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"Rituale žmogžudystė” įėjo 
madon.

Nuo Beilio bylos Rusijoj 
labai Įėjo madon "rituale 
žmogžudystė.” Nespėjo Bei
lio byla pasibaigti, o šalia 
Kijevo buvo areštuotas ki
tas žydelis, kuris taipgi bu
vo kaltinamas nužudyme 
krikščionių vaiko, kad ga
vus masams kraujo. Juo
dašimčiai jau šokinėjo iš 
džiaugsmo, kad nors syki 
pasiseks prirodyt, jog žydai 
piauna krikščionis. Džiau
gėsi ir musų kun. Pranaitis, 
manydamas, kad valdžia ir 
vėl paims jį sau už liudinin
ką. kaipo žydų talmudo pas
lapčių "žinovą.” Bet tas 
džiaugsmas nuėjo niekais, 
nes išsiaiškino, kad papjau
tas vaikas šiuo kartu buvo 
ne krikščionis, o žydukas.

Dabar "Birževija Viedo- 
mosti” praneša apie trečią 
"rituale žmogžudystę." Čer
kasuose prapuolęs 12 metų 
vaikas 1 vasario. Juodašim
čiai ta proga pasinadodami 
pradėjo karštai agituoti, 
kad vaiką nužudė žydai ti
kybos tikslais. Valdžia tuo
jaus pradėjo krėsti žydų na
mus ir jieškoti žmogžudys
tės ženklų. Bet 12 vasario 
vaikas atsirado Smielos 
miestelije, kur. kaip išsiaiš
kino, jis buvo pabėgęs gavęs 
mokykloje prastą pažymėji
mą.

Nudėjo policijos viršininką.
Peterburgas. — 7 kovo čia 

tapo nušautas savo kancelia
rijoj Peterburgo policijos 
viršininkas, pulkininkas Če- 
bajev. Ji nudėjo žemesnis 
policijos urėdninkas, leite
nantas Ivanovas. Užmušė- 
jistės priežastimi buvo kerš
tas. Užmušėjas suimtas.

bės. Viškovskaitė šovė ku
nigą iš revolverio bažnyčioj, 
Voroniežo mieste. Teisme 
ji kalta neprisipažino. Ji 

, prisipažino, kad ji kunigą 
šovė ir kad norėjo ji užmuš
ti, bet kunigas buvęs to ver
tas. Jis atėmęs jai garbę. 
Ir ji norėjusi atkeršyti jam 
toj pačioj vietoj, t. y. baž
nyčioj, prie spaviednyčios, 
kur kunigas Dominčakas 
per išpažinti apreiškęs jai 
savo meilę, kuri ir užsibai
gė Viškovskaitės garbės su
tepimu.
Latvių Socijal-demokratų 

"Raudonasis kryžius.”
Latvių social-demokratai 

buvo Įsteigę kalinių šelpimui 
fondą vardu "Raudonasis 
kryžius."

Praslinkusių metų sausio 
16 d. buvo užtiktas latvių soc- 
į dem. susirinkimas, kuriame 
j dalyvavo 9 žmonės. Visi 
suimti. Paimti dokumentai, 
iš kurių paaiškėjo, kad su
imtieji, tai latvių soc.-dem.

i "Raud. Kryžiaus komiteti- 
ninkai. Suimtas ir šio ko
miteto kasinikas Leiniekas. 
pas kuri rasta 180 rublių, su
imtos ir šio "Raud. Kr.” a- 
pyskaitos, hektografuoti la
peliai aukoms rinkti, politi
kos kalinių sąrašas, tų kali
nių pakvitavimai, beto. dar 
Įvairus "Raud. Kr.” atsišau
kimai. Visu tuo pasiremiant, 
visi suimtieji buvo tieson 
traukiami. Teisė juos visus

■ Rygos teismo rūmai su luo
mų atstovais. Tardyme nė 
vienas kalinių neprisipažino 
kaltas esąs prigulėjime prie 
"Raud. Kr." organizacijos. 
Dabar tik paties teismo lai
ku prisipažino prigulėjusi 
prie organizacijos Emilija 
Raudmanaitė, bet drauge 
paliudijo, kad visi kiti su
imtieji nieko bendro su tą
ją orannizacija neturėję.. 
Kaltinamuosius gynė advo
katai: Pereverzevas iš Pe
terburgo, Vroblevskis iš Vil
niaus ir Rygos Šablovskis. 
Visi kaltinamieji nuteisti: 
penki, jų tarpe Em. Raud
manaitė. visų teisių atėmi
mu ir ištrėmimu, keturi — 
vienais metais tvirtovės.

Kunigo šovėja išteisinta.
Žitomiras. — Jadvyga 

Viškovskaitė. kuri bažnyčio
je pamaldų laike šovė iš re
volverio kun. Dominčuką, 
teisme likos išteisinta. Ji 
prisipažino prie šovimo, bet 
sakė esant nekalta, nes no- 

, rėjusi atkeršyt kunigui už 
! suteršimą savo garbės. Tei- 
! smas pripažino, kad baust 
merginą už tai negalima.

Baudžiavos panaikinimo j 
šventė.

Peterburgas. — Kaip ra
šoma ministerių taryba nu- 

pranešė tarė leisti švęsti Lenkijoje 
vasario 15 ir 16 d. baudžia
vos panaikinimo atminimui.

Mirė kraugerys.
Šiomis dienamis mirė Var-

I

Keistas atsitikimas.
Miestelije Liubovo buvo 

■šitoks atsitikimas. Nakti
nis sargas pamatė ant vieno 
namo kamino stovinti žmo
gų ir, manydamas, jog tai 
vagis, pradėjo švilpt. Subė
go daugiau sargų ir pakėlė 
riksmą. Stovėjęs ant kami
no vyras nupuolė ir ant vie-. 
tos užsimušė. Paskui išsi
aiškino, kad tas žmogus sir
go Iunatizmu. t. y. tokia li
ga, kad miegodamas žmo
gus vaikščioja. Nuo riksmo 
jis pabudo ir nukrito nuo 
kamino.
Areštavo vyskupą Iliodorą.

"Birževija Viedomosti” 
praneša, kad Carycine likos 
areštuotas pagarsėjęs savo 
skandalais ir keistais papro
čiais vyskupas Iliodoras. 
Tūlas Sinycinas i 
valdžiai, kad Iliodoras ren
giasi pakelti revoliuciją; ši
tam pranešimui valdžia pa
tikėjo ir Iliodoras tapo su
imtas. Kaip rodos, tam pa
skalų!. buk Iilodoras rengia
si kelt revoliuciją, nėra ma- Skallonas, kuris daug išlakė 
žiausio pamato. žmonių kraujo revoliucijos

Bažnyčioj šovė kunigą.
Laikraščiai iš Rusijos pra-

ŽINIOS IS VISUR.!
Paskutinės kunigo D. Maco- 

cho valandos.
Čenstakavo tragedijos pa

skutinis veiksmas nesenai 
atsibuvo kalėjimo bažnyčio
je, kur nuteistiems Į kator
gą vienuoliams Macochui, 
Starčevskiui ir Olesinskiui 
atėmė pašventimą ir atsky
rė nuo dvasiškijos luomu.

Apie pietus Į kalėjimo baž
nyčią susirinko teismo pir
mininkai, prokuroras, polici
ja, kalėjimo administracija 
ir katalikų dvasiškija.

Bažnyčia buvo apšviesta 
juodomis žvakėmis, kurios 
padarė gedulingą šviesą. 
Tvirta sargyba Įvedė nuteis
tuosius vienuolius. Dvasiš
kija atlaiko pamaldas. Ma- 
cochas ir Olesinskis nuošir
džiai meldžiasi. Tiktai Star- 
čevskis šaltai ir vienodai 
žvalgosi aplinkui.

Didžiausioje tyloje Petro- 
kovo apskričio teismo pro
kuroras perskaito Augščiau- 
siai užtvirtintą teismo nus
prendimą, o kunigas Krinic- 
kis praneša popiežiaus nuta
rimą apie atskyrimą nuteis- 
jų vienuolių iš dvasiškijos 
luomo, kurie subiaurojo ka
talikų dvasiškiją ir bažny- 
čią, dėlto juos atmeta nuo 
bažnyčios ir iškeikia. Kuni
gas skaito maldas ir pasi
traukia nuo altoriaus laiptų

Į prie griaudžiai verkiančiųjų 
i Macocho ir Olesinskio ir 
'greitai nuplėšia jų baltus 
vienuolių rubus. Nuodėmin
gi vienuoliai išpažįsta nuo
dėmes, puola ant kelių ir vėl 
meldžiasi. Užvelkant pilkai 
geltoną arestantų rūbą Ma- 
cochas apalpsta ir tik po di
delio triūso pasisekė ji at
gaivinti.

Vienuoliai graudžiai ver
kia. Macochas meldžia at
leidimo lenkų tautos, dvasi
škijos. nuo šventojo paveik
slo ir jo apšmeižto Čensta
kavo vienuolyno.

Vienuolius-katorgininkus 
skubiai išveda iš bažnyčios 
atgal Į kameras, kur juos ap 
kala geležimis.
Ir .Julės Verne’o raštus 

draudė skaityt.
Pereitam "Keleivio 

merije rašėm, kad katalikų 
dvasiški ios vvriausvbė už-«, •/ 
draudė katalikams skaityti 
Meterlinko, vieno ir geriau
sių musų gadynės rašytojų 
raštus. Dabar gi ateina ži
nios, kad popiežius uždrau
dė katalikams skaityt ir Ju
lės Verneo’o raštus. Julės 
Verne (ištark Žiul Vern) tai 
vienas iš didžiausių svajoto
jų; vargiai gyveno kada 
nors ant svieto žmogus su 
tokia išbujojusia fantazija, 
kaip tas franeuzų rašytojas. 
Svarbesni jo veikalai yra: 
"20,000 mylių po vandeniu." 
"Kelionė ant mėnulio," "Vai
kai kapitono Granto." "Ke
lionė i viduri žemės” ir t.t.

"R. N.”
uz-

i nu-
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savos general-gvbematonus pOpiežius draudžia
katalikams jo rastus skaity
ti? Vienas Belguos kleri
kalų laikraštis aiškina to už
draudimo priežastį šitaip: 

! "Veikiančios ypatos J.
Reto Verne’o raštuose iš visokio, • < • • . _ J • ••__

metu.

1$ AMERIKOS.
_______

Bažnyčioj areš
tuota 190 žmonių.
Bedarbiai, kurie j ieškojo 
bažnyčioj prieglaudos, da
bar sodinami kalėjimam
Kaip pereitam ”Kel.” nu- 

j merije rašėm, New Yorko 
i bedarbiai pradėjo jieškoti 
sau prieglaudos bažnyčiose. 
Jie buvo atėję Į kelias prote- 

I stonų bažnyčias, prašydami 
j nakvynės ir ko-nors užval
gyt, bet iš tenai juos tik iš
vijo ir tuomi viskas pasibai
gė. Atėjus gi jiems i Šv. Al
fonso Romos katalikų baž
nyčią, čia 190 žmonių areš
tavo ir dabar juos teisia. Ka
talikų bažnyčios kunigai tei
sme liudija prieš bedarbius, 
buk šie bažnyčioj šukavę ir 
kėlę triukšmą. Apgynėjas 
Sheffield teisme pasakė, kad 
tie žmonės neturi namų ir tą 
dieną buvo visai nevalgę, jie 
turi kur nors šaukties pagel- 
bos. Bet nežiūrint ant to, 
pereitoj subatoj kaikuriuos 
jau nuteista; John Riley ga
vo 10 dienų kalėjimo, Louis 

'Siegel 30 dienų, o Izidorius 
Visockis 60 dienų. Byla ei
nanti labai išlėto ir, kaip 
dienraščiai praneša, prasi
tęs apie porą savaičių.

Kapitalistų spauda ir dva
siškija platina žinias, buk tai 
L W. W. organizacija tuos 
"užpuolimus” ant bažnyčių.

Tyrinėjimai Trinidade 
pasibaigė.

Trinidad, Colo. — Kon
greso komisija, kuri buvo at
važiavusi čionai tyrinėti 
angliakasių streiką, 28 va
sario pabaigė tyrinėjimus 
šitoj apielinkėj ir išvažiavo 
i Walsenburgą, o iš tenai va
žiuos i Denverą. kur mano 
savo darbą užbaigti i 10 die
nų.

Trinidade išsiaiškino, kad 
kasyklų viešpačiai nuo dau
gelio metų jau valdo visą po- 

j litikos mašineriją ir ką jie 
nori, tą renkasi i valdžios Į- 

! staigas. Todėl valdininkai 
visuomet tarnavo kompani- 

! joms.

Negaudamas darbo nužudė 
savo pačią ir save.

Danville, III.—Petras The- 
odores, jaunas darbininkas, 
negalėdamas gauti darbo ir 
negalėdamas žiūrėti i alka
ną pačios veidą, suskaldė jai 
kirviu galvą, o paskui pats 
nusišovė. Kada juos atrasta, 
abu lavonai buvo jau sušalę, 
o namuose nebuvo nė cento 
pinigų ir nė vieno trupinio 
maisto. Jiedu apsivedė tik 
prieš Kalėdas. Ji buvo vos 
17-kos metų amžiaus, graži 
moteriškė.

$500 dėl katino.
Detroit. Mich. — Kad iš

ėmus katiną, kuris papuolė 
tarp dviejų sienų, Paiace Te
atro savininkas liepė iš
griauti sieną, kuri kaštavo 
$500. Kitaip katinui gręsė 
badas. Mat. kokia minkšta 
kapitalistų širdis. Bet kuo
met tam pačiam Detroite 
40.000 žmonių be darbo ba
dauja, tai jų tie jautrašir- 
džiai ponai nemato.

Tyrinės darbo sąlygas visoj 
šalije.

