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Iš Rusijos. Plėšikai Lietuvoj vėl pasi
rodo.

Kupiškio gyventojas žy
das Leiba Fainbergis važi
nėja po sodžius ir miestelius 
pardavinėdamas prekes. Ne
senai grįžo jis iš Virbališkių 
namo. Semeniškių sodžiaus 
miške užstojo jam kelią plė- 
sikai:

— Stoj! — užgirdo Fain- 
i bergis. Buvo jis dar norė- 

Votkarr I j£s išbėgti, varydamas savo KasKan arklį> plėšikai pagriebė 
vadeles, sulaikė, dar gerokai 
iš kelio į mišką įsukė ir pra
dėjo reikalauti pinigų. Fain
bergis atidavė visus 10 rub., 
kuriuos turėjo. Plėšikai su
rišo jį, pririšo prie rogių ir 
taip paliko begulintį. Iš ry
to atvažiavę žmonės miškan 
malkų atrado Faibergį vos 
gyvą, šalčio perimtą, savo 
rogėse surištą.
Mokytojų suvažiavimo vai

siai.
Augštesnieji švietimo mi

nisterijos valdinikai labai 
nepatenkinti buvusiuoju 
mokytojų suvažiavimu. Ir 
nors pačiame suvažiavime 
nieko ypatingo neatsitiko, 
vis dėlto valdininkų tarpe 
manoma, kad suvažiavimas 
turėjęs kaž-kokius ypatin- 

j gus, neleistinus siekius. Į 
i mokytojus, suvažiavime da
lyvavusius, žiūrima skersai. 
Kai-kuriuos jų, pasižymėju
sių suvažiavime savo dar
bais, pašalinama nuo vietų.

i i
Atisitikimas saužudį laido

jant.
Mieste Radoviči, Voly. gu-- 

I bernijos, pasikorė semina-
, neturėda-' 

mas pinigų užmokėti už mo
kslą. Vietinė valdžia suti
ko, kad velionį laidotų krik

ščioniškai, bet šiam grieštai: 
! pasipriešino ūkininkai. Be- 
j vežant velionį i kapus, turė- 
jo net lydėti jį sargybiniai. 

‘ Vis dėlto pakeliui ūkininkai 
j užpuolė procesiją, primušė 
i <

' iš grabo.
Darbininkų varžymas.

Latvių laikraščiai skelbia, 
i Mintaujoje esąs išleistas į- 
sakymas, kad darbininkų li-> 
gonių kasų Įgaliotinių susi 
rinkimuose butų vien rusų 
kalba vartojama. Kas da
ryti tiems įgaliotiniams, ku-' 
rie rusų kalbos neturėjo pro- ■ 
gos išmokti? .

Chunchuzų padėjimas.
Charbinas. — Rusų polici

jos suimta kynų sodžiuje ky- ■ 
nų plėšikų (chunchuzų) va-i 
das, penkius metus 
toje apylinkėje, niekeno ne
sugaunamas. Kitame 
džiuje suimta 10 chunchuzų. 
Suimtųjų parodymais atras
ta keliose vietose paslėptųjų 
ginklų ir išplėštieji turtai.
Streikai ir darbininkų judė

jimas.
Peterburgas. — Trijų mė

nesių streikas Obuchovo fa- 
brikoje jau baigiamas. Jau 
pradėjo dirbti 1,500 darbi
ninkų iš 5,000.

Plėšikų darbai.
Tiflisas. — Pristovas ir jo 

pagelbinikas, kurie buvo su
žeisti, vydamiesi plėšikus, 
mirė nuo žaizdų.

I
i ZINIUSIS VISUR.

Potvinis Kaune.
„Lietuvos Žinios” rašo: 

Kaune pasklydo gandas, kad 
Nemunas apie Gardiną pra
dėjęs ledus nešti ir kad Ne
rys irgi jau plaukiąs. Te- 
čiau, pačiame Kaune viskas 
dar ramu buvo. Tik prie- 
pat Neries įtakos pradėjo i 
Nemune rinkties 1__ 1___
daugiau ledų lyčių ir mažu-j 
pamažu augti į platų augš- 
toką kalną. Vasario 14 d. 
vanduo Nemune ir Nerije iš 
pat ryto ėmė kilti ir vidudie-> 
nį jau užpylė visus Sodo gat
vės pakraščius ir Janavos] 
gatvės geroką dali. Iš visų 
skiepų ėmė gyventojai savo; 
mantą vilkti ir kitur dangin-, 
ti. O 5 vai. vak. jau riša Ja- | 
navos gatvė ir Ukmergės; 
gatvės dalis plaukte plaukė. 
Varguoliai gyventojai jau 
nebesuspėjo savo mantos 
gelbėti, nors brizdami iki ke
lių čiumpa ir neša ką tik kas 
gali iš savo butų, kuriuose 
jau įsiveržęs vanduo pludu- 
ruoja. Kiti vedasi iš tvartų 
karves; kiaulių ir paukščių 
nėra ko gelbėti. Laivų, mie
sto valdybos pasamdytų 
žmonėms gelbėti, pasirodė 
permaža esą; užpiltų van
dens butų gyventojai varžo- i 
si dėl tų laivų, kiekvienas sa- Į 
vo skurlius nori gelbėti.] 
Dauguma darbininkų grįžta 
iš darbo ir pamatę, kas da
rosi, nuliūsta. Jau jiems] 
pervėlu savo mantą gelbėti. 
Moteris balsiai rauda. Sep
tintą valandą vakare Uk-I 
mergės gatvėj vauduo pasie- ristas Topika J 
kia liaudies namus. Jano-maQ 
vos gatvėje tuo tarpu iau vi
sos trobos vandeny. Pagrį
žę darbininkai, nė vaikų sa
vo neranda. Vaikai išbėgio
jo tėvų nesulaukę, kai tik 
vanduo kilti buvo pradėjęs. 
Raudančius tėvus ramina 
kaimynai, kurie matė, kaip 
ių vaikai gelbėjosi. Kitų vai
kai patįs ima grįžti iš mies
to. Vanduo vis kila ir kįla. 
Lytis plaukia, nešdamos su 
savimi jau iš kitur daugybę 
lentų ir šiaip visokių medžių 
gabalų. Matyti, kad jau ne
be pirmoje vietoje jie žmo
nių trobas ardo, žmonių var
gą didina. O vanduo vis te- 
bekįla.

Vyskupas pasikarę.
Putivliaus vienuolyne pa

starąjį laiką buvo nepapras
tas atsitikimas: pasikorė bu- 
vusis Bielgorodo vyskupas 
Joanikijus. Nusižudymas 
vyskupo labai sujudino pra
voslavų sinodą. Tai pirmas 
atsitikimas pravoslavų baž
nyčioje. Bažnyčios įstaty
muose nieko nėra pasa
kyta apie vyskupų nusižudy
mą. Bet jei paprastas vie
nuolis nusižudo proto nusto
jęs, tai pravoslavų bažnyčia 
leidžia laidoti su tam tikro
mis vienuolių laidojimo ap
eigomis.

Vieni sako, kad vysk. Joa
nikijus sirgo proto sumiši
mo liga ir kad jis nusižudęs 
me’ancholijos apimtas. Ki
ti gi, kurie žinoio velioni, 
kaipo dievuotą ir karštai ti
kinti žmogų, sako, kad galė
jo nužudyti žmogžudžiai, 
norėdami apiplėšti.

i

Į 15 metų ant jūrių žuvo 
8,000 žmonių.

Bostono dienraštis ”Eve- 
ning Transcript” surinko 
žinias, kad bėgije paskutinių 
15 metų ant jūrių laike viso
kių nelaimių (neskaitant ka
rių) žuvo apie 8,000 žmonių. 
„Titanic,” ”Volturno,” ’’Re- 
public,” ”La Bourgogne,” 
„Larchmont” ir „Oklaho- 
ma” — tai tik keliatas dides
nių laivų, kurie tame laike 
yra nuskendę.
Australija nori būt repub- 

lika.
Paryžius. — Čionai eina 

gandas, kad Australija nori 
atsikratyti nuo Anlijos val
džios ir tapti savystovia re- 
publika. D-ras Arthur 
Lynch, kuris anais metais 
buvo pasmerktas myriop už 
dalyvavimą būrų sukilime 
prieš anglus, dabar vado
vausiąs Australijos judėji

mui. Šiomis dienomis jisai 
vieši Paryžiuje ir tariasi su 
žymesniais republikonais.
Paveikslai per bevielį tele

grafą.
Berlinas. — Profesorius 

Arthur Korn pranešė, kad 
jis išradęs būdą per I \ 
telegrafą paveikslams siųsi. 
Jis savo sistema pavadino 
„telefotografu,” kuris bus į 
paleistas veikmėn tarp Ber-: 
lino ir San Francisco laike 
visasvietinės parodos busian • 
čiais metais. Paveikslai bu
sią siunčiami per jūres taip 
kaip ir žodžiai.
Banditai išskerdė 1,300 žmo

nių.
Pekinas. — Kaip dabar 

čia apskaityta, tai banditų 
gauja, „Baltojo vilko’’ veda
ma, paskutinėmis dienomis 
išskerdė apie 1,300 žmonių 
apie Liaunčau. Tarp už
muštų yra ir francuzų misi- 

sargybinius, o lavoną išmetė jonierius kun. Rich. Dabar 
išsiųsta 25.000 kareivių ar
mija banditams gaudyt.
Amerikietis Kynų preziden

tui už patarėją.
Pekinas. — Čionai atva

žiavo WiUiam W. Rockhill, 
buvęs Suvienytų Valstijų 
ambasadorius Turkijoj, pa
sikalbėti su prezidentu Ju- 
an ši Kajum apie siūlomą 
jam vietą. Da būnant jam 
Turkijoj Kynų prezidentas 
kvietė jį pas save už patarė
ją. Bet tuomet Rockhill ne
sutiko važiuoti Kinijon.

I

Rutenų byla.
Kaip buvo ”Keleivije” jau 

minėta, Austro-Vengrijoj, 
Marmaros-Sziget mieste ei
na didelė politiška byla, ku
rioj kaltinama 94 rutenai už 
kurstymą savo tautiečių 
prie sukilimo prieš Austri
jos 'valdžią ir išniekinimą 
karaliaus. Tam tislui buvo 
spausdinamos užsienije re- 
voliucijinio turinio knygos

Karės debesiai Balkanuose.
Kaip matos, tai greitu lai

ku Balkanuose kils trečioji 
karė. Balkanų valstybės ne 
tik šarvais ginkluojasi ir sti
prinasi, bet ir pinigais. Sa
vų neturėdamos, skolinasi iš 
turtuolių, kuriems teikia už
tat savo krašte koncesijų ir 
kitokių uždarbių.

Didysis pinigų šaltinis jų 
pristigusioms valstybėms —

IS AMERIKOS.

ir tūkstančiais tarp kaimie-1 tai Paryžius ir jų bankinin- 
čių platinamos. Prie tos lc'+”kA
slaptos agitacijos prigulėję | 
ir įžymus rusai, kaip antai 
grovas Bobrinskis ir net ke- ---------------------------.--------
Ii vyskupai, kuriems rupi a-IJa- Žadėta jai 500 mil. fran- 
titraukti rutenus nuo Aust-1 kų, kurie bus išmokėti jai 
jos, o prijungti prie Rusijos! dalimis ir surinkti Pary- 
kaipo to paties tikėjimo ir gi j žiaus rinkoje.
miningą rusams tautą. By-I Dar tariasi dėl paskolos 
la eina jau nuo 30 gruodžio. į Tunkų^delegatas,, kuris tyko 
Pertą laiką išklausinėta jau 
apie 280 liudininkų. Perei
toj savaitėj 31 kaltinamųjų 
išteisno, o 63 da tebeteisia- 
mi. Teisme yra ir grovas 
Bobrinskis ir da keliatas žy
mių rusų, kaipo apginimo 
ludininkai.

Sufragistė išpėrė lordui 
kailį.

kai. Reta kuri valstybė ne
sėdi jų kišeniuje.

Pirmoji suskubo banki
ninkams prisikalbėti Graikr-

nėr 600 mil. frankų gauti. 
Jungtinių Valstijų banki
ninkai pasiūlė paskolinti 
Turkijai 7 mil. sv. Nuo Tur
kijos bankieriai reikalauja 
atiduoti jiems naudoties mi
škais ir kasyklomis Biflise, 
Samsune.
Kynų republikos kivirčai.

Buvome jau rašę apie Ky- 
Londonas. — 18 vasario i n« prezidentą Juanšikaj'ų, 

buvo juokingas atsitikimas. Pasiryžus; suvaržyti, sahes 
Kuomet lordas W eardale su i 
200 savo svečių laukė ant

I konstituciją, susiaurint par- 
liamento teises, o save iškelt.

bevieli stoties traukinio ir linksniai T!esumanymai pradeda urvieiĮ . . „ , . rasti atsnirti<taio-a rasti atspirtį, staiga

veikęs Karalius atvažiuoja Ameri- 
. I kon.

i
t so- i Berlinas.

vasarą birželio mėnesije at
važiuos į Suvienytas Valsti
jas Bavarijos karalius Liud
vikas.

Ekspliozijoj žuvo 7 žmonės.
Glasgow, Škotija. — Ar- 

deero miestelije Nobeh’o pa
rako dirbtuvėj 20 vasario at
sitiko ekspliozija. Septyni 
žmonės tapo užmušti ir daug 
sužeista.

Paukhurstienė pasislėpė.
Londonas. — Pagarsėjusi 

sufragisčių vadė Emelina 
Pankhurst’ienė pasislėpė ir 
policija niekur jos neranda.

Ateinančią

su jais šnekučiavo, 
prisiartino kokia tai moteris 
ir akyvaizdoj visų svečių ė- 
mė pilti jam bizunu, kad tas 
net apie stora jo sprandą ke- .. ,
lis sykius apsivyniojo. Tarpiu0?. Y^kejų dalyvavo ir da
lijo svečiu 'pasidarė di-! b?rtims teisių nunistens 
i džiausią sumišimas ir nė vie- Lmn-Cicas, neinąs įsvieno 
nas iš tu ponu nežinojo ka >L1 , /in s| Kajum prieš Te
daryti. Tik pribuvus detek-| .P^likos konstitucijų. Čia 

■ tirui moteris likos suimta, ^usta^d^i^rezohucųa, 
Pasirodė, kad ji yra sufragi- 

• stė ir priklauso prie politiš- 
| kos kariaujančių moterų or
ganizacijos. Lordas gavo 
nerti už tai, kad priguli prie 
tokios draugijos, kuri kovo
ja prieš sufragistes.

Vagystės japonų laivyne.
Jau kelinta savaitė japo

nų karės laivyne daromi ty
rinėjimai ir pasirodė didelės 
vagystės. Kontraktai ant 
daugelio darbų buvo atiduo
ti vokiečių firmoms ir mo
kama kur-kas brangiau, 

] negu konkuruojančios fir- 
, mos norėjo. Pasirodo, kad 
i laivyno viršininkai gavo iš 
vokiečių firmos gerų kyšių. 
Kada tas skandalas paviešė
jo, Tokijoj žmonės pakėlė di-I 
delį triukšmą. Buvo net 
riaušių ir daug žmonių areš
tuota.

Laivų susidūrimas.
Neapolis, Italija. — White 

Star linijos laivas „Celtic” 
susidūrė čionai uoste su 
Fabre linijos garlaiviu „Ma- 
donna” ir abudu likos suga
dinti. Ant „Madonnos” bu
vo 1,400 žmonių, kurie va
žiavo Amerikon. Visus iš
sodinta, nes laivas reikės 
taisyti.

Riaušės Portugalijoj.
Lisabonas. — Pietų Por

tugalijoj monarchistų suki
limas diėja. Monarchistų 
būrys susirėmė su žanda
rais. Penkiolika žandarų 
sužeista. Ganegal’o apskri- 
ti.ie valdžios kariumenė iš
vaikė monarchistų burius.

Kvnų sostinėje Pekine bu
vo sušauktas didžiulis repu- 
blikos šalininkų mitingas, ku 
riame be kitų žymių revoliu-

kurioje pasmerkiama piktie- 
į ji prezidento norai ir pabrie- 
žiama, kad tik žmonių atsto- 

■ vai galį konstituciją mainyt, 
o ne vyriausybė ar preziden- 

| tas.
50,000 japonų mirė iš bado.

Tokio. — Valdžios komisi
ja, tyrinėjusi bado apimtą 
šiaurinę Japonijos dali, pra
neša, kad iš bado tenai mirė 
daugiau kaip 50,000 žmonių. 
Badas prasidėjo iš priežas
ties neužderėjimo ryžių.

Sakura Džima vulkanas, 
per kurio išsiveržimą taipgi 
keli šimtai japonų žuvo, ris 
da veikia ir žemės drebėji
mas atsikartoja.
Vaikas su dviem skilviais.

Geneva, Šveicarija. — In- 
terlaken ligonbutije dakta
rai tyrinėdami 19 metų vai
kiną, kuris visuomet sirgo 
viduriais, su X-spindulių pa
gelba pamatė, jog jis turi du 
skilviu.
5,000 tonų miltų 

gos.
Paryžius. — 

karės ministerija 
ryžiaus miestui pagamint at 
sargai 5,000 tonų miltų, kad 
miestas turėtų ką valgyt, jei 
kartais mobilizacija sugai
šintų geležinkelį.
Nuskendo laivas su 13 žmo

nėmis.
Bremenas. — Didelis ga

ru varomas žvejų laivas 
„Forelle,” kuris gruodžio 
mėnesiie išplaukė Tslandi- 
ion, nuskendo ant jūrių su 
visais žmonėmis, kurių buvo 
13.

j

dėl atsar-

F rancuzų 
liepė Pa-

Rado turinėtojų tik kaulus.
Šiomis dienomis sugrįžo* 

iš Pietų Amerikos Besley’o- 
Kun. Schmidt prie žmogžu- suorganizuota . ekspedicija* 
dystės jau neprisipažįsta, kuri pernai buvo išvažiavus 
Kun. Schmidt, kuris da- f“ tyrinėti da neištirtų 

bar sėdi New Yorko kalėji- • Keliaudami per B ra
ine laukdamas elektriškos 
kėdės už nužudymą nėščios 
savo gaspadinės ĮOnos Au- 
muller, pereitoj savaitėje 
prokuroro pagelbininkui pa
sakė, kad jis Onos nenužu
dė. Ji mirusi nuo krimina- 
liškos operacijos. Jis prisi
pažįsta supįaustęs jos kūną 
ir paskandinęs jį Hudsono 
upėj, bet jis tai padaręs no
rėdamas paslėpti tos opera
cijos pėdsakus.

. Toliaus kun. Schmidt pri- n— j0 ekSpedicija buvo kelis 
sipazmo, kad jis tyčia paša- kartug užpulta laukinių 
kojo, buk Dievas jam liepęs žmonių ir prisiėjo juos šau- 
padaryti is Onos auna ir ki-,d t šaudęmą išgirdę, lau- 
tokias nesąmones, kad nu- - - v - - -
duoti pamišėlį ir išsisukti 
nuo bausmės.

Prie operacijos dalyvavę 
da du vyru ir viena moteris. 
Schmidt išdavė ir jų pavar-, 
dės. Kada kunigo mergina 
po operacijos nepabudo, vi
si jie persigandę prasišalino, 
palikdami kunigui Schmid- 
tui pačiam paslėpti jos lavo
ną. „Aš nežinojau ką beda- 
ryt,” sako kun. Schmidt/ 
„kada aš pamačiau, jog Ona 
guli prieš mane negyva. Aš 
ją taip mylėjau, o dabar jos 
netekau. Aš žinojau, kad 
jos mirti reikia paslėpti; 
taigi atėjo man mintis su- 
piaustyt jos lavoną ir pa- 
skandvti upėj. Ir aš taip 
padariau. Aš supiausčiau 
ją su pagelba piuklo ir pei
lio, bet ji buvo jau negyva, 
kuomet aš tai dariau. Aš 
jos nežudžiau. Niekas jos 
nežudė. Ji mirė nuo opera
cijos, kurios tikslu buvo pra
šalint kūdiki. Tai taip buvo 
ištikrųjų.”
Banka nunešė žmonių pini

gus.
Ney Yorko dienraštis] 

„Tribūne’’ praneša, kad 
Henry Bischoff & Co. ban
ka, kur buvo sudėti daugiau
sia Rusijos išeivių pinigai, 
subankrutijo. Sudėti pini
gai likos žydelių išeikvoti jų 
privatiškiems bizniams.

Lietuviams patartina dėti 
savo atliekamus centus į val
džios bankas, kurios dabar 
beveik visur jau randasi 
pačtoje. Tenai nors mažes
nį procentą moka, bet už tai 
pinigai nekuomet neprapuls.
Filipinai prašo neprigulmy-

bės.
Washington. — Pirmeivių 

partija ant Filipinų priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
saloms neprigulmybės, vie
nok po Suvienytų Valstijų 
globa, pakol salos ant tiek 
sustiprės, kad pačios galėsi 
ginties nuo priešų, jeigu to-j 
kie kada užpultų.

Ištrėmė redaktorių.
Havana, Kuba. — Šiomis 

dienomis likos ištremtas iš 
Kubos ispanų satiriško laik
raščio ”E1 Tiburon” redak
torius Eugenio Mas u žtai, 
kad savo laikraštije labai 
nsš’epdavo Kubos valdžią. 
Policija'jį areštavo, pasodi
no ant garlaivio ir išsiuntė 
Ispanijon.

tojai rado žmonių kaulus> 
kurie, manoma, bus pir
mesnių dviejų ekspedicijų 
žuvusių narių kaulai. Kaip 
žinoma, dvi tokių ekspedici
jų išvažiavo jau keli metai 
atgal ir ligšiol da nesugrįžo.

Kapitonas Besley sako,, 
kad jie atrado naują miestą 
vardu Platerijajok, kurio li- 
gišiol da ant mapos visai ne
buvo ir niekas iš baltveidžių 
apie jį nežinojo. Savo kelio-

kiniai visuomet išbėgiodavo^ 
i Jie kitokių ginklų nežino, 
| kaip tik vilyčias, kuriomis; 
šaudo iš tam tikrų lankų. 

■ Tečiaus tos vilyčios labai pa- 
į vojingos, nes jų smailagaliai 
užnuodinti.
Socijalistai davė streikie- 

riams $24,090.
Hancock, Mich. — Kon

gresinei komisijai, kuri at
važiavo čionai tyrinėti va- 
riakasių streiką, buvęs kon- 
gresmanas Bergeris pasakė, 
kad socijalistų partija su va- 
riakasių streiku neturi nie- 
bendro, išskyrus pašalpą. 
Šelpti socijalistai šelpia 
streikierius gana gausiai. I- 
ki 1 d. vasario Socijalistų 
partija davė variakasiams 
$24,090 pinigais ir daug 
drapanų jų vaikams.

Algos perdaug žemos.
New Yorko valstybinė ko

misija, kuri tyrinėjo toj val
stijoj darbo sąlygas, savo 
raporte pripažįsta, kad dide- 
liose fabrikose algos darbi
ninkams mokamos perdaug

I

I 
I
I
• — _ 
! žemos. Pavyzdžiui, Didžia
jam New Yorke saldainių 
dirbtuvėse merginos gauna 
tik po $5 į sąvaitę. Daugiau 
kaip pusė vyrų negauna $10. 
Neišsilavinusioms moterims 

i mokama po §4.50 ir $4 į sa
vaitę. Iš to da atmušama 

j už pasivėlinimą, visokios 
bausmės ir t.t.

Popierinių dėžučių (bak- 
] sų) dirbtuvėse trečia dalis 
darbininkų neuždirba $5 į 
savaitę.

Bedarbių armija eis ant 
Washingtono.

Massillon, Ohio. — Tūlas 
Jacob S. Coxey organizuoja 
čionai bedarbių armiją, ku
rią 16 balandžio ves į Wash- 
ingtoną prieš Baltąjį Namą 
ir reikalaus iš kongreso po
nų, kad tiem žmonėm butų 
duotas darbas.
Suėmė 50 plėšikų ir jų vadą.

Meksikos revoliucijonie- 
riai suėmė da 50 plėšikų ir 
patį jų vadą Maximą Casti- 
llą. Manoma, kad visi bus su
šaudyti.

Bedarbių paroda.
St. Louis, Mo. — 18 vasa

rio bedarbiai surengė čia pa
rodą ir apie 1000 benamių! 
ėjo gatvėmis su vėliavomis/ 
ant kurių buvo parašyti į- 
vairųs reikalavimai.



*

KELEIVIS

Peržvalga.;

drau- 
vėlia- 
išma-

referatą, įpuolė svetainėn polici
jos kapitonas su gauja policistų, 
išardė visą susirinkimą ir išvijo 
visą publiką ant gatvės.

Už suardymą susirinkimo lie
tuvių socijalistai susivieniję su 
vietiniais anglų socijalistais se- 
kančioj nedėlioj, t. y. 8 vasario 
surengė dideles protesto prakal
bas, kuriose dalyvavo tiek daug 
žmonių, kiek tik galėjo sutilp- 

i ti svetainėn — apie 650—700 as
menų visokių tautų, bet dau
giausia buvo lietuvių ir anglų. 
Pirmininkas drg. C. Stegmaier 
atidaręs susirinkimą pirmiausia 
perstatė kalbėti draugę Mailey, 
angliškai. Ji kalbėjo labai pui
kiai, nupiešė kapitalistų, val
džios ir kunigų šunybes, kaip jie 
biauriai persekioja darbininkų 
judėjimą visuose kraštuose, ra
gindama darbininkus prisidėti 
prie socijalistų partijos ir išvien 
kovoti už savo žmogiškas gyve
nimo teises, laisvę žodžio, spau
dos ir susirinkimų.

Antras kalbėjo lietuviškai 
drg. J. Šukys. Jo beveik visa 
prakalba buvo paremta ant to 

i išvaikyto susirinkimo. Jis kalbė
jo gana graudingai ir energiš
kai. nurodydamas klausytojams, 
kuomi yra krikščionių religija, 
kaip ji yra susijungus su pikta- 
daringu kapitalizmu ir kokius 
biaurius atlieka darbus.

Po prakalbų buvo skaityta 
protesto rezoliucija, kuri vien
balsiai priimta ir pasiųsta mies
to majorui, tarybai ir visiems 
soc. laikraščiams.

