouiaus Medical I 

College. Baltimore, Md.
Pasekmingai otlieka savo darbą T 

prie gimdymo, toipg: suteikia vi- * 
sokias rodąs ir pageibą invairiose * 
moterų ligose. 35

i F. Stropienė j
J SO. BOSTON, MASS- į (u

■ ■ r

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane I 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone

Jis klausia, kada aš galėčiau 
gauti ręstą? Tumoro nūn 
taini, aš jam atsakiau. 01- 
rait, jis sako. Duok man 
dabar tuos $500, o rytoj ati
duosi kitus. Už šituos 
tau duosiu rasytę.

Padarėm agrymentą. 
mokėjau jam $500. jis man 
vėl padavė ranką ir sako: 
"Gud bai mister. Ai sy jų tu
moro/’

Baigai! 1 Iš to džiaugsmo 
net pasigėriau. Parėjęs tą 
vakarą namo sušukau savo 
bobai:

—Reide! Roman tu kis 
mi... nupirkau tau auzą. gy
vensi kaip jankė.

Ant rytojaus surinkau vi
sus pinigus ir laukiu, kol a- 
teis tas džentelmanas už
baigt bizni. Bet atėjo pas
kirtas laikas ir praėjo, o ma
no lojaris neateina. Atėjo 
vakaras, o jo vis nėra. Tas 
jau pradėjo mane baderiuot. 
Nesulaukęs važiuoju ant to

Everibodi kyp kvait. 
DŽIAN BAMBA 

sako spyčių.
Biznis iz biznis, sako je- 

merikonai. Ir tas yra tru. 
taip kaip vienas ant kito — 
du! Ai beč jur laif... Ot ir 
Džian Bamba, pakol netu
rėjo biznio, niekas ir nežino- stryto. o gi atrandu, kad po 

tuo numeriu yra polisteiši- 
nas. Mislinu sau. jau čia 
bus heli. Ale ir vėl pamisli-' 
jau. ko man čia bijot: esu ne 
grinorius. angelskai kalbu 
kaip policmanas, o prie to už i 
teisybę i džėlą manęs neso
dins. Einu stačiai insaid 
ir paduodu kapitonui savo 
bizniskortą. ant kurios 
drukavota žaliomis litaro- 
mis: "Mr. Džian Bamba,
forst klas saliunkyper. Vi- 
kę ir alų visokių kainų pri- 
statu ant balių, krikštynų ir 
veseilių. Turkiški cigarai 
net iš Vilniaus."

Kapitonas pažiurėjo ant 
mano kortos ir sako: "Vat di 
devil jų vont?”

Aš jam sakau:
— Ai vont ju geriaut of 

hir!
— Vat ?!!! — jis sako.
O aš išsiimti iš kišeniaus 

savo rasytę ir pakišdamas 
jam po nosia sakau:

—Mi bai dis haus... Sy! Ju i 
mast geriaut!

Kapitonas pamojo vienam 
policmanui ir sako:

— BilI. lak him ap. Hy iz 
drank!

Ir tuojaus mane užrakino. 
Aš pradėjau šaukt, kad pa
rašysiu protestą i gazietas. 
kad jie neturi tiesos mane 
už teisybę reštyt. kad mano 
saliunas paliko neuždarytas, 
kad Reide su beibe viena bi
jos per naktį būt. ale tas nie
ko nemačijo. Policmanas 
priėjo prie durų ir sako:

— Šarap. jų dem polak. or 
ai vii kil ju laik a dog !...

Ant rytojaus nuvežė mane 
į kortą ir turėjau užmokėt 
da 10 dolerių faino.

Tai matot, kaip Jemerikoj 
dedasi. Negana kad tave 
apgauna, bet da ir džėian pa
sodina ir nufainuoja!

Nėra teisybės ant svieto. 
Nosary!

Džian Bamba.

jo, kad jis ant svieto gyve
na. o kaip pradėjo runyt sa- 
liuną. raidavei pagarsėjo po 
visą Jemeriką. Aš beeinu, 
kad garsus musų lojaris Y- 
čas nėra tiek spyčių durnoj 
pasakęs, kiek Džian Bamba 
pasakė ant koncertų ir kito
kių mitingų. Džian Bambos 
spyčių net ir knygos yra iš
leistos. O tai vis dėl to. kad 
žmogus biznierius, su kostu- 
meriais apsieina skver. mo
ka pridaryt jiems fonių ir 
šiaip viską žino oi tru.

Ale nors žmogus ir viską 
žinai, o nuo trubelių vistiek 
negali būt fry. Pakol buvau 
singelis, tai norėjosi apsiže- 
nyt. 
žmogų taip sufiksino. 
jis vienas negali būt ____
fait. Taip buvo ir su mani
mi: norisi ženyt ir 1_ 
Parsitraukiau iš seno 
ro Reide ir apsiženijau pa
gal Dievo prisakymo. Tuo- 
jaus prasidėjo trobeliai. Vie
ną syki jau mislinau imt di- 
vorsą. ale ir vėl pabijojau, 
kad tas nesuspoilintų biznio, 
ba kaip kostumeriai dasiži- 
nos. neis i saliuną, sakys, kad 
bedievis.

Ir taip vis kenčiau, lauk
damas vis geresnių laikų. A- 
le dabar atsirado beibė ir 
trobelio da daugiau pasida
rė. Per šešias dienas žmo
gus turi runyt bizni, o sep
tintą — draivyt keričių su 
beibe.
Negana to. dabar nupirkau 

auzą, ba Jemerike jau tokia 
staila. kad ir kostumeriai 
daugiau laikina toki biznie
rių. kuris turi daugiau pra- 
pertės, arba ryl esteit. kaip 
iš mokslo ji vadina. Atėjo 
toks džentelmanas syki Į ma
no saliuną ir klausia:

— You are mister Džian 
Bamba?

— Ai beč jur laif! — aš 
jam sakau.

— I am glad to see you.' — 
jis man atsakė ir paduoda
mas man ranką pridūrė:

— My name is John Hum- 
bug.