Iš Washingtono praneša
ma, kad ši pavasarį jungti
nės valdžios komisija pradės 
tyrinėti darbo sąlygas; tyri
nėjimai bus daromi visoje 
šalije didesniuose pramoni- 
jos centruose, tuom tarpu 
pažymėti šie miestai: New 

' Y orkas, Philadelphia, Bosto- 
; nas, Patersonas, Buffalo, 
Wheeling (W. Va.), Char- 
lotte, Scrantonas, Pittsbur- 
gas, Greenville, Atlanta, 
Birmingham, Detroit, Indi- 
anopolis, Cleveland, Chica
go, Hougton (Mich.), Mil- 
waukee, Madison, St. Louis, 
Kansas City, St. Paul, Den- 
ver (Colo.), Trinidad (Co
lo.), Los Angeles, San Fran
cisco, Seattle, Butte ir Lead.

Tyrinėjant bus klausinė
jami liudininkai iš darbda
vių, unijų ir neorganizuotu 
darbininkų pusės.

Darbininkų bruzdėjimas 
privertė ir kapitalistų vald
žią pajieškoti to pruzdėjimo 
priežasčių.
Užpuolimas ant bedarbių 

armijos.
Kaip buvo jau "Keleivije” 

rašyta, iš San Franciscos iš
ėjo Į Washingtoną 2.000 be
darbių, susidėję ant pečių 
savo "forničius.” Dabar 
anglų dienraščiai praneša, 
kad keliose vietose pakelėj 
ant tų bedarbių jau buvo už
puolusi policija. Taip va 6 
kovo, kad jie atėjo į Oak- 
landą (Cal.), 250 policistų, 
karabinais apsiginklavusių, 
apsupo bedarbius, susodino 
ant karų ir nuvežę netoli 
Richmondo paleido. Oaklan- 
do policija taip pasielgė ma
tomai dėlto, kad nereikėtų 
tiems žmonėms duot nakvy
nės ir valgyt, nes nusipirkti 
jie neturi iš ko. Richmondo 
policija taip pat su buožėmis 
pasitiko bedarbų armją: 
daugeliui sudaužė galvas, o

■ vadovus areštavo.
Grovas bombininkas.

Teisiant pereitoj savaitėj 
New Yorke šešis juodaran- 
kius-bombininkus išsiaiški
no, kad vienas iš jų, būtent 
Pietro Giamrano, yra iš gro- 
vų kilmės. Teisėjas Mul- 
queen paskyrė jam nema
žiau, kaip 3V2 ir nedaugiau, 
kaip 9 U, metų kalėjimo. Jo 
advokatas pradėjo prašyti, 
kad teisėjas sumažintų jam 
bausmę nors vien jau dėlto, 
kad jis yra iš augštos kilmės. 
Teisėjas atsakė, kad jam 
gaila, jog Įstatymai tik to
kią bausmę teskiria. Jeigu 

, Įstatymai leistų, jis tam po
nui nesigailėtų da daugiau 
duoti.

Sužeisti du plėšikai ir po- 
cistas. v

Broklvne 6 kovo policijan- 
as patėmijo, kad kertėj 
3roadwav ir Putnam avė., 
'nie antieką sukasi 3 nužiū
rimi žmonės. Kada polici- 
antas norėjo juos sulaikyt, 
:e pradėjo šaudyt ir sunkiai 
i suže’dė. Kad ir sužeistas 
'oFcistas išsitraukė revol- 
’eri ir peršovė du plėšiku, 
•urie turbut mirs. Trečias 
•'įimtas sveikas; jis pasiva- 
Kno James Martin. Sako
ma. kad peršautas policijan- 
as mirs.

Elgeta turi $23,000.
San Francisco, Cal. — Jau 

20 metų, kaip William Kah- 
ler, 70 metų senis, elgetavo, 
rankiodamas sau maistą iš 
peleninių bačkų ir kitokių 
išmetu, o gulėdavo, kur tik 
jam papuldavo. Kovo 6 jis 

I atsigulė ant šaligatvio ir pri
siglaudęs prie šalto muro už
migo. Policija jį areštavo ir 
nugabenus nuovadon pradė
jo krėsti, kaip visuomet su 
areštuotais daroma. Jau bu
vo besivedą ji celėn, kaip 

[vienas policijantų patėmijo, 
; kad ant areštuotojo žmo
gaus nugaros pūpso labai 

! nenaturališka kupra. Pra- 
' dėjus krėsti išnaujo, pasiro
dė, kad toji kupra tai ketur- 

i kampe blekinė skrynelė, pil
na prikimšta popierinių ir 
auksinių pinigų. Jo suply- 
šusiose drapanose tuomet 
atrasta da daug slaptų kiše
nių, kurie taipgi buvo pilni 
prikamšyti pinigų. Išėmus 
visus pinigus suskaityta 23 

i tūkstančiai doleriu.
*

Gyvena ant jūrių.
Šiomis dienomis Į New 

Yorką atėjo Holt linijos gar
laivis "Byron,” ant kurio 

, randasi amžinas keleivis. 
Juomi yra Ernst Victor Hu
go, garsaus franeuzų rašy
tojo Hugo giminaitis. Keis
ta yra tas, kad šis žmogus 
negali kitur gyventi, kaip 
tik ant jūrių. Jis ilgus me
tus tarnavo Holt linijai ant 
garlaivio ”Veronese” už ka
pitoną ir kada tą laivą pati
ko ant jūrių nelaimė, Hugo 
taip persigando, kad ji su
traukė paralyžius. Paskui 
jis pasitaisė, bet ant sausže- 
mio jis negali visai gyventi: 
kankina didžiausi skausmaz, 
neužmiega ir negali valgyt; 
tik tuomet jaučiasi ramus, 
kada ji supa jūrių vilnįs. 
Holt linija, kuriai jis ištiki
mai tarnavo, paėmė ji savo 
globon ir jis važinėjasi ant 
jos laivų, kaipo svečias, ant 
sausžemio visai neišeidamas.

žemės drebėjimas.
Jau antru kartu šįmet Su

vienytose Valstijose jaučia
mas žemės drebėjimas. Aną 
dien žemė drebėjo Naujoj 
Anglijoj, nuo Connecticut 
valstijos iki Kanados, o per
eitoj pėtnvčioj, 6 kovo pieti
nėse valstijose. Drebėjimas 
buvo jaučiamas Tennessee 
Georgia, Alabama ir Caro- 
lina valstijose. Nelaimių ne
buvo.

Didelis turčius kalėjime.
San Francisco. Cal. — Šio

mis dienomis čia tapo areš
tuotas J. Parker Whitney. 
didelis turčius. Ji areštavo 
mergina, kuri sako, kad 
Whitnev žadėjo ją vesti, o j 
tam patikėjo ir likos suvilio
ta.

Tokia mat krikščioniška 
kapitalistų dora.

Vėl tautai smūgis.
Anglų laikraščiai prane

ša, kad Woonsocket, R. I. 
mieste 4 kovo lietuvių "šam- 
mjonas” ėjo su jaunesniuoju 

j Zbvszku imtynių Coliseum 
i salei ir lenkas patiesė musu 
galijotą du kartu: pirmu 
kartu Į 25 minutas, antru ’ 
15 minutų.

Nelaiminga ta musų tau į 
ta!...

visuomet išsigelbsti savo jė
gomis; jie nekuomet nesi
meldžia ir neprašo Dievo pa- 
gelbos. Taigi kokią Įtekmę 
gali padaryti tokie veikalai 
vaikų sieloje? Ar jie nepa
manys, kad gyvenime pilnai 
galima apsieiti be Dievo pa
galbos?”

Dabar rasų "Dien” sako, 
kad ir "Robinsoną Kruzę” 
reikėtų uždrausti, nes ir jis 
stebuklingus darbus atlieka 
savo darbštumu, o ne Dievo 
pagelba.

Norvegijos darbininkai lai
mėjo.

Buvo jau savo laiku ”Ke- 
leivije” rašyta apie Norvegi
jos darbinikų streiką, o taip 
pat ir apie fabrikų savinin
kų sankalbą pašalinti 40 tū
kstančių susivienijusių dar
binikų. Kuom gi pasibaigė 
darbininkų streikas ir savi
ninkų lokautas?

Laikraščiai dabar prane
ša, kad ši kartą Norvegijos 
darbininkams pasisekę per
galėti fabrikantų lokautą. 
Streikas prasidėjo Drontgli- 
me už pašalinimą kelių dar
bininkų. Drontglimo fabri
kų savininkai susikalbėjo ir 
nutarė pašalinti visus darbi
ninkus. Tada prasidėjo ta
rybos tarp darbininkų cent- 
ralės sąjungos ir fabrikantų 
organizacijos. Galų-gale 5 
vasario fabrikantų organi
zacija nutarė paskelbti viso
je Norvegijoje lokautą 40 tū
kstančių darbininkų.Tas nu
tarimas pradėtų veikti tik 
nuo vasario 19. nes Norvegi
jos Įstatymai liepia paskelb
ti lokautą dviem savaitėm 
anksčiau, negu jis prasidė
siąs. Darbininkai i fabri
kantų grasinimus atsakė vi
suotinu Norvegijos darbi
ninkų streiku. Tuomet Įsi
kišo valdžia, nes šiemet Nor
vegija kelia 100-nes savo ne- 
prigulmybės sukaktuves ir 
taiso didelę parodą, o toksai 
streikas neleistų tinkamai 
prie sukaktuvių prisirengti. 
Fabrikų savininkai turėjo 
priimti visus darbininkų rei
kalavimas ir šiomis dienomis 
tarybos laimingai pasibaigė.

Didžiosios valstybės ir Egė- 
jos salos.

Athenai. — Didžiosios val
stybės Įteikė graikams Ege- 
jos juros salų paskirstymo 
nutarimą. Graikija pasilai
ko visas užimtąsias salas be 
Tenedoso, Imbroso ir Kaste- 
lorizo. Graikai neturi teisės 
statyti tose salose tvirtovių, 
o taip pat ir persekioti mu- 

, sulmanų.
Europa apie naują Rusijos 

ministerių pirmininką.
Berlynas. — Vokiečių po- 

' litikai naujus Rusijos minis- 
terius skaito reakcijos šali
ninkais. Manoma, kad san
tykiai tarp Rusijos ir trijų 
sąjungos valstybių turėsią 
virsti blogon pusėn.

; 15 metų vaikas užmušė sep
tynis žmones.

Nantes, Francuzija. — 
Marcei Redureau, 15 metų 
amžiaus vaikas, likos nutei
stas čionai 20 metų kalėji
mam Jis užmušė k indu 7 
žmones.

I

I

I
I

I

Laikraščiai iš Rusijos pra- Streikas,
neša anie Jadvigos Viškovs- '■ Lodžius. Ozerkove strei- 
kaitės byla dėl pasikėsinimo kuoja 1,500 audėju. Beto verne o rastuose ts visjmiv,. 
ant kun. Dominčako gyvy- dar jų prisidėjo 400 žmonių, net ir sunkiausio padėjimo



Peržvalga.
Bažnyčia ir moteris.

Sunku žmogui net ir įsi
vaizdinti. kaip dvasiškija 
veidmainiauja. Nelabai se
nai da bažnyčia skelbė, kad 
moteris ir dūšios neturi, 
kas. suprantama, moterį 
statė jau vienoj eilėj su gy- 
vuliais, nes. anot tos pačios 
bažnyčios "mokslo,” tik gy
vulys dūšios neturi. o rė
čiaus musų dvasiškija nesi
gėdi prie kiekvienos progos 
tvirtinti, kad tik bažnyčia 
moterį "pakėlė ir paliuosa- 
vo iš vyro vergijos.” Taip 
pasakė kun. M. savo kalboj, 
laikytoj šv. Onos draugys
tės susirinkime 12 d. vasa
rio š. m.. Haverhill’ij. Mass. 
Taip pat dabar tvirtina ir 
"Draugas” 8-tam savo nu- 
merije. Ten skaitom:

"Katalikų Bažnyčia buvo pirmoji 
didžiausioji moterų prietelka ir glo
bėja. Iš pat pradžių Ji pašaukė mo
teris savo tarnavimui. Tarp šventų- : 
jų, kuriuos Ji garbina su ypatinga 
meile — yra moteris. Senais laikais j 
Ji suteikdavo moterims net valdymo j 
galybę, nes vienuolijų perdėtinės, ne
tiktai prižiūrėdavo vienuolijas, bet , 
valdė taip pat apielinkių teritorijas 
(žemes)."

Tiesa, tai žodžiai ne pa
ties "Draugo," bet. rodos. { 
Anglijos kardinolo Vaugha- 
n’o, taigi truputį didesnio 
autoriteto.negu toks "Drau
gas.”

Kaip "American Citizen" 
praneša, tai Baltimorės kar
dinolas Gibbons ir kiti ku
nigai, kalbėdami moterų, 
baigusių augštesnį mokslą, 
susirinkime taip pat tvirti
no, kad bažnyčia "iškelia" 
moterį.

Kad parodyti, kaip bažny
čia moterį "iškelia." sako 
toliau "American Citizen.” 
męs čia paduosime kelias iš
traukas iš kunigų rankve- 
dėlio: "Directorium Sacer- 
dotale" (vadovas kunigams 
jų viešam ir privatiniam gy
venime). ši knyga parašy
ta francuzų jezujito kun. 
Benedikto Valuy'o. Egzem
pliorius, kuris guli prieš 
mus, yra jau penktos laidos, 
turi 485 puslapiu, išleistas 
M. H. Gili & Son. Dubline. 
Airijoj, 1895 metais. Tas 
"Vadovas" perėjęs per teo
logų cenzūrą ir turi Airijos 
katalikų dvasiškuos vyriau
sybės užtvirtinimą. Taigi 
kas toj knygoj parašyta, ka
talikų kunigams turi būt 
šventu įstatymu ir įstatymu 
ne vien tik airių kunigams. 
Kaip jau sakėm, ši knyga 
buvo parašyta francuzų jė
zuito, francuzų kalboj "Di- 
rectoire du Pretre" ir, kaip 
vertėjas sako, Francuzijoje 
"ji turėjo didelį pasisekimą 
ir perėjo daug laidų.” Vie
nuolis Dubois, kuris savo 
gyvenimą buvo pašventęs 
prirengimui jaunų žmonių 
Į kunigystę, tą knygą pava
dino "viena is puikiausių."