Rezoliucija:
Kadangi Elizabeth. N. J., mies

to policija išardė ramų susirin
kimą, kuris turėjo įvykti nedė
lioj po pietų, 1 vasario, 1914 m., 
Czurczak’o svetainėje. kertėj 
So. Park ir Front gatvių, kuria
me turėjo būti skaityta prelek- 
ci.įa po vadovyste L. S. S. A. 147 
kuspos, kuri turi valdžios leidi
mą gyvuoti ir veikti, ir kadangi 
tokis pasielgimas įžeidžia labiau
sia gvarantuojamas Suvienytų 
Valstijų konstitucija šventas 
žmonių teises, būtent teises 
laisvės žodžio ir susirinkimų, 

/ . ..... Todėlgi lai būna nuosprendžiu,
kaip jaunam vargonininkui,| kad Socijalistų Partija reikalau- 
norėjosi linksmai gyvent, O ja, idant Miesto Taryba paragin- 
klebonas mažai teduodavo, tu policijos komisiją, kad ši iš- 

yj__ Jęas. tirtų šį negeistiną ir savarankiš-
« A ’ ką laužymą musų konstituciji-

• t o o i teisių ir kad šio atsitikimo
Nauja L. S. S. kuopa, lo,kaltininkus taryba viešai išnag- 

vasario Chicagoj Engle- rinėtų ir kad padarytų kokį nors 
wood kalbėjo drg. Perkūnas I užtikrinantį žingsnį, idant pana- 

|iš New Yorko. Žmonių pri-ifus dalykai daugiau neatsikar- 
! totu, ypač kad nebūtų laužomisinnko gana daug. Suma- SVarbiausieji musu konstitucijos 
Įnyta sutverti naują socija-: principai.
listų kuopą. Prisirašė 12 Taipgi lai būna toliaus nuo 
narių. Tikimės tą kuopą pa- sprendžiu, kad kopijos šios re- 
laikvti ir daugiau nariu gau- zoliucijos butų išsiuntinėtos 
ti. • N. K. Socijalistas. | £$£ 10 my"stal

: Su pagarba perstato Socijalis- 

KORESPONDENCIJOS :County:
C. Stegmaier. Protesto 

prakalbų pirmininkas, 
J. V. Sweetra, 
M. F. Trakimas 
F. Petrasianas.

i ši rezoliucija išversta iš ang-

tavo, c merginą nuvežė ligon 
butin. Kauciją uždėjus pik
tadarys lig teismo tapo pa
leistas.

Jei taip butų padaręs so
cijalistas ar koks bedievis, 
tai kunigai per kelis pamok
slus keiktų, bet matysime, 
ką jie dabar sakys, kada taip 
pasielgė vienas iš jų aviny- 
čios. Davatkos sūnūs.

«
Vakaras. 15 vasario bu

vo L. D. M. Kliubo pareng
tos ant Chicago Heights va
karas ir vaidinta "Žmonės.” 
Veikalas gana gražus, bet 
lošėjai nebuvo atsakančiai 
prisirengę; rodos, pora iš 

j jų jau buvo lošę tą patį vei
kalą pirmiaus, bet ir jiems: 
nenusidavė; priežastis nepa- 
vykimo buvo tame, kad reži
sierius labai mažai nusima
no apie scenos dalykus, o an
tra tai lošėjai labai lėtai kal
bėjo. Toliau sėdintieji žiū
rėtojai ėmė net šaukti: "Ką 
jus ten veikiat, kad nieko 
negirdėt? Garsiau kalbė
kit!” Geistina butų, kad p. 
režisierius pasistengtų ge
riau prirengti scenos mylė
tojus ir pats save, o taipgi 
kad liautųsi zaunijęs nebū
tus dalykus ant socijalistų 
ir draskęs "Keleivį," nes nė 
socijalistai, nė "Keleivis” 
jam nieko blogo nepadarė.

Norėjo nusinuodyt. Apie 
pora savaičių atgal p. V. P. 
užsimanė nusižudyt ir išgė
rė nuodų (Carbolic acid), 
bet tuoj patėmyta ir su dak
taro pagelba tapo išgydytas, 
kitaip butų nukeliavęs pas 
Abraomą. Priežastimi to 
žingsnio, kaip rodos, buvo 
pinigiškas nedateklius, nes

no rasit nėkiek ir neliktų, o skriau
da visuomenei jau gatava.”

žmogus yra anarchistas. Jis 
pasakęs, kad tamsiausi žmo
nės yra geriausi darbinin
kai. Apsirubežiavimui nuo 
"negeistinų” elementų, esą. 
reikėtų išrasti kitokių prie
monių. Bernetto sumany
mas esąs netikęs ir jis, Wil- 
son, ji atmesiąs.

Taigi reikia tikėtis, kad 
kapitalistų reikalų auginė
jai kongrese sugalvos da ge
resnį sumanymą, negu Bur- 
netto.

Bet bravorininkai ne
snaudžia. Jie nelaukia, pa
kol tas smūgis nukris. Ap- 
ginimui savo kapitalo jie iš- 

1 kalno jau užtaisė savo ka- 
nuoles ir jau prasideda ka
nonada. Štai Amerikos 
Svetimtaučių 
Draugijos 
Hammerling 
timtaučių 
straipsnius, 
už palaikymą 
gėrimų. Kad 
straipsnių tikslą, jie užvar
dinti gražiu antgalviu: ”Y- 
patos laisvė" ir ginama ne
va žmonių laisvė, kurią pik
tos valios amerikiečiai buk 
tai norį panaikinti, pradėda
mi nuo panaikinimo svaigi
namųjų gėrimų. Girdi:

"...laisvės priešai pasistengė pasta- 
. tyti girtavimo klausimą į patį prie
šakį kovos prieš ypatos laisvę ir jų 
spėkos dabar sukuoptos vien prieš tą 
dalyką. Jei šis pirmasis mušis bus 
laimėtas, tuomet atsikartos kiti, dar 
pavojingesni ypatos laisvei. Todėl 
tai visi laisvės šalininkai ir apgulė
jai privalo suvienyti savo spėkas ir 
atmušti šį laisvės slopintojų užpuoli-

■ mą.”

Ar negudri bravorinė po
litika? Tokie "ypatos lais
vę" giną straipsniai siunti
nėjami ir lietuviškiems laik
raščiams. Kad parodyti 
skaitytojams, kokių gudrių 
priemonių griebiasi stambus 
kapitalas gindamas savo rei
kalus, vieną tokį straipsnį 
ir "Keleivis" patalpino per
eitame numerije. Gi "Kata
likas," "Tėvynė." "Saulė" ir 
kiti laikraščiai talpina juos 
nė pastabos nuo savęs nepri
dedami. "Keleivis” buvo 
gavęs visą seriją tokių strai
psnių, bet sugražino juos at
gal, paaiškindamas, kad tai 
yra bravorų trusto reikalų 

: garsinimas ir. kaipo toks, 
; turėtų būt gerai apmokamas
■ ir talpinamas paprastų ap
garsinimų skyriuje. Bet męs 
nė už pinigus to netalpintu- 
me. Nes reikėtų būti di- 
džiausiems begėdžiams skel
bti. kad alkoholiniai gėrimai

i būtinai draugijai reikalingi, 
! kuomet pats gyvenimas ir 
(tyrinėjimai mums rodo, kad 
: tokie gėrimai gimdo dau- 
; giausia pikto, ardo šeimy- 
j nas, naikina sveikatą ir gy- 
|vastį. O kiek jie daro me
džiagiškos skriaudos darbi
ninkams! Senatorius Works 
paduoda skaitlines, kiek Su
vienytose Valstijose išvaro
ma spirito į metus, kurį, su
prantama. žmonės turi iš
pirkti. Ir taip:

"...nuo 30 birželio 1911 metų, iki 
| 30 birželio 1912 metų. Suvienytose 
Valstijose buvo išvaryta 178.249.985 

j galionai (gorčiai) apmokesčiuotino 
spirito, neskaitant brandės ir kitų gė 
rimų, padarytų iš vaisių. Tai 

; stačiai gąsdinantis apsireiškimas 
! lyginus

Amerikos 
Laikraščių 

pirmininkas p. 
siuntinėja sve- 

laikraščiams 
agituojančius 
svaiginančių 
paslėpus tų

Tautiečiai socijalistų 
"nešmeižia.”

Tautiečiai vis pasakoja, 
kad jie socijalistų nešmeižia, 
tik socijalistai juos šmeižia.

Gerai, pažiūrėsime.
Vienas "Kovos" korespon- 

identas parašė andai iš 
Brooklyno. kad grįžtant iš 
vestuvių per Kalėdas tenai 
sumušta du "Vienybės Lie
tuvninkų" vyru. Mušti tie 
patrijotai gavę dėl to, kad 
vestuvėse susipykę. Gi "Vie
nybė Lietuvninkų" (No.3) 
savo peržvalgoj atsako ši
taip:

"Skaitytojai galės labai nusidyvv-
ti. kad prie tų muštynių buvęs yra ar- 

L timas "Kovos’ draugas, kuris viską 
■ smulkiai aprašo. Tik jis tyčia ar ne
tyčia biskį atsitolina nuo teisybės. Tie 
vienybininkai patriotai visai vestuvė
se nesusipyko. bet juos užpuolė žino
mi tarpe lietuvių plėšikai. Ir užpuo- 

' lė ne dėl to. kad vestuvėse susipykę.
bet su tikslu atkeršyt už rašinėjimą 
apie peštukus per laikraščius 
darbavimąsi draugystėse, kad 
menę nuo tų plėšikų apsaugoti, 
kie peštukai nors į "Kovą’ rašo

ir i 
I tik teik- t 

svarbia- j 
panarni- I

iki 15

Kokia turi būt lietuvių 
vėliava?

V. Struogis, lietuviškų vė
liavų išdirbėjus Brooklyne, 
prisiuntė mums šitokį lai
šką:

”Nuo tūlo laiko pradėjau išdirbinė
ti vėliavas musų draugijoms ir kliu- 
bams. Kilus-gi laikraštijoje gin
čams sulyg to, kokios spalvos turė
tų būti musų tautos vėliava, pasiro
dė kelios viena kitai griežtai priešin
gos nuomonės, todėlei pasijutau pri
verstas sustabdyti visą darbų ir kreip
ties j musų plačiųjų visuomenę, o ypa
tingai į apšviestunijų, klausdamas 
patarimo, kokiose spalvose turi būti 
daroma musų tautinė vėliava.

”Suligšiol beveik žėdna musų 
gija, rūpindamasi įsteigti sau 
vų, pasidirbdina pagal geriausi
nymų savo komiteto. Tam sumany
mui įkūnyti neturėjome vieno, pasto
vaus ir visų pripažinto teisingų pa
vyzdžio. Aišku gi, kad visi lietu
viai privalėtų turėti vienodų savo tau
tos žymę — vėliava. Tuo remdama
sis ir pavėdžiu visuomenei, taip sa
kant, nubalsuoti šį klausimų: kokios 
spalvos turi įeiti į musų vėliavą ir ko
kioje tvarkoje jos turi būti suderin
tos.

"Balsavimuose tegul ima dalyvumų 
visi, kas tik prijaučia musų tautiniam 
kįlimui, kas tik rūpinasi viešais rei
kalais. Kviečiu dalyvauti balsavime 
visus musų veikėjus, inteligentus, ra
šytojus, laikraščių redakcijas, kuni
gus, draugijas, kliubus. Susivieniji
mų, Tėvynės Mylėtojų Draugijas 
Sąjungos kuopas, visus, kas 
tusi išreikšti savo nuomonę 
me musų klausime, tai yra 
nime vienodos vėliavos.

"Balsavimams laiką skiriu 
dienai rugpiučio 1914 metų."

Laiške p. Struogis ir nuo 
savęs paduoda vėliavos pa
vyzdį. Jo vėliava susideda 
iš trijų spalvų: viršuje mė
lyna, per vidurį balta, apa
čioj raudona; vėliavos gi vi- 
durije — vytis ("žirgvai- 
kis”). Vyčio spalvos: lau
kas rausvas, žirgas baltas, 
vyčio rūbai melsvai pilki.

Mums rodos, kad pave
dant šį klausimą liuosam vi
suomenės nubalsavimui var
giai bus galima prie kokių 
nors rezultatų prieiti. Jei a- 
merikiečių lietuvių ■visuome
nė butų ir kompetentiška 
spręsti tokį klausimą, tai ji, 
kaipo lietuvių tautos mažu
ma, negali būt da autorite
tu, galinčiu rišti visą tautą 
apeinantį klausimą. Bet gi 
ji nėra d'a ir kompetentiška 
rišti tokį klausimą. kuris 
reikalauja dagi ir pusėtino 
istorijos žinojimo. Rimtes
ni žmonės nelabai norės į to
kį paklausimą atsakinėti. 
Greičiausia su savo patari
mais pasisiūlys tik tokie, ku
rie mažiausia apie tai išma
no, o mėgsta pasirodyt daug 
žinančiais.

Daktaras Basanavičius, 
mums rodos, šiame klausime 
gali būt didesniu autoritetu, 
negu visa amerikiečių visuo
menė, o jis pasakė kokia lie
tuvių tautos vėliava — rau
dona.

"Lietuvos vėliava buvo raudona, su 
vyčiu vidurije. Vyčio spalvos buvo 
šitokios: žirgas — širmas, balnas — ■ 
tymas, vyčio rūbai — plieno, šalmas 
— aukso, plunksna — balta.”

Tai kogi daugiau reikia?
Gudri bravorinė politika.

Kaip skaitytojai gali at
siminti, "Keleivio" N N 49 ir 
50 pereitų metų tilpo platus 
straipsnis "Įdomios žinios iš 
blaivybės.” Tai buvo Cali- 
fornijos senatoriaus Work- 
s’o sumanymas uždrausti al
koholinių gėrimų išdirbys- 

tę ir pardavinėjimą — už
drausti visose Suvienytose 
Valstijose. Dabar tas suma
nymas guli prieš kongresą. 
Suprantamas dalykas, kad 

jei tas sumanymas pereitų 
ir liktų įstatymu, bravori-j 
ninkams reikėtų uždaryti 
bravorus. Alkoholio pramo- 
nėn įdėtam kapitalui tas 
reikštų didelį smūgį. '

ir už 
visuo- 
šito- 

smar- 
kius straipsnius ir džiaugiasi, kad pa
sisekė ant 'patriotų' užpulti ir sumuš
ti. vienok jokios garbės nedaro 'Ko
vai' nei darbininkų gerovei. — jie y- 
ra vistiek vagiliai ir gatviniai pauk
ščiai."

Vadinas, socijalistų Są
jungos organo bendradar
biai yra "plėšikai, vagiliai ir 
gatviniai paukščiai.”

Ar gali būt biauresnis 
šmeižimas, kaip pavadini
mas žmogaus plėšiku, vagi
liu ir net naktiniu paukščiu, 
neprirodžius faktų, kad iš- 
tikrųjų jis tokiuo yra? Juk 
tai kriminališkas šmeiži
mas! Ar nors vienas soci
jalistų laikraštis šmeižė ka
da nors tautiečius panašiais 
vardais? Niekas to nepri- 
rodys. O prieš tautiečius 
Juk butų galima da ir faktus 
pristatyti — jie yra apvogę 
T. M. D. spausdindami jai 
knygas. "Vienybė Lietuv
ninkų" gi vadina socijalistus 
korespondentus vagimis ir 
plėšikais. nenurodydama, 
ką jie apiplėšė ir ką apvogė. 
Ir tautiečiai socijalistų ne
šmeižia.

"Kova" dabar pareikala
vo, kad "Vienybė Lietuvnin
kų" prirodytų, katrie iš "Ko
vos” bendradarbių yra plė
šikais. vagiliais ir naktiniais 
paukščiais.

Žiūrėsime, ką dabar tutie- 
čių laikraštis darys.

Jausmų jautrumas.
Kaip jau visiems yra žino

ma. "Draugas” tankiai ka
binėjasi prie "Tėvynės.” kad 
Ši netaip rašo, kaip jam no
rėtųsi. O ypač tam Chica- 
gos davatkinui nepatiko, 
kad "Tėvynės” redaktorius 
p. Račkauskas dalyvavo 
kun. Dembskio šermenyse ir 
įėjo komitetan jo biografi
jai parašyti. Sulyg "Drau
go” nuomonės, toks p. Rač
kausko pasielgimas užgauna 
gerųjų katalikų tikybinius 

jausmus. Ir tai jau ne pir
mą sykį jisai kiša šventą sa
vo nosį į S. L.A.organą jieš- 
kodamas "bedievystės,” ir 
ne pirmą sykį jau protestuo
ja. kad tenai užgaunami ka
talikų jausmai.

"Tėvynė” išvesta iš kant
rybės 7-tam savo numerije 
sako:

"Ištikrųjų, kokie tie jausmai jaut
rus! O ar tų jausmų neužgauna šim
tų sykių labiau įvairus parapijų skan
dalai. kurių pradžia gema klebonijo
se. ar tų jausmų neužgauna prasipla
tinusi tarp tamsiausiojo musų žmonių 
elemento (jie visi yra ’kuogeriausi' i 
katalikai) girtuoklystė, prieš kurią 
nė sakyklose, nė kunigų spaudoje ne
vedama nuosekli agitacija?”

KORESPONDENTŲ DO-. 
MAI.

Pas mus daug priviso kores
pondentą, kurie daugiau apraši
nėja ypatiškus dalykus, negu vi
suomenės gyvenimą.

Ypač apie darbus korespon
dentai turėtų teisingai rašyti. 
Dabargi paprastai koresponden
tai sprendžia apie darbus sulyg 
tos dirbtuvės, kur jie patįs dir
ba: jei jis pats dirba, tai jam 
rodosi, kad visam mieste darbai 
eina gerai ir taip jis rašo kores
pondencijoj. Kitur žmogus per
skaitęs tokią žinią, o neturėda
mas darbo, perka už paskutinius 
pinigus tikietą ir važiuoja tenai, 
kur skaitė laikraštije. kad "dar
bai eina gerai.” Nuvažiavęs gi 
liekas apgautu, nes darbo gaut 
visai negalima. Tuomet žmogus i 
pradeda keikti laikraštį.

Aš jau nesykį patyriau, kad 
, korespondencijose rašoma vis 
atbulai. Ir blogiausis paprotys 
yra tame, kad korespondentai 
retai kada paduoda tikrą savo 
vardą. Pasislėpę po įvairiais 
slapyvardžiais, žinoma, jie ne
paiso ir apie teisybę. Aprašy- j 
darni kokį atsitikimą paprastai 

be reikalo įžeidžia žmones, o 
skaitytojai pyksta ant laikraš- 

j čio. Bet ką laikraštis gali žinot, 
kaip ten kur kas atsitiko? Laik
raštis pasitiki korespondentų 
pranešimais, o jei tokie praneši
mai neteisingi, laikraštis atsidu
ria nesmagiam padėjime. Todėl 
reikia rašyti visuomet bešališ
kai. vien tik teisybę, ir paduoti 
tikrą savo vardą ir pavardę. Ne
reikia nieko bijotis, nes jei bus 
parašyta teisingai, korespon
dentui gėdos nebus ir niekas už 

į tai nepyks. A. Garbukas.

Chicagos Žinios.

yra 
su

su visomis pastangomis, ko- 
j kios yra daromos kovoj su svaiginan-
i čiais gėrimais. Valdža gavo iš to 
į 3146,715,203 mokesčių už degtinę ir 
alkoholį, ir 32.694,264 už brande, ar
ba 8149.409.467 iš viso. Graži suma, 
ar ne? Tai buvo tik iki 30 birželio, 
1912 metų. Gi pradžia sekančių me
tų buvo da aršesnė. J 10 sekančių 

' mėnesių spirito išdirbystė pasididino 
6,552.848 galionais, kas valdžiai at
nešė 87,208,133.59 daugiau da. negu 
praėjusiais apyvartos metais, 

.gražesni pinigai, ar ne?”

Ir ten pat atsako:
"Ne. tai yra kruvini pinigai. 

, ardytos stiprių gėrimų gyvastįs 
laimingos našlės ir našlaičiai, prigru- 

: sti kalėjimai ir beprotnamiai — visi 
turėtų sušukti prieš legalizavimą taip 

■ baisaus savo pasekmėse biznio.”

0 gal bravorininkai pasa
kys, kad panaikinus spirito 
išdirbystę šalis netektų tų 
150 milijonų dolerių, ku
riuos dabar gauna iš mokes
čių? Senatorius Works nu
rodo, kad ir iš tų mokesčių 
nėra jokios naudos, nes —

"...jei iš tų mokestinių įplaukų at
imti visas šalies ir valstijų išlaidas 
ant persekiojimo ir užlaikymo to pa
ties alkoholio pagimdvtų kriminalis- I
tų. jei paskaityti kiek atsieina užlai
kymas ubagų ir bertročių, kuriuos pa
gimdo alkoholiniai igėrimai. tai

Da

Su-
ne-

Prezidentas Wilson prieš 
Burnetto bilių.

Iš VVashingtono oficijališ- 
kai pranešama, jog prezi
dentas Wilson yra priešin
gas Burnetto biliui su lite
ratišku bandymu ir kada 
tas bilius ateis pas jį patvir
tinimui. jis jį atmesiąs.

Kaip jau žinoma, žemes
nis kongreso butas tą bilių 
priėmė ir nesą mažiausios a- 
bejonės, kad senatas jį taip
gi priims. Tečiaus artimi 
prezidento draugai tvirtina, 
kad jis nekuomet negalės 
likt įstatymu.

Mat to biliaus tikslu yra 
neįsileisti Amerikon "negei
stinų" žmonių. Kapitalis
tai mano, kad visi tie strei
kai, visas darbininkų judėji
mas paskutiniais metais kį- 
Ia dėl to, kad čionai priva
žiavo visokių agitatorių, a- 
narchistų ir t.t., kurie kurs
to Amerikos darbininkus 
prie riaušių ir tuomi po
nams kapitalistams daro 
nuostolius. Ir toliaus kapi
talistai mano, jog tokiais a- 
narchistais ir agitatoriais y- 
ra daugiausia tamsus žmo
nės. Todėl jie jau trečiu 
kartu per savo bernus kon- 
gerese stengiasi išleisti tam 
tikrą įstatymą, kad nemo
kančių skaityt žmonių visai 
i Suvienytas Valstijas neįsi
leisti. Bet prezidentas Wil- 
son netiki, kad nemokėji
mas skaityti jau liudytų, jog

Radijus ir radijumas.
Yra žodis radijus (rači

us) ir radijumas (račium). 
Pirmasis terminas vartoja
mas geometrijoj ir reiškia 
pusę čijametro arba, maž
daug, vieną šeštačalį kiek
vieno rato. Antrasis gi ter
minas (račium) tapo nese
nai nukaltas žinomai mine- 
ralei substancijai pavačinti. 
Taigi prasmė tų dviejų žo
džių taip skirtinga ir toli
ma, kaip čangus nuo žemės. 
O tečiaus musų lietuviški 
laikraščiai jokio skirtumo 
tarp jų nečaro ir račijumą 
vačina račijusu. Ypač taip 
čaro tie, kurie aklai seka 
Lietuvos laikraščių rašybą. 
0 Lietuvos laikraščius į tą 
klaičą įvedė. matomai, rusų 
žočis "račij.” Mat Lietuvos 
patrijotams, kurie viską 
tempia ant lietuviško kurpa
lio, ir mano, kač lietuvių kal
ba yra gražiausia ir turtin
giausia (o ištikrųjų ji turi 

. vos tik apie 25.000 žočžių, 
kuomet anglų turi apie 600- 
000 žočžių), žočis račium, 
su lotiniška galūne -ium ne- 
sičuoča lietuvių kalboj link
sniuoti, arba linksniuojasi 
labai sunkiai: točėl jie paė
mė rusų žočį "račij,” pri
kergė prie jo lietuvišką ga- 
galunę -us ir išėjo: radij’us. 
Bet jie pražiopsojo, kad ir 
rusų kalboje yra žodis ratil
us, bet jis turi visai kitokią 
prasmę.

Mums rodos, kad jei ko
kiems daiktams nėra atsa
kančių lietuviškų terminų 
(pavadinimų), tai nereikia 

darkyti nors svetimtautiš- 
kų. nes iš tokio darkymo nie
kas daugiau neišeina, kaip 
tik makamolė. Reikia neuž- 
mišrti, kad kas radijumas, 
tai ne radijus.

Katalikų vakaras. Vasa
rio 1 d. Žemaitijos vyskupo 
Motiejaus Valančausko D- 
ja statė Šv. Jurgio parapijos 
salėj 4-rių veikmių komedi
ją "Lietuvė Antano Kalnų 
Gyventoja.”

Nekalbant jau apie skys
tą veikalą, lošimas irgi ne- 

čia 
tai,
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kaip nusisekė. Nenoriu 
' kritikuoti aktorius už 
kad jie nesugebė geriau at- 

■ likt savo užduočių, bet jeigu 
jau ir tvarka buvo netikus, 

j tai aš manau, kad reikia 
peikti rengėjus. O iš dalies 
gal būt buvo kalta ir publi- 

į ka, kurios didžiuma buvo 
parapijonįs. Daugelis vyrų 

j susispietė prie durų, o Įėję 
! žmonės turi persimušt per 
jų glitas; dar vyrams kaip- 

į ne-kaip, bet moterims bei 
merginoms visai biauru, 
kuomet reikėjo grumties per 
minią vyrų, kurie susirinkę 
prie durų rūkė cigaretus ir 
krėtė pelenus ant praeinan
čių moterų drapanų. Bet ko 
čia iš tų žmonelių norėt, jei
gu komitetai patįs "špacira- 
vojo” po svetainę įsikandę 
cigaretus bei cigarus ir ant 
galo tiek prirūkė, kad reikė
jo langus atidaryt.

Antra vėl peiktinas daly
kas, kad laike perstatymo 
buvo nešiojami gėrimai po 
svetainę ir leista vaikams 
žaisti, kas prisidėjo prie pa
didinimo triukšmo.

Publikos buvo beveik pil
na svetainė.

Pertraukom buvo dainuo
ta ir deklamuota. Viena 
mergina padainavo dainelę, 
nors žodžių nebuvo galima 
suprast, tai nors balsas gir
dėjos, bet kada kita išėjo de- 
klamuot, tai visai nieko ne
galima buvo suprast.