Aš tuojaus paklausiau, ką 
jis gers, ale jis atsakė, kad 
jis labai norėtų su manim iš
sigert. bet daktaras jam už
draudė juzyt gėrimus. To- 
liaus jis pagyrė mano saliu- 
na. kad aš turiu nais bizni, 
užfudijo man cigarą ir pasa
kė, kad jis turi gražią auzą 
ant pardavimo, kurią par
duos man už pusę praiso. 
Parodė ir tos auzos pikčių. 
Nuo miesto auza esanti asai- 
nyta ant $10.000 ale man, 
kaino geram žmogui, jis par
duosiąs už $5.000 ir tuojaus 
padarysiąs (lytą, ba pats e- 
sąs lojaris ir apie toki bizni 
gerai apsipažinęs.

Baigat. pamislijau sau. čia 
geras giliukis. Paklausiau, 
kiek jis norėtų ant rankos. 
Jis sako, kad viską nori gau
ti kėš, ba dėl to tik taip čyp 
ir parduoda, kad jam labai 

x reikia pinigų. Ale aš jam sa
kau, kad prie savęs aš turiu 
tik penkis šimtus, kurie skie
pe po bačka yra pakaroti.

Žinoma, čia jau Dievas 
kad 

satis-

dacol.
kont-

Menkas skirtumas.
— Pasakyk man, geroji 

Mariute, ar mylėtum mane, 
jei aš bučiau rauplėtas.

— Ak. visai taip pat tave 
mylėčiau, ale ištekėti už ta
vęs nieakdos! J. J. N.

Trepočkai.
vietos laikraštije tamstos ra- 
šimėlio apie parapiją negali
me sunaudot. Tokie dalykai 
mažai apeina 
skaitytojus.

V. Venskunui. — Tamis- 
tos lyg atsišaukimas i vieti
nius lietuvius negalėjo anks
čiau patilpti, o dabar jau po 
prakalbų netinka.

J. Griggs’ui. — Dėl stokos 
vietos negalime sunaudoti 
tamistos visų koresponden
cijų.

Ig. Rasinskui. — Apie len
kus rašyti neverta, nes jie 
kad ir aštriausio musų pa
peikimo negirdės.

Bažnyčios griovėjui. — 
Jeigu avinai ir avis duodasi 
savo piemenims vilną kirpti.-^ 
neverta juos apgailestauti, ' 
nes tuomi neapsaugosime jų 
nuo išnaudotojų, jei patįs to 
nori.

Muzikantui. —Nieko svar
baus. Girtuokliaujančių 
"bobų" kaip ir vyrų visur ne
trūksta.

J. Uktvėriui. — Tamstos 
raštelio nedėjome, nes ma-

' nom. kad nieko, arba labai 
mažai turi bendro su straip
sniu "Geri veikalai nepagei
daujami." o taipgi jis nieko 
nepasako ir apie p. Skabsiu- 
ko straipsni. Prie to. kriti
kuojant ką nors reikia prisi
laikyti ir mandagumo, rei
kia vengti ironijos, užgau
nančių išsireiškimų ir tono.

P. Čepui ir J. Mickevičiui. 
— Negalim duoti laikraštije 
vietos tokiems sumany
mams. kaip tvėrimas kliubo. 
kurio tikslu butų parinki
mas tinkamų porų apsivedi- 
mui." Toks sumanymas bu
tų netik juokingas, bet ir 
priešingas sveiko proto logi
kai.

K. P. šimkoniui. — Tamis
tos raštelio nedėjome, nes jis 
lytisi tik kelių ypatų, ir tai 
nelabai svarbiu reikalu. Iš
tarti ačiū už paaukavimą 
knygynui geriausia tiktų 
per laiškeli. Laikraštije gi 
tie žmonės kartais jūsų pa-

I dėkos da ir nepatėmytų.
Į

Monologai: ”Ar aš kalta?” 
i ”Alyzas Dvitkus jau vedęs.” 

• i "Beeinant pas pačią” ir 
"Muravjovo Paminklas Vil
niuje." Kiekvienas monolo
gas atskiroj brošiūrėlėj, kai
na kiekvieno -5c. Išleido ”Dil- 

i gėlės." Pittsburg. Pa.
Moterų Padėjimas ir lytiš

kas klausimas evangelijoj 
į bei apaštalų raštuose. Para
šė Z. Aleksa, išleido "Lais
vė,” So. Boston. Mass. Kai- 

: na 20c.
Kerštinga Meilė, trijų ak

tų tragedija iš šeimyniško 
gyvenimo, parašė F. Juškau- 
skienė, antra laida, išleido J. 

! Stropus. So. Boston. Mass., 
kaina 10c.

Jaunimo Sapnai, dvimėne- 
į sinis žurnalas už sausi ir va
sari. organas Lietuvių Moks
leivių usivienijimo Ameriko
je. Kain?. metams $1.00: at- 

i skiro numerio — 20c.

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

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

CZAR — 13,000 tonų.
ROTERDAMĄ 
per 9 dienas 

be persėdimo.
T AN K L S IŠPLAUKĖM AS 

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

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

prie generališko agento

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

Tį
J

Siutus ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

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

Gerus vyrams Siutus ir Overketus 
pigiausiai ir gerai.

Mus y firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas.

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

Taipgi išvaJom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, 
kad išmokys šokti kiekvieną jauną ar 
seną. Išmokinu valsą 6 rųšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su ke
linta vakaru. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai, 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi
siems, kurie nori išmokti šokti, ateiti 
dienomis nuo 9 valandos ryto ir net 
iki 11 valandai vakare. Taipgi moki
nu visokius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog. Spanish Waltz, 
NValtz. Tvvo Step. Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojai: Miss Ruth. D. Brotvn. Miss. 
Joar.na Walets, Prof. Julius Saldaus- 

Halsted st., Chicago, 
ge-

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

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

Excelsior Watch Co.
•06 Athenaeum Blg.. CHICAGO. ILL

Dl Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Pbiladelphia, Pa.

Serganti 
krei] * “

Prisiusi: savo adresa ir kokiam 
menesi tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivestų kaip auginti 
kūdikius pagal ju_ mer.esio planeta. 
Planetos daigte dėl vyru ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS c 

P.O. Box 3232 Boston,Mass-

netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiška; arba laišku prie daktaro 

į Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
STEITAVISKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis i POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo po h ošp italių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokiųli- 
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir ko

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia
mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu
rių, niežėjimą skaros, dedervinių, slinkimą 
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalime. kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelDą nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines.skau
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 
liekarstomis ir po reikalavimui pačių pacien
tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus . 
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, i 
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki- < 
tęs ypatiskai arba laišku ant tikro adreso taip: < 

Dr. Ignotas Stankus.; 
1210 S. Broad St., Pbiladeiphia, Pa.