Taigi žingeidu bus išgirs
ti, kaip ta "viena iš puikiau
sių" knyga kalba apie mote
rį. Ant puslapio 68. po ant- 
galviu "Kuomi yra mote
ris?" skaitom šitokį švento 
Jeronimo atsakymą:

”Ji yra vartais, kuriais įeina vel
nias; ji yra keliu, kuris veda prie 
nuodėmių; ji yra tuomi, kuomi yra 
žalčio gylys."

Toliaus jis da priduria: 
"Velnias yra dumplėmis, vyras pa

kulomis, o moteris ugnia."

Šventas Maksimas sako: 
"Ji yra vyrų nelaimė; ji yra tiro

ne, kuri laiko juos nelaisvėj; ji yra 
liūtė, kuri laiko juos suspaudus savo 
glėbije; ji yra nedori, pikta bestija.” 

Ar ne gražus komplimen-
Bet tai da ne viskas, 

apie
tai?
Šventas Anastazijus 
moterį sako, kad —

”Ji yra gyvatė, apvilkta blizgan- 
raminimas demonui; vel- 

liepsnojanti • 
^^^^^^Keria širdį;

Bus; ji yra vedantis į

T 
tamsą vada;

Neapykantą ir pažemini- " 
mą moteriškei skelbė jau ir 
stabmeldžių tikėjimai. Krik
ščionybė gi, kuri iš stabmel
dystės vra išsivysčiusi, nuo 
jos paveldėjo ir nuomonę a- 
pie moterį. Gal tatai nema- 

{ lonu bus išgirsti, bet ką čia 
i padarysi, kad tai yra istori
jos faktas. Juk ir šiandien 
katalikai mokina savo vai- 

• kus "Dešimtį Dievo Prisa- 
! kymų," kurie buvo žydo 
Maižiaus nukalti apie 1,400 

{metų su viršum da Kristui 
{negimus. Taigi tie ”De- 
{šimts Dievo Prisakymų” y- 
{ra liekana iš giliausios stab
meldystės gadynės. Ir tuo
se "prisakymuose” moteris 
jau sulyginama su asilu ir 
jaučiu: "Negeisk moteries 
tavo artimo, ne jaučio, nė 
asilo.” Vadinas, moteris y- 
ra tokia pat savastis, kaip a- 
silas ir jautis, kurių vyras! 
neprivalo geisti, jeigu tie 
daiktai priguli jau kitam 
vyrui.

Tokios nuomonės buvo 
žydų pranašas Maižius. ir 
tokios nuomonės tebėra kri
kščionybės skelbėjai, o jų 
tarpe ir musų dvasininkai, 
kurie to žvdo pasakas skai- 
to "Dievo žodžiu."

Maižius metė tokią panie
ką ant moteries 
dėlto, kad. sulyg jo 
parašytos pasakos, 
pragaišino rojų.

Krikščionybės gi

-
i

ji yra pikto mokykla.” jusi apie socijalistų griovimo darbą, 
nepersenai pasaliojo savo skaityto
jams, kad socijalistai turį veiklesnę 
už klerikalus ir už tautininkus orga- 

! r.izaciją. 'Lietuvos’ sėbras 'Draugas' 
1 vos apie dvejatą savaičių atgal rašė, 
• kad Bostono socijalistai šimtus žmo
nių pritraukę į savo teatrą, kada lo
šė 'Mariją Magdalietę.’ Keliatą mė
nesiu atgal 'Tėvynės' špaltose tvirti
no Lietuvių Susivienijimo Amerikoje 
prezidentas, kad socijalistai dažniau
sia yra tos organizacijos kuopų įstei
gėjai ir vadovai— Na. ar visa tai yra 
ne statymo darbas? Ar pasidaryti 
veikliausią už visų kitų pakraipų or
ganizaciją. turint priešus iš visų pu- 

| šių. nereiškia parodyti statymo gabu
mą? Ar dauginti ir remti svetimos, 
socijalistams net nelabai prielankios 
draugijos kuopos nereiškia dalyvau
ti praktiškame 'statymo' darbe? Ar 
nėra statymas nė teatrų lošimas, nė 
rengimas kitokių pasimokinimo ir do- i 

iro pasilinksminimo vakarų?"

Tiesa, tai nėra labai dide
lis darbas, bet ar musų tau
tininkai ir klerikalai nuvei
kia daugiau?

"Juk ir klerikalai ir 
daugiaus beveik jokiu 
darbu neužsiima, kaip

matomai 
paties 

moteris

skelbė
jai, priimdami Maižiaus pa
sakas apie pasaulio sutvėri
mą už "šventąjį raštą," pri
ėmė Maižiaus pažiūras ir a- 
pie moterį. Todėl ššv. Po- 
vylas, Petras, Jeronimas ir 
kiti šventi vyrai, kuriais ba
žnyčia daugiausia 
apie moterį kalba 

džiausią panieka, 
džiui, šv. Povylas. 
Das korimus laiške 
35. sako:

"Jūsų moteris turi tylėti bažnyčio
je. nes neturi būt joms valia kalbėti. 
Jos turi būt padonėmis, kaip liepia 
įstatymas. Jeigu jos r.ori ko išmok
ti (dasižinotii. namie vyrų tekiausia. 
Nes nepadoru yra moterims kalbėti 
bažnyčioj."

0 šv. Tarnas apie moterį 
šitaip protauja:

"Moteris yra greitai auganti žolė, 
netobula esybė. Jos kūnas subręsta 
greičiau vien dėlto, kad jis menkes
nės vertės ir gamtai nereikia taip 
daug ant jo dirbti.”

Taigi neįstabu, kad taip 
nužemintai moteriškei kata
likų bažnyčia nė dūšios ne
pripažindavo. Ir kada Ma- 
cono suvažiavime (Vl-tam 

i šimtmetije 1 katalikų dvasi- 
1 ninkai pakėlė klausimą, ar 
{ moteris turi dusią, pakilo 
■ karšti ginčai. Tik vienu bal- 
i su perviršijo, kad turi. Ir 
i tai tik dėlto, kad iš moteriš- 
I kės gimęs Kristus. Jeigu 
I ne šita aplinkybė, tai rasit 
{ ir šiandien moteris butų da 
- be dūšios.

Ar reikia tad didesnio 
moteriškei paniekinimo? O 
tečiaus musų dvasiškija 
tvirtina, kad bažnyčia buvo 
"pirmutinė moteries prie
telka." Kodėl gi ji nepasa
ko. kaip ištikrųjų bažnyčia 
moterį vaišino? Kodėl jie 
nepasako, ką apie tą moterį 
kalba šventieji?

remiasi, 
su di-
Pavyz- 

rašvtam 
14. 34 ir

laikraščiai rašo

i”Ardvmoir griovimo dar
bas."

"Naujienos" pirmu savo 
numeriu pastebi, kaip tauti
ninkai su klerikalais savo 
spaudoje be paliovos bubni- 
ja. buk socijalistai viską tik 
ardo ir griauja. o nieko ne
stato.

"Jeigu tautininkų
apie socijalistus, tai jie būtinai pa
žymi, kad socijalistai ardo tautos vie
nybę ir kultūros darbą. Kiekvieną 
kartą, užsimindami apie socijalistus, 
jie tvirtina tai."

Argi ištikrųjų socijalistai 
nieko nestato? klausia to
liaus "Naujienos” ir tuojaus 
nurodo, i kad net —

” 'Lietuva,' kuri nesiliauja kalbė-

tautininkai 
visuomenės 

teatrų, balių 
prakalbų ir referatų rengimu: tiktai
mažiau visa ko ir menkesniu pasise
kimu. Jų teatrai dar tur būt ne kar
to nepritraukė tiek publikos, kad ke
liems šimtams žmonių neištektų vie
tos salėje: už tai jų baliai — ypač to
kio 'Draugo' šalininkų baliai — at
sižymi nepaprastomis suvartotojų gė
rimų kiekybėmis ir neretai papras
čiausiomis, arba 'Draugo' ždžiais kal
bant, chamiškiausiomis muštynėmis."

Griauti, tai klerikalai kul
kas daugiau griauja. Štai:

"...Kada Lietuva pergyveno vieną 
svarbiausiųjų savo istorijos momentų 
revoliucijos metais. Po Įtekme di
delio subruzdimo visoje Rusijoje, pa
šoko tuomet iš letargo ir Lietuvos 
gyventojai. Jiems švystelėjo viltis 
įgyti daugiaus laisvės savo krašte, ir 
jie ėmė kovoti už tą laisvę. Tuo tar
pu kunigai, kaip viešai pasakė durno
je dabartinis jų atstovas kun. Laukai
tis, padėjo aršiausiam Lietuvos en
gėjui. carizmui, malšinti tą laisvės 
judėjimą, o Amerikoje buvusis 'Drau
go' redaktorius, kun. Kaupas, visokio
mis intrvgomis stengėsi sutrukdyti 
aukų plaukimą revoliucijos tikslams. 
Gi tautininkai su savo vadovu p. Šliu
pu purvais drabstė revoliucijonierius 
ir nepaliauja dar ikišiol purvinę po
litikos kankinius ir jų rėmėjus."

Bet tai ne viskas. Męs 
galėtume da nurodyti, kad 
ir šiandien musų kunigėliai 
varo griovimo darbą. Tik 
paimkime parapijų skanda
lus: Mahanoy City’je, She- 
nandoah’rije. Scrantone ir 
kitur, kur žmonės buvo ir 
tebėra da tąsomi po teismus, 
gaišinamas jiems laikas ir 
eikvojamas sunkiai uždirb
tas centas, ir tai vis su tuo 
tikslu, kad pagriebus į savo 

; rankas parapijos kasą, kad 
lietuvių pinigais pastatytą 

bažnyčią pavedus kokiam 
ten airiui. Montelloje, 
Mass.. lietuviai nesutiko sa
vo bažnyčią užrašyti ai
riams, tai musų kunigėliai 

. dabar kolektuoja pinigus, 
kad pasistačius kitą, kurią 
gal pasiseks atiduoti kokiam 
airiui. Pirmoji gi tegul 
sau stovi lentomis užkalta, 
nežiūrint, kad jos pastaty
mui žmonės turėjo išleisti 
tūkstančius per prakaitą už
dirbtų dolerių. O jei vi
sos tos kunigų intrigos, vi
sos bylos ir skandalai nėra 
griovimo darbu, tai pasaky- 

! kit. meldžiamieji, kaip jį ki- 
> taip pavadinti ?

Jei socijalistai ką griauja, 
| tai griauja su tuo tikslu, 
i kad toj vietoj pastačius ką 
nors geresnio. Ir "Naujie
nos” čia gerai pasako, kad 

"...socijalistai ardo ir stato. Bet 
kitaip ir negalima. Jeigu nori pasta
tyti gražų rūmą, tai turi išpradžių 
nuvalyti vietą nuo biaurinančio ją 
šlamšto.”

t

Kaip Vanagaitis "kelia” sa
vo tautą.

Visi jau žino, kaip musų 
tautininkai garbino p. Va
nagaitį. kada tas rinko A- 
merikoj aukas savo tautiš-

kai "Birutei.” Vanagaitis 
buvo stačiai aniuolu sargu 
lietuvių tautos Prūsuose. Jis 
pašventęs visą savo turtą ir 
sveikatą tautos pakėlimui. 

■{ Bet dabar "Lietuvos Žinios" 
(NN 14, 15 ir 17) piešia p. 
Vanagaitį kitaip.

■ "Pirmiausia — 'Lietuvos Žinios* 
sako — Vanagaitis tu, i blogą ypaty
bę su atsilankusiais pas jį išeiviais, 
beveik visuomet taip elgties ir aiš
kiai duoti suprasti, tarytum jis pats 
per tai turi begales darbo ir rūpesčių, 
o naudos jokios, ir vien tik iš pasi
šventimo ir patriotizmo tai darąs. 
Bet kuomet nuo tokio išeivio pareika- { 
lauja už užlaikymą užmokėti ir jei ne 
pigiai, tai žmogui nenoroms ateina į 
galvą mintis, kad tokios didelės ma
lonės Vanagaitis nepadaręs. O tai 
jau daug reiškia, ir autoritetas ma-

I žėja. Bet dalykai da labiau susi- j 
painioja, kuomet tas pats išeivis daž- ' 
nai dar V. prikalbintas, nueina su \ . 1 
krautuvėn ką nors nusipirkti, o pas- I 

i kui kame nors iš netyčių sužino, jog j
I už tą daiktą ar rūbą užmokėta apie { 
2t>c- —30Cį- brangiau, negu verta,— J 
tuotarpu. kad Vanagaitis visuomet 
tikrina, jog tik dėl to, kad su juo 
drauge buvo, taip pigiai tą daiktą ga
vo pirkti... Tas pats santikiuose su 
gydytoju, net pačtu ir kt."

Tautiški musų laikraščiai 
visuomet persispausdina iš 
"Lietuvos Žinių” kiekvieną 
beveik žinutę, bet pamatysi
me. ar perspausdins jie šitą bet kemėšis.

* I -------žinią apie p. Vanagaiti.

Da apie "Vairą.”
Pereitam "Kel.” numerije 

trumpai paminėjome. kad 
gavome iš Lietuvos pirmą 
numerį "Vairo." čia pakal
bėsime truputį apie jo turi
nį. nes tautiški laikraščiai, 
kaip antai "Lietuva." iškėlė 
"Vairą” į padanges. Ji sta
čiai nesuranda žodžių jo iš- 
gyrimui. Ji sako:

"Peržiurėjus šį numeri atydžiai. iš- 
; tikro galima pasakyti: 'Na. tai galų 
gale ir męs. lietuviai, galime save pa- 

; sveikinti, kad bent syki susilaukėme 
tikrai gražaus iliustruoto lietuvių 
žurnalo, kurį smagu pačiam į rankas 
paimti ir ne sarmata kitiems paro
dyti!' Ištikro. šisai pirmas 'Vairo' 
numeris ir savo turiniu, ir savo pa- 

, veikslais, ir savo a’oelna išvaizda gali 
drąsiai stoti sale kad ir geriausių pa
našios rūšies svetimtaučių žurnalų." 