M. Titiškis.*
Biaurus atsitikimas. Po 

No. 4645 So. Paulina st., ant 
Town of Lake anądien buvo 
šitoks atsitikimas. Vaikinas 
pasiliko su mergina saugot 
namus. Besaugojant pradė
jo daryli merginai kokias 
ten propozicijas . Mergina 
nesutiko. Tuomet vaikinas 
nutarė panaudoti spėką ir 
parvertęs ją ant lovos ėmė 
draskyt ir vienoj vietoj su
žeidė. Mergina pradėjo 
šaukties pagelbos. Vaikinas 

" "Chicajriečiai buvo kreipęsi į ’Pir- tuomet paėmė šautuvą ir į- 
mvn' Bendrovę, kalbindami ją paves-1 rėmęs jai krūtinėn VIS kar
ti jiems savo laikraštį, bet iš to ne- tojo savo reikalavimą. Namų 
išėjo nieko. Todėl 'Pirmyn’ paliks savininkė išgirdo šauksmą 
kaip buvęs Baltimorėje, o Chicagos ! įp davė Žinią policijai. Pri- 
socijalistai leis 'Naujienas’.” buVUS policija vaikiną areŠ-

"Pirmyn” nesikeis.
Vienam "Keleivio” nume- 

riie buvom pasakę, kad 
"Pirmyn” ketina keltis iš 
Baltimorės Chicagon, dabar 
pats "Pirmyn” praneša, kad 
jis niekur nesikeis. Sako:

<

BROOKLYN, N. Y. 
J. Paukščio reikalai.

Kada giminės ir šiaip geri!
žmonės pradėjo daugiau rupin- ' __________ ___________ _
ties J. Paukščio likimu ir kada lu kalbos, priimta apie 5000 žmo- 
parašė apie tai "Keleivis,” tai1l-:’— —a-a- — 
žiūrim, jau ir "V. L.” 5-tam nu
merije rašo apie jį. Jie, dabar
tiniai ”V. L.” boseliai, buvę Pau
kštį vėl atlankyti beprotnami j e 
ir praneša visuomenei, kad jis 
jau neilgai begyvens. Jie labai 
tą žmogų apgailestauja, o gal 
da. svogūnu akis patrinę. ir ap
siverkti galėtų. Ir tik stebėties 
reikia, kaip greit pas juos atsi
rado "užuojauta” ir... atviru
mas. Pirma, būdavo, jeigu už
klausi kur yra J. Paukštis, tai 
atsakydavo, kad ligonbutije, o 
kaip kam sakydavo, kad išvažia
vo Pennsylvanijon ant vakaci- 
jos. Ir jokiu budu teisybės ne
galėdavai dasižinoti. Bet dabar 
bando nuduoti, kad ir jiems fu

! pi to nelaimingo žmogaus liki
mas, nes visuomenė, mat, jau

■ žino, kad Paukštis yra beprot
nami je ir kad ant jo turto bo- 
sauja kiti.

Išimti Paukštį iš beprotnamio 
turbut jau ir nepasiseks. Męs, 
giminės, tikėjome advokatui, bet 
laikas bėga, o jis tik daugiau pi
nigų reikalauja. Męs gi pinigų 
neturim. Buvom kreipęsi į! 
Brooklyno Ukėsų Kliubą. kad 
tas paskirtų kiek iš Paukščio li
gos pašalpos, bet Sirvydas už
protestavo. sakydamas, buk 
Paukščio giminių nesą. Kliu
bas taip ir paliko šį reikalą ne
svarstęs. Paukščio giminaitis.

ELIZABETH. N. J. 
Protestas.

Jau buvo beveik visuose laik
raščiuose minėta apie L. S. S. 
147 kuopos surengtas prakalbas 
ir referatą, kurį ketino skaityt 
drg. A. Baranauskas -temoje 
"Kristus ir krikščionių moks
las.” šios prakalbos vietinių so
cijalistų buvo taip plačiai išgar
sintos. kad sužinojo visi kuni
gai. Ir štai 1 d. vasario, kada 
susirinko suvirs 500 žmonių į 
nurodytą svetainę, kad išgirsti

i nių laike protesto prakalbų ir 
■ buvo skaityta miesto tarybos 
nosėdija. Elizabeth miesto rotu- 
žėj.)

Ant rytojaus gi, pagedėlio va
kare. 9 d. vasario miesto tary
bos rūme buvo policijos kapito
no O’Serey teismas už suardy
mą viršminėto susirinkimo; bet 
kadangi miesto taryba pradėjo 
ši dalyką svarstyti jau gana vė
lai, tai tiktai buvo išklausyta 
skundikų pusė ir dalykas tapo 
atiduotas tam tikram komite
tui. Kada byla užsibaigs, pra
nešiu apie tai vėliaus.

J. V. Sweetra.

y

JERSEY CITY. N. J.
Vasario 14 dieną čia buvo su- 

. rengtas linksmas vakaras L. 
j I. š. D. suvažiavimo delega- 
į tams: vakaras buvo pamar- 
j gintas perstatymu trumpo vei
kalėlio viename akete ”0. S. S. 
arba šliubinė Iškilmė,” kurį at
liko L. S. S. 11 kuopa. Jaunų 
vyrų Choras iš Brooklyno. po 
vadovyste p. Eremino sudaina
vo keliatą dainelių, kas publikai 
labiausiai patiko. Taipgi buvo 
ir deklamacijų, kurios išėjo vi
dutiniškai

Publikos buvo neperdaug, mat 
labai negražus buvo oras. Bet 
kurie atsilankė, tie buvo ir užga
nėdinti. Dešimtukas.

YOUNGSTOWN, OHIO.
čia randasi, apart kitu drau

gijų, "Lietuvių Progresiviškas 
Kliubas,” sutvertas 1912 metais. 
Kuomet kliubo valdyboje buvo 
socijalistai, kliubas daug veikė, 
įsteigė knygyną ir t.t. Bet štai 
ant antrųjų gyvavimo metų per 
tris mėnesius prieš valdybos 
rinkimus katalikų armijos "ly
deriai” varo agitaciją, kad už so
cijalistus nebalsuoti. Socijalis
tai tyčia tuos vyrus užleido, kad 
pamatyti, kaip jie tvarkys kliu- 
ba. Socijalistams juos užleidus
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ir likos jie išbalsuoti viršinin
kais. Na, manėm, kad jie pa
kels kliubą iki pat dausų, nes jie 
vis peikė socijalistus. Bet pra
eina 1913 metai, o kliubo nieko 
kultūriško nenuveikta. Taigi, 
regis, spalio mėnesije, 1913 m., 
socijalistai padarė įnešimą, kad 
reikia surengti prakalbas kliubo 
naudai. Tam tikslui, nors per 
didelį vargą, paskirta iš kliubo 
kasos $5. Bet tuojaus negauta 
kalbėtojo ir prakalbas atidėta 
ant toliaus. Gavus žinią, kad 
XI rajonas rengia drg. Perkū
nui prakalbas bei maršrutą pa
baigoj sausio, pasinaudota iš 
progos ir surengta kliubui pra
kalbos. Bet susirinkime kįla 
klausimas, kaip J. Perkūnas 
kalbės? Jei kalbės apie socija- 
lizmą, tai "gaus špygą po nosia,”
— taip storieji katalikai aiškinu,
— na, jei kalbės katalikiškai, 
tai ”ol-rait." Na, prasideda ir 
prakalbos. Katalikiškas kliubo 
komitetas šnypščia į ausį Per
kūnui, kad apie politiką nebūtų 
kalbama nieko. Drg. J. Perkū
nas daugiausia kalbėjo apie vie
nijimąsi į progresiviškas unijas 
arba panašius kliubus ir atėjus 
rinkimų laikui atiduoti balsą už 
savo partiją, tai yra už socijalis- 
tu partiją, kuri yra vienintelė 
darbo žmonių reikalų apginėja.

Paskui buvo pastatyta kelia- 
ta klausimu kalbėtojui, kuris 
nuosekliai juos išrišo. Taip J. 
S. M-ka užklausė: "Ar yra rei
kalinga žmogui religija ir šian
dieninė bažnyčia?" Drg. J. Per
kūnas aiškino taip: "Religija ga
li būt reikalinga: tikėti į Kristų, 
kad jis buvo pirmuoju minių va
du ir žuvo už ias yra gerai. Bet 
bažnyčia nereikalinga, nes ir 
Kristus neliepė melstis bažny
čioj, kaip fariziejam, bet vie
nam užsidarius ir niekam ne
matant. Išpažintis taipgi nerei
kalinga, nes ir pats Kristus su 
savo motina nevaikščiojo išpa- 
žintin. Na, ir kokia nauda iš to,; 
jeigu aš draugui kirsiu per val
gomąją, o kunigui nuėjęs duosiu 
penkinę, kad atleistu? Juk ku
nigui neskauda, kaip jis gali 
man atleisti už svetima skriau
dą?” ‘ ,

Pirmininkas perstatė kalbėt 
3-j u mėnesiu agitatorių. Tas 
tuojaus ant J. Perkūno užsipuo
lė, kad nematęs tuokiu dalykų, 
o kalba. Bet kalbėjo žmogelis 
kalbėjo įsikibęs stalo, mato, kad 
niekas neploja rankomis, pavir
to kiton pusėn, sako:butų gerai, 
kad sociializmas įvyktų. Bet ir 
vėl nuo koto nusmuko: esą. so
cijalistai tautos namams ken
kė aukas rinkti. Ant galo drg. 
J. Perkūnas aiškiai 
iš tautos namu yra. 
mus visos didesnės 
o ar darbininkams 
nuo ju? Ne!

Suužė delnu plojimas. Drg. 
Perkūno prakalba Kliubui ir vi
siems labai patiko, išskyrus gal 
tik kokius 2—3 tamsunus. A. Z.

I ~. kėjo po $1.50 Įstojimo, bet dabar 
tik pamatė, kad apsigavo: po 
prievarta reikia eiti ausinėn, 
skaityti kunigų leidžiamą orga
ną, kur niekinami darbininkų 
laikraščiai ir jų skelbiamoji idė
ja, ir nebežino kas dabar daryti. 
Greičiausia, kad turės atsimes
ti, bet kaip bus su įmokėtais pi
nigais, tai nežinia.

Galima da pasakyti ir kas per 
žmonės tie agentai. Vienas jų 
žinomas rudžio garbintojas, pa
rėjęs vėlai namo kartais prida
ro tokio riksmo, kad už sienos 
negalima užmigti. Pirmeiviškų 
laikraščių bijo iš tolo. Jo vai
kai pernai rudeni pasikabino ant 
virvės bonką no alaus ir pradė
jo iš revolverio šaudyt. Užkly
dusi kulipka pataikė merginai Į 
sprandą, kuri dirbo šilkų fabri
ko) e. Dabar vėl nesenai jo vai
kai nakčia buvo prie saliuno a- 
reštuoti ir turėjo po 10 dienų at- 
sėdėt. "šakės” skaitytojas.

PHILADELPHIA, PA.
Teatras — I. W. W. prakalbos.

7 vasario 1 L. S. S. kuopa vai
dino ''Patamsio Galybė” Mer- 
cantile Hallėj. Geriausiai savo 
roles atliko: Onytė (E. Dryziu- 
tė), Antanienė (A. Merkienė), 
Antanas (J. Norvaiša) ir Myko
las (A. Sukutis). Vidutiniškai 
— Petrienė (J. Drvžiutė), Jonas 
(V. Grinius) ir Marė (M. Ado- 
maičiutė). Visi gi kiti lošė 
silpniau. Pats perstatymas la
bai žingeidus. Publikos buvo 
virš 300 ypatų. Tvarka ir publi
kos užsilaikymas pagirtini. Nors 
ir bedarbė čia viešpatauja, bet 
augštesnės kainos tikietu pri
truko. daugeliss turėjo pasiga- 
nėdinti ir su antrosios arba tre
čiosios kliasos tikietais. Apie 
pelną nėr žinios. Bet nuostolių 
nebus. Triksas.

DEKALB, ILL. 
Susirinkimuose poteriauja. 
Čia gyvuoja keliatas draugijų) 

ir Sąjungos lietuviu socijalistų 
kuopa, žinoma, socijalistai pri
guli ir prie pašelpinių draugijų, 
kad susirgus turėti pašalpą. 
Tarp kitų pašalpiniu draugijų 
čia yra šv. Petro ir Povylo drau- į 
gija, kuri niekuom daugiaus ne
užsiima. kaip tik išmokėjimu pa
šalpos ir ganymu narių dusių, 
kaip kada parsikviečia kunigą 
(nes čia nėra nė bažnyčios) iš 
kitur, o tas visus gerai apkerpa 
ir važiuoja sau su pilnais kiše- 
niais. Taigi j tą draugiją pri
klauso būrelis ir socijalistų, ar
ba žmonių mylinčių laisve. Su
prantama, jiems toks laisvės 
varžymas nepatinka ir jie sten
giasi tuos Įstatus panaikinti. Bet 
kiek sykiu buvo daromi Įneši
mai panaikinti priverstiną vely
kine išpažintį, fanatikai visuo
met sukeldavo didžiausi triukš
mą ir vėl viskas no senovei pa
silikdavo. Bet šimet renkant 
Der metini susirinkimą draugys
tės valdybą, išrinkta beveik vi- 

I si socijalistai, o vienas karštas 
i socijalistas pateko į prezidentus 
ir iš jo tikėtasi geresnės tvarkos 
draugijai. Bet kur tau! Kaip 
tik jis užėmė prezidento vietą, 
taip viską "ščyrai” pildo.

Draugystė turi senovišką ne
tikusi paprotį pirma atidarymo 
susirinkimo ir po uždarymo kal
bėti poterius, lyg kapucinas ko- 
žnas turi šnibždėti sau po nosia. 
o prezidentas balsiai, kaip kuni
gas. Ir štai vasario 1 d. naujas 
prezidentas užėmęs vietą, kad 
nila. tai pila poterius, visus kiek 
tik Lietuvos davatkos moka.

Sociialistui. kaipo apsišvietu
siam žmogui, tai yra dideliu sa
vęs ir savo draugų socijalistų 
pažeminimu. Juk nuo to galė
jo lengviai atsisakyti, nes dau
gelis senai iau priešingi tokiom 
"pamaldom.” Patarčiau drau- 
o-vstei tokius senoviškus papro
čius. varžančius žmogaus sąži
nės laisvę ir pažeminančius pa
ti žmogų išmesti iš konstituci
jos. Geriau perskaityt per tą 
laika koki pamokinantį straips
neli iš laikraščio. Poteriams su- 
sirinkime ne vieta. Turime ženg- 

Pribuvu-, ti prie apSvietos ir susipratimo.

atsakė, kas 
Tokius na- 

tautos turi, 
lengviaus

WEST HAZLETON, PA. 
Katalikų darbeliai.

Grabnvčių dienoj eidamas ga
tve sutikau viena katalike bė
gant su dideliu peiliu rankoj, ba
som kojom ir apiplyšusiom dra
panom. Moteris mane pamačius 
pradėjo prašyt, kad pašaukčiau 
policiją jos vyrą suimt, nes ji
sai labai ją sumušęs. Ji paro
dė man ranką peiliu perdurtą. 
Sakė, kad vyras metęs peiliu ir 
pataikęs jai rankon. Aš atsa
kiau. kad policijos nešauksiu, ir 
paaiškinau moteriškei, kad ji 
nieko nelaimės savo vyra suare
štavus, vien tik teismui duos už
dirbt. Bet ji to nepaklausė ir 
vyrą areštavo. Sužinojęs kada 
bus teismas, nuvėjau paklausyt.

Teisme abudu prisipažino, 
kad buvo bažnyčioj, pašventino 
žvakes ir parėję namo begerda
mi susimušė. Teismas nubaudė 
vyrą $10. o moterį $5. Dviem 
dienom pirmiau kiti du geri ka
talikai J. K—ras ir V. B—kas 
begerdami smuklėj susivaidijo ir 
K—ras kirto savo kamarotui
stiklu Į veidą taip smarkiai, kad 
tas parvirto kruvinas. P , _ _____
si policija abudu areštavo ir nu- i 0 ne temdinti savo protą, 
baudė: K—rą $16, B—ką $6. Susirietęs.
Bet tuom dar neužsibaigė. A-; 
budu peštukai pasisamdė po ad- i 
vokatą ir varys bylą toliaus.

Tai kaip gražiai elgiasi kuni- j 
gu doros išmokyti katalikai. O 
kaip vieną kartą per prakalbas 
buvo paraginta sumest po kelis 
centus politiškiems kankiniams, 
tai tie patis katalikai smuko per 
duris, gailėdami kelių centų. Už 
tai teismui nuneša net po $16. 
Kažin, ar "Draugas” apie tai 
praneš. Apie socijalistus jis vi
suomet prirašo ir visai nebūtų 
dalykų. Burdingonas.

PATERSON, N. J.
S. L. R. K. kuopa išsirinko du 

agentu, kurie vaikščioja po na
mus ir kalbina žmones rašvties 
prie S. L. R. K., prižadėdami 
jiems nebūtus daiktus. Pasitai
ko tokiu lengvatikių, ką ir prisi
rašo. Taip va dvi merginos pa
tikėjo tiems prižadams ir užmo-

WORCESTER. MASS.
Vasario 8 d. buvo L. S. S. 

, kuopos koncertas arba, kaip ten 
ji vadino, "juokų vakaras,” ku- 

, ris susidėjo iš dainų, monologų, 
: dialogų, eilių ir net vaidinta 
'drama "Penktas Prisakymas.” 
1 Kaip monologai ir dialogai, tai 
atlikta ne prasčiausia, bet dai
nos 
kvmas” iš aktorių pusės atliktas 
gerai, bet scenerija tai buvo ne 
"Penktam Prisakvmui” lošti.

Lošiant prie tokios scenerijos 
tik veikalo turinis susidarko...

žmonių buvo į 500. Prie kuo
pos po koncerto prisirašė 5 na
riai. o ryte ta pačia diena per 
mitingą — 4 nariai. Taigi tik 
per viena diena 40 kp. Įgijo 9 
naujus narius, tarp tu dvi mer
ginas. Worcesterio socijalistai 
kįla, kaip ant mielių

Vargo sūnus.

40

brrr... "Penktas Prisa-

CICERO, ILL. 
Baisi nelaimė.

Vasario 16 d., 1 valandą 
pietų čia atsitiko baisi nelaimė. 
Ona Kaikarienė, 30 metų am
žiaus moteris, norėdama grei
čiau užkurti pečių pradėjo pilti 
gazoliną. Blekinė sprogo, aplie
dama degančiu gazolinu mote
riškei veidą ir akis. Liepsna 
tuojaus apėmė drapanas ir mo
teris taip apdegė, kad baisu bu
vo ir pažiūrėti. Už sienos gulė
jo vienas Įnamis; išgirdęs spro
gimą jis atbėgo iš šiaip taip ug
nį užgesino. Kad ne jis, tai ir 
namas butu sudegęs. Kuomet 
moteris raičiojosi liepsnose, jos 
vaikučiai persigandę sulindo po 
stalu.

Nuvežta ligonbutin, 6 valandą 
tą pačią dieną Ona pasimirė, pa
likdama vyrą ir 3 vaikučius.

Jau nevienas toks atsitikimas 
buvo, o moterįs vis nesisaugoja.

J. Jurgaitis.

po

TACOMA, WASH.
Auka kn. Dembskio biografijai.

D. L. K. Vytauto draugystė 
savo susirinkime vasario 1 d. 
svarstė atsišaukimą tilpusį "Ke
leivio” No. 4 kaslink išleidimo 
kun. V. Dembskio biografijos ir 
paskyrė iš savo iždo $5.00 tam 
reikalui. Du nariu, V. Kava
liauskas ir D. Gediminas, paau
kavo po 50c., tai iš viso pasidarė 
$6.00.

Nuo 1 sausio čia streikuoja 
vario ir aukso dirbtuvė Smilter 
\Vorks, nes darbininkams numu
šė mokesti ir pailgino valandas. 
Kova labai sunki. Jau keliatas 
aukų krito. Net kapitalistiški 
laikraščiai pradėjo kritikuoti še
rifų žvėriškumą. Taip "Taco- 
ma Times” pasakė, kad šerifai 
tarnaudami Smilterio kompani
jai su žmonėmis elgiasi kaip ca
ro kazokai. V. Kavaliauskas.

SEATTLE, WASH.
Ir pas mus darbai šiuom lai

ku prastai eina. Miškuos pasta
ruoju laiku buvo sustoję dirbti, 
bet apie pradžią kovo turbut vėl 
pradės. Dirba ir dabar neku
rtos kempės, bet nevisos.

Lietuvių socijalistų 182 kuo
pa turėjo balių 31 sausio Wash- 
ingtono salėj. Tai buvo pirmas 
Seattle lietuvių balius, ir be 
svaiginančių gėrimų. Buvo ir 
lakiojanti krasa su dovanomis. 
O. Dvariškė, gavusi 221 atviru
tę, gavo pirmą dovaną, — šukas, 
veidrodį ir knygą "Revoliucijom 
atbalsiai."

Antrą dovaną gavo M. Vanslo- 
viutė, gavusi 173 atvirutes, — 
lietsargį ir knygą "Revoliucijos 
Dainos ir Eilės.” žmonių buvo 
dailus būrelis. Visi gražiai pa
silinksmino, nes nebuvo svaiga
lų. M. Baltrušaitis.

KEWANEE, ILL.
Kunigas sukritikavo pats save.

Neperseniai atsibaladojo čionai ko
kis tai kunigas V—gas, kuris kitokių 
pamokslų nesako, kaip tik apie pini
gus, šliuptarnius, bedievius, dolerius 
ir t.t, iš ko protingesni parapijonai 
pasipiktinę pradeda atsimesti nuo pa
rapijos.

Vasario 1 d. per pamokslą buvo 
viešas iškeikimas a. a. V. Dembskio ir * . v •tų laikraščių, kurie pagodojančiai a- 
pie velionį kun. V. Dembskį atsilie
pė. Ir daug, daug priplepėjo apie ki
tus mokslavyrius, kurie nesutinka su 
kunigijos skelbiamais prietarais. Ant 
galo musų kunigužis susikritikavo ir 
pats save, sakydamas: "Negali būti 
kunigu ir geru kataliku tas žmogus, 
kuris yra baigęs augštesnį mokslą, 
nes tokie žmonės iš poterų tik nusi
juokia.”

Iš tokio kunigo pamokslo protau
janti parapijonai nusijuokė, sako: 
"Dabar tai kunigas pasakė mums tei
sybę: jis yra 'geru' kunigu ir sako 
tokius pamokslus dėl to, kad neturi 
augštesnio mokslo. Jei jis butų iš
ėjęs augštesnį mokslą, jis pats iš to
kių pliauškalų nusijuoktų.”

O ant keiksmų ant kun. V. Dembs
kio aš turiu p. prabaščiui atsakyt: 
Bereikalo aušini savo šventą burną, 

‘ nes daug žmonių pažįsta tą garbės 
vyrą, būtent kun. Dembskį, kuris ve- 

• dė blaivų ir dorą gyvenimą per 40 
■ metų savo kunigystės, o paskui — 
iki mirties kovojo prieš visas kunigi- 

; jos ir valdžios neteisybes. Kunigas 
Dembskis nieko nenuskriaudė, nie- 

l kam blogo nepadarė, o gero nuveikė 
labai daug išleisdamas knygas: "In
kvizicija,” "Kankytojai ir Kankiniai 
už mokslą,” ”Iš ko kyla melai ir 
skriaudos žmonijoj,” "Kaip maskoliai 
persekioja Lietuvą,” "Dvyniai Vagių” 

i ir t.t.
Kad skaitytojams butų aišku, dėt 

ko Romos kunigai keikia kun. V. 
Dembskį, aš patarčiau perskaityti 
minėtus jo raštus, kuriuos galima 
gauti "Keleivio” redakcijoj. O kuni
gams patarčiau sakyti tokius pamok
slus ne apie gerbiamą kun. Dembskį, 
bet apie Macochus, Schmidtus, Ri- 
chesonus, Pušalotu kunigėlius ir Lt. 
ir t.t, nes tie kunigai užmušinėjo 
savo brolius, lupinėja "dievo motinai” 
akis, mėsinėja gaspadines, atima ne
kaltybes jaunoms mergaitėms, veda 
oo 3 pačias ir maino pravardes. Ogi 
popiežiai. Ar geresnis buvo Tnocen- <

“NIHILISTAI" arba užmušimas caro
TRAGEDIJA 3-SE AKTUOSE, 6-SE

Aleksandro Antrojo.
PERSTATYMUOSE.

Tas veikalas aiškiai perstato visą bėgį revoliucijinio judėjimo Rusijos pabaigoje 1880 m. Jame at
vaizdinta kuoaiškiausiai vargdienių gyvenimas ir jų užtarėjai-revoliucijonieriai (Nihilistai). Jame nupiešta 
visas brutališkumas caro ir jo paskalikų linkui vargdienių ir nihilisty. Greta to visko męs matome idėjišką 
pasišventimą saujalės revoliucijonieriy, kurių gyvi žodžiai, revolveriai ir bombos sudrebina iš pamatų caro 
sostą ir jį patį nužudo.

Fotografija J. ludriušio. 453 Broadvay, So. Boston, Mass.

Grineveckis (lietuvys) meta bombą ir nužudo carą Aleksandrą II.

Tame perstatyme męspamatysime iš ko susideda caro teismai ir už ką kariami nekalti žmones. Tarp 
liūdniausių scenų, vietomis reikės ir gardžiai nusijuokti. Minėtas veikalas rengiamas su didžiausia atyda ir 
jame dalyvaus visos gabiausios aktoriškos spėkos ir kiekvienas bus užganėdintas. Todėl, atsilankykite pa
matyt tą įspūdingą veikalą, kurį perstatys LSS 60 kuopa

Subatoj, 7 Kovo JMarch}, 1914 m.
Gražiam 
Teatre, DUDLEY ST., OPERA HODSE, 113 DUDLEY ST., 

BOSTON, MASS.
Sale atsidarys nuo 6:30. Perstatymas prasidės lygiai 8 vai. vakare. Įžanga ypatai $1.00, 7S, SO ir 28 c.

Kad turėti užtikrintą sėdynę, patariama tikietus nusipirkti iškalno “Keleivio” red., K. Šidlausko 
aptiekoje, Bartašiaus krautuvėje, 261 W. Broadway ir pas 60 kuopos narius ir aktorius.

Visus širdingai užkviečiame atsilankyti L. S. S. 60 kuopa.

mašineriją kankinimui žmonių už lai
svą protavimą ir mokslą, arba Boni
facas XIII-tas (1294—1303), kuris už
tvirtino šventą inkviziciją — katali
kystės praplatinimui, arba naikinimui 
jos priešų.
Vien tik Ispanijoj tuomet nukankino 
torturomis 10,220 žmonių, o 104,311 
sudegino ant laužo gyvais.