1967—3 Richmon< Geriausi Lietuviški

FOTOGRAFISTAI.

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

Pasarga: Kiekvienas "Keleivio’’ skaitytojas trali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigt tėmijanl ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiikia. 
kad į.asibaigia su laikraščio No.29 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3, 
tu penumerataišsibaigė su laikr. No.22 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

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

Telefonas: So. Boston, 21013.

J? 1

Tai žodžiai pačiu žmonių išgydytų r.uo 
visokių ligų!

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

Garbingas Daktare! Jų*ų būdas gy
dymo ir liekarstos labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
tveika ir daugiau liga aeatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tamistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

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

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA 

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

8 Stokes st., Providence/R. I.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at-' 
lieka darbą. Tavorai gvarantnojami. Prekės žemos.

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

K. P. ŠIMKONIS
, HOLYOKE, MASS5 GRAM) ST

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

J. Andrušis, I’r. Laurinaitis Co. 
(Stanaičio galerija)

453 Brodvray, So. Boston. Mass.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Klinikų Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kad iŠgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Suguodone, A. Galmanas, Box 36. Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester. Mass. 
Mr. M. KOLIAGA, Box 192, Bcswell, Pa.. Mr. J. TYMCZUKAS. 306 Cente 
St.. t rceland. Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

|SIT£M1KITj kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phll. M. Klinikas, tari n»t kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laike pataikosergantiems pagelbėti todėl, kad gydo iJsyk, o nodarocsperamentu ant serga n- 
Čiu. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžiį. net medaliu apdovanotas To- 
kiam jau tik galima tikėtu

PrivatiškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. KHniko. atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
Ik Karstas iš šviežiu £varantuot«Į medikamentu, seniausią ir naujausią išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pageltai žmonių.

KAF> FAT NFAVFIKAS bet nori pastoti sveiku J^***-* C-Oi m VILI rk/AiJ, IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
© Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligotai nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikę.c, kad apturėki tikr^ pageibą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir d'ka- 
voja, nes nai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežius teip iružsisene- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: p čiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo sauŽagystes sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių no lirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mes, silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptųlytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink- 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurios 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingu mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOJ: nuo 10 i J ryto ik’ 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki X l’taro. ir Petny 
Šiomis nuo 6 iki b vak. Reikalaukit nuo Klin ko dovanai ir skaitykit knyga „Daktaras*



KELEIVIS 7

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
*

Kooperacijoms Mass Valsti
joj. — Korporacijų Commisionie- 
rius išsiuntinėjo visoms ko-ope- 
racijoms ir korporacijoms blan
kas dėl raporto. Tas raportas 
tur būt išpildytas ir pasiųstas 
jam Į 60 dienų po naujų metų. 
Neužvilkinkit, nes kitaip panai
kins čarterĮ arba nubaus pini- 
giškai.

M. šliakys. — Paaiškint ant 
kokių pamatų tur tverties ko-o- 
peracija yra sunku, nes man rei
kėtų ilgą straipsnį surašyt. Pra- 
dėkit šiaip: susirašykit, kurie 
pristos prie darbo ir užsimokėt- 
kit po SI.00. kaipo ženklą, jog ne- 
juokavojat. Nutarkit vardą, ko
kią prekystę vesit, po kiek (ko
kios vertės) akcija (seras) ir 
kiek serų daugiausiai leisit vie
nam pirkt, ar nuo žmogaus ar, 
ar nuo Šero balsą duosit, paduo
kit prašymą Įkorporavimui ir ga
vę laidą pardavinėkit Šerus. Ka- į 
da turėsit užtektinai pinigų, ga
lėsit pradėt vertelgystę. Jei rei
kėtų, pridavus augščiau minėtus 
faktus, aš galėsiu sutaisyt i 
jums konstituciją, angliškai ir. 
lietuviškai.

St. Welicka. — Netikėkit nė 
žydams, nė tautiečiams agen
tams, kurie prižada jums už 
pinigus nuo kariumenės išliuo- 
suot. Paskalai yra melagingi. 
Amerikoj esant nuo Rusijos ka- 
rumenės nieks neišliuosuos, tik 
pinigus išvilios. Jus senesnis 
brolis tur mėlyną bilietą, o jums 
dar pusantrų metų iki kariume- 
nei. Jus turėsit eit tarnaut, jei 
nepribusit Į laiką, busit bau
džiami. Galima prašyt nuo val
džios ”otstročkos” ant metų ar 
poros, bet ar duos, tai abejoti
nas klausimas.

SENI VYNAI ir
GEROS DEGilNES

Alex. Chizauckas. — Lietuvių 
vėliava, pagal vėliausius žinovų 
tyrinėjimus yra raudona, su 
žirgvaikiu vidurij. Bet tas ir 
yra tik geras spėjimas. Kada 
Lietuva tebebuvo savistovi, val
stija vargiai turėjo kokią ”ofi- 
cijališką” vėliavą. Į karę eida
mi kiekvieno Lietuvos krašto 
pulkai turėjo savotiškas vėlia
vas, kurių parva «buvo Įvairi. 
Mūsiškę baltą-mėlyną vėliavą, 
sutaisę, turbut, musų amerikie
čiai ”istorikai-mokslininkai:” 
šliupas, Burba, Astramskas ir 
kiti.

_______________ (

A. Aleknius. — Jei vargas 
žmogų suspaudžia ir negal išsi- 
mokėt skolų, teismas to žmo
gaus nelieps karti ar Į kalėjimą 
kišti. Rakandų negali už skolą 
užgriebt. nė suareštuot. taigi be 
baimės gali važiuot Į kitą mies
tą.

Ww. Atšalis. — Už tai, kad 
jus dasižinojot nuo savo pačios, 
su kuria jus neseniai apsivedė^ 
jog ji prieš apsivedimą turėjo 
lytiškus susinėsimus su kitu vy
ru, atsiskyrimo negalit gauti. 
Tokios tiesos. Jei jus galėtumėt 
darodyt. kad ji taip darė po ap- 
sivedimui. tada galima būt. 
gal gaut nuo jus atsiskyrimą 
žiaurų apsiėjimą ir apleidimą.