Kad išvaizda "Vairo" 
yra graži, tai tiesa. Tą 
ir męs pasakėme pereitame 

{"Kel." numerije. Bet ne
galima to paties pasakyti a- 
pie jo turinį. Turinys gana 
skystas. Tik pasiklausykit. 
kaip "Vairas" protauja apie 
musų gyvenimo sroves:

"Kaip tas paversmės, čiurliais iš- 
tryškusios iš požemių gelmės, ran- 
guodamos šarpiai upeliais bėga, tar
tum jieškodamos įgimto gaivalo, ir 
pagalios sutampa plačioj vandens va
goj ir tokiu budu sudaro didžią upę. 
— taip musų visuomenės srovės, pra- 
siveržusios pro daugybę Įvairiausių 
kliūčių, kiekviena savo rybomis te- 

; kė lama, antgalo turi susilieti viena
me daikte, jeigu norime būti tauta, o 

' neišklvdusi minia be visuotinės sąmo
nės." ’

"Vairas” tiki, kad jis ga-i 
lės suvienyti visus lietuvių | 
inteligentus prie savęs ir su 
tuo tikslu jis eina Į pasaulį.

Taip svajoti, suprantama,; 
tegali neprityręs, nepažįs-: 
tąs gyvenimo jaunikaitis.

Jei "Vairas” butų vien tik { 
dailės laikraštis, nesakytu
me nieko; bet gi jis sakosi 

{busiąs "literatūros, dailės, 
mokslo, visuomenės ir poli- { 
tikos laikraštis.” Kokią tad 
partiją politikoj jis mano 

{atstovauti, keno reikalus 
ginti, jeigu jis mano suvie
nyti prie savęs visus musų 
inteligentus? To jis nepasa- 

j ko. Taip pat ir su visuome
nės reikalais. Bent pirmam 
numerije "Vairas” apie po
litiką ir visuomenę, o taipgi 
ir apie mokslą neturi nė vie
no straipsnelio. Iš viso to 
obalsio teliečiama tik litera
tūra ir dailė, bet ir literatū
ra skystoka. Perskaitęs vi
są "Vairą” tiek pat žinosi, 
kiek ir neskaitęs jo. Nieko 
naujo, nieko įdomaus jame 
nėra. Nežinia, kas jame

"Lietuvai” taip patiko. Be
ne dviejų kunigų paveikslai: 
kun. Maironio ir kun. Kau
po.

"Lietuvos Žinios” apie 
"Vairą" irgi gana prastai 
atsiliepė:

"Teisingai buvo pažymėta — sako 
'Lietuvos Žinios’ — kad pirmas 'Vai
ro' numeris išėjo menkas ir bespalvis. 
— Antras gi numeris dar silpnesnis.”

rių, o tas praneš, kada ir kur tas 
■ susivažiavimas įvyks.

Choru Susivienijimo tuomlai- 
kinis sekretorius, J. Jankauskas, 

1226 Dicson st.. Chicago, III.

Kunigai susimušė dėl socija- 
lizmo.

"Boston American’e" 4 
kovo randam šitokią žinią: 
Hartforde, Conn., Unity sa
lėj buvo karštos diskusijos 
dėl socijalizmo. Kun. J. C. 
Hogan socijalizmą gynė, o 
kun. John Wesley Hill jį kri
tikavo. Ir socijalistas savo 
priešininką taip sukirto, 

kad tas negalėdamas kitaip 
, atsilaikyti pavartojo kumštį. 
Išėjus- į prieškambarį kun. 
Hll kirto kun. Hoganui vei
dan.

I

I

I kinami ir badu bus priversti 
j pasiduoti, bet ir tai nieko negel
bėjo. Ten esantieji žmonės nors

, alkani, bet laikės tvirtai, lauk
dami šiokios ar tokios permai- • 
nos. Bet šit 15 dieną sausio • 1226 Dickson st, Chicago, III. 
valdžia priveža dar daugiau ka- ——11 ■1 —-------
reiviu. Atveža ir nustato armo- ^finronnynEMOlinC 
tas, ir praneša, jeigu už valan- j K U II L U I U ii U111UIUU v 
dos laiko darbininkų vadai ne- 1 
pasiduos, tai visi bus po muro | 
griuvėsiais palaidoti. Galima ti
kėtis, kad tie budeliai butų taip 
ir pasielgę su darbininkų vado
vais, jeigu šie nebūtų pasidavę. 
Tuojaus juos suėmė, pasodino 
kalėjimam o paskui susodino ant 
laivo ir išvežė Anglijon.

Tokiu budu darbininkai nete
kę savo vadovų, o ypatingai su
taupytų pinigų, badu buvo pri
versti grįžti į darbą. Katrie dar 
nenorėjo grįžti, tai tiems išmo
kėjo paskutinius pinigus ir at
statė nuo darbo, bet kad tokių 
darbininkų pasidarė da dvi treč
dali, tai kapitalistai be darbi
ninkų negalėjo apsieiti ir turė
jo priimti ir tuos atgal į darbą.

Ir taip valdžia, gindama kapi- 
I talistų reikalus, ginklu sulaužė 
darbininkų streiką.

Nors streikas ir pasibaigė, 
bet valdžia karės stovio nepanai
kina ir sargybos nesumažina. 
Vakare nuo 8 vai. iki 5 vai. ryto 
užginta darbininkams ant gat
vės išeiti, ir jeigu koki žmogų 
sugauna, tai tuoj uždaro Į be
langę. o ant rytojaus stato prieš 
teisėją, kuris už tokį "prasižen
gimą” nuteisia arba 5 sv. ster
lingų užsimokėti, arba keturioli
ka dienų belangėj atsėdėti.

Tai tau ir laisvė. V. V.
Johannesburg.

I

pyksta,I
Dievo 

(die-

Pyksta.
"Draugas” labai 

kam "Kova” rašo 
vardą mažaja raide 
vas), o velnią su didžiąją
(Velnias). 0 kas aršiausia, 
tai ”Draugo” redaktoriaus 
vardas irgi su mažaja raide 
rašoma: ne kun. Kemėšis,

Vėl jubilėjus.
"Vienybė Lietuvninkų” 

pritaria paminėjimui 10 me
tų nuo lietuvių spaudos at
gavimo Lietuvoj.

Prie progos męs paklau
sime "Vienybės L.," kodėl ji 
neprisiunčia mums to gar
saus "atlaso.” kurį specija- 
listas Gabrys jai sutaisė 
jos 25-metų jubilėjui?

Chicagos Žinios
vakaras, 
lietuviu 
kurs at-

MELROSE PARK, ILL.
Vasario 22 d. vietinis Socialist 

Partv’jos Lietuvių Skyrius pa
rengė lietuvišką vakarą J. ir F. 
Lapinskų Salėj, žmonių buvo 
keliatas šimtų. Programas: 
dainos, deklamacijos, monolio- 
gai, dialogai ir muzika. Vieti
nis D. L. K. Choras po vadovy
ste M. Girniaus sudainavo ”In- 
ternacijonalą” ir kelias kitas 
pirmeiviškas dainas. Publikai 
labai patiko, nes buvo iššaukti 
po kelis kartus.

A. Antonovas kalbėjo temoje 
"Klaidingumas dabartinės eko
nomijos.” Jo kalba publikai pa
tiko, ką liudijo garsus delnų plo
jimas. A. Sideravičius skaitė 
paskaitą temoje "Teisingumas 
ir Tiesos.” Iš artistų geriausia 
atsižymėjo A. Kaminskienė ir 
M. Rutkaitė, kuri užsitarnavo 
gyvų kvietkų bukietą.

Buvo išgarsintas naujas laik
raštis "Naujienos,” keliems už
rašyta ir kelios akcijos parduo
ta. Galima ištarti širdingą ačiū 
rengėjams už tokį puikų vaka
rą. Melrose Parkietis.

Johannesburgas. Pietų Afrika.
Sausio 7 d. š. m. čia sustrei

kavo geležinkelio tarnautojai dė
lei prašalinimo kelių senų darbi
ninkų iš darbo ir prie to dar pa
reikalavo daugiaus algos, žino
ma. nemažai atsirado ir streik-i 
laužiu, kurie per streiką dirbo. 
Tuo tarpu valdžia prisigabeno 
ikvaliai kareivių geležinkeliui 
apsaugot ir visokių ginkluotų 
valkatų, kad papildžius streikie- 
rių vietas. Susivieniję unijų 
vadovai nutaria apšaukti gene- 
rališką streiką dėl užuojautos 

geležinkelio darbininkams. Ir 
šit 13 dieną sausio sustreikavo 
kasyklos, o paskui ir kitų išdir- 
bysčių darbininkai. išskyrus 
vien tik duonkepius. Valdžia ir 

. kapitalistai matydami tokią 
darbininkų vienybę ir kad ją su
griovus griebėsi šitokių priemo
nių : 13 dieną sausio iš ryto val
džia apšaukia karės stovi. Ir 
tuojaus apstatė kareiviais visus 
priemiesčių kelius, kaip Johan- 
nesburge. taip ir aplikiniuose l 
miesteliuose, ir nė vieno žmo
gaus nė važiuoto, nė pėsčio ne- 

{praleido nei Į miestą, nei iš mie- 
1 sto, kuris tik neturėjo tam tik
rų paliudijimų, o tokius paliudi
jimus išduoda teisėjas tiktai biz- 

i nieriams. Miesto gatvėmis vai
kščioja ir jodinėja raitų gaujos 

j apginkluotų šautuvais policma-; 
Inu. Tą pačią dieną valdžia ap- i 
supa kareiviais darbininkų uni
jos buveinę (Trades Hali), kur 
randas darbininkų sudėti pini
gai ir knygos. Detektivai štur
mu puolė į vidų ir norėjo areš
tuoti ten esančius darbininkų 
vadovus ir visą kasą, iš kurios 
darbininkai gauna pašalpą lai
ke streikų. Bet darbininkų va
dovai pildydami savo užduotį 
užsibarikadavo ir tų valdžios 
tarnų tuo kartu į vidų neįsilei
do. Valdžia matydama, kad taip 
nieko nepeš, griebėsi kitokių 
priemonių. Apstatė kareiviais 
gatves net per kelis blokus nuo 
tos darbininkų tvirtovės ir nė 
vieno žmogaus neprileido nė ar
tyn, o prie to dar pertraukė te
lefono ir elektrikos vielas, kaa 
atimti susinėsimo būdą ir švie
są. kuria namas apšviečiamas. 
Mat valdžia manė, kad taip kan-

I

Lietuvių drutuolių 
Chicagoj rengiamas 
drutuolių pasirodymas, 
sibus 15 d. kovo š. m. miesto da-
lij vadinamoj ”Town of Lake.” 
Tame vakare dalivaus žymiau
sieji Chicagos ir iš Lietuvos 
drutuoliai: J. Bancevičia, risti- 
ninkas; S. Poškevičia, sunkių 
daiktų kilnotojas, ir keliatas ki
tų žvmesniųjų chicagiečių. Pra
nas V. Norkus, nesenai pribuvęs 
iš Lietuvos, apie kurį jau buvo 
minėta Amerikos laikraščiuose, 
parodys pirmu kartu ant scenos 
Amerikoj, ką jis gali savo stip
rumu. todėl chicagiečiams bus 
proga pamatyti musų garsųjį 
drutuoli. Kaip girdėt iš jų ren
gimosi, tai jie žada parodyt to
ki "lietuviškų raumenų stipru
mą." kad sunku ir įtikėti, jog 
žmogus tiek galėtų. S. P.

*

šeimyniškas vakarėlis. Pas 
drg. Joną Konchų. gyvenantį 
prie So. Jefferson gatvės, atsi
buvo šeimyniškas vakarėlis. 
Konchai nesanai apsivedė civi
lišku budu ir smagu buvo pažiū
rėti. kaip susirinkę draugai gra
žiai ir dorai linksminosi. Tai 
blaivų žmonių pasilinksminimas. 
Toks vakarėlis turėtų būti pa
vyzdžiu ir kitiems Chicagos lie
tuviams. Bet kaip nueini pas 
tuos dievobaimingus žmones, 
tai ten matai tik pasigėrusius 
ir viens kitam galvas daužan
čius.

♦
Susivienijimas

šakutė.

BRIDGEPORT. CONN.
Recenzija.

vasario bažnytinis choras 
"Vagis," 4 veiksmų.

7
sulošė kom.
Publika rinkosi lietuviškai: nuo 
6:30 v. iki 8:30 v.; lošimas pra
sidėjo apie 8 v. vak.

Pirmiausia pasirodė vargoni
ninkas šiaučiunas. Jis pasakė: 
”Kaip matot, teatras yra po va
dovyste šiaučiuno, tai yra mano; 
nors čia gal yra už mane moky- 
tesnių, bet teatras po mano va
dovyste.” Supraskit, nors jis 
nemokytas, bet gan gudrus. Ir 
publika jo žodžius pilnai supra
to. nes gardžiai pasijuokė. Ir iš- 
tikrųjų pasirodė, kad jis mažą 
supratimą teturi. Nes teatre 
nebuvo jokios tvarkos: šviesa 
buvo gesinama, kaip papuala, iš 
4 aktų padirbo 3 aktus. Artis
tų reikdavo laukti po kelias mi- 
nutas, kitus sufliorius vos iš ke
lių kartų išprašo ant pagrindų, 
ir t.t. Pats gi lošimas išėjo vi
dutiniškai.

Apie artistus atskirai pagal jų 
gabumus.

Jokūbas. Karklienio bernas — 
J. Juodis, turėdamas gan plačią 
ir sunkią rolę, pilnai suprato so
džiaus berno padėjimą ir neblo
gai nudavė jausmus ir judėji
mus.