Kodėl musų kunigėliai niekad ne
pasako 
rius.”

pamokslo apie savo ”didvv-
W. W. Jurbarkiškis.

Antras kalbėjo 
lietuviškai apie 
1905 m. Peter- 
sukilimą visoje

DETROIT. MICH.
Caro "apginėjas.”

Sausio 25 d. L. S. S. 116-ta kuopa 
parengė prakalbas paminėjimui Kru
vinojo Nedėldienio. Pirmiausia kal
bėjo d-ras A. Rovin apie pusę valan
dos rusiškai, o kitą pusę — angliškai. 
Jo kalba buvo gera, 
drg. A. Šimkevičius 
žuvusius darbininkus 
burge ir darbininkų
Rusijoje. Kalba publikai patiko. Da 
kiti du trumpai atsistoję patikrino jų 
kalbas. Kalbėtojai pabaigė, o publi
ka sėdi ir laukia daugiau. Kas tai 
perstatė M. Mockų ir publika tuojau 
jį iššaukė. Mockus kaip pradėjo gin
ti carą, pavadino jį net "mučelninku.” 
Sako, caras taip žmogaus bijo, kaip 
žiurkė katės; sėdi užsidaręs ir dreba 
kad bomba iš kur nenupultų. Caras 
nė vieno žmogaus neužmušė. Raz- 
baininkai patįs darbininkai. Jie savo 
dručiausius sūnūs atiduoda į kariu- 
menę, o tenai pašaukia kunigą tavo 
tikėjimo ir tas nusivedęs tave į baž
nyčią prisiegdina būti razbai ninku, 
būti ištikimu valdžiai ir klausyt jos 
paliepimų. Taip darbininkas prisiek
dintas ir aptemdintomis kodylo du
rnais akimis eina ir šaudo į savo bro
lius, žudo tėvus. Mockaus kalba žmo
nėms labai patiko.

Deklemavo K. Antanaitis ir Sige- 
biutė, 5 metų mergaitė. Išėjo gerai. 
Aukų suaukauta $5.58.

Kad šitoms prakalboms pakenkus 
tautiški socijalistai (atskilę nuo 116- 
tos kp.) surengė kitoj pusėj kitas pra
kalbas. Plakatus jie pasidarė iš kal
no, nepaduodami datos, tik palikda
mi tuščią vietą, ir laukė 116-tas kuo
pos plakatų pasirodant. Kada 116-ta 
kuopa paskelbė, jog ji rengia apvaiic- 
ščioj'mą 25 sausio, tai tie vyrai paė
mė salę ant tas pat dienos ir valan
dos, savo plakatuose įspaudė datą gu-

turi nemažiau, kaip 22 m. amžiaus ir ■ nos deklamavo ir griežė ant smuiko, 
yra vedę, arba turi ką nors užlaikyti; Viskas išėjo gerai.

Haverhillietis.
Red.).
2 ir 3 d. kalbėjo čia drg.

Prakalbas surengė XI 
Pirmą vakarą kalbėjo ryti-

tas III-čias (1198—1216), kuris įvedė mine stempa ir nuėjo dalyti prie baž
nyčios. Čionai įdedu vieną tų plaka
tų ir redakcijai persitikrinti. (Plaka
tą gauta.

Vasario 
Perkūnas. 
Rajonas,
nėj miesto dalyj. Mažas vaikutis de
klamavo kunigo eiles, kas labai pri
juokino publiką. "Povilas su Dėde” 
pasikalbėjo apie farmas. Vakaras nu
sisekė gerai.

Antros prakalbos atsibuvo ant West 
Side. Žmonių abu vakaru buvo pil
nos salės. Visi ramiai klausėsi ir bu
vo užganėdinti drg. Perkūno kalba. 
Aukų uždengimui lėšų suaukavo $10 
su centais. Pirmininkas perskaitė ne
seniai pribuvusio iš Lietuvos J. Kra- 
kaičio atsišaukimą, kuriame jis pra
šo pinigiškos pagelbos, nes neturi nė 
darbo, nė gyvenimui vietos. Sako, 
jeigu negelbėsit manęs, tai eisiu vog
ti, arba nusižudysiu. Nutarta pada
ryti mezliavą ir suaukuota $10.72. Ji-i 
sai nėra socijalistas. J. Mažiukas.

kad

DETROIT, MICH.
Fordo "rojus.”

Plačiai nuskambėjo paskalas,
Fordo motorų dirbtuvė pradėjo vi
siems savo darbininkams mokėti 
55.00 už 8 valandų darbo dieną — net 

Ir
daug žmonių atvažiuoja iš kitur, no-
ir tiems, kurie grindis šluoja.

rėdami įsigauti j tą "rojų.”
Taigi skaitau savo pareiga perser

gėti kitų miestų darbininkams, kad 
nevažiuotų čionai laimės jieškoti, nes 
čionai ir taip jau yra 60 tūkstančių 
darbininkų be darbo. 
kokia vietelė pasidaro, tai jos senai 
jau laukia vietiniai.

Dabar kaslink tų didelių alprų. Tie
sa, buvo pagarsinta, kad visiems mo
kės po $5.00 j dieną. Bet kaip bus 
ištiesų, tai kol kas da nežinia. Dirb
tuvėj įvesta tiktai permainos, kurios 
labai suvaržė darbininkus. Kiek pir
ma buvo užduodama darbo ant 10 va
landų, dabar tiek užduoda ant 8-nių 
valandų; pirma buvo ant 10 vyrų 
užveizda, o dabar ant 6; paėmus gi 
visus inspektorius, ”taimkyperius,” 
užveizdas ir perdėtinius — ant dvie
jų darbininkų išpuala vis vienas vy
resnis. Viskas taip suvaržyta, kad 
be paskirto laiko negalima net sa
vo reikalu išeit. O kaip dabar girdė
tis, tai |5.00 mokės tik tiems, kuri*'

' seserį, motiną ir t.t. Apie tuos gi, 
I kuriuos dabar priima, nėra nė kalboj, 
Į tie turės dirbti po senovei. Dabar 
duodamos tam tikros aplikacijos, kur 
klausiama, kiek metų, ar vedęs, kur 
gyveni, kiek moki už kambarį, už val
gį ir t.t. J visus tuos klausimus rei
kia atsakyti. Taigi Fordo raštinin
kas dabar važinėja po darbininkų na
mus ir žiuri, ar tikrai jie taip gyvena, 
kaip aplikacijose pasisakė. Jei kuris 
pamelavo, tas busiąs prašalintas iš i ”bomas” 
darbo. Į e

Tečiaus po 10 tūkstančių žmonių ko šie aktoriai: Nastės rolėj M. 
kas rytas susispiečia prie p. Fordo j Aniolauskiutė; Jurgio rolėj S. 
dirbtuvės vartų, norėdami gauti ten ■ V. Bakanauskas; ir Grigo rolėj 
darbą. Priima po kelis "grinorius,” i F. Tumosa; kiti silpniau lošė, 
o kitus, jeigu ilgai neišsiskirsto, is- žmonių per abudu vakaru buvo 
vaiko. Pats savo akimis mačiau, kaip 
į tūkstantinę žmonių minią prie to 
"rojaus” vartų paleido iš ugnagesių 
šmirkštynių vandenį, lyg į šunis. Ry
tas buvo šaltas, o žmonės sulieti šal
tu vandeniu turėjo grįžti namo. Link
sma buvo naujiena jų pačioms ir vai
kams.

Tai
jus.”

WORCESTER, MASS.
13—14 vasario Petro Armino 

teatrinė kuopa lošė dramą 
"žmogžudžiai.” Viskas pavyko 
gerai, kaip iš sceniško, taip ir iš 
materijališko atžvilgių. Tik gai
la, kad kaikurie aktoriai varto
jo negryną lietuvišką kalbą; žo
džiai buvo vartojami: ”nau,” 

į mvui«o ir t.t.
Savo užduotis geriausia atli-

I visai mažai, nes oras buvo la- 
i bai negražus. Bet tuose, kurie 
buvo, "žmogžudžiai” paliko gi
lų įspūdį. Vargo Sūnūs.

taip išrodo pono Fordo ”ro- 
Fordo vergas.

HAVERHILL, MASS.
Nesenai čia likosi mirtinai tavori- 

nio automobiliaus suvažinėtas J. Ba- 
levičius, 11 metų vaikas. Vežant ligon- 
butin mirė.

Jau kelintas vaikas žūsta nelaimin
ga mirčia.

Vietinės parapijos reikalai šlubuo
ja. Bažnyčia .rodos, jau nupirkta, au-

Todėl jei kur. kuras įtaisytas ir vargonai ir tik rei-
1 kia pradėt garbint dievas. Bet, die

vai žino, kodėl vyskupas nenori pa
imt ją savo globon ir gana. Turbut 
laukia, kad daugiau skolų išmokėtų 
patįs parapijonai. Parapijonai tarp 
savęs tankiai vaikiškai pasibara, prie 
to dar ir po teismus pasitąso už para
pijos pinigus.

Juokinga klausant jų vaidų: vienas 
kitam užmetinėja vis praeities grie- 
kus: ”Tu mišiauną vyną išgėrei!” ”0 
tu altorių malkoms sukurinai!”

Džiaugiasi tamsuoliai, kad jau po 
socijalistų, tokių triukšmingų prakal
bų jie nerengsią. Pamatysime!

Taipgi nesenai čia buvo S. L. A. 
211 kuopos prakalbos; kalbėjo P. Gar- 
džiulis. T. Kašėta ir P. čiras. Mergf-

SAUGOKITĖS APGA
VIKŲ.

Adomas Linius (Easton, Pa.) pa- 
jieškojo per laikraštį savo tikro bro
lio Juozapo Liniaus. Atsišaukė du: 
vienas tikras brolis, Juozapas, iš 
Pittsburgo, o kitas visai nežinomas, 
koksai apgavikas, iš Talcsville, N. Y. 
Tas antrasis "brolis” apgavikas pir
mam laiške prašo Adomo, kad jam 
prisiųstų $10. Antras jo laiškas šiaip 
skamba.

"Brangus tu mano broleli Adomu- 
kai, aš gavau laišką nuo tavęs 23 sau
sio, ir esu labai lniksmas, kad žadi 
mane pagelbėt su pinigais esu links
mas, kad jau neužilgo galėsiu pasi
matyti su savo brangiu broleliu. O ką 
prašei, kad atsiųsčiau savo paveiks
lą, tai mielai siųsčiau, ale neturiu, tu
rėjau, bet viskas pražuvo, ir turėjau 
daug gerų daiktų, ale viskas žuvo. Ir 
kaip atvažiuosiu pas tave, tai visus 
savo vargus apsakysiu, ir kaip gau
si tą laišką, tai ir siųski man pinigų, 
ir neduoki daug vargo pamatyti, gel
bėk kaip galėdamas; kaip atvažiuosiu, 
tai aš tau atiduosiu, kaip tik darbą 
gausiu. Ir sakau tau kaip siųst pini
gus. Siųski ant šito adreso: Charles 
Nenzo, P. O. Box 76, Talcsville, N. Y.’*' 

Ir Adomas Linius rengėsi jam šiušė
ti pinigus, kaip tuo tarpu gavo laišką 
nuo tikrojo savo brolio. Tuomet žmo
gus suprato, jog po tuo "Charles N«r»- 
zc* slepiasi koks tai apgavikas



Pasikalbėjimas Maikio su tėvu

i— Alou. Maike! Kaip tavo 
sveikata?

— Kaip visuomet, tėve.
— Eik šen arčiau, vaike, 

pasikalbėsime.
— Galim pasikalbėt ir iš 

tolo.
— Klausyk. Maike, aš tu

riu svarbų klausimą pas ta
ve klausti. Aš vakar sube- 
činau su Pyteriu Dešraueku 
iš bačkutės alaus, bet neži
nau, katras iš mudviejų be
tą laimėsim. Taigi kaip tu. 
vaike, esi mokytas angelckai 
ir žinai visokias rokundas. 
tai ar tu negalėtum man tą 
ištlumočyt.

— Ką. tėve?
— Ogi katras iš mudvie

jų prabečinom bačkutę: aš 
ar Dešrauckas.

— Kad aš. tėve, nežinau 
kame dalykas.

— Tai klausyk, aš tau iš- 
virožysiu. Vakar zakristi
jonas gavo pėdę, tai užėjau 
pas jį išsigert. Ogi žiuriu. 
tenai sėdi ir mano kūmas 
Dešrauckas. Zakristijonas į 
tuojaus parnešė pante ir 
gerdami pradėjom kalbėti, 
kaip dabar svietas ištvirkęs, 
kaip bedieviai visur ima vir
šų. Dešrauckas išsitraukė 
plakatą ir sako:'"Vyrai, ar 
skaitėt šitą? Socijalistai 
loš tijatrą. kur bus parody-! 
ta, kaip lietuvys užmušė ca
rą!” Aš sakau, tai yra me
las. Iš lietuvių da nebuvo 
tokio anarchisto, kad galėtų 
užmušti carą. O jis sake, 
šiur užmušė. Susiginčijom. 
Jis sako: "bečykim!” Olrait. 
sakau, bečykim. Iš ko? Iš 
bačkutės alaus? Ir subeči- 
jom. Taigi aš dabar noriu, 
kad tu man pasakytum, vai
ke, katras iš mudviejų turės 
fundyt bačkutę.

— Tu. tėve.
— Kaip tai aš?
— Taip, kad tu pralaimė

jai laižybas.
— Nejaugi?
— Tikrai.
— Nejaugi tai teisybė, 

kad lietuvys užmušė švie
siausi musų ciesorių?

— Nejaugi tu, tėve, ligšiol 
apie tai nežinojai!

— Vaike, aš žinau, 
pas lietuvius yra vi 
šliuptarnių. socijalistų

kad

kad 
šokių 

___r____ _t7___ „___ _ ir ki
tokių nedaverkų, ale aš nie
kad nesitikėjau, kad pas 
mus butų tokių išgamų, ku
rie galėtų |atsivožyt ant di
džiausio musų geradėjo gy
vasties pasikėsinti.

— Tėve, ar tau galvoj pa
sidarė negerai, kad didžiau- 
sį žmonių prispaudėją tu va
dini geradėju. Nejaugi tu 
nori būt antruoju Yču?

— Vaike, man širdį skau
da, kaip tu taip kalbi. Tu ne
žinau. koks tai buvo geradė
jas tas caras! Jis paliuosavo 
lietuvius iš ponų baudžiavos.

vagių, plėšiku, valkatų ir gir
tuoklių bandos, jei jis apie 
juos gerai žino.” Pasigirdo

riani šį apsireiškimą bety
rinėdami ir besistengdami 
išgalvoti būdą, kaip iš šuli
nio ryna ištuštinus augščiau, 

| negu pats pakįla, vandenį, 
' išrado barometrą, sykiu pa
tirdami oro spaudimo spėką.

suose šitokiuose atsitikimuo
se kaip kapitalistų laikrašti
ja, taip ir jų bažnyčia buvo 
kurčia ir nebvlė. Pasirodo, 

' kad ir viena ir kita sutinka 
savo nuomonėse: jei darbi
ninkai kovoja prieš kapita
lą. tai remti jų negalima, nes 
tas kenktų to kapitalo reika
lams.

Kas kita Bulgarijos klau
simas. Tenai žmonės ken
čia ne už savo reikalus, bet 
už kapitalistų. Net Bulgari
jos karalienė atsišaukė į A- 
merikos laikraštiją, kad ji 
paremtų jos žmones, kurie 

: pargrįžę iš karės neturi nė 
kur su savo šeimynomis pri- 

i siglausti, nė ko valgyti, nes 
laukai likos nearti ir«nesėti. 
Ir suminkštėjo kapitalistiš
kos laikraštijos širdis ir ji| 
pradėjo šaukti: "Gelbėkite 
badaujančius bulgarus, ku
rie liejo kraują dėl žmoniš
kumo!” S. M.

vilnių, atsimušančių mede- 
giškuose matymo nervuose 
medegiškoj akiję.

Pasauli j be rnedegos nega- garsus klegesis, cicilistai už 
Li” P’°J° delnais;oman gėda, lig

perkūnas butų trenkęs į akis; 
. bet greituoju susipratau ir 
. išsprukau iš salės. Paskui 
> už mano tokį karžygišką iš- 

koliojimą cicilistu, su katali
kais pernakt traukėm rudį už 
katalikų sveikatą...

Ant rytojaus, prakalbų ko
mitetas pašaukė mane j salę 
ir klausia: ‘Ponas Taura, 
prirodykit, kuris socijalistas 
taip daro, kaip pranešėte va
kar ant prakalbų?” Na, ir ką 
turėjau sakyt, kad aš nežinau 
kas ten tokie cicilistai... bet 
greituoju atėjo man mintis į 
galvą ir atsakiau: Jus grino- 
riai, jus nežinot, kad čia fry 
kontras,čia galima sakyt kaip 
tik nori... o jus norit man 
uždraust, nosary!... Spjo
viau visiems į akis ir išspru
kau iš salės. Ir viskas būt 
buvę gerai; bet lyg ant nelai
mės, užėjau pas saliuninką 
cicilistą. Mums begerant 
pasigyriau, kad esu mokytas 
vyras, baigęs septynes klesas; 
saliuninkas pažiurėjo man į 
akis ir sako: ‘‘Labai man ma
lonu regėti mokytą žmogų,' 
nes į saliuną mokyti žmonės 
labai retai užeina; aš taipgi 
esu mokytas.” Saliuninkas 
pradėjo kalbint mane kitomis 
kalbomis, bet aš nesupratau, 
ką jis man sako, jam nieko 
neatsakiau. Jis nusijuokė, 
tur būt suprato, kad aš kitaip 
nemoku, kaip tik lietuviškai. 

Toliaus mums bekalbant 
apie Dievą, religiją ir ciciliz- 
mą, įejome i ginčus; saliunin
kas man ir pasakė: “Tu esi 
kreizi, tu mokyklos visai ne
matei, nes už tave mokyklos 
šluojikas daugiau supranta!” 

Tuomet lyg peiliu man šir- 
1 dį pervėrė, iš piktumo spjo

viau saliuninkui į akis ir iš- 
' bėgau lauk, dac ol!... Užėjau 

pas kitą saliuninka; radau 
ten savo draugą, gerą katali
ką, ir pradėjome traukti rudį 

' už katalikų sveikatą... Tuo
jaus mano draugas nuvirto 
po baru, saliuninkas pradėjo 
snausti, o aš davai prie saliu- 

į ninko pačios meilintis... bet 
lyg ant nelaimės, saliuninkas 
pražiūrėjo ir pagriebęs mane 
už apykaklės išmetė per du
ris lauk. Aš persigandęs pra
dėjau rėkt: morderl... Polic- 
monai pribėgę pradėjo mane 
mušt buožėmis... Ir būt gal 

į niekas nežinojęs apie tai, bet 
tas ex-katalikas, kad jis kur 
sprandą nusisuktų! ėmė ir pa
rašė korespondenciją į laik
raštį, kad mane saliuninkas 
išmetė iš saliuno ir policmo- 
nai buožėmis mušė. Dabar 
mane visi kaišo pirštais, sa
kydami: “Šitą žmogų saliu
ninkas išmetė iš saliuno irpo- 
licmonai apmušė.” Bai gat, 
gėda man, sykiu gėda visiems 
katalikams!... Bet aš nedo
vanosiu, never! aš tą ex-ka- 
taliką už parašymą korespon
dencijos pasodinsiu ant de
šimts metų kalėjiman! Ai beč 
jur laif! - - - Važiuoju į Bosto
ną, korespondento jieškot.

Gud bai!...
J.T. Sz...

Taip sušuko visa Ameri
kos laikraštija ir bažnyčia. 
Visi pradėjo raginti dėti ba
daujantiems bulgarams au
kas. Nurodoma, kiek dabar 
bulgarai kenčia bado ir 
skurdo, ir todėl reikia juos 
šelpti, nes jie liejo savo krau
ją dėl... žmoniškumo. Ir au
kos pradėjo gausiai plaukti.

šelpti badaujančius žmo
nes yra labai gražus darbas 
ir niekas negali tuo piktint
us. Tečiaus reikia piktin
tis tokiais atsišaukimais, 
buk bulgarai lieję savo krau
ją dėl žmoniškumo. Tam
sus Bulgarijos proletarija- 
tas. kuris dabar badauja, 
liejo savo kraują karėj su 
turkais ne dėl žmoniškumo, 
bet dėl savo valdžios godu
mo. Proletarijatui tos ka
rės nereikėjo, nes toji karė 
jam didžiausia nelaimė. Jis 
liejo savo kraują, jis žuvo 
ant karės lauko nuo priešo 
šūvių ir ligų, o dabar jis mir
šta nuo bado ir šalčio. Iš ki
tos pusės ši karė tokią pat 
nelaimę atnešė ir Turkijos 
proletarijatui. Tai kur gi 
čia tas žmoniškumas? Męs 
čia matom tik žvėriškumą. 
Žmonės apjakinti savo pat
riotizmo ir tikėjimo fana
tizmu, 
žudė, 
žvėris, 
miršta 
tiškoji 
čioniškoji bažnyčia nesigėdi 
vadinti tai žmoniškumu!...

Karė buvo reikalinga tik 
bulgarų valdžiai. Ji tikėjo
si apiplėšti Turkiją ir pra
platinti savo viešpatijos ry- 
bas. Iš dalies jai tas plėši
mo darbas ir nusisekė. Bet 
ar tai žmoniškumas? Jei 
taip, tai kiekvienas plėšikas, 
užpuldamas ant žmogaus ir 
atimdamas iš jo laikrodėlį, 
atlieka žmoniškumo darbą. 
Tečiaus su tuo nenorės su
tikti nė vienas iš tų laikraš
čių ir nė vienas iš tų kuni
gų, kurie dabar šaukia: 
"Gelbėkit Bulgariją, kuri 
liejo kraują dėl žmonišku- 
mo!

Ir iš kur gi tokia užuo
jauta Bulgarijai galėjo atsi
rasti pas amerikiečius? Juk 
negalima sakyti. kad pas 
juos butų ant tiek meilės ar
timo. Nes ir šiandien Mi- 
chigan valstijoj variakasiai 
su kūdikiais badauja ir ken
čia šalti išvaryti iš kompani
jų namų: taipat darbininkai 
persekiojami ir šaudomi Co- 
lorados valstijoj, o tečiaus 
nė bažnyčia, nė tie laikraš
čiai nešaukia: "Gelbėkit 
streikierius. kurie kenčia už 
teisybę!" Priešingai: deda
mos visos pastangos, kad tą 
streiką sugriauti, kad tuos 
žmones da i didesnį vargą į- 
stumti. Nė vienas kapita
listų laikraštis, nė viena jų 
bažnyčia niekad neparodo 
mažiausios užuojautos savo 

; šalies žmonėms, kada tie iš
tiesti kovoja už žmogaus tie
sas ir kovodami badauja. Tie 
"gereširdžiai” netik neragi
na visuomenę dėti streikie- 
riams aukas, bet stengiasi 
da toms aukoms užkenkti, 

j platindami melagingas ži
nias, buk tas aukas patįs va
dovai sunaudoja, buk strei- 
kieriai jų nereikalauja ir t.t. 
O jeigu susipratę darbinin
kai toms melagingoms ži
nioms netiki ir nesustoja 
streikierių šelpę, tai valdžia 
nesigėdi tas aukas net ir 
konfiskuoti, kad tik strei- 
kieriai negautų pašalpos. 
Taip aukos buvo konfiskuo
tos Milfordo, Mass., krasoj, 
kada tenai streikavo buvu
sio Mass. gubernatoriaus po
no Draperio geležies fabri- 
kos darbininkai. Žmonės su 
šeimynomis badavo, o kra- 
sos viršininkas siunčiamus 
jiems pinigus konfiskavo ir 
neišdavė, pakol nepasibaigė 
streikas. Taip buvo ir laike j 
Lawrence’o streiko. Ir vi-

Darbininkai išradėjais.

Delko mes čia
V

gyvenam?

žinom, kad pajautimas yra: 
niekas daugiau, kaip tik ner
vais iššaukta smegenų veik
mė. Kada nervai ir smege
nis nustoja veikę, žmogus 
tuomet jau nieko nejaučia.

Vadinas, apie toki pasau
lį, kur nebūtų nieko iš mede- 
gos, kur vien tik dvasios gy
ventų. negali būt nė kalbos, 
nes be rnedegos negali būti 
jokio gyvenimo. Negali būt 
ir užgrabinio gyvenimo, kur 
ten dausose, kaip tai sako 
kunigai, kuomet musų mede- 
ga-kunas grįžta atgal į že
mę ir ant visados joje pasi
lieka.

Taigi kunigas labai klys
ta sakydamas, buk męs čia 
dėlto gyvenam, kad vien tik 
garbinti nė jam pačiam neži
nomą Dievą, o paskui su Die
vu dangaus karalystėj vieš
patauti. Tokios "karalys
tės” visai negali būti ir nega
li būti tokio "viešpatavimo.” 

Tai dėlko męs čia gyve
nam? klausia toliau tasai 
laikraštis.

Dėlko keliatas žmonių tu
ri visko perdaug, o milijonai 
turi permažai?

Dėlko kūdikiai gimsta su 
tokiu skausmu savo moti
noms ir auga didžiausiems 
vargams? Dėlko jie gimsta 
ir dėlko gyvena?

Dėlko didesnė pusė kūdi
kių. atėjusių i šį pasauli per 
toki skausmą, miršta savo 
kūdikystėj ?

Kas šiuos klausimus išriš?
Iksas.

Vienas anglų dienraštis 
pastatė savo skaitytojams 
klausimą: ”Dėlko męs čia 
gyvenam?”

Visų pirmiausia į tą klau
simą pasiskubino atsakyti 
viens kunigas. Manom, kad 
atsakymas į tokį klausimą 
bus žingeidus ir lietuviams, 
todėl ir paduodame jį čionai 
išvertę lietuvių kalbon. Ku
nigas sako:

"Dėlko męs čia gyvenam? 
Musų gyvenimas nėra koks 
nors pasilinksminimo susi
rinkimas. Šis pasaulis tai 
ne pasilinksminimo vieta ir 
ne kokia rinka, kur męs ga
lėtume pirkliauti, pardavi
nėti ir daryti sau pelną.