Ji 
už

Muzikantas. — Daugelis, kaip 
ir jus, klausiat manęs dalykų, 
kurie visai nepriklauso tiesų 
skyriui. Aš noriai išaiškinčiau 

. visus klausimus, bet ”Kel.” re- 
Į dakcija vargiai duos man vietos. 
Dabar jus klausiat: kodėl viena 

j diena priauga kas keturi metai, 
i žemės kelionė apie saulę yi^. 
365 dienos, 6 valandos ir kelios 
minutos. Bet męs, žmonės 

| švenčiam naujus metus ne tam 
tikroj minutoj, bet tam tikrą 
dieną. Taigi tos 6 valandos per 
ketui is metus ir nukelia naujus 
metus ant vienos dienos toliau.

Kodėl Rusijos erelys su dviem 
galvom, o kitų žemių su viena? 
Erelys su dviem galvom ar su 
viena yra valstijos simbolas. Au
strijos ir \Vuertenbergijos ere
liai yra taipgi su dviem galvom. 
Kynija už simbolą turi ilgą žal
ti. Japonija — saulę. Italija v 
Graikija — kryžių. Brazilija ir 
Chili — žvaigždę, Ispanija. Por
tugalija. Belgija. Švedija, Dani
ja. Persija, Anglija — liūtą. Tie 

1 simbolai išreiškia valstijos ga
lybę ar bauginančią spėką, kad 
bauginus silpnesnes tautas, žvė- 

i riški simbolai užsilikę iš barba
rizmo laikų.

Algą galima užraštuoti už to
kius daiktus, kurie yra žmogaus 
gyvenime neatbūtinai reikalingi, 
kaip: maistas, drabužis, rakan
dai. mokslui duoti pinigai. Mat 

i žmogus dėl to uždirba, kad gy
venimą aprūpint. Už paprastas 
skolas, nors ir šifkortę, algos 

! negalima užareštuoti.
Insuryt Lietuvoj esančią ypa- 

! tą negalima. nes kompanijos 
: daktaras jos negal apžiūrėt.

P. Kazialis. — Jus sulygot se- 
1 nūs rakandus, ir davėt $30.00 
j ant rankos, bet nuėjus paimt, 
i radot geresnius daiktus išneštus 
arba apmainytus. Tas žmogus 
tur atiduot pinigus, jei nenor ge
ruoju. paimk vietini advokatą, 
jis atiduos pinigus ir užmokės 
teismo kaštus.I

J. Sabaliauskas. — Jei iškila 
muštynės, ir jums užduoda pir
ma. jus galit duot atgal, bet su 
tokia spėka, kokia reikia panau
dot atsikratymui nuo užpuoliko. 
Užmušt užpuoliką galima tik ta
da. jei užpultojo gyvastis yra 
pavojuje.

ar
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P. Parčauskas. — Vaikas 
mergaitė, turėdami daugiau 
metų gali sau pa^iskirt apieku- 
ną, jei tėvai yra netikę dėl jų 
užlaikymo. Jus klausiat apie 
vaiką 18 metų, kurs uždirba a- 
pie $10.00 ir atiduoda tėvui, o 
tas prageria. Jis gal be jokios 
baimės eiti kur jam patinka, o 
tėvui neduot nė cento, nieko ne- 
gal jam padaryti.

A. Vaznialis. — Amerikoj bū
damas gali be jokio vargo par
duoti seserims ar svetimiem, 
kam patinka, savo dali. Reikia 
padaryt ”kupčaja kriepost,” už
tvirtint čia pas notarą ir kon- 
-uli. ir pasiųst Į Lietuvą dėl už- 
-egistravimo pas notarą ten. 
Kiek tas apsieitų, paklauskit 
"Kel.” agentūros, parašydami, 
kiek žemės yra. ir kiek vertės.

i

??. — Tamsta pavedei savo 
broliui, kad jis paimtų nuo kai
myno. kurs jum buvo kaltas, 
400 rublių, ir užmokėjot už jo 
mokslą (amatą) 100 rublių. Va
žiuodamas Į Ameriką pas jus jis 
rašė: ”Aš X. X.. esu kaltas Tau 
500 rublių..., kaip atvažiuosiu, 
uždirbęs atiduosiu.” Tas yra 
geriausias dokumentas, ką gali 
gauti. Paprastai čia daros taip 
vadinama ”promisory note.” bet 
toks raštas nei kiek nebus ver
tesnis už tą laišką. Jei jis tur 
ką. atimt per teismą nebus jokio 
sunkumo.

I

širvidui. — Tamista apsirin- 
kat. Maynardo ko-operacijai, ku
ri yra Įkorporuota tik ant 
$5.000.00. ne Bagočius ėmė čar- 
terį, bet vietinis anglas advoka
tas ir jam užmokėjo $104.00, o 
ne Bagočiui. Dabar tiesa Ba
gočius atlieka tos ko-operacijos 
tiesų reikalus, bet prie čarterio 
jis nieko neturėjo.

Alb. Geist. — Jei jums saliu- 
ninkas yra kaltas $72.00. pa
duokit vietiniui advokatui, o jis, 
kaip bematant, iš jieškos. Sako
te. jis savasties netur. bet turi 
saliuną. Advokatas pastatys še
rifą prie pinigu registro (cash- 
register) ir paims kiekvieną ni
keli ten Įdėtą, kol nesurinks sko
los. Kad neturit raštiško paliu
dijimo apie skolą, tas nieko ne
reiškia. nes kad jis kaltas gali 
kitaip darodyt.

D. Pilipauskas. — Jus brolis 
mirė, turėdamas insurance $500. 
kurie buvo užrašyti seseriai. Jei 
jus žinot, kad ji yra Peterburge, 
nurašykit Į "Adresnyj Stol. St. 
Peterburg. Russia.” ir pridėkit 
kokį 50 kap., nors markėms, o 
jos adresą rasit. Jei ne, tai pa- 
j ieškokit per lietu vos laikraš
čius. Kad rasit, išduos jum 
”doviemastį” (power of attor- 
ney) ir pinigus išėmę pasiųsit 
jai. Jei turit jo ”policy,” pa
kalbėkit su kompanija.

Jums priklauso 1,100 
Išda-

J. D.
rublių nuo tūlos ypatos. 
vėt savo ištikimam žmogui do- 
viemastį, bet tas nieko nedaro. 
Dabar jus turit išduot kitą do- 
viernastĮ, jei neturit atsakan
čios ypatos, išduokit advokatui 
arba notarui, atšaukdami pirmą-
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Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

495 Broadway, So. Boston, į
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. ?!
Nedėliotus iki 3 vai. po pietą~j

ii ............
Teiephone S«. Bvstun. 845 M.