Alena. Karklienio sesuo, sen
mergė — E. Astrauskiutė, gera 
senmergių atstovė; puikiai poli
tikavo su kavalieriais.

Elzbieta, Jokūbo žmona — A. 
Rasimavičiutė nekaip suprato 
padėjimą tarnaitės Lietuvoj, bet 
turėdama sceniškus gabumus 
sulošė irgi neblogai.

Turiu pažymėti, kad šie trįs, 
ir iš dalies žydas — šiaučiunas, 
ant pagrindų laikėsi liuosai, o 
tas yra artisto pamatu. Visi 
kiti, kartais kad pagaminus ki
tam vietą ar užėmus kitą pozi
ciją, taip juokingai šokinėdavo, 
tartum jais rusų oficierius ko
manduotų.

Petras, kaimyno sūnūs — P. 
Miler (gal ne lietuvis? Red) su-, 
lošė kaip sakoma, ”ot sau,” nei, 
blogai, nei gerai, bet sceniškus 
gabumus turi ir galėtų atlikai 
geriau.

Karklienis, ūkininkas — An- 
driulaitis, sulošė ”ot sau.” 

žydas — šiaučiunas, kaip mi
nėjau, liuosai laikėsi; tai ir vis
kas. Rolės nesuprato; judėji
mai ir kalba, tai tik darkymas, 
o ne paveikslas Lietuvos žjįdo. 
Bet man gali užmesti, jog nema
žai juokų pridirbo. Taip. Bet 
męs norėjom matyti ne tik juok
darį, bet ir žydą. Kad aiškiau 
prirodžius, kodėl žydą pastačiau 
priešpaskutinėn vieton, privesta 
tris pavyzdžius:

1) Elenai bekalbant su Pet
ru, pasirodė, kad jai artinasi ne-

Lietuvių 
Chorų Chicagoj ir aplinkinėj."

Toki tai vardą davė delegatai 
septynių chorų pirmame susi
važiavime, laikytame 7 vas, 
1914 m. Henry Booth House sa
lėj. Delegatai pribuvo nuo: 1) 
L. S. S. 81 kp. Choro. 2) Chica
gos Liet. Soc. Vyrų Choro, 3) 
”Rutos choro, 4) L. M. D. "Ai
do” choro iš Kensington, III.,

5) Laisvos Jaunuomenės choro,
6) Liet. Soc. 138 kp. iš Cicero, 
III. ir 7) Jaunų Lietuvių Tautiš
ko Kliubo Choro.

Nutarta, kad visuomenės ir 
visų dainorių draugijų atidai 
(Chicagos ir apielinkėj), kurios 
norės pristoti prie šio Susivieni
jimo, butų apskelbta per laikra
ščius, jog šitokios draugijos yra 
kviečiamos į antrąjį susivažia
vimą. Norintieji dalyvauti ant
rame susivažiavime meldžiami 
atsišaukti į tuomlaikinį sekreto-' tikėta laimė; ji jau pasirengus



pulti Petrui ant kaklo, kaip štai 
ateina Karklienis ir išveda 
Petrą. Reikia suprasti, kokia 
audra turi kilt senmergės krūti
nėj ! Ir artistė audrą nudavė pui
kiai. Padarė prarūgusią grima
są, tartum pernykštę bulvę: su
raukė antakius, atvėpė lupas ir 
gan keistai pažvairavo. Čia 
autorius nenurodė, kaip artistė 
turi elgties. Ne, tai jos pačios 
nuopelnas, kad sugebo prajuo
kinti publiką.

2) Elzbieta atsako vyrui: "Jei 
vyras žmonos galva, tai ką aš 
noriu tą darau su savo galva, no
riu — ir kišu ją maišan, noriu 
ne.” šioj vietoj artistė puikiai 
atliko užduoti ir publika gardžiai 
pasijuokė. Čia jau ne vien tik 
artistės nuopelnas, bet kartu ir 
autoriaus, kuris liepė ištarti to
kį keistą sakinį.

3) Žydas gi lysdamas po stalu 
nebuvo juokingas iš visų atžvil
gių, bet čia buvo juokinga tas, 
kad jis lindo po stalu, o tą bu
tų padaręs ir prasčiausias žmo
gelis, nes taip autorius liepia. 
Išvedimas aiškus: jei artistas 
prijuokino publiką, tai dar ne
reiškia. kad jis gerai atliko sa
vo rolę.

Nemietis — Jonuška, viską 
atliko, tartum užtaisyta mašina.

Mortos rolę atliko nesimoki- 
nusi artistė, mat senoji susirgo, 
tas pagadino visą įspūdį.

Solistė — Bezgoliutė padaina
vo kokią tai dainą; žodžių visai 
negalima buvo suprasti. Ką 
tuom norėta atsiekti; gal suža
dinti klausytojų jausmus? Ne, 
rodos, ir kvailas gali numanyti, 
kad nesupratus žodžių, nėr ko 
jausti. O gal solistė manė, kad 
nustebins mus augštu ir dailiu 
balsu (nors nėra jau taip augš- 
tas ir dailus)? Tai apsiriko. 
Męs rvtas-vakaras prisiklausom 
įvairių balsų-balselių apie šapas 
ir gan augštu, prie kurių gerb. 
solistės balsas, tai tik pelės cy
pimas.

Bažnytinis choras pusėtinai 
sudainavo dvi daini.

Pipiruks.

I 
t Kiek man teko patėmyti, tai Iš socijalistų 83 kp. buvo tik 

tie ”obivateliai" buvo pradėję trįs ant to baliaus ir kada koike 
varyti agitaciją prieš lietuvių ten mušeikos pradėjo mušties, 
kooperaciją, sakydami, kad te- nevienas nelindo artyn. Tur

būt J. Skudutis matydamas, kad 
"Vienybei Lietuvninkų” labai 
pageidaujamos tokios žinutės, o 
neturėdamas ką vietinei socija
listų kuopai užmesti, suvienijo 
ją su L. K. P. D. 2 kuopa ir ra
šo visai nebūtus ir negirdėtus 
daiktus. Kad tai yra šmeižimas, 
kad taip visai nebuvo, tai gali 
paliudyt kožnas, kuris tik buvo 
ant to baliaus.

Girdėt, kad čia susitvėrė tam 
tikras šmeižikų būrys, kurio tik
slu yra rašinėt melagingas žinu
tes į tautiškus laikraščius ir 
šmeižti socijalistus. Gal prie jų 
priguli ir p. Skudutis. Vienok 

83 vietinės kuopos socijalistai 
daug geresnį vardą turi tarp vie
tinės visuomenės, negu visi tie 
šmeižikai su savo organais. Ga
lima da paaiškinti, jog L. S. S. 
83 kp. neturi nieko bendro su L. 
K. P. D. 2 kuopa.

Vasario 14 d. buvo čia L. S. S. 
83 kuopos prakalbos ir referatas. 
Tarpais ir užbaigoj buvo de
klamacijos. Viskas nusisekė 
labai puikiai; žmonių buvo pil
na svetainė. Aukų padengimui 
to vakaro lėšų sumesta $3.57.

Pet. Repečka.

nai socijalistų lizdas, "bezbož- 
nicy i zlodzieje.” Suprantama, 
už šitokį šmeižimą galėjo atsi
durti į teismą, bet kaip lietuvių 
kooperacijos nariai sako, reikia 
atleisti jiems, nes nežino ką da
ro. Vienok, jeigu ir toliau atsi
kartos tokios nešvarios kalbos 
ar agitacija, tai busime priversti 
šaukties į teismą.

Brightono lietuvių kooperaci
ja gyvuoja labai gražiai ir turi 
jau dvi krautuvi, vienoj parduo- 

o

žmonėms pasitraukus žiuri, 
kad arklys guli ant gatvės, taCa 
akis nuleidę nuėjo kaip vilkai.

Kada visos riaušės užsibaigė, 
tai policija pradėjo mazgot ant 
Bagley avė. žmonių kraujus. Py
lė karštą vandenį ir smėlį. Vie
nas senukas eidamas pro šalį sa
ko: "Geriau, kad jus butumet 
tą žmonių kraują sugėrę, pakol 
šiltas buvo; kam jau darbar su
šalusį semiat?” J. Mažiukas.

da už -pinigus viską pigiau, 
kitoj ant knygučių.

K. J. Vaškis.

peiliu šoną. Kitas vėl girtas (ir 
tas ne blaivas buvo) ant Brady 
st. supiaustė savo moterį ir su
žeidė švogerį. o iš 24 į 25 vasa
rio naktį ant Tustin st. policija į 
areštavo vienoj stuboj 5 vyrus 1 
begeriant ir besimušant. Mat 
tuose namuose yra 2 gražios 
jaunos mergaitės, tad susirinkę 
vaikinai negalėjo pasidalyti ir 
pradėjo mušties, bet policija ne
davė pabaigti mūšio ir nuvežė į 
šaltąją. Ant rytojaus visiems ! 
reikėjo užsimokėti po $25. o ku
rie neturėjo $25. tai da ir dabar

i tebetupi. Visi katalikai, bet 
tas jiems negriekas, o skaityti

i "Keleivį” ar "šakę” tai ”smer- 
telnas griekas.”

Miesto valdžia pradėjo perse-

Didelis Teatras ir Šokiai
f Rengia Lietuvių Socijalistų Sąjungos 71 kuopa

Subatoj,4- *
B

BRIGHTON. MASS.
Pasarga kooperacijoms.

Šiuomi pranešu lietuvių koo
peracijoms, kad nepamirštumet 
kasmet miestui išduoti Įplaukų 
ir išmokėjimų atskaitą, nes ki
lus kokiems nesusipratimams, 
galima papulti po atsakomybe 
arba pasidaryti sau daug iškaš- 
čių ir nesmagumų. Taip atsiti
ko su Brightono, Mass.. koopera
cija. Po susitvėrimo per du me
tu buvo išduodamos atskaitos 
miesto valdžiai, bet toliau visiš
kai nebeatkreipėm Į tai atidos ir 
atskaitos liko neišduotos. Da- 
bargi prisiėjo reikalas kreipties 
Į Statė House. tai pasirodė, kad 
Brightono lietuvių kooperacija 
nebeturi vardo knygose ir pas
kaityta jau mirusia. Reikėjo 
panešti daug iškaščių, turėjom 
imti naują čarteri. daryti nau
ją šėrų knygą ir naujas ant
spaudas, o visi tie ir kiti su jais 
surišti dalykai kooperacijai ga
na daug lėšavo.

Jeigu nebūtume turėję ant 
metų samdyto advokato, gal bu
tų prisiėję da sunkiau nukentė
ti.

Taipgi kur tveriasi naujos ko
operacijos, tai čarteri patartina 
imti ant lietuviško ir lenkiško 
vardo, nes jeigu paskui pamato, 
kad lietuviams eina gerai, tai ir 
lenkai tveria kooperaciją, norė
dami užkenkti lietuviams, bet 
turint čarterį ant abiejų vardų, 
miestas kito čarterio neišduoda. 
Lenkai gi gali prigulėt ir prie 
lietuvių. Susitvėrus gi dviem 
kooperacijom prasideda varžyti
nės. nesutikimai ir galų gale a- 
bidvi turi bankrutyt.

Taip padarė nekurie Brighto
no lenkbemiai (netikri lenkai). 
Matydami, kad lietuvių koopera
cijai gerai sekasi, turi jau nau
ją namą su žeme pasipirkus ir 
ža4a greitu laiku statyti savo 
krautuvę ir svetainę, tie ”pols- 
kie obivateliai,” kaip jie save va
dina. šoko tverti "polsko-litevs- 
ką” kooperaciją, kad užkenkus 
lietuviams. Bet lietuviams už
protestavus, miestas davė jiems 
čarteri vien tik ant ”polskos” ko
operacijos.

WILKES-BARRE, PA. 
Koncertas.

Pėtnyčioj, 20 d. vasario, 8 v. 
vakare Concordia svetainėj bu
vo koncertas, kurį parengė Lie
tuvių Laiudies Knygyno Drau
gija; kas ta draugija, pakalbė
sim vėliau, dabar apie koncertą 

Mikas Petrauskas sudainavo
1) Noktumą "Saulutė leidžias,”
2) Romansą iš operos "Dubrov- 
sky,” "Viskas jau pabaigta.” 3) 
Ruduo. 4) Napolio serenadą, 5) 
Solo di Carvaradosi iš "Tosca” 
ir "E lucevan le stelle.” Taipgi 
daug ir savo kompozicijų p. P. 
sudainavo.

Povvlas Čiurlionis pianu M.) 
Petrauskui lydėjo.

Anielė Pietariutė, soprano, su
dainavo "Saulelė Raudona” (M. 
Petrausko komp.), pianu palydė
jo M. Petrauskas.

Aldona Pietariutė, alto, sudai
navo "šių nakcialy” (komp. M. 
Petrausko), pianu palydėjo M. 
Petrauskas.

Visi sudainavo gerai. Publi
kos vos 75 žmonės abiejų lyčių 
atsilankė. O yra tam ir prie
žastis. Rengėjai neturėjo ma
žiausio supratimo apie rengimą 
tokio vakaro.

Vasario 18 d. buvo koncertas 
Plymouthe. Pa., Aušros draugi
jos. ten buvo apie 300 žmonių.

čia ant vietos tuom pačiu va
karu buvo mitingai U. M. W. of 
A. 1407 ir 866 skyrių, tai kiek
vienas ėjo i susirinkimus, nes 
buvo pasklydęs gandas apie an
gliakasių streiką. Taigi visi lie
tuviai ir nuėjo tenai, kur buvo 
svarstoma jų duonos ir rytojaus 
klausimas.

Trečia priežastis, tai pačių 
liaudininkų boikotas, kad neit, 
kur rodomi Račiūno krutamieji 
paveikslai, kurie buvo 15—16 d. 
vasario. Agitavo Keistučio 
draugystės nariai, kad neit ant 
Račiūno paveikslų, girdi, šlamš
tas, neikite ten; tie paveikslai 
jau 10 metų kaip nutraukti ir p. 
Račiūnas nebuvo visai Lietuvoj. 
(Jis buvo. Red.)