"Męs gyvenam čionai dėl
to. kad męs esame Kristaus 
pasekėjais ar bent užintere- 
suoti Jo mokslu ir Jo baž
nyčia.

"Dievo bažnyčios tikslas . 
yra išganymas pasaulio. Ir 
męs gyvenam čia dėl to. kad 
garbinti savo Viešpatį ir tar- 

į nauti Jam, o paskui gyventi 
su Juo dangaus karalystėj. 

Tai taip atsakė kunigas. 
Atsakymas toks kvailas, 

kad net ir kapitalistiškas 
laikraštis. kuris visuomet 
leidžia žmonėms miglas į a- 
kis. neiškentė nepadares < 

Inuo ??'?s pastabos tam tu- Tauros laime ir nelaimė niguziui. Redakcija sako: **»*»*vw u ***** *
"Gerbiamas kunigas duo

da atsakymą, kuris gali tik
ti tiktai tikinčiam krikščio- 

• Bet ant šito žemės ka- 
norėda- muolio yra tik apie 400 mili- 

: jonų įvairios rūšies krikščio
nių. 6 apie 1,100 mlijonų yra, 
kurie nėra krikščionis. DĖL
KO TIE 1.100 MILIJONŲ 
ČIA GYVENA?

"Visi jie nekuomet nebus 
krikščioniais. Daugelis jų 
negalėtų net suprasti Kris
taus mokslo, nors ir kuoaiš- 
kiausiai ji jiems išguldv- 
tum?”

Klausimas pastatytas ga
na gerai ir vargiai tas kuni
gas galės jį išrišti. Beto, 
laikraštis duoda jam supras
ti, kad dvasiškųjų mokslas ir 
abelnai yra klaidingas. Pa
vyzdžiui, jų biblija mums sa
ko, kad pasaulis sutverta® 
vos tik 6.000 metų atgal. Tuo 
tarpu moksliški tyrinėjimai 
parodė, kad bus jau 250,000 
metų, kaip žmogus ant že
mės gyvena, o pati žemė eg
zistuoja jau nuo milijonų

Atsižvelgus į įvairių išra
dimų istoriją, visupirma pa
stebime. kad išradėjais dau
giausiai yra darbininkai da
gi bemoksliai, likę tais išra
dėjais netikėtinu aplinkybių 
susidėjimo atsitikimu. Ir 
šiaip, muilo išradimas, be 
kurio šiandien negalima ap
sieiti. priklauso moteriai iš 
Gavonos. Ji norėdama iš
skalbti aliejinio laivo darbi
ninkų drabužius sutaisė stip
rų šarmą, išplovus jame tau
kuotus drabužius, šarmas 
sustingo ir tokiu budu mui
las tapo išrastu.

Automatinį ventilių prie 
mašinos išrado jaunas vai
kiščias Humphry Potter. ku- i 
ris dirbdavo prie mašinos' 
kaipo prižiūrėtojas kranų, 
kuriuos turėjo tai atsukt, tai 
užsukt, kad prileist katilan 
vandenio ir išleist garo. Iš-i . . 
girdęs gatvėje žaidžiančių ^1U1; 
vaikų šukavimus, i___ da
rnas pas juos nueiti, bet ne- j 
galėdamas pasitraukti nuo 
savo darbo, jis pastebėjo, 
kad tarpe abiejų kranų ir 
mašinos šlėga yra tūla jung
inė: kada šlėga stovi pakilus, 
kranas tur būt atidarytas, 
kada nusileidžia žemyn — 
uždarytas. Taigi kranų 
rankinėles surišo su šlėga 
šniuru taip, kad paties šlė- 
gos judėjimas kranus atida
rinėtų. Persitikrinęs, kad 
jo "išmislas” palieka geras 
pasekmes, jis drąsiai nuėjo 
žaisti su vaikais, o atrastu 
jo įtaisymu pasinaudota ir 
Įtaisyta automatinis venti
lius. o vaikas paleista iš dar
bo.

Sutraukiamoji (raštinėse 
vartojama) popiera likos iš
rasta per darbininko užsi
miršimą. Anglijos popie- 
ros fabrikoj sutaisant popie- 
rai tešlą, darbininkas užsi- metų, 
miršo tešlon įdėti klijų. Iš
ėjus popierai pasirodė, kad 
popiera yra netikus. Fabri- 
kos savininkas pasišaukęs į 
savo raštinę darbininką, be- 
koliodamas jį už jo žioplu
mą įnirtime besiblaškydams 
išvertė ant stalo rašalą. Pa
sirodė, kad sugadinta popie
ra rašalą sugėrė ir nustebin
tas tuomi savininkas nusira
mino. supratęs, kad popiera 
galės užvaduoti smiltis dėl 
nudžiovinimo rašalo.

Išradimas barometro irgi 
i yra nuopelnu paprasto dar
bininko — daržininko, ku
ris dėl laistymo medžių įtai
sė sau pumpą su labai ilga 

! ryna. Pasirodė, kad vanduo 
nenor augščiau pakilti, kaip 

i 10 metrų. T"

toj

draskė vieni kitus ir 
kaip tikri laukiniai 

o dabar tūkstančiais 
baduIr kapitalis- 
laikraštija ir krikš-

— O kas gi tau sakė, kad 
tas caras buvo toks geras?

— Vaike, tą kiekvienas 
pats gali suprasti, nereikia 
kad kas pasakytų. Ar ne jis 
panaikino baudžiavą

— Taip. jis.
— Tai kogi daugiau rei

kia!
— Bet ar tau rodos,

jis tą baudžiavą panaikino 
dėl to. kad jam gaila buvo 
žmonių? Oi ne. Jeigu jis 
butų toks žmonių geradėjas. 
jo nebūtų nihilistai užmušę.

—Vaike, aš girdėjau, kad 
jį užmušė dvarponiai, kurie 
turėjo piktumą, kam jis lie
pė paliuosuoti jų baudžiau
ninkus.

— Taip. tėve, tarp žmonių 
yra prasiplatinus tokia nuo
monė. bet ji neteisinga. To
dėl Amerikos lietuvių socija
listai ir pradeda lošti "Nihi
listus." kad parodyti savo, 
žmonėms, kuomi ištikrųjų 
tas caras buvo ir už ką jis 
likos nudėtas.

— Ir tu sakai, kad ji už
mušė lietuvys'

— Taip, teve: beturtis lie
tuvys studentas, vardu Gri- 
neveckis.

— O kas su juo atsitiko?
— Su kuo?
— Su tuo studentu?
— Jį sudraskė ta pati 

bomba.
— Vaike, tu man meluoji.
— Jei netiki, ateik ant te

atro, o pamatysi savo akim. 
Viskas bus parodyta taip, 
kaip atsitiko. Pamatysi 
slaptą nihilistų susirinkimą, 
kame jie pasmerkė tą carą 
ant užmušimo, išgirsi jų kal
bas ir matysi, kaip jie išro
do. Tai vis jauni studentai, 
pasišventę kovot prieš kiek
vieną piktą. Tau ašaros bi- 
rės. kaip išgirsi juos kal
bant.

— Vaike, aš norėčiau pa
matyt patį carą.

— Bus ir caras. Pamaty
si. kaip tas niekšas krinta 
nuo bombos.

— Ir bus narodvta bom
ba?

— O kaipgi! Pamatysi, 
kaip nihilistų susirinkime 
jos buvo išdalytos tiems, ku
ri ėjo ant caro galvos. Ma
tysi. kaip nihilistai prisiekia 
savo"”'draugams ištikimybę.

—Vaike, man labai norė
tųsi tokį teatrą pamatyt, bet 
kaip atsimenu, kad man rei
kės fundyt bačkutę, tai visas 
noras pereina.

— Kas tau kaltas, tėve, 
kam tu tuojaus kerti iš lai- 
žybų.

— Mat jau toks noturas, 
vaike.

— Na, tai lik sveikas, tėve.
— Gud nait, Maike.

9
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1881 m., kovo 13 d., stu-
s,

i

>

i

(Monologas.)

Jis buvo tikras musų tėvas dentas Grineyeckis. lietuvis, 
ir todėl aš vadinu išgama tą nužudė Rusijos carą. Alek- 
žmogų. kuris jį nudėjo. 1 *■

Iš tikro, Amerika tai ge- 
riausis kontras ant svieto; čia 
ką nori, tą gali sakyt; ką no
ri, gali daryt — čia viskas ga
lima. .. Jesary. Štai, kad ir 
aš pats: Lietuvoje būdamas 
iki 18 - kos metų avis ir kiau
les ganiau. Šiur... Na, o 
ką aš daugiau žinojau — nie
ko; tik rožančių kalbėt — dac 
ol!... Bet kada aš atvažiavau 
į Amerika, apsigyvenau tarp 
lietuvių katalikų, pasigyriau 
kad esu mokytas vyras, sep
tynes klesas baigęs, jie pati
kėjo mano pasigyrimui ir guo- 
dojo mane taip, kaip kapuci
ną... Jesary! Žinoma, aš ka
talikams sakydavau, kad jie 
niekad nedrįstu draugauti su 
cicilistais, nes cicilistai tai bai
sus, labai baisus žmonės... 
Šiur! Sakydavau: nė vienas j 
mokytas vyras nebus cicilistu 
never... Katalikai tikėjo ma
no žodžiams ir sakydavo: 

: “Matai, Taura mokytas vy- 
ras, baigęs septynes klesas, o 
jis never būt cicilistu ir da ci- 
cilistus taip kolioja”. Siur! 
Vieną sykį nuėjau ant cicilis- 
tų prakalbų; cicilistas kalbė
tojas sako: “Geriausis kata
likas gali būt socijalistų...” 

Aš atsistojau ir sušukau: 
i “stop!!!” kalbėtojas klausia: 
“kodėl?” aš sakau: “nežinai 
kodėl? Never main, neteisy
bė kalbi, sakai: katalikas ga
li būt socijalistų, o aš sakau, 
kad ne... nosary! Aš pažįstu 
cicilistus iš Lietuvos, žinau 
kokie jie paukščiai: jie suk
čiai, vagįs, plėšikai, žmogžu
džiai, valkatos... Lietuvoje 
dvarus rubavojo, monopolius 
daužė; Amerikon atvažiavę, 
saliunose barus daužo, dac 

__ ,____________ „_7___ . _ ___ ” Katalikai pritarė man 
vanduo galima butų iš šuli- atsimuša j^medegiškus ner-i delnų plojimais ir sušuko :“O1 

raiti gud boi, Taura!” Tik 
greituoju vienas cicilistas at
sistojo ir sako: “Turbutšitas 
žmogutis pats priklauso prie

t

Toliaus teoliogija sako, 
kad Dievas yra dvasia, kuri 
buvo savo galybėje pirm su
tvėrimo dangaus ir žemės, 
kuomet nebuvo da jokios me- 
degos. Tečiaus jis ir tuomet 
viską žinojo, girdėjo, matė 
ir net galėjo mislyt, nes ki
taip juk negalėtų jam ateiti 
galvon sumanymas sutverti 
pasaulį. Tokiomis pat bekū
nėmis dvasiomis, teoliogija 
sako, yra ir musų dūšios. 
Laikraštis nurodo, kad ir 
tame teoliogija didelę nesą
monę kalba. Kas pažįsta fi
zikos mokslą, tas gerai žino, 
kad be rnedegos, tai yra be 
kūno, negali būti nė energi
jos, nė proto, nė pajautos.

_____ Be rnedegos negali būti jo-
10 metru. Kuomet šitos įo kios tikrybės. Net balso ne- 
pastangos pasiliko be pasek- galėtų būt be rnedegos, nes 
miu, daržininkas pasiklau- balsas tiktai tuomet pasida- 
sė tuomet gyvenančio Gali- ro, kada sudreba medegiškaš 
lejaus, kas reikia daryt, kad oras ir drebančios jo vilnis ol!..

nio išgauti. Apie oro spau- j vus medegiškoje ausije. 
dimo veikme tuomet da ne-i 
žinota.
jo tuo klausimu užsiimti ir dėjimo. Nes matymas yra 
jo mokiniai Torrisele ir Vi- veikmė medžiagiškos šviesos

I

I

Pasaulije be rnedegos ne-
Mokslinčius prade- gali būt nė matymo, nė gir-

Tikrai žinovas.
Samdytojas: — Ar tamista 

apsipažinęs su šilkų ir satinų de
partamento reikalais?

Aplikantas: — Visą amžių 
tarp jų praleidau.

Samdytojas: — O su paklodė
mis ir kitais patalais?

Aplikantas: — Ir gimęs tarp
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REIKALINGOS
moters arba merginos prie 
Guminių čebatų. Sveikas 
užtikrintas darbas per vi- 

Musų

Kam reikalingas

PAJIEŠKAU
_________ , darbo — į grosėrnę. Dar-
VVilkes Barre Pa. I bą moku gerai ir sukalbu keliomis 

t’--"- —•- ”------ geras
su iš-

(9)

PATERSON, N. J.
Neįvykusi paskaita.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė 15 d. vasario parengė 
paskaitą apie alkoholį ir buvo 
užprašius iš Newwarko d-rą 
Raškauską. Pradėjo žmonės 
rinkties paskirtam laike, bet sa
lėj rado lenkus laikant savo su
sirinkimą, tai nekurie sugrįžo 
atgal, o kiti suvėjo salėn laukt, 
pakol lenkai pabaigs. Kaip tik 
lenkai pabaigė susirinkimą, lie
tuvių susirinkimo vadovas pra
nešė, kad d-ras Raškauskas ne
pribus. Susirinkusieji likos la
bai neužganėdinti. Viens iš su
sirinkusių pranešė, kad jisai tu
rįs tokį pat referatą, kaip 
d-ro Kaškausko ir "jeigu sutik
sit. tai aš paskaitysiu.” Bet pub
lika nesutiko ir visi išvaikščiojo, 
kaltindami draugystę ir d-rą 
Raškaucką. O patersoniečiams 
labai butų reikalingos tokios pa
skaitos, nes čia lietuviai labai 
pamylėję tą nelaimingą alkoholį. 
Pavyzdžiui, keliatas metų atgal 
buvo toks atsitikimas: vienas 
girtuoklis ir kazirninkas paėmęs 
bonką degtinės sako: "Kad da
bar tas vyras ateitų, tai kad aš 
jam duočiau!” ir tuom tarpu kir
to ta bonka į barą taip smarkiai, 
kad stiklai sulindo į ranką ir po- 
tam ligonbutij išbuvęs keliatą 
mėnesių neteko pirštų. Paskui 
vienas pagarsėjęs kazirninkas ir 
peštukas rinko jam aukas dirb
tuvėj ir po stubas. Antras lie
tuvis buvo blaivas ir dorai gyve
no. bet kada susirgo džiova, val
stijos ligonbutij išbuvo 11 mėne
sių, o da prieštai sirgo, daugiau 
kaip metai buvo be darbo, ir da
bar da nedirba, tai jo ne tik kad 
nešelpia patersoniečiai, bet Lie
tuviu Ukėsų Neprigulmingas 
Rliubas, kur jisai prigulėjo, ne
davė pašalpos, nes daugiausiai 

.tie peštukai ir geri katalikai 
priešinos. Tai žmogus buvo pri
verstas kreipties į teismą. Bet 
Rliubas prie teismo nedasileido, 
nes komitetas apibėgiojo ir pa
tyrė. kad kliubas nelaimės, tai 
per dideli triukšmą pašalpą ati
davė; bet katalikai už tai nors 
ligonio moterį apšmeižė, pava
dindami ją paleistuve, nes jie 
pikti, kad tas lietuvis nešelpė 
bažnyčios. Gegutė.

PITTSBURGH, PA.
Vasario 15 d. Soho Liet, koo- 

perativiška draugija turėjo sa
vo susirinkimą ir jau greitu lai
ku nutarė atidaryti valgomų 
daiktų krautuvę, nes pinigų tu
ri jau arti $2,000, narių suvirs 
200 ir vis da per kiekvieną susi
rinkimą prisirašo daugiau; rašo
si visi: vyrai moteris ir mergi
nos. Labai smagu žiūrėti, kad 
mus broliai ir seserįs pradeda 
gyventi savo protu, o neklauso 

! tų biznierėlių, ką likšiol iš žmo- 
I nių centų sau pilvus augino ir 
'juokėsi, kad darbininkai yra 
| kvaili. Dabar tie biznieriai neži
no ką iš piktumo bedaryti. Gąs
dina moterėles visokiais budais, 
kad tik nesirašytų prie koopera
cijos, bet moterįs dabar juokiasi 
iš jų ir rašosi kuodaugiausia.

Galima drąsiai sakyt, kad So
ho lietuviai turės gana gerą pa
sisekimą Tik išpradžių da yra 
sunkiau, kadangi musu lietuviai 
nepripratę dalvvaut tokiuose su
sirinkimuose, tai labai greit įsi
žeidžia vienas kitu.

Pitt. Vandrauninkas.

Pajieškau brolio Petro Zuromsko, 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., Daugų 
parap., Gūdžių sodžiaus. Malonėkit 
atsišaukti arba žinantieji juos pra
nešti.

J. Zuromskis,
4 Diamond str., VVorcester, Mass.. Box 57, 

____________________________________
Pajieškau pusbrolio Stanislovo Ma- | 

žeiko, Kauno g., Raseinių pav., Pa
nemunėlio parap., Vilų sodžiaus. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. ‘ 

Jonas Mazukis,
P. O. BOx 12, Lewiston, Me. ’

Pajieškau brolio Petro Dagio, jis 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Biržų vol., Ritučių sodos. Turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti.

S. M. Dagis,
Ponkapoog, Mass.

Pajieškau brolio Igno Norvaišos, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Radviliškės 
miesto, prieš kelis metus gyveno Zo- 
nesville, Ohio. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešai. (9)

Ona Norvaišiutė,
197 New York avė., Newark, N. J.

TEATRAS
Nedėlioj. 1 d. kovo (March), 1914. 

Centrai Hali, 23 Monmouth st. Law- 
rence, Mass. (Reikia eiti Lawrence 
gatve, paskui Park gatve į Mon
mouth.) Prasidės lygiai 7:20 vai. va
kare. Durįs atsidarys 6 vai. Ren
gia S. L. A. 41 kp. Jos artistai-mė- 
gėjai pastatyt scenoje originalę J. 
Kasiulaičio dviejų veiksmų farsų 
"Ekspropriatorius” ir verstų iš lenkų 
kalbos geriausių kimedijų "Gaila 

i Ūsų.” Todėl skaitlingiausia kviečia- 
me vietinius ir apielinkės lietuvius at- 

j silankyti. Tokis vaidinimas Law- 
, rer.ee jau senai buvo. Kurie nebu- 
i site tikrai gailėsitės. Lošia gabiausi 
| artistai. įėjimas 25, 35 ir 50c. Kviečia 

Pajieškau švogerio Jono Vabaluko, visus atsilankyti, S. L. A. 41 kuopa.
Suvalkų g.. Vilkaviškio pav., Daige- i----------------
laičių kaimo. Jis pats ar kas jį žino > 
molonės pranešti. Į

Jonas Žindenevičius, I bučieriaus
487 Deinis st.,

Pajieškau savo pusbrolio Frankio 
Tamošausko. 3 metai kaip Amerikoj, 
gyveno Philadelphijoj, o dabar neži
nau kur. Paeina iš Kauno g., Panevė
žio pav., Klovanių parapijos Kapčiu- 
nų sodos. Jis pats ar kas jį žino ma
lones pranešti.

Aleksis Montvila, 
1317 So. Howard st., Philadelphia, Pa. Jeigudane, 

tai skubėk!

PAINESDALE. MICH. 
Girtuoklystė ir muštynės.

Štai kaip pas mus Romos ver
gai gyvena; paprastomis dieno
mis tai da užtenka ir po vieną 
"bukli” ant žmogaus prie kiek
vieno valgio, bet jau nedėlioj 
kur kas daugiau "ištuština” tos 
"dievo dovanus.” ir panedėlije 
tenka užgirsti vis šviežiu "nau
jienų.” Taip štai nedėlioj, 8 
vasario, tūlas J. P—nas belanky
damas kaimynus. taiD prisilesė. 
kad pagaliaus atėjęs dar pas vie
na savo "parapijona” pradėjo 
j ieškoti priekabių. Bet šių bu
tą... "rizikaunu” vyru. Na, ir 
prasidėjo "katalikškas” darbas... 
Pradėjo svečiui perti kaili. Kiti 
iš!ri.»-de. kad iu sėbrui 1 variną
švp^ta kuprele, atbėgo gelbėti. ■ 
bet i" šie gavę per kakla turėjo 
snn’kti šah’n. Sako. k«d buvo 

lar»pr>; .. Varo-Sr sv^+’
frip ”<sų-fiVcir>n ” kad tjlf

apatiniais drabužiais pri- 
rle"<-t? namėlinavusi kana.

čia tuojaus pribuvęs gydvto- 
ias nasakė. kad už penkių minu- 
tu jau butų buvus jo dūšia pas 
D>>va.

Muši pralaimėjęs I. P—nas 
norėjo paduot pergalėtojus j 
teismą, bet gavės 50 dol. "atly
ginimo” dovanojo.

Bet kas sugražins jam atimtą 
sveikata? Kas prailgins su
trumpintą jo gyvenimą? Nie
kas !

Kolei žmonės stovės ant taip 
žemo savo mintijimo laipsnio, 
kolei jie klausys veidmainiu, kal
bančiu "dirbk ir melskis.” tai y- 
ra būti vien tik darbo mašino
mis. patol lengvatikiai nenorės 
suprasti, kam yra reikalingas 
skaitvmas, tobulinimasi, tolei 
pas juos nebus nė žmogiškumo, 
nė etikos, ir patol jie. vietoje 
meilės artimo, jieškos vien tik 
progos pasigerti ir pasimušti.

Rafael Worges.

i

I

INDIANA HARBOR, IND.
8 d. vasario L. S. S. 201 kuo

pa parengė prakalbas. Kalbė
tojai buvo iš Valparaiso drgg. 
Vitkauskas ir Kučinskas, kurie 
aiškiai nupiešė netikusia dabar
tinę tvarką, vargingą darbinin
ku gyvenimą ir organizacijos 
reikalingumą. Taigi ir susitvė
rė L. S. S. A. kuopa iš 7 nariu.

Auku surinkta padengimui lė
šų $2.30. Taipgi tie patįs kalbė
tojai buvo ir East Chicagoje. 
Ind. -------- - ---------------

daug, 
nauji nariai. Apart prakalbu da 
ir eiles deklamavo P. Sakas ir 
F. žičkus. Aukų surinkta pa- 
dengihiui lėšų čia $2.40.

Serbentu Franas.

Publikos atsilankė labai 
Prie kuopos prisirašė 6

LEMTSTON. ME 
Polemika.

"Keleivio” No. 4 š. m. tilpo iš mu
sų miestelio korespondencija, kurią 
rašo nekoksai Sokolovas, nupiešdamas 
visą Knox gatvę.

Nieko neturėčiau prieš p» Sokolovą, 
jeigu jisai butų parašęs teisybę, bet 
kad gyvas melas, tai esu priverstas 
atsiliepti. Jisai sako, buk ant apgy
ventos lietuviais Knox gatvės verdąs 
baisiausis pragaras, kurį kuria vieni 
lietuviai; kad girtuokliaujama ir vi
suomet esti muštynės, kad vyrai iš
veja savo moteris vidurnaktij iš stu- 
bų; kad subatomis reikia saugoties, 
kad galvos kas nepramuštų; kad stu- 
bose dainuoją ir ant armonikų grie- 
žią, ir dar didesnių baisenybių esą. 
Taip rašo Sokolovas.

Ant to viso turiu pasakyti, kad So
kolovas meluoja užsidengęs akis. Nes 
aš gyvenu antri metai ant tos gatvės 
ir panašių atsitikimų da nesu matęs. 
Antra, ant Knox gatvės gyvena tri
jų tautų žmonės: lietuviai, Kanados 
francuzai ir Galicijos lenkai; kurios 
iš tų trijų tautų daugiausia, tikrai 
nežinau; na tegul bus lietuvių. Bet 
tie nesmagumai, jei kokie retkarčiais 
atsitinka, tankiausia esti iš lenkų ar
ba francuzų pusės. Gi p. Sokolovas 
verčia viską ant lietuvių. Bet kodėl 
neparodė nors vieną Knox gatvės bai
sų atsitikimą? Dėlto, kad to nebuvo. 
Tiesą rašo, jog policija krėtė ir rado 
audeklų iš audinyčių, bet krėtė ne ant 
Knox gatvės, o ant Park 
krėtė tik vieną lietuvį, o 
3 ar 4 ir visus areštavo, 
juos nuteisė — nežinau.

Toliau p. Sokolovas rašo, buk ang
lai negalėdami su lietuviais gyvenu, 
parduoda namus ant tos gatvės. Ro
dos, nė vienų gerų 
kurie jau perseni, 
tuos parduoda, bet 
lietuvių biaurumo, 
sistato sau naujus, 
venti.

Da turiu pasakyti, kad lietuviai veik 
•isose dirbtuvėse turi geriausius dar

bus. negu kitataučiai, nes jie geriau- 
l-'-ba atlieka. Todėl patariu p. So- 
e’-vu: atkrapštyti akis ir apsižval- 

■ t’ Mačiau, o tada rašyti į laikraš- 
; u4 melagystę ir išmislą nebū

na5' tu niekas nepagirs, tiktai gė- 
r-č’E’Ti. kad per savo nesusiprati- 
pats save teršia.

J. A. Vaitekūnas.

Pajieškau brolio Povilo Čere^kos,

Kauno gub., Vilkmergės pav., Deltu
vos miestelio; 7 metai Amerikoj, pir
miau gyveno St Louis, Mo. Turiu 
svarbų reikalą. Kas jį žino malonės 
pranešti. (10)

Antanas Čereška,
1147 Washington str., Norwood, Mass

Pajieškau brolių: Juozapo, Antano 
ir Petro Kisielių; gyveno Chicago, 
III. Jie patįs ar kas juos žino malo
nės pranešti. (9)

Mikolas Kisielius,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

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

Joe Miniat,
1011 Marųuette str., Racine, Wis.