IDr.F. Matulaiti
i

NORTH GERMAN LLOYD

Kcyoto 
Europe

teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

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

siųsim.

SPECIALISTAS
Gydyme vpatišku (slaptu) mote
riškų ir vyriškų ligų. Įsisenėju
sias kroniškas ligas išgvdo tikrai. 
PATARIMAI DYKAI!

NAUJA LINIJA
Tarp BREMEN ir BOSTON -tr

Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 
ir tiesiog 

iš Bostono į Bremeną 
Laivai išplaukia kas trįs savaites

Dėl laivakorčip kainos bei kitp kelionės dalykuose 
platesnip žirny patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.

Specijališkas pardavimas per šį men.
Sudėjimas No. 5.
Bunka Goldenxxxv Rye \Vliv. < 

., Cognac Brandy •" ‘ *
,, Višniovka 
,, Drauge Wine
4 Pilnos kvortos 83.

Sudėjimas No 8.
Bonku Kentucky \Vhv

,, California Brandy J“* ž 
Višniovka —J £

,. Spaniškas Port \Vine įyi = 
pilnos kvortos 8.300 kaina.

Tie yra geri Gervinai ir pigus 
bet neprasti.

H. L. GOLDEN <fc CO.
Importuotojai ir Oauguntoj LiKieriu Parduotąja^

Musų Obalsis: Greit parduot ir men
kas uždarbis. Męs išsiunčiam t a vorą 
ta pačią valandą kaip tik gaunam 

užsak .'ma.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

U j«i| lietiivišką KNYGlįĮ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, kleraetų ir 1.1.

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

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

ją doviernastį. Jums priklauso 
ir 6yc jau per 10 metų Ar pro
centai bus mokami ir už procen
tus. priklauso nuo dokumento, i 
Jei yra pasakyta, kad procentai 
bus mokami kas metą, ar tam 
panašiai, tad atėjus laikui turė
jo būt užmokėti, o neužmokė
jus ir procentai prisideda prie 
sumos ir ant jų lygiai procen- į 
tai mokasi. Jei pasakyta tik, Į 
kad bus mokama 6^, tad reiš-i 
kia, kad suma bus išmokama, ■ 
tada tik ir procentas prisieina į 
mokėt. Todėl tokiam atvėjuje 
procentų už procentus negausit. I

P. Daukshas.— Dėl neturėji
mo pusės piršto, ims Į kariume-! 
nę. nes jei dėlto netiktum Į ei
les, paims prie sapioru ar kitur; 
duos užsiėmimą pulke. Kad va
žiuosit su konsuliaus pasportu. 
jusu niekas nekliudys iki pat na- i 
mų, o ten. suprantama, tėrėsit 
”apsijovyt” kad parvažiavot. 
Fotografijų mašinėlę ir skrip- 
ką galima vežties, o kadangi ne
nauji daigtai. akčyžės greičiau, 
kad nereiks mokėti. Liepoj u j 
peržiūri drabužius ir kuparus, 
bet Į kišenius labai retai kada te
žiūri. Krėtimas nėra labai dide
lis, nes daugumo žmonių dėlei 
nėra nė laiko. Parvažiavus po 
manifestu, pagal Rusijos kalen
dorių vasario 21, o pagal Ameri
kos kovo 6. 1914 m., už neštoji- 
mą Į kariumenę gali gaut apie 
14 mėnesiu į turmą. Idant išsi
sukt nuo to. gerai būt paimt nuo 
Amerikos daktaro paliudijimą, 
kad sirgai ir negalėjai sugriižti. 
Tas nors kiek gelbėtų. Kaslink 
sakymosi. kur buvai, tad vistieS, 
ar sakysi buvai Amerikoj, ar 
Vilniuj, ar Rygoj, vistiek pat, 
nes baudžia tik už tai. kad nesto- 
jot Į kariumenę paskirtu laiku.

"Keleivio” agentūroj, supran
tama. galima gaut laivakortės ir 
permainyt pinigus ant rusiškų.

“ f

J

Petras D—as. — Jus mylitės 
su mergaite, bet ji nenor imt ci
viliško šliubo. Jei mergina iš- 
tiesų myli jumis, tad ji nesiprie
šintu imt civiliška šliuba. bet* Z į

antraip vertus, jus neturit ko 
priešinties imt tikėjimišką šliu- 
bą. Jus būdamas laisvamanis 
netruksit mergaitei senovės 
prietarus iš aivos išvaryt. Pa
galinus kaipo toks, ar jus imsit 
šliubą pas teisėją ar pas kunigą, 
skirtumo nedaro. Jus netikit 
prietarams, ir šliubą imant pas 
kunigą ar pas žydą, jus tą darot 
dėlto, kad išpildyt tvarkos rei
kalavimą, o ne tikėjimišką pa
reigą. Priegtam važiuojat į 
Lietuvą, kur kunigai turi didelę 
valią, dėl civiliško šliubo jums 
gali pridaryt nesmagumų. Tik 
neikit pas lietuvišką, nes prisi
eis kokius $25.00 mokėt, o vo- 
kietys ar airis padarys tą darbą 
už porą dolerių. ,

“Keleivio” Kalendorius
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1914 metams jau atspauzdintas.
Šiy mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapiu.

Ateikite šiandien.
Visiškai be jokio atlyginimo ap- 
skaitliuosiu jums laiką, į kiek 
jusu ligą galima išgydyt

Igiametė praktika ir skaitlius 
išgydytu ligoniu yra mano liūdi 
jimu.

VIENA KAINA
Paskiriu vieną kaina už gydymą 
pridedant gyduoles.*Atlyginimą 
už išgydymą paskirstau pagal 
jusu išgalę mokėti. Ateikit tuo
jaus.

VALANDOS: Nuo S ryto iki 
8:30 vakaro.

Šventadieniais; nuo S ryto iki 12 
vai. dienos.

Susikalbu jūsų kalba. (8)
1827 Blue Island Avė.

L Chicago, III.
<ga=iEM===nr ■ =11--------

TURINYS:
Statistika:

Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upes pasaulije — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laikas — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) Nelaimės ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikyt burną — Jau brėkšta (eilės) —' 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Sis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo— Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmtldšiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)— Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Variavo- 
je*— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko)— 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuves (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

$

431 Laivas 1,306,819 tonų

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

—tarp--------

BOSTONO ir HAMBURGO
Aprūpinta dideliais ir parankiais 
dviemšriubiniais pačtiniais laivais.