žinoma, reikės iš kišeniaus 
pridėti po $10, kuomet M. Pet
rauskas už sugaišti reikalavo 
$75.00 atlygimo. Svetainė $35. 
o da plakatai ir kiti visi apgarsi
nimai — viską reikės padengti.

Tokius vakarus rengti reikia 
mokėti, reikia žinoti žmonių u- 
pą ir laiką, kada jie gali ateiti, o 
kada ne. šito gi koncerto ren
gėjai to nežinojo. Bet susirin
kusi publika buvo užganėdinta, 
nes kurie atsilarikė. buvo žmonės 
daugiau apsipažinę su daile ir 
klesiškom dainom. J. J. N.

P. S. Bus vėliau žinutė, kas 
tai ta Lietuvių Liaudies Knygy
no Draugija. J. J. N.

CENTRĄ L BROOKLYN, N. Y. 
$10 "V. L.” korespondentui už 

prirodymą.
"Vienybės L.” (N7) J. Sku

dutis aprašydamas L. K. P. D. 
2 kuopos balių begėdiškai 
šmeižia socijalistus. sakydamas, 
kad 83 kp. socijalistams tas ba
lius taip patiko, kad jie L. K. P. 
D. pirmininkui užfundijo net 
bačkutę alaus, o tos nepa
baigę pradėjo kolektuoti pini
gus ant kitos. To nėkuomet ne
buvo. Bačkučių netik socijalis
tai, bet ir niekas niekam ”ne- 
fundijo,” ir pinigu ant gėrimo 
socijalistai nekolektavo. ”V. L.” 
korespondentas taip rašydamas 
meluoja. Jeigu jis tą viską pri- 
rodys, aš duosiu 10 dolerių ant 
apšvietos reikalų.

21 Kovo ;March1914
Svetainėj INSTITUTE HALL

277 CAMBRIDGE ST., EAST CAMBIDGE, MASS.
Tai bus vienas iš įspūdingiausių teatrų, kokie tik buvo lošti < 'ambridge’iui 

Bus perstatyta penkių veiksnių drama, paimta iš tikru gyvenimo 

Dumblyne
Teatras labai užimantis ir gana įspūdingas.

Nepamirškite atsilankyti visi ant šio milžiniško perstatymo, nes turėsite 
progą pamatyti kaip ponai elgdavos su savo tarnais, kaip šunadvakaėiai suvi

liodavo musų biednus lietuvius, išviliodami iš jų paskutinius skatikus irt. t.
Kas nori gardžiai pasijuokti ir graudžiai apsiverkti, ir pamatyti lietuvių 

: 1 senobinį gyvenimą, tai ateikit ant šito teatro, o ten pamatysit,
i ■ vauja 20 gabiausių aktorių. Prie to bus balius, lakiojanti krasa 
< [“Laisvės Choras“.

Svetaines durys atsidarys 7 vai. vakare. Po 
bus šokiai iki 12 vai. nakties.

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti
Cambridge’iaus L. S. S. 71-moji

< >1SO MANCHESTER, CONN.
15 d. vasario T. M. D-stė pa

rengė prakalbas. Kalbėjo drg. 
L. Pruseika apie tos draugijos į 
naudingumą. Potam deklamavo 
J. Zokaičiutė, V. Gudiškis, M. 
Valvosas, S. Zokaičiukas, J. Luk-1„ .. ., .
ševičius. Drg. V. Gudiškis šulo-1 k‘ot; khubus net S. S. politikie- 
šė monologą "Rusijos Kareivis,” nl» kllubi» uzdarė- Laisvamanis, 
o drg. R. Zokaitienė — "Nenuo- 
alsi Davatka." Visi savo užduo
tis atliko atsakančiai.

Antru kartu drg. Pruseika 
kalbėjo apie netikusią dabartinę 
valdžią ir kapitalistų žvėrišku
mą. Kvietė darbininkus rašytis 
prie socijalistų ir bendrai visiem 
kovot prieš skriaudikus. Jo kal
ba publiką užganėdino, tik ne
daug žmonių buvo, mat daugelis 
pasiliko namie prie bačkos arba 
kazirų. Aukų padengimui lėšų 
surinkta, regis, $3.65. Publika 
užsilaikė ramiai, išskyrus "Ka
taliko” korespondentą, kuris ne
rimavo, kad čia jam nebuvo iš
sigert, o turėjęs didelį "apetitą.”

Po prakalbų į T. M. D. 103 kp. 
prisirašė nauji nariai. Nesenai 
pas mus atgijo D. L. K. Vytau
to dr-stė iš gilaus miego. Valdy- 
bon pateko visi socijalistiškos 
dvasios žmonės. Laimingos 
ties.

i ■ * 
S

DETROIT. MICH.
Bedarbių demonstracija ir poli

cijos žvėriškumas.
Vasario 12 d. čia buvo suren

gta bedarbiams demonstracija. 
Nutarta susirinkt visiems be
darbiams ties Fabrikantų Sąjun
gos Darbo Biuru, 73 Bagley avė., 
9 vai. ryte. Susirinko apie 8,000 
bedarbių, iškėlė raudoną vėlia
vą ir daug visokių užrašų su 
reikalavimais visokiose kalbose.

Daugiausia reikalauja darbo 
ir duonos. Kalbėtojai pasilipę 
ant baksų sako prakalbas. Bet 
štai 10:30 vai. užpuola policija, 
100 pėstininkų ir 50 raitų, ir 
pradeda mušti alkaną minią buo
žėmis ir lipti su arkliais ant ra
miai stovinčių žmonių, kirsda
mi lazdomis kožnam, kurį tik 
pasiekia. Pasidarė didelis riks
mas. Darbininkai pradėjo gin
ties, mėtyt akmenais į policiją, 
kilo riaušės. Į valandą laiko po
licija sudraskė bedarbių vėlia-! 
vas. visus užrašus ir išvaikė. A- 
pie 200 žmonių likos apmušta 
lazdomis, kitam net per drapa
nas kraujai bėgo ant sniego. 
Parmušti ir sumindžioti pusgy
viai ant gatvių šitie žmonės: A.' 
Avenish 27 metų amž., gyveno 
312 Laffayette avė.; L. Castig- 
lione, 35 metų amž.. 299 Divi- 
sion St.; C. Castiglione 30 m.. 
206 Division St.; S. Averon, 42 
am.. 324 Waston St. Jie sudėti 
į ligonvežimį ir nuvežti į St. Ma
rijos ligonbutį.

Antros riaušės įvyko ant Ca- 
dillac skvero. Išvaikyta publi
ka susirinko čionai ir kalbėtojai 
pradėjo vėl kalbėti. Policija ir 
vėl užpuolė ant žmonių, atėmė 
vėliavą, vienus sumušė, kitus 
areštavo ir suardė visą parodą.

Paroda buvo surengta spėko
mis šitų organizacijų: I. W. W. 
16 lokalo. Rusų Progr. Kliubo. 
Italų Socijalistų ir L. S. S. 116 
kuopos. Buvo pranešta viso
kiom unijom ir darbo organiza
cijom. kad prisidėtų prie paren
gimo bedarbiams demonstraci
jos, kurių Detroite yra apie 40- 
000 žmonių ir kurie jau kenčia 
badą.

Nors darbininkai nieko šioje 
parodoje nelaimėjo, apart poli
cijos lazdų, bet daugeliui žmonių 
ji sukėlė mintį, išbudino iš pro
tiško miego. Lietuvių ir kelia
tas gavo mušti šioje parodoje. 
Kapitalistų laikraščiai skleidžia 
neteisingas žinias. "Detroit 
News” meluoja, buk darbinin
kai norėję sugriaut fabrikantų 
ofisą ir sumušt policiją. Tas 
neteisybė. Policija pati pakėlė 
riaušes ir praliejo žmonių krau
ją ant sniego, nežiūrint, kas jai 
pasipynė. Ant Cross avė. žmogus 
važiavo su vežimu ir parpuolė 
jam arklys ant ledo, žmonių 
pulkas apstojo apie tą vežimą 
ir žiuri. Policija pamačius, kad 
ten pulkas žmonių susispietė, vi
su smarkumu atbėgo ir muša iš 
užpakalio žmonėm per galvas.

I

šermukšnis No.
klo-
1.

MONTELLO, MASS.
čionykščiai kazimieriukai su 

"nekaltomis panelėmis" ožio bal
su rėkia, kad socijalistai ištvir
kėliai, nedorėliai ir t.t., o męs 
kazimierai, esam dori ir cnatlv- 
vos musų panelės. Ir perdaug 
jau jie dori, štai jų "dora” ir 
"cnata.”

Jų viršininko ir kasieriaus J. 
J—čiaus vaikai užtiko tėvą be
plaunant ”dorą” su cnatlyva pa
nele M. ir taip sušuko: "Papa, 
papa, čia ne mama!" Ant to 
riksmo pati atbėgo su šluotko
čiu ir abudu išvijo. V—čia pa
bėgdamas išsinešęs kiek ten ry
miečių pinigų. O buvo tai išti
kimas kunigo tarnas, bažnyčioj 
rinkdavo dešimtukus ir kolek- 
tuodavo pinigus ant bažnyčios. 
Dabar visa kaziukų kompanija 
j ieško jo; mat buvo geras kolek
torius.

Taip gi viena ant Arthur st. 
panelė susigriebė lėlę, o dar trįs, 
kaip girdėt, tikisi ko tai susi
laukt.

22 vasario kunigas per savo 
pamokslą išgyrė lietuvius, gy
venančius ant Arthur gatvės už 
tai, kad aukauja pinigus staty
mui naujos bažnyčios, o nuo ki
tų gatvių tai neduoda. Nors Ar
thur gatvė yra maža, vienok kas 
tik blogo atsitinka, daugiausia 
ant tos gatvės: girtuokliavimas, 
armonikų spiegimas, peštynės 
ir t., t. 21 vasario 2 vai. naktį 
vienas išvijo savo pačią su vai
kais klykiančiais iš stubos. Sa
vaitė atgal J. š. primušė savo 
pačią. Ir tokie žmonės daugiau
sia duoda kunigui pinigų. Kitų 
gatvių lietuviai gerai žino, jog 
nėra jokio reikalo naują bažny
čią statyti ir dėlto nemėto pi
nigų, nes kiekvienam darbinin
kui sunku uždirbti. Tai matai 
skaitytojau, ką kunigai giria.

Jauna Mergaitė

PITTSBURGH. PA.
Musų miesto lietuviai pradė

jo krutėti, štai 23 vasario bu
vo T. M. D. 9-tos kp. parengtos 
prakalbos. Kalbėjo A. Vaino- 
rius ir J. Baltrušaitis, naujų na
rių prisirašė 2 merginos ir 3 vy
rai. 26 buvo pirmas susirinki
mas Soho jaunuomenės su tiks
lu sutverti dainorių draugiją. 
Tas pasisekė. Draugijai vardas 
duota "Birutė.” Prisirašė 8 
merginos ir 14 vaikinų.

Antra lietuvių dalis veikia ki
taip. štai ant 5-th avė. tūlas 
L. T. perdūrė savo burdingieriui

LAWRENCE, MASS.
Taip vadinamų tautininkų 

kuopa (SLA. 41) parengė čia 
vakarėlį 1 kovo, vaidino "Eks- 
proprijatorius” ir "Gaila ūsų.” 
Kaip paprastai, tokie maži ir 
tušti veikalėliai mažai ką užga
nėdino, o prie to ir sulošti buvo 
prastai. Pertraukoj tautinin- 

j kai išstūmė kokį ten inteligen- 
; tą iš Chicagos stock-vardų ir 
perstatė jį kaipo kalbėtoją. Tas 
pradėjęs kalbėt tuojaus užsipuo- 

: lė ant socijalistų. buk tie viską 
griauja, niekina ir t.t. Publika 

į užprotestavo ir pakėlė triukšmą.
Kalbėtojas buvo priverstas pa- į 

į sitraukti. !
Pabaigus pirmą veikalą lošti, 

kol prisirengė prie kito, kalbėto
jas vėl išlindo ant pagrindų. 

Bet dabar socijalistų šmeižt jau 
Į nedrįso, pradėjo kalbėti apie... 
meilę abiejų lyčių, manydamas, 

! kad tuomi publikai įtiks. Bet 
publika šnekučiavosi tarp savęs, 
mažai kas klausėsi. Mat nuo 

į 1912 m. streiko Lawrence’o dar- 
i bininkai jau supranta, kas jiems 
! tinka, kas ne.

Mažutė varguolė.
Į

I

i

I

CLEVELAND, OHIO.
Musų mieste darbai eina vė

žio žingsniu. Patartina darbi
ninkams čia nevažiuot.

14 d. vasario Mirtos Choras 
turėjo vakarą ir vaidino "Saldu-

I sis Pabučiavimas.” Aktoriai at
liko savo darbą pusėtinai, nors 
ir nesavo roles buvo užėmę.

Veikaliukas juokingas, bet 
ne mums. Jis tiktų geriau dy
kaduoniams.

Deklamavo 3 merginos ir vai
kinas. bet jų vardų nežinau. Ant 
galo dainavo Mirtos choras. Su
dainavo vidutinškai, tik gaila, 
kad choras neišsimokina darbi
ninkiškų dainų, vieton senoviš
kų.

Per porą metų čia gyvavo Mo- į 
terų d-stė "Birutė.” Bet dabar į 
susitvėrus "Laisvei,” prie kurios 
gal prigulėt ir moteris, "Birutė” 
nutarė susivienyt su "Laisve,” 
ką ir padarė 22 vasario. Kvie
čiami visi vyrai ir moteris pri
gulėt prie "Laisvės.”

"Kel.” 8-tam numerij buvo 
rašyta, kad L. S. S. 3-čia kp. 
po velykų žada statyt "Alkani 
žmonės.” Dabar tą veikalą ati
dėjo ant toliau, o mokinas "žmo
nės” ir "Musų gerasis.”