"T

gatvės, ir 
lenkus net 

Ant kiek

namų nepardavė; 
senovinės mados, 
parduoda ne 

o dėlto, kad 
tinkamesnius

dėl 
pa- 
.yy-

PHILADELPHIA. PA.
8 vasario I. W. W. __

buvo tarntautiškos prakal
bos New Lyne Hali, 
viškai kalbėjo

unijos

Lietu- 
Geležėlė iš 

Baltimorės ir visiems žino
mas rėksnis Grikštas. Tas 
žmogelis bedebatuodamas 
su publika ir savo oponentu 
Geležėle tiek kvailaus juoko 
žmonėms pridarė,' kad tie 
eidami laukan iš svetainės 
kalbėjosi "tai bent sorkės.” 
Geležėlė statė klausimus 
Grikštui, o tas atsakinėjo 
viską maišydamas i krūvą. 
Neveltui žmonės ji ir vadina 
"gramofonu,” nes tauškia 
kas tik ant seilės atėjo, oi 
protu nei kiek nesivadovau
ja. Triksas.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo pačios Agnieškos 

Čelkoniutės-Žilaitienės, kuri 20 d. 
sausio pametė mane. Ji 23 m. am
žiaus, 5 pūdų augščio, apskritaus vei
do, tamsiai geltonų plaukų, turi ma
žą apgamą ant dešinio veido, 
vežė 5 metų vaiką. Kas man 
neš, gaus 5 dolerius.

Stasys Žilaitis,
152 Washington str..

Wallingford, Conn.

Išsi- 
pra-
(9)

Pajieškau draugo Jono Petkevičiaus 
Kauno g., Telšių pav., Židikių vals
čiaus, Račių sod., 9 metai, kaip A- 
merikoj, pirmiau gyveno po No. 100 
Orchosą st., W. Linn. Mass., o dabar 
nežinau kur. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

J. Skebenevskis
5915 S San Pedro st., *

Los Angeles Cai.

Pajieškau Juozapo Stankaus, Ra
seinių miesto, ir Jurgio Boikauskio, 
Girdiškės parap., ir Stanislovo Bukan- 
čio Kaltinėnų par., visi Kauno gub.. 
Malonėčiau susirašinėti

Jonas Urbonas
1856 So. 2 str., Springfield, Ilk

Pajieškau brolio Jono Civincko, Su
valkų g., Marijampolės pav., gm. Cis
tos Biudos, Gaisrių kaimo. Prieš 6 
metus gyveno Kanadoj. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Juozas Buragas, 
1518 E. Morffiet avė., Springfield, III.

Pajieškau brolio Zigmanto Juškos, 
Kauno g., Panevėžio pav., Pušaloto 
parapijos, Lipinių kaimo. Du metai 
atgal išvažiavo iš Lietuvos ir nuva
žiavo Argentinon. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

Ona Juškiute-Mickevičienė,
235 Pleasant St., Gardner, Mass.

Pajieškau tetėno Franeiškaus Rau- 
bos, iš Kauno g., Žalpių parap. 8 me
tai kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno 
Chicago, III. Turiu svarbų reikalų.

I kalbomis.
I darbininkas malonėkit kreiptis
' lygoms šiuo dresu:

M. TIRI LIS,
1426 So. Peoria Str., Chicago, 111.

i-----------------------------------------------------

neženotos 
dirbimo 
švarus ir 
są metą, ir augšta mokestis, 
didžiausia ir gražiausiai įtaisyta fak- 
tora ant svieto. Angliškai mokėt ne
reikalaujama. (11)

THE B. F. GOODRICH CO.
Akron, Ohio.

Reikalaujame Agentų.
Męs mokame S8 arba §20 algos į 

savaitę vyrams, kad butų savo mies
te arba važinėtų iš miesto į miestą, 
pardavinėdami mus Auksinius, Sidab
rinius ir Nikelinius Laikrodėlius ir 
lenicugėlius dirbantiems žmonėms ant 
$1 ar $2 mėnesinių išmokėjimų. Pri
tyrimas nereikalingas. Teisingi ir 

blaivus vyrai vien lai rašo mums dė
lei šitų agentūrų. Paminėkite jūsų 
dabartinį užsiėmimą. (9)

NORTH AMERICAN SALES CO.
Taipgi pajieškau Antano Razmino Le-( 954, D t 77 New York City.
lių parapijos. Jie patjs ar kas juos _
žino malonės pranešti. (11)

Vladislavas Pavlauskis,
877 Cambridge st E. Cambridge, Mass

Pajieškau apsivedimui draugės, 
merginos arba našlės tam 25 ir 35 m. 
amžiaus. Turi būti laisvų pažiūrų. 

J. Čepaitis,
P. O. Box 462, Herrin, III. į

Pajieškau brolio Jono Snapkausko 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Bam- 
binių kaimo; gyveno Brooklyne. Tu
riu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti. (11)

Juozas Snapkauskas,
342 — 3 str., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA SALIUNAS
su sale tinkama šokiams, mitingams 

• ir veselijoms. Biznis ir visas įtaisy
mas yra geras ir vedama jau 23 me
tai. Norintieji pirkt atsišaukit ypa
tiškai, arba per laiškų. Priežastis par
davimo. Važiuosiu į Lietuvų ir ant 
Velykų turiu būt Lietuvoj. (11) 

J. A. KARSOKAS,
520 Straigh St. Paterson. N. J.

Visose liuosose
Valandose

Nes turintis tąją knyg« 
Turės smagi 
Užsiėmimą.

Tas tau draugas bus geriausias, 
Ateis, kad busi liudniausis, 
Užjaus skausmą, daiiįs svietą

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

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

Ta pati knyga gražiais kietais 1 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

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

KARĖ!

Malonus viengenčiai, kurie gyvena
te Springfield, III, malonėkit pranešti 
man apie mano švogerį Juozapą Ju
cių, kuris turėjo saliuną ant E. So. 
st. o paskiau ant Washington st., 
Springfield, III., persikėlė. Turiu la
bai svarbų reikalą. Jis pats ar žinan
tieji jį teiksis pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas.

Kazimieras J. Washkis,
74 Wexford str., Brighton, Mass.

Pajieškau draugų Antano Marcin
kevičiaus, kuris antru kartu atvažia
vęs iš Lietuvos ir Elzbietos Jokubana- 
vičiutės; jie paeina iš Kauno g., Uk
mergės p., Kupiškio parao., Miliūnų 
sod. Turiu svarbų reikalą. Malonė
kit atsišaukti.

P. Pivoriūnas,
241 Waldo str., Rumford, Me.

Pajieškau draugų: Frano Bruožo 
Suv. gub., Norkelių sodžiaus ir Juo
zo Žalianiako Suv. gub., Kazlų so
džiaus, taip pat Vinco Rinkevičiaus 
Suv. gub., Eglinciškės sodžiaus Jie 
patįs ar kas juos žino malonės prane
šti. (11)

Kazim. čečeta,
1542 E. 36 str., Cleveland, Ohio.

Aš Marė Budzeikiutė pajieškau sa
vo brolio Antano Budzeikos, paeina iš 
Suvalkų gub., Saivų gmino, Oškinių 
kaimo, Suvalkų pavieto. Apie 24 me
tai kaip Amerikoj; pirmiaus gyveno 
Kingston, Pa. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti, už ką busiu labai dėkinga.

Miss. Mary Budzeikiutė, (10) 
Rear st, Brown Town, Pittston, Pa.

Pajieškau darugų Petro. Jokūbo ir 
Jono Šidlų, visi Kauno gub., Panevė
žio pav., Biržų valsčiaus Griauželių 
sodžiaus; gyveno Rockford, III. Jų pa
čių ar žinančių juos meldžiu pranešti.

Geo. Petrauskas, (9)
309 E. 47th str.. Chicago, Ilk

Pajieškau brolio Petro Kumbarskio 
Kauno gub., Telšių pav., Gardžiunų 
parap. Metai atgal gyveno Racine, 
W is. Turiu svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti.

Rokas Liutiką
38 River st., Rumford. Me.

Pajieškau Adolpo Miškinio, Kauno 
g., Novoaleksandr. pav., ir Jurgio 
Vingylio, Vilkmergės pav., pirma gy
veno So. Ben i, Wash.. Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti. 

Antancs Tamošiūnas.
2321 W. 22 pi.. Chicago. III.

Pajieškau brolio Jono Strošdo iš 
Kauno g.. Panevėžio pavieto, Krinči
no parapijos; 3 metai kaip Amerikoj. 
Pirmiaus gyveno Philadelphia, Pa. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

M. K. Strošdas.
87 Cleghorn str., Fitchburg. Mass.

Męs, Ona ir Antanas Vištartai, pa- 
jieškom brolį Juozapą Vištartą. Apie 
9 metai kaip gyvena Spring Valley, 
III.; paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Kostantinovskos vok, Šilalės 
rapijos, šaudelių sod. Jis pats ar 
jį žino malonės pranešti.

Miss Ona Vištartaitė 
2317 Forbes str., Pittsburg,

pa
kas

Pa.

Pajieškau dėdės Mikolo Deveinio, 
18 metų kaip Amerikoj, Kauno gub.. 
Novoaleksandr. pav., Aukštakalnio 
viensėdžio. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti.

S. Devainis,
6 Temple st, North Adams, Mass.

Pajieškau savo pačios Staponijos 
Butviliukės, Kauno g., Šiaulių pav.. 
Šiaulėnų parap., Notiniškių sodos; 5 

: pėdų augščio, geltonais plaukais; me-. 
1 tas laiko kaip iš Lietuvos; ištekėjo už 
Vlado Daujoto, pabėgo nuo jo 4 sau
sio iš Elizabeth, N. J.,p pasiėmus 
$100.00, Girdėjau, kad išdūmė į Phi
ladelphia, Pa., pas kokį ten farmerį. 
Prisiųskit jos adresų, o bus atlyginta.

Vladas Daujotas,
82 Bond st, Elizabeth, N. J.

Pajieškau sesers Mikalinos Kibu- 
rienės, Suvalkų g., Marijampolės pa
vieto, Igliaukos parap., Pajesio kai
mo. Turiu svarbų reikalą. Jis pati ar 
kas ją žino malonės pranešti. 

Jos Kašinckas.
1218 Blair avė., Scranton, Pa.

Pajieškau švogerio Igno Kunickio, 
Suvalkų g., Marijampolės pav., Jeva- 
ravo valsčiaus, Prieš keliatą mėnesių 
gyveno Scranton Pa. Jis pats ar aks 
jį žino malonės pranešti.

Antanas Jankantas, 
1740 Brick avė. Scranton Pa.

Pajieškau Juozo Tamoševičiaus, 
Dvariališkių kaimo, Jezno valsčiaus, 
Trakų pav., Vilniaus g. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Jonas Minkauskas.
132 W. Market str.. Scranton, Pa.

TEMYKIT.
SOCIJALIZMO TRUPINIAI. Kny
gelė 48 puslapių su atsakymais ant 
šešiolikos užklausimų, arba užmeti
mų socijalistams. Kaina 20c..
ETIKETĄ — Taisyklės pamokinan
čios gražaus apsiėjimo. Kaino 25c.

Gaunamos antrašuojant: (21)
M. M. Rice — Herman.

140 East 19 st., New York City.

Draugysčių Reikalai
CHICAGIEČIV ATYDAE 

"NETIKĖTAI"
Trijuose aktuose komedija, kurių 

Ioš Dramatiškas Ratelis 81 kp. L. S. 
S. A. parengtame vakare nedėlioj, 1 
kovo (March). 1914. M. Meldažio sve
tainėj. 2242—14 W. 23-rd Place. Chi
cago. III. Perstatymas prasidės 5 vai. 
po pietų. Tikietai: 50, 35 ir 25c. ypa- 
tai. Čia reikia priminti, kad veika
las "Netikėtai” yra paimtas iš lietu
vių kaimiečių gyvenimo ir turi savije 
nemažai žingeidumo, humoro įspūdžių, 
kas ir kviečia, kaip senus, taip jau
nus, kiekvienų Lietuvį ir Lietuvaitę 
atsilankyti ir pasidalinti iš ''Netikė
tai'* veikalo žingeidumais, įspūdžiais 
ir pasinaudoti sveiku juoku. O jog 
juokas tveria linksmybę, linksmybė 
ramumų, ramumas laimę gyvenime.

Apart to da vienas svarbus daly
kas — tai pertraukose pamarginimai, 
gražioms, įspūdingoms deklamacijoms 
bei muzika. Po perstatymo Balius ir 
Šokiai. Atsilankykite, nesigailėsite, 
r.es kaip esat maloniai kviečiami, taip 
busi meiliai primami per L. S. S. 81 
kp. KOMITETUS.

FARMOS IR KAIP JAS LENGVAI 
GAUTI.

Pranešam visiems lietuviams, kad 
męs suradom didelius žemės plotus 
apsigyvendinimui ant farmų AR- 
KNSAS valstijoj, Perry ir Pulasky 
pavietuose. Puikios vietos ir sveikas 

į klimatas. Žemė yra gera ir tinkama 
sodams, vaisiams ir visokiems žoly
nams ir javams. Žiemos visai nėra. 
Žemę galima įgyt ant lengvų išlygų, 
todėl nieko nelaukiant kreipkitės tuo
jaus, o gausit visokias žines apie mu
su žemę ir išlygas. (12)

ARKANSAS LANDS
John D. Simanowski.

239 Railway Exchenge. Chicago. III.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 
k'R A I’TI’Vr 

AUKSORIŠKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokius 

Laikrodžius, didelius ir 
mažus,Vyriškus ir Mote
riškus, Auksinius, Pa
auksuotus ir Sidabrinius, 
Šliubinius Žiedus. Dei
mantus ir visokiusper- 
lus; taipgi Lenciūgėlius, 
Špilkas, Branzoletus, 
ir kitokius pasipuošimui 

Musų agentai P. Valiukonis
Laketukus 
daiktus, 
pristato orderius į aplinkinius mieste
lius ir nieko brangiau neprekiuoja.

Dabar yra nupigintos prekės 25c. 
nuo dolerio, todėl geriausia proga 
pirkti.

Reikalingi agentai prie pardavimo. 
Norint platesnių žinių, kreipkitės per 
laišką arba ypatiškai.

CHAS URBON
261 Broadway. So. Boston. Mass.

Tarp Laivinių Kompanijų 
iškilo Karė ir visos Laiva

kortės atpigo!
Dabartinės prekės iš Eydt- 

kunų arba Tilžės į: 
Boston .......................
Philadelphia ..............
Balti more .................
New York ................
New Britain ............
Schenectadv .............
Binghampton ............
Scranton ...................
Pittsburg ..................
Youngstown ..............
Cleveland .................
Chicago .....................
Westville ...................
Springfield ................
St. Louis ...................
Detroit .......................
G r and Rapids ..........
Washington Statė ... 
California Statė........

Į kitus miestus ir valsti
jas taip pat pigiai. Pagerin
ti laivai, ruimai dėl 2 ir 4 
žmonių, atneša j stalus valgį. 
Laivakortės geros ant visų 
metų. Pasinaudokit proga, 
kas nor parsitraukti savo 
draugus iš Lietuvos, nes 
greitu laiku gali vėl pa 
brangti. 
"KELEIVIO” 
28 Broadvvay,

i

Nauja Lietuva parsiduoda 
pigiai.

Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 
chigan'o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo 640 akerių, 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žeme der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą įmokant $100, o liku
sius galima mokėt kas menesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmą. 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškašeiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- 
COCK, MICH„ 3:30 po pietų gausit 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 
apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
atvažiuosiu tų pasitikt Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (17)

JONAS ŽEMAITIS.
BOK 13. SAUBLE. MICH.

Rask Savo Laimę, Įdėdamas Pinigus j Didelę KoiporacijęJ
Musų propozicija yra saugiausia ir geriausia, ką^ 

gali gauti. Todėl nepraleisk šią progąpadaryt pinigŲ, 
Bet parašyk mums šiandien, o męs prisiŲsim visas rei-^ 
kalingas informacijas dykai. Rašyk tuoj. Prisiysk sa-^ 

’ ’ ’ L. H| vo vardą ir adresą.
| HERCULES TIRE PROTECTOR COMPANY Ine. | 
į 295 Mass. Avė. ... Cambridge, Mass. j ■ 
saoiomoioiaoicicfaac^^

(' * l

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖS 
KURIOS TURI 

"KELEIVI" Už ORGANĄ
Lietuvių Mokslo Draugyste, 

Pittsburgh, Pa.
.. $32.00 
... 32.00 
... 32.00 
... 35.00 
... 34.50 
... 36.50 
... 37.25 
.. 38-50
... 41.00 
... 41.00 
... 42.00 
... 45.25
... 46.00 
... 47.50 
— 47.50 
... 42.50 
... 45.25 
... 83.50 
... 94.50

AGENTŪRA 
So. Boston.

GERA PROGA
Pirkite naujus namus, o ne senus,, 

$1,800.00 ir turite savo locną namą su 
4 dideliais .ruimais, ant augšto beis- 
mento su porčiu ir geroj vietoj, ap- 
gyventoj lietuvių, 2500—2502 West 
45th Place, tarpe Western Avė., ir 
Rockwell str., Chicago, III. Jau yra 
užbaigti statyti. Iš 10 namų tėra 2 
pardavimui. Nepraleiskit progos. (9)

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

Dr. B. 6. WERNICK
Gydo visokias vyrų, moterų ir 

vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (33) 
Telefonas,

259 Hannover st , Boston, Mass,

1 Ijl^ Crest kendžiu. nes tai vienos iš 
i sreriausiu ir skaniausiu kendžiu

L .. ____
IK. ŠIDLAUSKAS

226 Broadway,
,r

Jeigu tu kendžiuniekur nezau- 
j nate, tad ateikit pas mane, nes 
j esu generalis agentas Bostonui

SO. BOSTON

%

Taut. Liet. D-tės šviesos žvaigždė Nl. 
Town of Lake, Chicago, I1L

Mitingai atsibuna kiekvieną antrą 

nedėldienį mėnesio Ciprijono Zotors- 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyba:
Prezidentas — Augustas Barčius, 

5235 Bishop str., Chicago, DL 
Vice prez. — Jonas Waselkevicz» 

4508 S. Wood st., Ccicago, DL
Prot. rast. — Felix Manelis, 

6050 Blackstone avė., Chicago, DL
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė., Chicago, DL
Užžiurėtojas Org. — Cipr. Zotorslda. 

4512 S. Wood str., Chicago. DL

Palaimintos Lietuvos Dr-st<
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis, 

671 W. 18 str., Chicago, DL

Prezidento pag. — A. Tamkevicia, 
1916 Canalport avė,, Chicago, ID 

Protokolų rašt — K. Meškauskas, 
1616 So, Halsted st, Chicago. DL 

: Finansų Raštininkas — J. Syker, 
5047 W. 32 str., Cicero, DL 

Kasierius — L, Kaspar,
i 3131 So. Wentavort ave^ Chicago, DL 

Organizatorius — A. Tamkevicia, 
1916 Canalport avė, Chicago, DL

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas.

1645 W. 47th st., Chicago, DL 

Pagelbininkas — Kostantas lovaŽa, 
4600 S. Paulina st., Chicago, DL 

Prot. raštininkas K, A. Ciapas,
1736 W, 47th str., Chicago, DL 

Finansų raštininkas — P. Pivaronaa, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, DL 

Kasierius — A, Blinstrupis,
4501 S. Hermitage avė., Chicago, DL

Liet. Neprigulm. Kliubas, 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Kaz. Raulinaitis,

3510 S. Union avė., ChLago, DL 

Prezid. pagelb. — Jonas Vainauskas 

3239 S. Halsted str., Chicago, DL 

Protokolų rašt ir organo užžiurėtojas 
Antanas Bitautas.

3211 So. Union Avė., Chicago, D1 

Finansų rašt. — Pranas Sandarga,
3247 Butler s t, Chicago, DL 

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

Susirinkimai atsibuna kas paskati

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va

kare. "Aušros” svetainėje, po No. 314* 
S. Halsted st. Metinis susirinkimai 

pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba- 

andžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Lia

nos mėn.

v

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

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No L 

Ant T'»wn of Lake, Chicago, DL, in>» 

"ingai atsibuna kiekvieną pirmą M> 

■lėldienį mėnesio, A. J. Bieržyaakfa 

Salėj, kampas 46 ir Paulina eta.
Valdyba.

Prezidentas A. J. Bieržynskis, 
4600 S. Paulina St., Chicago, 

Viee-prez. F. A. Misius,
5235 S. Bishoff st, Chicago, 

Prot. rašt. K. A. čiapas,
1736 W. 47 st, Chicago, 

Turtų rašt. A. J. Kareiva,
1805 W. 46-th st, Chicago, DL 

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

Užžiurėtojas org. Matausas Silkaitia, 

3314 S. Morgan st, Chicago, DL

m
m
m

Liet. Imigrantų šeip. Dr-tė* 
Viršininkai.

Pirmininkas, St Jankauskas,
350 Newark st, Hoboksa, N. i. * 

Pagelbininkas, Kaz. VaikavMhNL 

184 Nevr York ava, NsvraiitN. 9 
Sekretorius, A. M. Stanalia,

211 Jefferson st, N«wark, N. 9 
Iždininkas, P. Vaicelfunaa,

88 Farlsy ava^ N«wark» M. *



HUMORISTIKA
f

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

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos salves kampo, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite vis»da laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
SENAS adresas:

Pavardė ir vardas..............................................................................................

No. Strvei,

v
KVGfry v? <■

Miestas ir va.su.a

*
NAUJAS ai»kksa>:

Pas ardė ir vardas

No. Sireet

M. Gallivan Co.
Užlaiko geriausį

Eliv, 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.

, RUSISZUI-AMERIKONISZKA
i LINIJA.
I . .Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir 
Amerikos, patarnaujanti su didžiau
siais. geriausiais ir greičiausiais par
tiniais dvišriubiais Laivais.

RUSSIA — 16,000 tonų. 
KURSK — 13.500 tonų.

CZAR — 13,000 tonų.
ROTERDAMĄ 
per 9 dienas

be persėdimo.
TANKUS IŠPLAUKIMAS

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

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

prie generališko agento

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

l 1 liepoj ę 
per 11 dienų 

be persėdimo.

Geriausi Lietuviški
FOTOGRAFISTAI.

5

I Akušerka II

I
Mųs dirbtuvė yra įrengta

( sulig naujausios mados, ap-

) rūpinta naujausiais apara-
!? tais. Padarom fotografijas
i kuopuikiausiai; malevojatn

) naturališkomis farbomis; iš
j mažų padidinant ir tt. Esant
j reikalui einam j namus foto-

;i grafuoti.
■;i J. Audrusis. Pr. Laurinaitis Co.

(Stanaičio galerija)
0| 453 Broduay, S<> Boston, Mass.

I

iŠ!

Pabaigusi kursąHumans Medical j j 
Cullege, Baitimore, Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą į Į 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi- ; į 
sokias rodąs ir pageibą invairiose į j 
moterų ligose. į >

6 l.oring st, -; 
arti E.'ir 7th st.

| SO. >ST< >N, MASS. J
M 4 M. iri J, M. Į. i-i MOK*

I| F. Stropiene

W. i’ y r
Suprato.

Juozukas parėjęs iš baž
nyčios: — Mama, kažin ko
dėl žmonės iš bažnyčios iš
ėję pirma duoną valgo, o 
paskui pypkes ruko?

Motina: — Matai, vaikeli, 
jie prie komunijos buvo, tai 
jiems taip reikia daryti, nes 
jie dievulį suvalgė.

Juozukas: — 0. tai jie 
duona užkemša, kad dievulis 
su durnais neišruktų.

Vargo duktė.

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

Pasarga; Kiekvienas ‘‘Keleivio’" skaitytojas gali žirot kada prenumerata 
už iaikrašsį pasibaidė tėmijau ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardes yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.-’i 1913 m. Kurių pavardes gale stovi s-4, 
tų penumerata i šs baigė su laikr. No.S ir turi atnaujmt ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipki! atidą ant 
šitų nurodymų ir matvdami savo prenumeratą išsibaigusia lut j atsiliej kitę.

Su pagarba “KELEIVIO’’ Administracija.

Redakcijos atsakymai. tų juos da padidinti, todėl 
męs nedrįsom jį talpinti ir 
gražinam atgal.

J. Ubagevičiui.
rimto straipsnio netinka, o

JUOZAPAS DRAGŪNAS 
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA

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

8 Stokes st., Providence,ZR. I.

Amerikos ūkininkui. — 1.
Pasodinus gerų obuolių bei ..... _
grusių sėklą skiepyt nerei- juoįų skyriui permaža hu-

Am

Visi velniai vyriškos lyties.
Jonas. — Kažin kokios 

velniai lyties, ar vyriškos ar 
moteriškos?

Petras. — žinoma kad 
vyriškos.

— Jonas. — Tai ką tu ga
li žinoti?

Petras. — Ogi aš girdė
jau, kaip kun šepšinskas 
per prakalbas Pittstone sa
kė, jog su jo parapijono pa
čia velniai gyvena.

Redakcijoj.
Redakcijon įėjo laiškane

šys ir padėjo prieš redakto
rių ant stalo laišką ir ak
menį kokios trijų svarų sun
kumo. Redaktorius nuste
bęs paėmė laišką ir rado ja
me štai kokį paaiškinimą:

”Mielas Redaktoriau: Jus 
vis darot man gėdą su tais 
savo ’nesvarbumo’ atsaky
mais. Taigi dar sykiu 
rankraščiu prisiunčiu 
akmenį dėl ’svarbos’.”

Nakties matymai.
Mokytoja: — Kuris pasa

kys, kokie yra naktį maty
mai?

Vaikai tyli.
Mok.: — Užuomiršos. Ne

jaugi neatmenat ką pereitą 
naktį matėt?

Viens iš vaikų: — Poną 
mokyttoją su tarnaite bu- 
čiuojanties.

Galėtų parodyt.
Teisme ėjo byla už muš

tynes. Nukentėjusio agynė- 
jas užklausė liudininko:

—Parodyk pagal prisiegą 
teisingai, kaip ten buvo?

— Atsiprašau, labai gra
žiai, nes to teisingai nega
liu... Jei bent tuomet, kada 
ponai teisėjai apsiimtumei 
lošti nukentėjusių roles.

J. Fisenka.

su
ŠI

Nesulauks.
Tėvas: — Vargu, sunau, 

sulauksi mano metų. 
Vaikas: — Gal ir taip, bet 
tėtė mano metų tai tikrai 
nesulauks...

Irgi apsigynimas.
”Ką batai, tai batai. Pen

kis metus ant kupros išne
šiojau ir da nė pikis batsiu
vio nuo kurkų nenusišėrė, 
gyrėsi senis savo sunui.