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

Laivai išplaukia iš
New Yorko. Philadelphia ir Baltimores 

-------- tiesiog į --------  
HAMBURGĄ

Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 
prie

HA MBURG-AMERICAN LINE
607 Boylston street, Boston, 

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

ilohn E. nolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAB 
Atlieka visokį darbų prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangių prekf.
336 Broadvvay, So. Beste*.

Gyvenimo vieta S4» Breadway.

Lk

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

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

BROOKLYN, N. Y.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI

Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas 

su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sa- 
liune alaus.

Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

50c.

$

Chicago, III.

,50c. ir 1 00
ir

25c. ir
10c. ir

Nuo pi 
Nuo R« 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo. . . 
Kastorija dėl vaikų. 
Proškos dėl dantų.. 
Karpų naikintojas..

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

nereikia) ir užadresuokit:

Keleivis,” 28 Broadiay, So. Boston, Mass.

Vyrai, ar turit ŠAKĘ?

iPAViEtfuyciA

BRA1“ tvut.
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Taippat i? Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios roles, šaknjs ir t. t, kotais 

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

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

Jaigw jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Apteką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptuki
Bedford Arenate Nonh ntrh Brooklyn, N. T.

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

Tai yra mėne
sinis didelis juo
ku laikraštis, su 
daugybe gražiu 
paveikslu, ‘"ša
kę” skaityda
mas jauties taip 
linksmas, kaip

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

“ŠA.KE”
1607 N. Ashland St:- _____ _—<—___

Jtl 00
75 

: 
1.00 

.50 

.50 
.50

1.00 
.25 
.10

3 00 
.25
.25 
.50 
.25

50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c 
Nuo dantų gėlimo............
Nuo peršalimo.................
Plaukų stiprintojas. . . .25c 
Linimentas arba Expelleris 

•laukų žilimo 
.leumatizmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio.........
kirmėlių.....
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Iš Amerikos.
Nebežino kaip tvirkti, siūlo 

$5.000 už pamokinimą.
Viena Californijos milijo

nierė apskelbė laikraščiuose, 
kad ji duos S5,000 tam. kas 
nurodys jai naują būdą pa
silinksminimui. Ji turėjo 
jau tris vyrus, visur buvojo, 
visko matė, viską išbandė ir 
daugiau jau nebežino, kaip 
tvirkti. Dabar ji teka už ket
virto vyro, rusų kunigaikš
čio Aleksandro Miskinovo, 
ir nori tokias vestuves iškel
ti. kokių da niekur nebuvo. 
Todėl kas padarys naują ve
stuvėms plianą, ir jeigu jai 
tas patiks, tas gaus $5,000. 
Jos vardas Aimee C. Gou- 
raud. Ji rengė puotas su 
laukinių šokiais: pati šoko 
apie stalą su asilu, kitą sykį 
vėl išėjo prie svečių žalčiais 
apsikabinus, paskui vėl iš
kepė milžinišką pajų, kurį 
perplovus pradėjo skristi 
gyvi karveliai ir išlindo mer
gina. Pajus buvo taip dide
lis. kad jį nešė 3 vyrai. Bet 
savo vestuvėms ta dykaduo
nė nori pa^amint da ką nors 
■geresnio.”

Ir ne viena ponia Gouraud 
taip tvirksta. Milijonierius 
C. K. Billings andai suren
gė raitųjų puotą. Svečiai su
jojo raiti Sherry hotelin ir 
valgė pietus tam tyčia pri
rengto.]' svetainėje.

Čia taipgi galima paminė
ti ir Francuzų Zoologiško
sios Draugijos "Pelkių va
karienę." kur svečiai buvo 
apsirengę įvairių Afrikos 
žvėrių kailiais, o visi patar
nautojai persirengę į bež
džiones.

Kuomet vieni nebežino 
kaip tvirkti, tuo tarpu tūks
tančiai bedarbiu darbininkų 
neturi ko valgyti.

Da du "Tyomies" leidėjai 
areštuoti.

Haughton. Mich. — 22 d. 
sausio čia areštuota da du 
finai. Tapparia ir Sarell. ku
rie prigulėjo prie korporaci
jos, kuri leido socijalistų 
laikraštį "Tyomies.” Penki 
zeceriai ir redaktorius jau 
areštuoti pirmiau. Visus kal
tina už patalpinimą laikraš- 
tije "kurstančio prie riau
šių" straipsnio. Tas "kurs
tymas” buvo tame, kad už 
kučiu nelaimę laikraštis kal
tino “piliečių sąjunga" ir po
licija. kuri tyčiojosi iš bė
gančių iš svetainės žmonių.
Nubaudė nolicmomą. kad 
girtas nešiojosi revolverį.
Worcester. Mass. — Vie

tos teismas nuteisė policmis- 
rą A. L. Sveeney dviem mė
nesiams kalėjiman už tai. 
kad būdamas g’rtas nešio
josi užtaisytą revolveri.

v

Vietines Žinios
Kažin kas paleido pereitą 

panedėlį paskalą, buk su- 
bankrutijo So. Bostono tau
pymo bankas, kuris randasi 
kertėj E st. ir Broadvvay. 
Tuojaus moteris ir vyrai 
pradėjo bėgti iš visų pusių 
su knygutėmis atsiimti savo 
pinigų. Bet atbėgę prie 
banko negalėjo jau priėiti. 
nes didžiausia minia laikė jį 
apgulus, žmonės labai per
sigando. Nors paprastai 
bankas išmoka pinigus tik 
iki 3val. po pietų, bet dabar 
mokėjo iki 7 vai. Paskui 15 
wardo atstovas užsilipęs ant 
lango iš lauko paaiškino 
žmonėms, kad jų pinigams 
jokio pavojaus nėra. Paska
las, buk bankas subankruti- 
jo. esąs neteisingas. Dabar 
bankas priima depozitus, o 
jei butų bankrutas, valdžia 
neleistų priiminėti nuo žmo
nių depozitus.