J. J—s.

Lošime dali- 
ir dainuos

į
1-

7

L. S. S. 44 kuopa turi geros 
medžiagos lošimui dramų, tik 
reikia linkėti jiems daugiau 
dvasios ir energijos, kad ir dau
giau pastatytų tokių dramų, o 
vaisiai iš tokių darbų esti visa
dos naudingi.

Deklamatorkos irgi atliko sa- 
užduoti gerai.

Nekaltas Avinėlis.
VO

teatrui

KUOPA.

kaip sodintos. Žiemos laiku dai
liai auga kopūstai ir kitos dar
žovės. J. Juodaitis.

SCHENECTADY, N. Y.
Sniegas*—socijalistam nuostolis

Vietinė L. S. S. 154 kp. buvo 
išmokusi ir prisirengusi 14 d. 
vasario statyt ant scenos puikiu 
veikalą, "Alkani žmonės.” Vis
kas buvo prirengta: svetainė 
nusamdyta, drabužiai artistams 
paimti, plakatai atspausdinti ir 
išdalinti, ir laikraščiuose "Ke
leivyje,” "Kovoj” ir vietiniuose 
angliškuose apgarsinta. Bet tas 
viskas buvo veltui. Vasario 13 d. 
vakare pradėjo snigt — ir snigo 
be pertraukos kuone visą parą. 
Ant rytojaus vakare tiek buvo 
prisnigta, kad nei vienas gatve- 
karių negalėjo po miestą vaikš
čiot ir iš artimų miestukų nie
kas negalėjo atvažiuot. Vieti
niai seni gyventojai sako, kad 
nepamena tiek daug sniego. An
gliški gi laikraščiai pranešė, kad 
tą vakarą niekas nevaikščiotų, 
nes buvo laukiama didelės pū
gos, (kuri, rodos, pro šalį pra
švilpė) . Krautuvės užsidarė 
nuo 5 vai. vakare.

Tokiu budu ir musų perstaty
mas atliko nesuloštas. Bet artis
tai ir rengėjai, ant kiek girdėt, 
ne nustojo vilties ir žada sulošt 
tą veikalą tuojaus po Velykų. 
Kurie iškalno buvo nusipirkę ti- 
kietus, tie bus geri ir kitą sykį. 
Bet jeigu kas nenorėtų taip il
gai laukti, tai malonėkit sugrą
žint tam, nuo ko pirkot, o pini
gus gausit atgal. J. Vilkelis

FOLEY, ALABAMA.
Siaurus pasielgimas.

Šita apielinkė apgyventa far- 
meriais. Yra būrelis ir lietuviu, 
4 vedę, o 2 nevedę, 5 laisvama
niai ir socijalistai, o vienas tam- 
sunas katalikas. Jisai atsižy
mi savo laukiniais darbais. Ji
sai yra nevedęs, gyvena ant 
savo švogerio farmos. Andai 
jisai atvažiavo pas drg K. Onau- 

f tą prašyt, kad tas leistų savo 
■ mergaitę pas jį už gaspadinę. 
i Onautas turi 4 jaunas mergai- 
' tęs, tai sako, imkis dvi, kad bu
tų joms smagiau. Bet tas sen
bernis jau buvo iškalno {pasi
daręs pieną išžaginti mergaites. 

; Ir parsivežęs tuojau pradėjo sa- 
į vo gyvulišką darbą. Iškarto 
pradėjo kalbint mergaites gra
žumu prie to biauraus darbo, 
bet jos atsisakė. (Viena 13 me- 

I tų, o kita 14). Taigi vieną nak
tį jis sumanė atsiekti savo tik
slą varu. Atėjo stubon, kur tos 

i mergaitės gulėjo, ir užpuolė 
miegančias. Bet tos spėjo iš- 

• šokt iš lovos ir palindo po lova. 
: Tuomet jis pradėjo lovą stumt 
į šalį, bet mergaitės spėjo išbėgt 
laukan ir tas gyvulys negalėjo 
sugaut.

Įsivaizdink, skaitytojau, tokį 
paveikslą: vienmarškinės išbė
gusios iš stubos nakties laiku, 
o aplinkui tik girios, nėra gyvos 
dvasios; tėvai gyvena už 6 ang
liškų mylių. Išėjęs iš stubos vy-1 
ras pradėjo šaukti jas į stubą, Į 
o jeigu neisit, sako, tai gausit 
pilos ir t.t. Bet mergaitės buvo 
pasislėpę lauke ir dabojo, kada 
jis nueis gult (jis gulėjo tvarte). 
Ir jisai matydamas, kad nieko 
nepeš, perpykęs nuėjo. Tuomet 
jodvi smuko stubon ir daugiaus 
jis nebeatėjo.

Męs, lietuviai, išgirdę jo to
kį gyvulišką darbą pasipiktinom 
iš jo. Jisai skaito "Kataliką” 
ir. žinoma pats yra kataliku. 

Męs gi visi skaitom darbininkiš
kus laikraščius, ypač "Keleivį.” 

"Keleivio” pareina čionai 4 
egzemplioriai, "Laisvės” 2. "Ko- 

ir "Pirmyn” po vieną. Męs

I 
) 
!
I

ŠT. LOUIS, MO.
Vasario 21 d. L. S. S. 44 kuo

pa parengė teatrą su deklama
cijomis ir balium.

Drama "žmonės” tapo sulošta 
gerai. Artistai tiesiog užsitar
navo pagirimą už tokį puikų at- vos 
likimą savo rolių. ( atsisakę nuo tamsybės apaštalu

Tiesa, vakaras butų daug pui- ■ir neduodam savo vaikučių krik- 
kesniu, jeigu tik butų buvusi ko- j štyt jiems. Męs patįs duodam 
kia nors tvarka. ALsirauo co- j 
kių jurgučių, kurie visai nežmo- : 
niškai užsilaikė. Daug geriau i 
butų, kad tokie butų prašalinti . 
iš svetainės, jeigu negali ramiai 
užsilaikyti laike perstatymo, nes 
ir jie patįs iš to jokios naudos, musM tikintis brolis, kuris ap- 
neturi. ir kitiems neleidžia iš-' 
girsti, ką artistai ant scenos kai- ! 
ba ir artistams esti daug sun- • 
kiau atlikti savo užduotį. Už
simoka paaiškinti pirm persta
tymo tokiems, kad tada tik gali
ma pasinaudoti ir pasimokyti iš 
teatro, kada visi užsilaiko tykiai 
ir seka veikalą.

i

Atsirado to- į vaikams vardus. Jau 4 yra gi
mę mus lietuvių vaikučiai ir ne
vienas nėra neštas pas ilgaausį 
krikštyt, ir gyvenam kuogra- 
žiausiam sutikime, kaip tikrai 

į žmonėms pritinka, o tuotarpu

I švietą semia iš katalikiškų raš
tų, užpuldinėja ant jaunų mer
gaičių.

Šįmet farmeriai daug orenčių 
sodina, šitie vaisiai čia puikiai 
auga: 4 metu senumo medelis 
duoda vieną bušelį orenčių. La
bai smagus kraštas. Bulvės jau 
dūksta, nee jau mėnuo laiko,

WATERBURY, CONN.
15 d. vasario čia buvo S. L. A. 

apskričio konferencija. Po kon
ferencijos vakare buvo prakal
bos. Kalbėjo J. Tareila ir M. 
Vokietaitis. Tie ponai savo pra
kalbose vien niekino socijalis
tus, tai visas jų "mokslas” ir vi
skas, ką jie žino.

Labai nemalonu su tokiais 
žmonėmis prigulėti prie vienos 
organizacijos, kuomet jų visos 
pastangos atkreiptos šmeižti tą 
partiją ir žmones, 
šventę 
skleist 
tą.

kurie pasi
kelti darbo žmones ir 
tarpe darbininkų apšvie- 

S. L. A. narė M. M.

FITCHBURG, MASS.
Liet. Socijalistų S-gos kuopa 

buvo parengus diskusijas 
tikslu supažindinti 
kus su socijalizmu. 
kos buvo ne mažai, 
kusijos pasirodė be 
tvarkos ir publika 
nerimauti. Priežastis tame, 
kad draugai buvo neišsilavi
nę ir nedrąsus. Aš patar
čiau draugams ir draugėms 
socijalistams pirma apsipa- 
žinti su socijalizmo mokslu, 
skaityt daugiau laikraščių ir 
knygų, o tada męs galėsim 
stot drąsiai i diskusijas ir 
turėsim iš jų naudą.

Fitchburgo gegutė.

SU 

katali- 
Publi- 

bet dis- 
jokios 

pradėjo

PATAISYMAS.
"Kel.” No. 8 buvo pasakyta, 

kad Herrine, III., L. S. S. 22 kp 
surengė vakarėlį. Turėjo būti 
L, S. S. 21 kp.



Pasikalbėjimas Maikio su tėvu
— Gerai, tėve, tu pasakei skaitlių padidinus, kaip paleidus 

dabar teisingai: nė socijali
stai, nė niekas kitas negalė- tą teisybės žodi, 
tų man atleisti, jeigu aš ap- leisti tą

i

— Maike, ateinančioj ne- 
dėlioj iš ryto tu nieko neval
gyk- ”

— Kodėl?
— Aš pas tave ateisiu.
— Tai kodėl man nevalgy

ti?
— Juk tu žinai, kad dabar 

jau gavėnia.
— Žinau, bet ar gavėnioj 

nereikia valgyt, ar gavėnioj 
gamta maino savo Įstaty
mus? Ne, tėve gamta prie 
kvailių žmonių papročių ne- 
sitaiko ir jos Įstatymas vi
suomet pasilieka tas pats: 
gyvybės palaikymui žmogus 
turi valgyt maistą, vistiek ar 
tai butų gavėnia ar ne. Jei 
tu dėl savo kvailumo pradėsi 
tam priešinties ir nieko ne
valgyt. gamta nubaus tave 
mirčia — tu mirsi badu.

— Maike. aš visai ką kitą 
mislinau, o tu man tuojaus 
išdrožė! pamokslą apie gam
tą. Kad reikia valgyt, tai 
aš, vaike, žinau ir be tavęs, 
ale čia mat ne tame biznis.

— Juk tu, tėve. norėjai 
man pasakyt, kad gavėnioj 
nereikia valgyt?

— Nosary. Tu žinai, kad 
gėrimo ir valgimo aš esu di
džiausias šalininkas. Aš tau 
norėjau pasakyt visai kito
kį dalyką. Jei tu. Maike. esi 
mokytas ir viską žinai, tai 
turi žinoti ir tai. kad gavė
nioj visi geri žmonės eina ve
lykinės spaviednės.

— Aš tą žinau.
— Gerai ir sakyt, kaip ži

nai. Ir dėlto aš noriu, kad 
ateinančioj nedėlioj tu nieko 
nevalgytum. ba aš eisiu vely
kinės ir tave sykiu nusive
šiu. Gal padarysiu iš tavęs 
žmogų, ba tie socijalistai vi
sai išvedė tave iš doros kelio. 
Tu jau užmiršai ir Dievą 
danguje... Ko tu šipsaisi?

— Nes juokas mane ima. 
kada klausau tavo kalbos.

— Kas čia tau do juokas?
— Kaip gi ne juokas, tėve ’ 

Tu nori padaryti mane žmo
gumi. Ar sri dabar aš gai
dys?

—Nors ir ne gaidys, ale 
kai neini spaviednėn. tai vis
tiek netikras žmogus.

— Ar gali tai prirodyt?
— Vaike, tu jau išmokai 

nuo socijalistų visuomet pri
rodymų reikalauti: ką tik 
tau pasakysi, tuojaus — pri- 
rodyk.

— O kodėl tas tau nepa
tinka, tėve? Juk jeigu ištik- 
ro taip yra, kaip tu kalbi, tai 
kodėl to neprirodyti faktais. 
To reikalauja sveikas žmo
gaus protas. Jei tu savo pa
sakos prirodymais negali pa
remti, tai netik socijalistas, 
bet ir nė vienas protaujantis 
žmogus tau netikės.

— Vaike, kaip aš galiu 
prirodyt, kad neinantis spa
viednėn žmogus nėra tikru 
žmogumi?

— Tai reiškia, kad tu pats 
nežinai, ar taip yra. ar ne.

— Vaike, aš žinau, kad 
taip yra.

— Tai pasakyk, tėve, kaip 
tu tai žinai?

— Vaike, aš žinau. kad 
kiekvienas žmogus griešija. 
o jei jis neina spaviednėn. tai 
piktų jo darbų niekas nuo jo 
nenuima ir tokiu budu jis 
pasilieka didžiausis piktada
rys.

— Prastas išaiškinimas, 
tėve.

— Ar gi tu, vaike, to da 
nesupranti! Aš jau taip ai- 

‘škiai tau išvirožijau, kad ir 
girtas suprastų. Bet jei no
ri. aš galiu tau parodyt, kaip 
tu sakai, ir faktą. Štai anuo
met aš Įmečiau per langą 
vienam bedieviui pastipusi 
katiną. Kitą syki vėl. kada 
socijalistai laike mitingą per 
mišias, aš jiems išmušiau 
tris langus. Vienam burdin- 
gieriui išgėriau syki kvortą 
šnapso ir suvalgiau gaspadi- 
nės kiaušinius. Per ketures 
dešimts valandų atpuskus. 
kada priėjo daug bedievių 
klausytis, ką kunigai apie 
juos kalbės, aš vienam šliup- 

. tarniui ištraukiau mašną su 
pinigais. O kiek sykių nu
sigėręs buvau ! Ar tu miš
kini. vaike, kad šitokie mano 
triksai yra geras darbas?

— Žinoma, kad ne!
— Taigi matai, tu pats sa

kai. kad ne; bet kada aš nu- 
veisiu velykinėm visos šitos 
nuodėmės bus nuo manęs 
nuplautos ir aš vėl liksiu čy- 
stas.

— Ir vėl eisi daužyt soci- 
jalistams langų?

— Jei pasitaikys, tai ir pa
kauši kokiam bedieviui ap- 

į dailinsiu.
— Aš sakiau, kad prastas 

tavo paaiškinimas. Matai, 
tėve, ka tu išvedei...