Kur gavo?
Vienas lietuviškas vertel

ga sako savo bėdinam drau
gui: — Matai, kad dievas 
duoda, tai ir turi gerą gyve
nimą.

— Gerai, bet iš kur dievas 
gauna? —užklausė bėdina
sis.

o V A *

kia, tik reikia persodint. — 
2. Prie smėlio kokių trąšų 
nedėtumet, 1 ‘ 
dirvos nepadarysit, nes smė
lis neužlaiko drėgnumo ir ja
me nėra tų minerališkų me- 
degų. kuriomis maitinasi 
augmenis. — 3. Kokie gy
vuliai ir augmenis geriausia 
tinka auginimui, tai pri
klauso nuo vietinių aplinky
bių : dirvos, klimato ir t.t. — 
4. Skiepams geriausia tinka 
paprastas mėšlas iš tvarto, 
tik patartina jį sumest į 
krūvą, o da geriau į tam tik
rą duobę, pepilant žemėmis. 
Paskui duot pastovėt taip 
kelis mėnesius, kad perdeg
tų. Sodindami skiepus pri
dėkite tokios trąšos ant duo
bės dugno, pridengkite že
me ir sodinkite skiepą, dėda
mi tos pat trąšos aplinkui iki

, pat viršui, tik iš tolo, kad 
nesiektų šaknų. Ir augant 

t skiepams reikia tankiai že- 
, mę apie juos išpurint, kad 

neužaugtų žolė, kuri suge
ria trasas. — 5. Vaistų dėl

■ pūdymo pušinių kelmų neži
nom Paprastai juos para
ku L drasko, kaip akmenis. 
— 6. Kad cementinis namas 
kenktų sveikatai, to męs da 
negirdėjom.

Dressmekerss'ui. — Mo- j 
kinkitės nors kiek taisykliš- 
kiau rašyti. Dabar sunku 
ir suprasti, kas norėta pasa- 
kvti.*

Exeteriečiui. — Laisva
maniai kovoja prieš tikėji
mą ir viską, kas tik su juo 
rišasi. Socijalistai gi kovo
ja prieš darbininkų išnaudo
jimą ir viską, kas su juo su
rišta. Kitaip sakant: lais
vamaniai nori paliuosuoti 
žmones iš dvasiškos vergi
jos, socijalistai gi — iš eko
nomiškos ir politiškos. Tai 
toks tarp tų dviejų partijų 
skirtumas.

Bumbalui. — Nieko svar
baus tamistos raštelije nėra, 
netilps.

K. Baltrunytei. — Sunau
dosime viską. Ačiū.

J. Lietuvninkui ir A. Kuri- 
laičiui. — Kadangi Baltimo- 
rėj tarp rubsiuvių dabar ki
lo nesutikimai dėl to nelai
mingo streiko ir kadangi ta- 
mistų straipsnis tų nesutiki
mų nė kiek nesumažintų, 
bet, kaip mums rodos, galė-

moro.
. . Kriokupiui. — Apie tą pa-

visyiena geros r tį kitas mums parašė pir- 
jmiau, todėl tamistos kores
pondencija pasiliks jau ne
sunaudota.

Vareniui. — Jūsų raštelį 
žymiai sutrumpinome, nes 

.aprašymas visų jūsų vietos 
gyvenimo smulkmenų užim
tų perdaug vietos, o nieko 

■svarbaus tame nėra: kad 
kunigai ardo darbininkų 
vienybę ir priešinasi apšvie- 
tai. tai visiems jau žinoma.

Fisenkai. — Už juokus a- 
įčiu, geresnius sunaudosim.

Pr. A. Jančauskiui.—Ver
timą Lermontovo tragedijos 

i "Ispanai” gavom ir prie pir
mos progos peržiūrėsime.

Mažutei Vargulelei. — A- 
čiu už žinutę, bet nuo kito 
gavo apie tai pirmiau.

L. J. Palauskui — Iškarpą 
iš anglų laikraščio apie muš
tynės katalikų bažnyčioj ga- 

i vom — ačiū. Kaslink to di
alogo, tai męs nieko neatsi
menam. Pajieškosim, gal 
būt rasime tarp kitų rank- 

‘raščių.
Jaunam Vilkučiui. — Męs 

negalim žinoti, kas rašo tei
sybę, kas meluoja. Tamsta 
sakai, kad Amsterdamiete 
meluoja, o ji sako, kad tami- 

ista. Todėl davėm abiem iš- 
■sireikšti ir to užteks. Jei 
leistume toliau ginčytis, vis- 
tiek dalykas nepasiaiškėtų. 
nes vienas kitą vadintumet 
melagiais ir daugiau nieko.

P. Grabauskui. — Juokai 
neblogi, ačiū.

R. židžiunui. — 
pluoštelį gavom, ačiū.

J. Shimbeliui. — Kas '■Ke
leivį” leidžia, tai tamista ga
li atrasti pačiam ”KeIeivij.” 
"Keleivio” leidėjai savo pa
vardžių neslepia, kaip tai 
daro kitų laikraščių leidėjai, 
prisidengdami visokių kom
panijų vardais. Tamista 
teisybę sakot, 
viui” ne tiek 
kiek skaitytojų užganėdini- 
mas, nes ir padidintas "Ke
leivis” eina už tą pačią kai
ną. Ką pliauškia apie "Ke
leivį” tautiečiai ir kunigai, 
męs apie tai nepaisom, nes 
musų skaitytojai gerai žino, 

i kad tie ”geradėjai” šmeižia 
"Keleivį” iš pavydumo, kad 

j jis taip smarkiai platinas.

Profesorius medicinos

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

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

Juoku

Tamista 
kad ”Kelei- 
rupi biznis,

Išaiškino.
Jis: — Ką tai reiškia žo

dis „dialogas?”
Ji: — Turbut ne ką kitą, 

kaip tik mudviejų pasikalbė
jimą, kada tu girtas pareini.

vHSalin su Nusiminimu!!
Grame fonas ant išmokeščio
Po 10 c. kasdieną.

Jaigu apsiimate mokėti po 10c. j 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš- i 
mokesčio labai dailų Gramafoną 
sykiu su 16 rekordais (32 kavai- | 
kais visokių dainų: valcų, polkų, į 
maršų ir t. t., kuriuos patįs išsi- j 
rinksite. Gerumas musų gramafo- : 
nų G VA RANTUOTAS, kiekvie
nam rašvta gvarancija. Išsiųsi
me naujus specijališkns rekor
dus: lietuviškns. lenkiškus, rusi, 
skus ir mažai-rusiškus. Rašyki 
te tuojaus, reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų įdėdami, kraso 
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COM V ERČIAI CO. 
233 East 14tk st., luYirt, N.Y.

LPoęTon 
PoCrori 
Doc IX

$50 TAU PREMIJOS.

I

i 
i 
į 

( >
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Parašyk numerius nuo 1 iki 
kiekvienoj duobukėj, taip, kad su
skaičius vieną bile kurią eilę gau
tum 20. Prisiuntus teisingą sudė
jimą, kiekvienam prisiųsim kredi
to čekį ant $50, kuris geras tik 
perkant 4 lotus, 10,000 ketvirtainių 
pėdų žemės, tik 10 mylių nuo di
džiojo New Yorko. Prekė tų lo
tų $119, tečiaus, kas turės tą mu
sų čekj, gaus tą lotą už $69. Iš
mokėt tik po $5 mėnesij. Norint 
geresnių informacijų ir mapų nuo 
žemės, rašykit ant šio adreso: (11 > 
OUTCALT REALTY CO. Dep. 8. 
111 Hudson st., Jersey City. N. J.

ir kitokius Rubus

8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon-

"SDeciai”

Safety Razor

i

Mašinukė Skutimui ir
7 šūviais Revolveris

Kad geriau išgarsint musų naujos mados auksinio* laikrodėlius ir supažin- 
dyt pirkiką su mųsų firma, am reikalavimo prisiunčiam kiekvienam gražų 
vidutinio didumo vyrišką laikrodėlį gvarantuotą aut 20 metų, su trimis luk
štais, turintį geriausius amerikoniškus vidurius, rūpestingai n u regu Ii uotas 
ir gerai laiko laika. To laikrodėlio žemiausia kaina $15.00, bet musu nuže
minta kaina #5.&5 ir apart to, dovanų dadedam DYKAI naujos sistemos 
skutamą mašinukę ir greit šaujantį 7 šūviais revolverį, gvarantuotą.

Nereikia mums iš aukšta prisiųst pinigų; męs Jums tikim. Iškirpk tik 
tą apgarsinimą ir prisiųskit mums, priduodamas Jūsų adresą, o męs Jums 
prisiųsim tuojaus Jums tą laikrodėlį su mašinuke ir revolveriu per expresą. 
Atsiimant, kada apžiurėsit ir radę viską gerai, užmokėkit agentui 95 už 
laikrodėlį ir parsiuntimo kaštus mašinukės ir revolverio. Alsiminkit! Sku
timo mašninkę ir 7 šūvių Revolverį duodam Jums visai DYKAI, kaipo dova
ną; Jus užmokat tik už laikrodėlį kaipo atlyginimą už tai prašome pagar
sint tarpe Jūsų visų draugų. Rašykit mums tuojau ir adresuok taip: (11)

UNIVERŠAL COMPANY
62 N. Dearbon street, Dept. 14, Chicago,1 III.

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

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

turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, I 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų t 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų { 
gromatoma rašyti su puikiausiai* apskaitymais ir dainomis, su drukuo- ! 
tais aplinnk kon vertai s, tuzinas 25c., penki tuzinai už Sl.oo. Reikalauki- t 
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen- { 
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų: <

W. S. WAIDELIS I
112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.J

Duokit pasiūt mums! į
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

S’nigų ir turėsite gražius rubus. 
ęs imam materiją iš gerųjų fir

mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Oierkotus | 

pigiausiai ir gerai. * 
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas. 

Jeigu nuritu turėt genis rubus pi- 
gei, tad ateikit pas irus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

Telefonas: So. Boston, 21013.

LABAI DIDELE
DOVANA

DĖL LABO VISUOMENES 
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo išradimai ir ką 
reikia daryti apsirgtus, taip 
pat aaip ir kur išsigydyti, ly
giai ta kiiyjra ‘ DAKTARAS” 
Parodo, kaip nuo ligų apsisau
goti.

OOC TOK 
pocaoee' Po C. roiV DOCTOK

ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir Išradimo 
geriausio budo jrydymo, pripildyta tokia puikia medega, 
kad kitose, iki šiol išėjusiose lietuviškose knygose, to ne
gali ma rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.

ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokių ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsi
reiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip-pat apie moteris 
telpa daug.

ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS" dikčiai aprašo, atidengiant daug paslaptybių, apie ge
riausius smagumus ženybicio gyvenimo ir taip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir kaip 
būti laimingu.

TOJ KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pamokina kaip vyrus taip ir moteris, kas būtinai 
kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems taip ir jauniems, žanotiems ir nevedusiems.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygo yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti, tai 
mokantis, kuris dar neturi šios knygos, su didelis ttkvata perskaitys tiems garsiai, kad galis 
daug visko prisiklausytu Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turtti. kuris 
tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi ir tt.

KNYGA "DAKTARAS" yra paveiksla s illiustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, iš
aiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir sergantiems. Tik perskaičius tų 
knygą patirsi. ko čion negalima parašyti ir dažinosi visą teisybę.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstu, roma- 
tizmo. odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronebitis ir limpančias ligas; taip-pat apie moterų nes
veikumus ir kitas visokias ligas nuo saužagystės. sėklos nubėgimo ir tt.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie gy
dytojo. reikia būtinai perskaityti knygą "DAKTARA S".

ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.

NORS TA KNYGA “DAKTARAS” LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams 
ją išleido Pbiladelpbijos M. Klinikas dėlei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės dovanai 
kuris tik prisius kelias Štampas už prisiūti tim o kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia ra- 
Syti adresas taip:

The Philadelphia Medical Clinie
1117 Walnut st., - Philadelphia, Pa.
V tRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki o nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu taip f raštu (lietuviškai) gali atsišaukti p rie tikrų profesionališkų Daktarų Kliniko. Ateinančius 

priimama šiomis valandomis ofisą
kasdien nuo 10 iki I po piet. Medelio) nuo 10 iki 1 Utarn. ir Pštn. rak. nuo t iki • vaL



KELEIVIS

■" IReikale Lietuviški Drugys-
7

čiy Sąjungos D. N. Y.
D-jų Sąjungos konferen

cija atsibus nedėlioj, 1 d. ko
vo, š. m., 2-rą valandą po 
pietų, po No. 101 Grand st., 
Brooklyn, N. Y. Gerbiamie
ji delegatai, kurie esate iš
rinkti nuo draugijų į sekan
čią konferenciją, malonėkit 
pribūti ant paskirtos valan
dos, nes turėsim daug svai- 
bių reikalų; prie to bus iš
duotas raportas iš darbų 
slaptos komisijos, kuri ko
voja už prašalinimą niekšų.

Dienos užregistruotos y- 
ra šių draugijų:
Aido Choras..........kovo 7
L. S. S. 19 kuopa .. kovo 14 
Lietuvių Gimnastikos

Kliubas .... Balandžio 18 
Lietuvių Apšvietos bal. 12 
L. S. S. 19 kuopa baland. 25 
Liet. Apšv. d-tė gegužės 2 
D. L. K. Gedemino biržei. 20 
Liet. Gimn. Kliubas birž. 27 
Liet. Kel Pas. D-ja liepos 4 
D-tė Šv. Kazimiero liepos 11 
Liet. Kriaučių 54 sk. liep. 25 
D-tė Šv. Jurgio rugpiučio 1 
Liet. Am. Uk. Kliub. rugp. 9 
Liet. Gimn. Kliub. rugp. 23 

Gerbiamos draugijos, ku
rios da nesate užsiregistra
vusios, o manot ką nors ren
gti. malonėkit pranešti L. D. 
S. D. N. Y., sekretoriui Ste
ponui Karveliui,

127 Grand st, 
Brooklyn, N. Y.

1 Tiesu Patarimai.

N. Bubelienė. — Mirus vyrui, 
arba kokiam kitam giminaičiui, 
už kurių mirtį norima gauti pi
nigai arba kitoks turtas, būti
nai turi būt teismo paskirtas ad
ministratorius. Administrato
rius yra visada po kaucija, ir už 
savo veikimą atsako prieš teis
mą. Jis surenka visą mirusio
jo turtą, paima pinigus iš ban
kos, susitaiko su kompanija, ir 
tam panašiai. Surinkęs pinigus 
jis pirmiausiai turi apmokėti vi
sas skolas, o likusius pinigus a- 
tiduoda paveldėjams (nasled- 
ninkams). Paveldėjais pagal 
šios šalies tiesas yra vaikai, pa
ti, o tokių nesant, tėvai; jei vai
kų, pačios ir tėvų nėra — tada 
broliai, seserįs, jei ir tų nėra — 
dėdės, pusbroliai. Bet jei vaikai 
ar pati, ar tėvai yra, broliai ir 
seserįs ir kiti giminės prie na- 
bašninko turto nieko netur. Ad
ministratorius išmoka pinigu* 
tik po metų, nes iki metų skoli
ninkai gal atsišaukti. Bet pa
gal savo nužiūrėjimą jis dėl sko
lininkų gali pasilikti tik dalį su
rinktų pinigų, o jei mato, kad 
jų nėra, užmoka visus. Bet jei 
išmokėtų pinigus, ir atsirastų 
skolininkai, tad jis turėtų iš sa
vo kišenės išmokėti.

Todėl ir jus administratorius 
pinigų nemokės visų pirm me
tų, ir jo priverst negalima. Jus 
vyro brolis netur jokių tiesų 
prie tų pinigų, o draugystė turi 
posmertinę išmokėt administra
toriui, ir netur jokios tiesos pa
silikt sau ar užmokėt saliuninin- 
kui skolą. Jei skola yra, sko
lintojas turi kreipties pas admi
nistratorių. Jei draugystė už
mokėtų saliunininkui, ji antru 
sykiu turės mokėt administra
toriui, ne kad loska.

Į

C. S. Boben. — Miesto valdžia ar
ba tam tikros labdaringos įstaigos 
duoda duoną žmogui tik tada, kada 
gręsia bado pavojus. Bet jei toks 
žmogus yra ateivis, nepragyvenęs A- 
merikoj 3 metų, gal sugrąžint į se
nąją tėvynę. Reikia atmint, kad A- 
merikos miestų valdžia nėra tam, kad 
iš viso pasaulio suėjusius vargdienius 
maitintų, nes yra ir čiagimių pavar
gėlių. Bet jei žmogus ima pašelpą iš 
miesto, o turi pinigų bankoj, tai jis 
netik kad elgias negerai, bet išsiaiš
kinus gali būti kriminališkai baudžia
mas už "obtaining money or propertj 
under falše pretenses.” Bankos ne
rodo knygų niekam, nė miestui, bet 
jei sužinos kokioj bankoj, tad teismu 
privers parodyt, kad tokio žmogaus 

7 pinigus turi.
' Nekrikštytų vaikų metrikas galima 

gaut iš miesto raštininko to miesto, 
kur vaikas gimė. Amerikoj iš 100 
vaikų vargiai 40 yra krikštytų; 
pas lietuvius tebėr ta "mada.”

Leo Skerstonas. — Kur šliu
pas dėjo surinktus pinigus dėl 
kokio ten veikėjo iš Sibirijos pa
bėgimui, tik šliupas žino, ir jus 
kaipo aukavęs jo paklauskit.

Teofilius Dūda, buvęs kasie- 
rius Rev. šelp. Komiteto, dar 
turi j $65 neišsiųstų pinigų, ku
rie buvo paskirti ,rodos, Kanki
niams. Aš klausiau jo kelis sy
kius, kodėl jis nesiunčia kur rei
kia, jis tylėjo. Taip ir stovi.

tik

IS. Keleivis. — Jei žmogus pa
ima daiktus ant išmokesčio ir 
neužmokėjęs parduoda, jis 
minališkai prasižengia, nes 
yra vagystė, ir bausti gal 
prastai iki dviejų metų.

kri-
tas
pa-

Tautietis. — Kiek aš patėmijau, 
cijalistai visada užsilaikė maž-daug 
džentelmoniškai, kaip laikraščiuose, 
taip ir prakalbose, kad reikėjo susi
kirst su savo priešais. Bet nė kata
likai, nė tautiečiai savo netikusios 
taktikos netnainė: keikė socijalistų 
laikraščius, ragino neskaitvt ”tu 
šl-mštų." plūdo nepatinkamus soci- 
jalistvs labai negražiu budu ir tam 
panašiai. Tik paimkime Šliupo išsi
tarimus: "benkartai," "išperos," "bu
liai” ir t. t. Todėl ir socijalistai pri
versti griebtis už to paties, nors ne
labai pagirtino kovos budo. Ir todėl 

|^už patarimą nešelpt tų nešvarių laik
raščiu, arba už priminimą Šliupui apie 
atskaitas rinktų Lietuvos Demokra
tams pinigų, arba už prisiminimą Sir
vydui ir Olszauckui apie T. M. D. kny
gutes. netik kad nėra galima teismo 
šauktis, bet nė etiško nusidėjimo ne
matau.

Sv
J. W. R. — Apie tokią socija- 

listu koloniją ”Crystal Springs” 
Floridoj man neteko girdėt. Ar 
nebus tik čia apsukrus žemės 
pardavinėjimo agentėlio apgar
sinimas? Nepirkit žemių nema
tę jos. Daug lietuvių sukišo sa
vo pinigus Į nematytas "kolioni- 
jas” Texas, Kansas, Michigan. 
Net musų Chicagos ir Brooklyno 
tautiečiai pardavinėjo farmas e- 
žero vidun j.

K. — Jei norit veid- 
užsidėt, jokių pave- 
tam nereikia, taip 
dėl kriaučystės, sta- 

Taipgi ne-

Juozapas R. - 
rodžių dirbtuvę 
linimų (laisnių) 
kaip nereikia ir
liorystės ar kito amato, 
reikia ir ant išdirbimo nesvaiginan
čių gėrimų. Reikia tik susitaikyt su 
miesto reguliacijomis kaslink dirbtu
vių užlaikymo, t. y. kaslink apsaugo
jimo nuo expliozijų, sveikatos, šva
rumo, ir tam panašiai. Tie padavadi- 
jimai yra vietiniai, ir apie tai da- 
sižinosit nuėję pas miesto raštininką 
(city derk).

Ig. Rasinskis. — .Jei sugavot pačią 
rašant meiliškus laiškus pas kitą vy
rą, nenusidėjai prieš tiesas suduoda
mas jai į kailį, nors fiziškas baudi
mas kad ir už tokius dalykus yra bis- 
kį kaip ir barbarizmo palaikai. Jei 
žinot, kad ji gyvena su savo meilu
žiu, ji netik kad negali persiskyrimo 
(divorce) gaut, bet jei galit darodyt 
sugavus ją, ji ir jis gautų pasėdėt už 
paleistuvavimą.

M. Kalaski. — Moteris,, kuri tekė
dama už vyro įnešė į gyvenimą 200 
rublių, ir dabar gavo atsiskyrimą ir 
ištekėjo už kito, negali tų pinigų gaut 
atgal. Už tai jos duktė su pirmuoju 
vyru turi teisę prie to gyvenimo, taip 
kaip ta moteris, jos motina, kad butų 
mirusi.

Ona V. G. — Jus tėviškė yra ant 
dieduko vardo, kuris yra miręs, bet 
gyva tebėra jus motina ir daugiau 
vaikų nėra, kaip tik jus. Ta žemė 
priklauso, pagal tiesas, jums, bet 
motinai turi būt duotas iš jos užlai
kymas. Idant galėtumėt ją parduot, 
reiktų pirmiausiai, jei pati negalė
tum važiuot į Lietuvą, padaryt do
viernastį ištikimai ypatai. kuri tą že
mę užtvirtintų ant jūsų vardo, kaipo 
vienintelės teisotos paveldėjos. Tada 
galėsit parduot. Pakol kas, nors ta 
žemė ir yra aktuališkai jūsų, bet ko. 
popieriai ne ant jūsų vardo, jus netu
rit ko parduot, nes raštuose ta že
mė priklauso diedukui.

Dr.F. MatulaifGEROS OEGilNES

NORTH GERMAN LLOYD
2 KATALIOGAI DYKAI!

4

jodo E. nolan

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI

1A

495 Broadway, So. Boston.
Valandos:

Šuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėtiems iki 3 vai. po pietų.

i

SENI VYNAI Ir
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431 Laivas 1,306,819 tonų

TURINYS:
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brangiausi žmogausVyrai, ar turit SAKĘ?

\\tuiititi

—X.itnv ^ra.<C\Stc. A.«- ji'

kolbM

lytiškų ligų
kirmėlių...

.M 

.55 
.50

1.00 
.25 
.10

3 00 
.25
.25
•M 
.25

SOc. ir L 00

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

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną

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

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & CO.
Užtvirtinti agentai

Boston. Mass

Sjvecijališkas pardavimas per šį men.
Sudėjimas No- 5. 
Bunka Goldenxxxx Rye VVhy

1 ,, Cognac Brandy **• i
1 ,, Višniovka m z
1 ,, O.~-ge NVine m E

4 Pilnos kvor’os $3.50
Sudėjimas No 8.

1 Bunka Kentucky NVhy
1 ,, (’alifornia B raudy • «
1 ,. Višniovka
1 ,, Spaniškas Port NVine

pilnos kvortos $.300 kaina.
Tie yra geri Gervinai ir pigus 

bet neprasti.

H. L GOLDEN & CO.
laportmtojal Ir Daugumoj Llklarlii Parduotoji.

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

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

į/ięii lietuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koucertinkų, klernetų ir 1.1

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

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

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

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

Iglametė praktika ir skaitlius 
išgydytu ligoniu yra mano liūdi 
jimu.

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

VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
8:30 vakaro.

Šventadieniais: nuo S ryto iki 12 
vai. dienos.

Susikalbu jūsų kalba. (8)
1827 Blue IslandAve.

Tniaingiausia ir Gnrianria

A PTIEKA
Bntaiaom Raenptoa an di

džiausia atyda, nežiūrint ar M 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
Gyduolių galit* gauti, kokias tik 
pasauli jo vartoja, taipgi visadon 
randasi lietuvis aptiekoriui 

P. JATULOVIČIUS.

EOVARD DALY, savininkas 
18 Broadway, S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs par ekspresą gydnlei pri- 
ji^aim.

Joe Bruckas. — Jeigu kas miršta ir 
nepalieka testamento, reikia kad teis
mas aprinktų administratorių, o 

i surinks mirusiojo turtą ir atiduos 
timiausiems paveldėjams. Niekas 
gali nieko pasisavinti, giminės ar 

I giminės, be teismo, jei kas prisisavi
na, gali būt nubaustas, kaipo vagis. 
Jei jus dėdė mirė ir paliko farmą Mi
chigan valstijoj, tad to turto niekas 
negali "užgyvent” iki 20 metų. Nu
važiuokit, paimkit vietinį advokatą, 

. tegul aprenka jus administratorium 
ir darodžius, kad jus esat artimiausis 
giminaitis, teismas aprašys ant jus 

;turtą.

C. M. Kibart. — Laivakortė dabar 
iš Eidtkunų į Chicago kaštuoja šiaip: 
per Prusus $5.00, per vandenį $22, 
pirtis $1.25, Amerikos taxas $4, nuo 
prieplaukos iki Chicagai — $13.45. 
Viso — $45.70. Jei tas "tautiškas” 
bankierius paėmė 54,00, tad reiškia, 

jis paėmė daugiau kaip kad rei- 
Per teismą galima butų atimt, 

advokatai daugiau kaštuos, kaip 
gausi; taigi perkant šifkortę

kad 
kia. 
bet 
kad
riau eit pas teisingesnę įstaigą.

A. Pupenis. — Jei porą sykių 
žiavot iš Lietuvos į Ameriką, tad 
mes reikaluose laikas skaitysis nuo 
tada, kada paskutinį sykį išvažiavot 
ir palikot savo dalį be globos. Mirus 
jus broliui, ir nenorint važiuot į tė
viškę pasidalint žemę, išduokit dovier
nastį ištikimai ypatai, kad už jumis 
galėtų stot ir atlikti tai. Tas bus ge-

G. T. Polaimo. — Jus išvažiavot 
neatitarnavę kariumenės, ir apsivedę 
čia norit siųst pačią Lietuvon ant tū
lo laiko. Išduokit jai doviemastį ir 
ji parvažiavusi galės atjieškoti jūsų 
dalį taip kaip ir jus patįs. Jus bro
lis taipgi gal padaryt doviernastį sa
vo pačiai, kuri yra Lietuvoj, ir taip 
jūsiškė parvažiavus pasidalys. Arba, 
jei susitaikot. judu su broliu čia A- 
merikoj galit padaryt dokumentą ir 
užtvirtinus pas konsulį viskas bus ge
rai.