Išgirdę tuos žodžius, žmo
nės taip nudžiugo, kad pra
dėjo net rankomis ploti. Ka
dangi prie banko buvo susi
rinkusių, daug lietuvių, tai 
15 wardo atstovas paprašė,

kad kas nors iš lietuviu pa
aiškintų apie tai susirinku- Maldeno, 
siems ir lietuviškai, ką pada
rė A. Ivaškevičia.

Atstovas Davenport, iš 
įnešė legislaturon 

sumanymą, kad attorney- 
general ištirtų, ar nėra Mas- 

Kas paleido tą paskala, da sachusetts valstijoj susitvė
rusios monopolijos, kad taip 
.pabrango valgomieji daik
tai. Bet ką toks tyrinėjimas- 
gelbės? 
r i nėjo.

šiomis
Antanas 
nomas lietuviams rubsiuvys. 
Velionis paėjo iš Suvalkų 
g.. Seinų par.. Bubelių kai
mo. 46 metų amžiaus. Ame
rikoj išgyveno 23 metus. Pa
liko pati ir 5-tas vaikučių. 
Palaidotas ant šv. Benedik
to kapinių. J. R. Nevulis.

So Bostono Lietuvių Ko
operacija praneša visuome
nei. kad niekas neduotų pi
nigų kolektoriams, neturin
tiems kooperacijos paliudy
mo. Duodami pinigus rei
kalaukite kvitų su koopera
cijos antspauda.

2 vasario, panedėlio vaka
re. atsibus kooperacijos pra
kalbos paprastoj vietoj. 

Sekr. M. A. Balčiūnas.

iki šiol nesusekta.

Bostono gatvekarių ir ele- 
vated darbininkai išsiderėjo 
iš kompanijos daugiau al
gos. Kiekvienam motorma- 
nui. išdirbus 6 metus, turi 
būti pakelta mokestis iki 34 
centų už valandą: sargams 
— 28 centai: brekmanams— 
24 centai: vartininkams — 
21 centas.

Ikišiolei didžiausia alga 
buvo 26 centai už valanda 
pirmąjį metą, o paskui į 15 
metų 3 centus ant valandos 
užkeldavo. Išdirbusiems 15 
metų buvo mokama po 28 ir 
29 centus į valandą ir augš- 
čiau alga jau nėjo.

Unija reikalavo da, kad 
butų "ekstra" mokestis už 
naktinį darbą, o taipgi už 
šventadienius ir nedėldie- 
nius. Bet kompanija ant to 
nesutiko.

Skurdo ir bado verčiama 
motina (o tokių motinų Bos
tone nemažai) parduoda sa
vo kūdikį už du doleriu, kuo
met moteriškė iš "augštes- 
nės draugijos” jokiu budu 
nesutinka persiskirti su sa
vo šunyčiu, už kuri kitos pa- 
naišos moteriškės vyras už 
šunį siūlo 1.000 dolerių.

Tais faktais Ryan Wal- 
ker. socijalistas pereitą ne- 
dėldieni nupiešė susirinku
siems į Franklin L’nion Hali 
svetainę, kad pasiklausyti 
jo prakalbos žmonėms. Kal
bėtojas išaiškino priežastis 
tokios nelygybės. kas yra 
pasekme netikusio draugiji
nio surėdymo ir kapitalistų 
viešpatatvimo. Susirinkimas 
susidedantis iš virš 500 ypa
tų demonstratyviškai pa
tvirtino kalbėtojaus išva
džiojimus.

Pereitoj nedėlioj Labda
rystės Draugijos svetainėje 
So. Bostono lietuvių socija- 
listų buvo parengtos prakal
bos Kruvinojo Nedėldienio 
paminėjimui. Kalbėjo S. 
Michelsonas ir L. Pruseika. 
žmonių buvo pilna svetainė. 
Atsistojimu publika išreiš
kė pagarbą kritusioms pei 
Kruvinąjį Nedėldienį darbi
ninkams. Aukų sumesta 
kankiniams 18 dolerių su 
centais. Prie socijalistų pri
sirašė keliatas naujų narių.

•Jie jau nesyki ty-

dienomis pasimirė 
Nevulis. plačiai ži-

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

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

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

So. Boston.
307

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadway ir 259 D streets.
SO. BOSTON. MASS.

Užkimimas
yra žinomas kutenantis pa- 
autimas gerklėj, o jo prie

žastimi > ra peršalimas, pa
sekmė neatsargaus kvėpavi
mo -altu oru, vieton pei 
nosį, stačtai per bumą. Ga. 
įima taipgi gauti užkimimą 
po ilges ir
kalbos laike kurios j 
buvo išstatyta šalto 
Įtekmei.

Severos Balsamas 
Plaučiams

varginančios
•kle
oro

I

(Severa's Antisepsol)

Pamėginkit šių vaistų ir 
persitikrinsi!, kad jie sudaro 
gera kombinacija nuo užki* 
mimo ir gerkles skaudėjimo.

oev-r.-.■' Balsam :cr T.ungs)
(Kaina 25 ir 50 centų), 

imamas i vidurį suteikia 
malonų palengvinimą, ypa. 
tingai jeigu apart to ati
džiai plauti gerkle šiltu 
atskiestu skvsčiu. vadinamu

,)? •
A\ '

)})
)[Į

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

LIETUVIAI!

Adresas

Stejtas

I

“KELEIVIO” draugai!
Platinkit ir skaitykit ‘Keleivį’

KELEIVIS

VIDURAMŽINI VYRAI

J
■'iTm.TKiMH ■ L'MCICiaC a

t
I

Keliauk j arba iš Europos
-----------------------pe ’-----------------------

White Star Linija per Eostona.
Pigios Kainos Dideli Laivai

Gražus patarnavimas 
jj Laivai išplaukia reguliariškai iš 

Bostono nuo Charlesto*n. 
h Parsitrauk giminiečius ar draugus 
u iš tėvynės lerDIiile Star Liniją 
j! Dėl ateityj reikalingų platesnių 
!; paaiškinimų arba agentų adresų 
i Bc>st->ne ir apielinkvse, kr<-.pkiiės:

Kompanijos ofisas 84 Statė St. 
' Geo. Bartaszius. 261 Broa<iway, 
!$o. Boston.

J Polish ludustrial Assn. 37 Cross st 
P. Bartkeviėia. >77 Cambriiigest., 

Kast Cambridge. 
J Kotteuberg, 115 Salėm st.

! Autile Shapiro Co.. 92 Salėm 6L 
)/) Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoi

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
i kitus miestus palaidoti velionis ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboriai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip- 

i gi padarau už pigių kainų pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams.

S. BARACEVIčIA,
258 Broaduay, So. Boston. Mass. 
Telep’none: So. Boston 839-J.

50,000
KNYGŲ

1112 W. 35th st.,

DR. JOS. LISTER A CO.
L. 301, 22 F1FTH AVĖ., CHICAGO.

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

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

vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba syfill. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abel- 

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

Tūkstančiai vyru 3t&ava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibea. kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautus knygos.
Siusk Ji šendena.

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

Vardas ir pavarde.DYKAI DIEL VYRU

Chicago, Illinois

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

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

duodame dykai.
Perkeliant pinigus, atneškite knygeles, o męs 

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

bankose, kodėl Jus abejojate?
Kalbama lietuviškai.

Valandos: Suimtomis ir Panedėliais iki 8 v. vak. šiaip iki4 v po pietų.

Keleivio flgentur

Bankinė Kontora po priežiūra Masf valstijos.
TEISINGIAUSIAI PATARNAUJA

KIEKVIENAME REIKALE ir SUTEIKIA 
VISAME GERIAUSIUS NURODYMUS.

I
1

l

VIENATINE LIETUV IŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

Nuo saulės nudegimo 50 c * Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų f 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.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00. 

Gyduolės dėl suvaininitno vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00 

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

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

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perrumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00. $2.00 ir daugiau.

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

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

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

Gyduoliy galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisipsįme jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.
S0. BObTON, MASS.

te

Parduodam ant visų geriausiu 2 
linijų į visas dalis pasaulio. Mųslj 

į* prekės yra “standard” kompanM
{jų prekės. Į Rusiją važiuojant, aprupinam konsuliaus j 

pasportais ir kitais reikalingais dokumentais.

PIGIAUSIOS LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Atvažiuot: 844.50 visas kelias.

Važiuot Lietuvon: 833.00 visas kelias. 
’ r * 1 ’ Čia paduodam mus

miausį kursą. Tos pre-^
1 kės yra su prisiuntimoi 
-14 dienų į vietą, o bėgy-^
-l.
T

A Jį
Už 450 rub. 234.20$ 
260.00 
312710 į 
364?00 $ 
416.00 L 
468.00 į 
519.00$ 

778.50 g 
1038.00 T 

visokius dokumentus, $ 
Amerikoniškus ir Rusiškus, Do-$ 

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

i Narnos perkant 2 
y of Deeds”, išduodam abstraktus ir padarom reikalingiis^
TT T A

tI
že-x

.. JL liiirNVl UJL Lili LllllvL
£ V/

lėšomis. Pinigai nueina į 12 
je vieno mėnesio jau gaunam pranešimą nuo priėmėjo 
ir pasiunčiam siuntėjui.

Pinigu kaina su persiuntimu.
Už 50 rub.

55
60
65
70
75
80
85
90

4

T

Uz 5 rub.
10
15
20
25
30
35
40
45

$2.80
5.40
'-00

10.60
13.20
15.80
18.40
21.00
23.60

26.15
28.75
31.35
33.95
36.60
39.20
41.75
44.35
46.95

Už 100 rub.
125
150
175
200
250
300
350
400

Padarom

52.15
65.15
78.15
91.20

104.15
130.15
156.15
182.15
20S 20

500
600
700
"00
900 

1000 
1500 
2000

Dokumentai
Užkietėjimas pas Vaikus 

neprivalo būt užleistas. Vi
duriai privalo būt aptuštinti 
kasdien reguliariškai. Jeigu 
užleisti užkietėjimą, tai tas 
gali pagimdyti visa eilę ne- 
geistinų pasekmių. Genaus 
todėl tai pergalėti pačioj 
pradžioj.

*))

3S:

a

Reikalaukit būtinai, kad jums 
aptiekoj duotų Severas Gyduolių. 
Neimkit kitų. Jeigu Jūsų aptie- 
korius negali jų pristatyt, užsisa

kyti staliai nuo

Crest kerdžių, r.es lai vienos iš 
geriausiu ir skaniausiu kendžiu 
Jeigu tu kendžiu niekur regau- 
nate, tad ateikit pas man.-, nes 
esu gen- raiis agentas B< stonui

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadwav, 
SO. BOSTON.

i

I

Užlaiko 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. Boston.

Severos Tab-Lax
(Palhicsuojanti saldokai)

Suteikia lengva palengvini
mą. Skonis jų yra malonus: 
vaikai valgo juos labai no
riai. Padaryti iš grynų ir ne
kenksmingu sudėtinių, taip 
vienog stiprių, kad veikia 
ir pas suaugusius.

Kaina 10 ir 25 centai.

W. F. Severą Co.
CEOAR papids. iowa

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

Jaigu apsiimate mokėti po 10c. 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš- 
mokesčio labai dailu Gramafoną 
sykiu su 16 rekordais (32 kaval- 
kais visokių dainų: valcų, polkų, 
maršų ir t. t., kuriuos patįs išsi
rinksite. Gerumas musų gramafo- 
nų G VA RANTUOTAS, kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiųsi
me naujus specijatiškns rckbr- 
<ln«: lietnviškns. lenkiškos, rosi* 
škns ir mažai-nisiškns. Rašyki 
te tuojaus, reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų įdėdami, kraso 
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIAL CO. 
233 Eist 14tb st., NivYork, N.Y.

Jei nori pirkti ar par-$ 
duoti namus, męs peržiu-| 
rirn popieras “Registeryi

dokumentus. Jei reik, męs parūpinant hypotheką| 
(Mortgagius), įšiurinam ir atliekam visus reikalus kuo- ž 

Į noteisingiausiai.
Sužeidus dirbtuvėse ar kur kitur, męs| 
duodam teisingą rodą kaip atgautu 
atlyginimą už nuostolius. |

Norinti likti Ame-| 
į rikos piliečiais, męs į i 

- * * ’ noriai pa tarnausimu
$ ir nurodom kaip ir kur gaut reikalingas popieras nuo H 
I valdžios.

Visuose reikaluose, kur reikalingi yra nurodymai į į 
$ ar patarimai, kreipkitės pas mus, o bus suteikta sąži-^ <T" • • * ■> v- •
*1

a

i
Dkesiškas popieras

f ningai ir atsakančiai.
“KELEIVIO” AGENTŪRA || 

J 28 Broadway, So. Boston, MassJĮ