J. J. Zem. — Jau aš, rodos, nekar
tą rašiau šiame skyriuje, kad nežiū
rint kur ir kaip neišsipravardžiuotų 
žmonės, jei tas nėra ant gatvės ir 
negriauna žmonių ramybės, už tai su- 
areštuot negalima. Jei žmogus yra 
nuskriaustas, turi paduot į civilišką 
teismą ir darodyt, kad jis per tai tu
ri nuostolius. Kur dingtų teismai, 
jei kiekvieną moterų išsipravardžia- 
vimą ar diskusijose neapsvarstytai 
numestą žodį reiktų perkratinėt

Keleivio Kalendomis
1914 metams jau atspauzdintas.

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės 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, eiles 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 stabmeldžiai 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 laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

V®

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

nereikia) ir užadresuokit:
Keleivis,” 28 Broadway, So. Boston, Mass.

Niekur taip 
gerai ir pui
kiai nepada
ro paveiks
lus kaip lie
tuviškas ar-
ristas Mon- 
telloj.

Deito vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo
tautietį nusitraukt paveikslus, o 
išrodvsit da gražiau kaip gyvi. 
Pasiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: * (7)

J. TAUKEVIČIA
727 S. Main st.. Montello. Mass.

PROF OWEN yra 
vienatiniu specija- 
listu. kuriuom ga
lima patikėt ir pa
vest J ūsų TURTĄ, 
t. y. sugrąžinimą 
sveikatos. Jisai sa
ko. kad visai ne 
reikia būt ligoniu. 
Jis savo 31 metų 
praktikos didžiau 
šiam ligonbutyj 
The Great Hospi- 
tal of London. taip 
išsilavino, kad da

bar nėra jau ligos, kurią jis negalėtų iš
gydyti. gvarantnoja jis ir išgydo viso
kias ligas: Paprastas, užsisenėjusias 
chroniškas ir veneriškas. kaip moterų 
taip ir vyrų.

Dėlto, jeigu sergate kokia nors liga, 
tai nekentėkit ir aprašyk it aiškiai, o jis 
jums pasakys kaip užsilaikyt kad grei
čiau išgytu m: nes kas jam, kaipo profe
soriui yra galima to negali padaryt pa- 
pastas daktaras. Laiškus adresuokit 
taip: (11)

Jau* buvo viso- ! 
kiy SzakiŲ, bet į 
tok; Szakė, ku- ; 
ri kaso kunigų i 
pašones ir kapi- jį 
talistų pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

Tai yra mėne
sinis didelis juo
kų laikraštis, su 
daugybe gražių 
paveikslų. “Ša
kę” skaityda
mas jauties taip 
linksmas, kaip

PROF. OWEN M. 0.
221 E.17st,Dep.E,NewYnri(, N.Y. 
Priėmimo valandos: Nuo 10 ryto ik: 5 
vakoro. Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
10 ryto ini 8 vakaro. Nedėliomis ir šven

tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Džian Bambos saliune skunerį ištuštinęs. Szakėjtalpi- 
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:

“ŠAKE 9 9

1607 N. Ashland St. Chicagro, III.

HAMBURG-AMERICAH UNIJA
Didžiausia Garlaivi) Kompanija Sviete.
Vienatinė tiesioginė linija 

-------tarp-------  
BOSTONO ir HAMBURGO 

Aprūpinta dideliais ir parankiais 
dviemšriubiniais pačtiniais laivais.

Paiki TREČIA K LESA, Pigi kaina.

Įtaisyti visoki naujausi apsaugojimai 
Laivai išplaukia iš

Ne* Yorko, Philadelphia ir Baltinores 
--------  tiesiog į --------  

Hamburgą
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN U NE 
007 Boylston street, Boston, 

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

Popas ir Velnias.

Toj knygutėj telpa ir Adomas 
su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. ’ Daugiau juokų, negu sa- 
liune alaus.

Vlnnatinis leaUžkM

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

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 pritirimn 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas................... $1.00
Gyvasties Balsamas....................... 75
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 100 
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 100 
Kraujo Stiprintojas...............
Nuo kosulio................ 25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos........ 10c. ir
Pigulkos dėl kepenų................
Blakių naikintojas...................
Dėl išvarymo soliterio. . — . • • 
Anatarinas plovimui........• 
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis.........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lasai........

Spedjališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 21c.
Taippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
(^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymaii^l 

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

Jtigu jonu brangi yra jnsų sveikata, tai toojaos reikalaukite gydaolių, rašydaal orte 
ĮHjląOTkyBarni j LlCtuVliką A f> tieką.

VINCAS J. DAUNORA,
MS Bedford Avmmm Kaopm Norta M. gatve* Brooklyn, N. Y. g

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .25
Nuo kojų nuospaudų 10c 
Nuo dantų gėlimo, 
Nuo peršalimo..... 
Plaukų stiprintojas-----

, Linimcntas arba Expelleris 
Nuo niaukų žilimo 
Nuo Reumatizmo.. 
Nuo lytiškų ligų.. 
Nuo dusulio..........
Nuo j___
Antiseptiška mostis, 
Nuo viduriavimo..
Kastorija dėl vaikų. 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

35c



KELEIVI S

Iš Amerikos.
Senelė Jonės serga.

Denver. Colo. — Brutališ- 
kas kapitalistų valdžios pa
sielgimas su 80 metų senele 
Jonės, pagriebimas ir prie
varta ištrėmimas iš streiko 
apygardos, paskui areštavi
mas ir uždarymas kalėjiman 
visai pakirto jos sveikatą ir 
dabar ji randasi ligonbutije. 
Užslėpė svarbias statistikas.

IVashington. — Tik dabar 
čionai paviešėjo, kad cenzo 
biuras užslėpė prieš visuo
menę labai svarbias kasyk
lų statistikas, kurioms su
rinkti valdžia išleido tūks
tančius dolerių. Sakoma, 
kad kasyklų kompanijos no
rėjo, kad tos statistikos bu
tų sunaikintos, nes jų aps- 
kelimas butų parodęs visuo
menei kiek atsieina iškasi
mas anglies, cinko, vario ir 
metalų, ir tas butų svarbiu 
faktu darbininkams ginčuo
se su kapitalistais. Taigi 
kapitalistai ir pasirūpino, 
kad šitos statistikos neišvy- 

'stų šviesos, ką cenzo biuro 
direktorius demokratas 
Harris mielai jiems padarė. 
Jis apskelbė tik tokias skait
linės. kurios naudingos 
kompanijų reikalams, pavy
zdžiui, kiek kasvklu savi- 
ninkai turėjo išlaidų, kiek 
išmokėjo darbininkų al
goms. kiek kasyklų pageri
nimams ir t.t.

Šita švindlerystė išėjo aik
štėn tik dabar, kada kongre
so paskirtoji komisija pra
dėjo tyrinėt Colorados ang
liakasių ir Michigano varia- 
kasių streikus. Komisijai 
prireikė statistikos skaitli
nių apie tų kasyklų augimą, 
o jų nėra.
Coloradoj rado radijumo.
Denver, Colo. — Iš čia 

tuojaus bus išsiųsta Į New 
Yorką 12 tonų smalinės 
blendos, kurioj randasi radi- 
jumas. Atskyrus radijumą 
nuo blendos jo busią apie 
$144,000 vertės.
Kraujo praliejimas katalikų 

bažnyčioj.
Kaip katalikų dvasiškija 

yra agresiviška ir kaip ją 
remia kapitalistiškoji val
džia, tai parodė da syki So. 
Bend. Ind., lenkų bažnyčioj 
atsitikimas už pereitoj ne- 
dėlioj, kada dėl vieno kuni
go 7 žmonės tapo sunkiai su
žeisti. o apie 100 lengviau. .

Metai tam atgal. į So. 
Bend. Ind., lenkų parapiją 
likos paskirtas kun. S. Grau
ža. Bet žmonėms jis, ma
tyt, buvo jau gerai žinomas ( 
ir jie atsisakė ji priimti. Jie 
užkalė bažnyčios duris, lan
gus ir pasakė, kad tolei baž-; 
nyčios neatidarys, kol vys
kupas neduos jiems kito ku
nigo. Bet vyskupui tas ne
patiko. kad jo avinai taip 
daug sau pavelija protauti | 
ir drįsta reikalauti geresnio i 
kunio. Ką jie. mulkiai, ga*: 
Ii žinot apie kunigo gerumą 
ar negerumą! Jie turi būti 
užganėdinti tokiuo kunigu, į 
koki jiems teikėsi paskirti 
vyskupo malonybė. Todėl 
jis ir pasiryžo priversti juos 
nusilenkti prieš tą kunigą. 
Jei nekitaip, tai su valdžios 
pagelba. Ir štai 15 vasario 
25 policmanai su šerifu 
Swansonu nriešakije veda 
kunigą Graužą bažny
čion. Apie 2,000 lenku, vy
rų ir moterų, užstojo kelią, 
kad neįsileidus nekenčiamo 
kunigo savo bažnyčion. Po
licija išsitraukia lazdas ir 
pradeda lieti žmonėms per 
galvas. Pasipvlė kraujas. 
Žmonės susijudinę, kad dva
siški ia taip niekina bažny
čia. surengdama kraujo pra- 
lieiima. da tvirčiau ėmė lai- 
kvties. ir da smarkiau pra
dėjo kristi ant jų gaivu po
licijos lazdos. Muštvnės 
traukėsi anie 2 valandas. 
Žmonos laikėsi iš paskutinio, 
bet plikomis galvomis prieš

lazdų smūgius neatsilaikysi. 
Ir su viršum 100 žmonių li
ko sužeistų, septyni labai 
sunkiai.

Meteoras tik nepataikė 
į laivą.

Xe\v York. — Atėjusio 
čionai laivo "Lapland" pasa- 
žieriai pasakoja, kaip vieną 
vakarą nupuolė iš dausų 
šviesiai degantis meteoras 
ir su didžiausiu užimu pasi
nėrė jūrėse šalia pat laivo.
Uždraudė rodyti variakasių 

streiką.
"The Mihvaukee Leader" 

praneša, kad stambaus kapi
talo interesai uždraudė ro
dyt judamuosius paveikslus 
iš variakasių streiko. Mat 
paveikslai nemeluoja, paro
do viską, kaip yra. o kapita
lai nenori, kad visuomenė 
žinotų, kaip Michigan vals
tijoj yra.

Apiplėšė traukinį.
Birmingham. Ala. — Iš 19 

i 20 vasario naktį netoli nuo 
čia apiplėšta New Yorko 
traukinis. Plėšikai pagrie
bė $260.000 ir pasislėpė. Vie
nas konduktorius ir du pa- 
sažieriu, kurie norėjo plėši
kams priešinties. likos nu
šauti ant vietos.

Plėšikai atsisėdo trauki
niu Burlingtone. Jie važia
vo rūkomam vagone iki pri
sirengė prie užpuolimo. Tuo
met užsirišo sau ant veidų 
skepetaites ir su atkištais 
revolveriais ėmė plėšti pa- 
sažierius. Visi beveik pakė
lė rankas.

4 užmušta, 28 sužeista.
Indianopolis. Ind. — Susi

mušus dviem karams. 4 žmo
nės likos užmušti, 28 sužeis
ti.
Milicininkai vagia ir spardo 

vaikus.
Trinidad. Colo. — Vienuo

likos metų vaikas pasakė ty
rinėjimo komisijai, kad 10 
vasario du milicininkai la
bai jį suspardė, kada jis no
rėjo ginti mažesnę savo se
sutę ir broliuką. Darydami 
kratą tie milicinikai pavogė 
jo vyresnio brolio $200.

I

Kearny, N. J. —Tūlas S. 
Skursna rašo “Keleivio" No. 
6, kad E. Newarke L. S.S. 
161 kuopa parengė prakalbas 
9 sausio paminėjimui, kad lai
ke prakalbų kilo triukšmas ir 
kad tik drg. Žolyno kunigiš
ko stiliaus kalba nuramino 
žmones. Netaip buvo. Visų 
pirmiausia, minėtoji kuopa 
yra iš Kearney, N.J., o ne iš 
E. Newarko; paskui, publika 
jokio trukšmo nekelė, tik 3 
girti vyrukai nerimavo ir drg. 
Žolyno kalba visai nebuvo 
“kunigiško stiliaus.” Aukų 
kankiniams surinkta ne $2.65 
o $2.86. 161 kuopos narys.

Hudson Mass.—Čionai pra
dėjo vaikščiot kokie tai agen
tai ir kalbinti žmones, kad va
žiuotų į Mihvaukee, Wis., į 
čeverykų dirbtuves, sakyda
mi, kad darbas gvarantuotas 
per 50 sąvaičių į metus su $4 
alga į dieną. Pragivenimą 
kompanija duodanti dykai. 
Lietuviai tegultam netiki,nes 
tai apgavystė. Tenai ant vie
tos šimtai žmonių vaikščioja 
be darbo. N. Sosnovskis.

ragino skaityt knygas ir lai
kraščius, liepė mylėt savo 
tautą ir tėvynę ir susitaupi- 
nus pinigų grįšt į Lietuvą.

1 Abelnai imant. Kemėšio pra
kalba visai nepanaši ant be
pročio kapucino, nors 21 va
sario. kalbėdamas Cam- 
bridge’iui gana kunigiškais 
žodžiais išbarė susirinkusius 
už skaitymą pirmeiviškų lai
kraščių. Pabaigus kalbą 
kun. Kemešiui, norėjo ši-tą 
pasakyt ir klebonas Tamo
šius Žilinskas, bet vos pradė
jo kalbėt, publika ėmė plot 
be pertrūkio rankom, svetai
nėj pakilo klegėsis ir turėjo 
pert raukt kalbą neužbaigęs. 
Reikia patėmyt, kad betvar
kę sukėlė geri parapijonai 
ir "vėžininkai,” galima net 
vardais butų nurodyt. Bet 
kodėl geri katalikai taip pa
sielgė su savo klebonu, neži
nia. Čia veikiausia tai vai
siai paties kun. Žilinsko, ku
ris pastaruoju metu per sa
vo pamokslus skelbdavo. 
Kaip ten nebūtų, vienok toks 
pasielgimas negražus, jau 
metas ir parapijonams su
prast. kad tuomi tik patįs 
save žemina, o ne kalbėtoją.

Reporteris.

LIETI’VI AI!

White star Linija per Bostoną.

i
Ii

K

mą. Du syk važiuota ant 
turgaus (marketo) mėsos ir 
tai apie vakarą jau pritruko. 
Darbininkai per visą dieną 
dirbo sušilę ir neturėjo lai
ko net pavalgyt. Nuo pat 
ryto iki duris užsidarė krau
tuvė buvo pilna ir pilna žmo
nių. Parduota ta diena už * v fc.
$440 su viršum. Pradžia la
bai gera.
Užveizda, J. F. Pašakarnis.

Lietuvių svetainėj perei
toj nedėlioj buvo Lietuvos 
Dukterų D-jos prakalbos. 
Kalbėjo Bagočius ir Michel- 
sonas. Beto, "Birutės Kan
klių” choras .padainavo, o 
Andriušaičiutė ir Skersto- 
niutė deklamavo. Žmonių 
buvo pilnutėlė svetainė ir 
prie Lietuvos Dukterų drau
gijos prisirašė. rodos, 115 
naujų narių. Tai pirmas 
toks atsitikimas So. Bosto
ne. kad ant syk prie draugy
stės prisirašytų tiek narių.

Lietuvos Dukterų draugi
ja yra susitvėrus ant laisvų 
pamatų, priima moteris ir 
vyrus, ir, kaip matos, turi 
didelę ateitį.

Lietuviai, neužmirškit, ; 
kad 7 d. kovo Dudley st. 0- 
perą House bus statoma tra- : 
gėdija "Nihilistai." Kas no- : 
ri matyt, kaip buvo užmuš- : 
tas caras Aleksandras II. te
gul nuvažiuoja pažiūrėt to : 
perstatymo.

Du katalikai vaikinai, Ni- 
šan Aprahanian. 16 metų 
amžiaus, ir Nanug Garabe- 
dian. 17 metų, abudu armė
nai. užmušė anądien vieną 
turką už tai. kad tas ižeidęs Į 
jų kryžių, žmogžudžiai a- 
reštuoti. Katalikų kunigija 
už juos, užsistoja: sako, jų 
negalima bausti, kaipo žmo
gžudžių, nes jie gynė savo ti
kėjimą.

Na. o jeigu koks muzul- 
manas gindamas savo tikėji
mą užmuštų katalika, ar ir j: 
tuomet katalikų kunigai: 
taip pat sakytų?

Senai jau Bostonas neat- ■ 
simena tokios žiemos, kaip ji 
šįmet. Ir šalta, ir sniego ga- • 
lybės. Ant ju>lue H iii prisni- ■ 
go 22 coliu storio sniego. Ir 
pačiam Bostone vietomis i ■ 
sunku per sniegą išbristi.

—
Chelsea’s policija pereitos P 

subatos vakare areštavo 42 
vyru vienoj uolinėj, kur lo
šė iš pinigų. Pats savinin- • 
kas iššoko per langą nuo an
trų lubų.

D. L. K. Vytauto 
susirinkimas atsibus 
nančioj nedėlioj 1_ 
(March) 1914 m. 
Labdarystės svetainėj, 
lonėkit visi atsilankyti.

Pirm. N. Januška.

Seredos vakare 25 vasario 
socijalistų svetainėj atsibus 
Birutės Kanklių choro susi
rinkimas. Visi choro nariai 
turi būtinai atsilankyti. 

Pirm., N. Januška.

Ei, VjruL, risi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerj Restauraciją, 
sokios rūšies Alaus, Degtines, 

V juo ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadvaj ir 259 D streets, 
SO. BOSTCJL KASS.

Kosulys

Naujų metų diena, kaip 
matos, ateitije bus legališka 
šventė Massachusetts valsti
joj. Airiai katalikai įnešė 
legilaturon tam tikrą suma
nymą ir 17 vasario žemes
niam legislaturos bute tas4 
sumanymas 133 balsais prieš 
76 primta. Dabar tik reikia, 
kad augštesnis butas (vals
tijos senatas) jį priimtų ir 
gubernatorius užtvirtintų, 
kad sumanymas liktų įstaty
mu. Protingesni atstovai 
tam sumanymui priešinosi, 
nurodydami, kad ir taip jau 
pas mus yra daug visokių 
nereikalingų švenčių: jeigu 
įvesti jų da daugiau, tai dar
bininkas ir ant duonos nega
lės užsidirbti bepoteriauda- 
mas arba keldamas patrijo- 
tiškas parodas, nes nė mal
da. nė patrijotizmas žmogui 
duonos neduoda. Tečiaus ai
riai. akli kunigijos tarnai, 
ant to nepaiso: jie varosi, 
kad kuodaugiau butų šven
čių. manydami, kad tuomet 
žmonės daugiau lankys baž
nyčias. Pasirodo, kad legis- 
latura rūpinasi ne žmonių, 
bet bažnyčios reikalais.

Dabar atėjo žinia, kad au
gštesnis butas tą sumanymą 
vienok atmetė.

i

vi

Ir H—

nusilpnina žmojru ir 
sunkina kvčpsviiną.

ap-

Severos 
Balsamas 
Plaučiams
(Severą's Balsam for Lungs) < 

sumažina kosulio priepuo- i 
liu aštrumą ir tuomi su- : 
teikia kenčiamam palen- i 
gvinimą ir prigelbsti išgy- i 
dymui kosulio, užkimi- J 
mo ir kitu nesmagumu, pa- 4 
einančiu nuo kvėpavimo 3 
kanalu betvarkės.* . 3

kaina 25 ir 50 centu. 3

ODOS SVEIKATA
reikalauja kasdieninio pri
žiūrėjimo ir dabojimo, kad 
<>dos skylutės butu užlai
kytos atviros ir grynos.

Severas Gydantis Muilas Odai
(Severa’s Medicated Skin Soap) 

yra didelės vertės muilas. 
Patariamas kūdikiu mau
dymui, prie barzdos sku
timo ir moterims, norin
čioms dailę odą turėti. Jis 
užlaiko odos skylutes, va
dinamas porais, švariai ir 
neleidžia joms užsikimšti. 
Puikus barzdai skusti.

Kaina 25 centai.

Severos TAB-LAX
Paliuosuojanti gaidukai.
Smagus vaikams.
verti patarimo suaugu 

siems.

Kaina 10 ir 25 centai.

Aptiekose. Reikalaukit, kad 
jums duotu Severus Gyduo
les. .Jeigu ant vietos negalite 
gauti pareikalaukit tiesiog nuo

J>
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1‘ijrios Kairios Dideli Laivai
(■ražus patarnavimas

Laivai išplaukia resrulia-iškai iš 
Bostono nuo Charlestown.

Parsitrauk ir miniečiirs ar draugus 
iš tėvynės ^er V hite Star Liniją. 
l«v» ateityj reikalinvų platesnių 
paaiškinimų arba urentą adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipki ės: 
Kompanijos ofisas. 84 Stale St. 
Geo. Bartaszius. 261 Br. adw«y, 

So. Boston. 
I’olish Industrial Assn, 37Cross st 
1*. Barlkeviėia, 877Cambridjrest., 

East Cambridsre.
J Kottenberg. 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoį

1112 W. 35th st.,

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
kitus miestus palaidoti velionis ir 

nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai ęraboriai, 
bet visados paskaitau da pijriau. Taip
gi padarau už pitfių kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams.

"V* / f

S. BARACEVIČIA,
258 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Telephone: So, Boston 839-J.

Chicago, Illinois.
Kapitalas 250,000.00 dol.

Perkelkite savo pinigus bankan, kuri yra po 
globa ir priežiūra Valdžios.

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

duodame dykai.
Perkeliant pinigus, atneškite knygeles, o męs 

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

bankose, kodėl Jus abejojate?
Kalbama lietuviškai.

Valandos: Subatomis ir Panedčliais iki S v. vak. Šiaip iki4 v po pietą.

Pereitam "Keleivio" nu
meryje. vietinėse žiniose bu
vo pasakyta, kad Lietuvos 
Dukterų Draugija nutarė 
priiminėti į savo narius vy
rus ir todėl nuo šio laiko pa
keičia savo vardą, vadinsis: 

i "Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystė.

Tame buvo klaida. Ši 
draugystė nutarė priiminėti 
vyrus, bet vardo nepakeitė 
ir kaip vadinosi Lietuvos 
Dukterų Draugija, taip ir 
toliau vadinsis, nes ant tokio 
vardo ir čarteris išimtas.

V

Vietines Žinios

Pereitos seredos naktį 
garnys aplankė merginą po 
No. 24 Broadvvay ir paliko 
jai kūdikėlį. Mergina nese
nai iš Lietuvos. Nežinoda
ma kur dėti nereikalingą bė
dą. nunešė mažutį toiletan 
ir įkišo. Kitos moteris tuo
jaus apėjo. Bematant da- 
žinojo policija ir pašaukė 
daktarą. Kaip daktaras sa
ko, kūdikis buvo gimęs gy
vas, bet pasmaugtas. Mer
gina tano suimta ir nuvež
ta ligonbutin. Jos vardas 
Monika K—tė. Tris savai
tės atgal ji atvažiavo čionai 
;š Waterburv. Conn. Gegu
žės 1 d. bus t’k metai, kaip 
;š L’etnvos. Nelaiminga jai 
Amerika.

23 vasario vietinė parapi
ja turėjo balių Lietuvių Lab
darystės svetainėj. Svečių 
buvo prisirinkę daug. Ba
lius, tai balius, nieko tokio 
nepaprasto, bet ant to ba
liaus atsilankė ir "Draugo” 
redaktorius kun. Kemėšis ir 
apie 8 vai. vakare palakė 
prakalbą. Nors nieko tokio 
akyvo neprivedė, vienok pa- turėio nenanrastą nasiseki-

So. Bostono lietuvių koo- 
neraciios krautuvė atsidarė 
nereitoi subatoi. no No. 285 
Broadwav ir pirmą dieną

D-jos 
atei- 
kovo 

Lietuviu 
Ma-

Šios visos gyduolės ir visokios ki
tokios, kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu ki
tur negauni nueik pas jį, jis turi. 
Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, So. Boston.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauką ir pleiskaną 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.; Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervą $1.00. 
Vaiką ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti mostis nuo pučką 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežą ir parką $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurią 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00

Gyduolės nuo vištakią (corn’s) 15. 20 ir 25 c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstą 75 c. 

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantą gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 o. 

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfumos visokią gėlią 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokią gyduolią vėliausio išradimo, nuo visokią paslaptingą 
ir kitokią ligą.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

JAUNI VYRAI
r

I

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

i !

Išsirašykit rimta bepartivišką, 
talpinanti įdomiausius straip
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikraštį

“V AID Y LA”.
"Vaidyloje” rašoma gryna ir 

kiekvienam suprantomn. kalba, 
dedama naudingi, ir pamoki- 
nantie straipsneliai, pritaikomi 
jaunimo reikalams. “Vaidyla’ 
įdomus darbininkui, taippat ir 
inteligentiškam žmogui.

Kaina metams tik 5Oc.
Kurie norit pažiūrėt prisius- 

kst yoc. Adresas:
“VAIDYLA”

310 W. 19 St. Ch’cago, III.

50,000 
KNYGŲ 
DYKAI DlEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai Irarie būdam? 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei. nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena lėtus 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 Užnuodljlma kraujo, arba syfill, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abel- 
na pragalėti ėpeku, Pragalėtl gyvybes sky

stimo, Naktinius nubegimus, Rheuma- 
tlzma. Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir InkStu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, sn "la
žais kaštais. z ■ jį

Tūkstančiai vyru atgava aava tobulą sveikatą, a^ėkaa 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji irs krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Ketrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti Šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSA1 DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškėto sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 301, 22 FIFTH A VĖL, CHICAGO.

Godotini: AŠ esu užinterenuotajo juau pariulimimrf dyfari 
•iunstos knygos ir norėčiau, jog jua išsiustumet 
vien,ii tuo knygų.

Vardas ir pavarė*.

Stejtaa............... ,
V