— O ką?
— Kad išpažintis padaro 

tave ne tikru žmogumi, bet 
' tikru peštuku. Tu nebijai 
Įmesti žmonėms per langą, 
pastipusi katiną. nebijai 

I daužyti langus, nes tu tiki, 
kad kunigas tuos nedorus 

. darbus tau atleis.
— Šiur. vaike, jis atlei

džia.
— Niekus, tėve, kalbi. Jei-: 

gu aš dabar paėmęs saują' 
purvų drėbčiau tau Į veidą, 
sudaužyčiau tavo akinius, i 
pypkę ir visą išpurvyčiau. 
ar tu ant manęs nepyktum?

— Vaike, aš tave užmuš
čiau, kaip šunį.

— Bet jeigu aš nuveičiau 
pas socijalistus ir jie mane 
pabarę už toki darbą atleis
tų man tai, ar tu-ir tuomet 
neatsileistum?

— Niekados, vaike! Ko
kią tiesą gali turėt socijalis
tai atleist tau. kuomet tu 
prieš mane prasižengei ?

į taškyčiau tave purvais ir su
daužyčiau akinius. Atleisti 
man tą nedorą darbą galė
tum tiktai tu pats. Taip pat 
yra ir su tavim, tėve: jei tu 
imetei socijalisto kambarin 
katiną ir pribiaurojai na
mus. o gal da ir sudaužei 
kaip ką. tai toki nedorą ta
vo pasielgimą galėtų atleisti 
vien tik tas socijalistas, bet 
ne kunigas, kuriam to kati
no laukan nešti už vuodegos 
nereikėjo.

— Vaike., nekalbėk bedie
viškai.

— Nieko čia bedieviško 
nėra. tėve. Dievas kunigų 
neįgaliojo tokioms komedi
joms lošti. Jis liepė mylėt 
savo artimą, kaip save, o jei 
tu prieš savo artimą nusidė- 

' jai. tai jo paties turi prašyt 
ir atleidimo.

— Kaip aš matau, tai tu. 
Maike, spaviednėn su manim 
jau neisi?

— Ne. tėve, aš visai neti
kiu i tai. kad kunigas gali 
man atleisti, jeigu aš pada
riau ką blogo. Kunigas toks 
pat žmogus, kaip aš.

— Ne. vaike, kunigas yrą• 
pašventintas.

— Joks pašventinimas, tė
ve. negali permainyt žmo
gaus budo ir prigimimo. Jei 
žmogus bus niekai, tai nors 
kasdiena ji šventink, o jis 
kaip buvo nedorėlis, taip ir 
bus. Juk ir kun. Macochas 
buvo pašventintas ir kun. 
Schmidcas pašventintas, o 
matai kokios purvinos ran
kos jų buvo. Vienas apvogė 
klioštorių ir nužudė tikrą sa
vo broli, kitas supiaustė sa
vo gaspadinę.

— Vardan Dievo tėvo ir 
sunaus... Maike. eik tu nuo 
manęs šalin, nes per tavo lu
pas kalba šėtonas.

J gerų norų žmonių

— Taip.
— Ar neturėjot kokią nors sutartį tenaisByla Detroito Parapijonu 

su Socijalistais.
margajin svietan savo sparnuo- 

Ir gimė mintis 
sparnuotą žodį raštu 

pasaulin. Tas minties gimimas 
ir neapsiėjo be aukų: kelintas 
draugų net toly moję Vologdos 
rėdyboj atsidūrė, bet mintis ne
mirė. Jinai liko visų širdyse. 
Troško visi savo smagumo vai
sius pamatyti. Jų svajonė įvy
ko . Šit gruodžio mėnesį) iš Ry 
gos pradeda banguoti "Vilnis,” 
darbininkų savaitraštis. Išei

na tiktai vienas numeris, nori 
patirti, kokią užuojautą patiks. 
Sujudo visi Lietuvos kampeliai, 
kur tik dar plakė anoji širdis 
gerų norų. Rygos draugų bū
relis. drąsos daugėliau įgijęs, 
nutarė kas savaitė nuo vasario 
14 dienos laidinėti "Vilnį.” 

Tikiu, kad Amerikos lietuviai 
darbininkai pritars "Vilnies" 
bangavimui, prisidės prie jos 
plaukimo. "Vilnis” leidžiama 
grynai darbininkų sumestomis 
aukomis. Jokių kapitalistų ji
nai savo tarpe neturi ir tai aiš
ku. jog jai ne kapitalo įgijimas 
rūpės. o darbininkų reikalai. 
Taigi, draugai, kas pritaria dar
bininkų spaudai, kas myli tiesą 
teisybę — remkit "Vilnį.”

Kas aukomis, kas prenumera
tą siųsdami, kas patarimais — 
nurodymais, kas raštais palai
kykit tą vienintelį Rusijoj lietu
vių darbininkų laikraštį "Vilnį.” 

žinokit, kad tas Rygos darbi
ninkų būrelis vienas be didesnės 
darbininkų užuojautos nepa- 
jiegs tą taip sunkų darbą atlik
ti. Juk "Vilnis” kiekviename 
žingsnije sutiks tik priešus ir 
priešus. Tik darbininkų asme- 
nije jinai tikisi rasti draugą- 
prietelį.

"Vilnies” adresas toks: Ryga. 
Kurmanovskaja. namas?, butas : 
4. "Vilnies” redakcijai. Tuo 
adresu galit kreiptis visais "Vil
nies" reikalais ir užsisakyti ar 
aukas siųsti. "Vilnij" bendra
darbiaus žymesni Lietuvos ra- 
šytojai-publicistai. beletristai ir 

, poetai. Duos nemaža ir mokslo 
straipsnių. Butų gera, kad visi 
Amerikos draugai užsakytų 
"Vilnį" Lietuvoj pasilikusiems 
savo giminėms, broliams-sese- 

rims. pažįstamiems bei drau
gams. "Vilnies" kaina Rusijoj 

j 3 rubliai.
Viliuosi, kad šis mano balsas 

kris gerų norų žmonių širdy- 
na. L'ž jūrių marių draugai gy
venanti supras "Vilnies" reika- 
lingumą-naudingumą ir pritars 
jos leidimui. Tikiu, kad mano 
balsas neliks balsu tyruose!

J. Beširdis.

i

I

Ne.
Ar tamsta turėjai tuos plakatus pirm

t

K. — Vienintelis triukšmas buvo tik dalini
mas plakatų įvairiems žmonėms ir noras, kad jie 
juos imtų, ar taip?

A. — Taip.
K — Kaip tie žmonės vadinosi, ką dalijo 

plakatus?
A. — Aš negaliu atsiminti kito žmogaus var

do, bet vienas iš jų buvo Pranas Gražys, o kito 
žmogaus tai aš neatsimenu vardo.

K. — Ar einantie iš bažnyčios žmonės už
puolė ant tųdviejų vyrų?

A. — Ne. aš buvau tuomet komitete ir kaip 
tik męs išėjom iš bažnyčios, męs liepėm jiems 
sišalint.

K. — O kas tada atsitiko?
A. — Jiedu pasitraukė truputį toliau.
K. — Jiedu pasitraukė truputį toliau?
A. — Taip.
K. — Ar juos kas nors užpuolė?
A. — Aš nustūmiau nuo šaligatvio.
K. — Ir mušei?
A.— Ne.
K. — Ar iš tų. ką ėjo iš bažnyčios, nė vienas 

nieko nemušė?
A. — Aš nemačiau.
K. — Tas viskas atsitiko lauke, ne bažny

čioje?
A“
K. —
A.—

pa

S

A.
K. 

susitikti?
A. —
K. —

usitikimo su juo?
A. — Kokius plakatus?
K. — Tuos, ką tamsta tenai dalinai?
K. — Taip, tamsta, aš turėjau tuos plakatus 

kišeniuje.
K.
A.
K.
A.
K.
A.
K.

Kas buvo tuo spaustuvninku?

K. 
A. 
K.
A.
K.
A. 
K.
A. 
K.

Gal-
K. 
A. 
K. 
A. 
K. 
A. 
K. 
A. 
K. 
A. 
K.

(Iš Europos.)
Nustojus vargo žmones 
ti "Naujai Gadynei." ”!

dui." "žarijai." Rusijos lietuviai 
darbininkai liko be savo spau
dos. šiaurės žiauriam jam vė
jui siaučiant Lietuvoj, tamsia
jai reakcijai užstojus juodoji 

armija augštyn pakėlė savo gal
vą. ir biurokratijai pritariant 
pradėjo laidinėti savo lapelius 
darbininkų tarpan. Ir spaus
dinti lapeliai, skiriami darbinin
kams "Vienybė.” "Rygos Gar
sas" ligi šiai dienai mulkina dar
bininkus. Jie stveriasi visokių 
priemonių, kaip tai: provokaci
jos, šnipinėjimų. įskundimų bv 
tik išrovus iš darbininkų tarpo 
laisvąją mintį, užmigdžius jų 
gerus norus, troškimus, pada
rius iš jų vergus. Pirmeivių 
spauda irgi maža arba suvisu 
nesirūpino darbininkų dvasi
niais reikalais. Juk tai ne pir
meivių tikslas kelti darbininkus 
iš miego ir nušviesti tuos kelius, 
kuriais darbininkas turėtų eiti. 
Darbininkams neturint spandos, 
pasidarė begalo tvanki atmos
fera. kurioj kiekvienam mylin
čiam tiesą-teisybę pasidarė sun
ku alsuoti. Kaip tyro oro, kaip 
duonos išalko darbininkai išgir
sti savo spausdinto žodžio.

Ten. ant jurių-marių krantų, 
Baltijos krašte, Rygos mieste 

ne nuo šiandien būrelis darbinin
kų svajojo leisti savo laikraštį. 
Iš jų širdžių nei žiaurus reakci
jos metai, nei kunigų persekio- i 
jimai neišrovė gerus norus, ne- ■ 
užgeso juose laisvosios minties 
kibirkštėlė. Jinai žibėjo-tvak- 
sėjo pilna vilties geresnių laikų 
sulauksianti. Siautė šiaurės vė
jas. blaškė ano būrelio draugus 
tolymuosna Sibiro tyruosna, ant 
šaltų šiaurės vandenyno kran
tų. bet toji vilties kibirkštėlė ne
geso, jinai vis aiškiau ir aiškiau 
žibėjo. Draugų būrelis tarėsi- 
kalbėjosi, kaip savo šalininkų

A

> lan-
’Skar-

Viskas atsitiko lauke.
Ar buvo tenai muštynių?
Taip buvo, kad jie gavo nustumt nuoI 

šaligatvio, jie matė, kad jiems bus blogai ir tada
jie pasitraukė toliau. >

K. — Tai viskas.
Prisaikinta Franas Gražys, skundžiamasis. 

Jį egzaminuoja skundikų pusės advokatas 
lagher.

K. — Kur tamsta dabar gyveni?
A. — 1052 Medbury avė.

— Kaip ilgai tenai gyveni?
— Apie 8 mėnesiai.
— Vedęs ar ne?
— Nevedęs.
— Koks tamstos užsiėmimas?
— Barzdaskutys.
— Kaip ilgai tuo amatu užsiimi?
— Apie 5 metai.
— Ar priguli prie kokios nors parapijos?

Teismas: — Ar tai vienas iš skundžiamųjų? 
Adv. Clark: — Vienas iš įvardintųjų, bet 

nėra ginamas.
K. — Ar priguli tamsta prie kokios nors baž

nyčios ?
A. — Taip, aš prigulėjau, bet jie pradėjo 

tenai pešties ir aš juos apleidau.
K. — Kaip senai tai buvo?
A. — Apie 3 ar 3 ir pusė metų atgal.
K. — Ar dabar tamsta priguli prie kokios 

nors bažnyčios?
— Ne. aš nepriguliu prie jokios.
— Tamsta esi vis da neužganėdintas šv. 
bažnyčia ?
— Dabar aš užganėdintas, nes aš einu į j

kitą parapiją arba į kitą bažnyčią, kuri man taip 
pat gera, jei tik aš noriu tenai eiti.

K. — Gruodžio 31, 1911 m., tamsta buvai 
apie Šv. Jurgio bažnyčią?

— Taip, aš buvau tenai, bet ne arti baž- 
apie 30 ar 40 pėdų nuo jos.
— Apie 30 ar 40 pėdų?
— Taip, ant kampo Westminster ir Rus-

nuo
K. 
A.

MEDITACIJA.
Ištikrųjų, jei galėčiau. 
Laužams girių negailėčiau!... 
Bet. oi kaip męs nelaimingi. 
Tie bedieviai taip galingi. 
Kad nė degint, nė kankinti 
Negali, kad išnaikinti...
Melsčiau dievo aš augščiausio. 
Kad sugrustų kuogiliausiai

Juos į patį peklos dugną. 
Tiktai dievas ne taip tuščią 
Galvą, kaip mano, nešioja. 
Todėl tyli ir dejuoja,

Nežinodams ką daryti. 
Kur prakeiktus suvaryti.
Nes. mat. pekloj netylėtų. 
Tuoj rengt prakalbas pradėtų,

Visus velnius susišauktų. 
Dievui kovą da apšauktų.
Kam jis velnius už liuosybę 
Nuskandino į tamsybę.

Pats despotiškai carauja, 
O jie vargšai prakaitau ja,
Kasdien peklos karštij;
Jei ir jam jie kailį karšti

Su velniais sykiu pradėtų, 
Man gal atsakyt reikėtų;
Dievas perpykęs už tai 
Duotų velnių nemažai.

Kad jam surengiau pavojų... 
Oi, aš nuvirstu nuo kojų!...
Galvoj viskas sukas, kvaišta... 
Aha, šičia turiu vaistą!
Tik gurkšnelį išsitrauksiu.
Aš kitaip aniems užtrauksiu!...

M. šilkai t is.

A.
K.

Jurgio
A.

tamsta ketinai tuos plakatus

A.
nyčios,

K.
A.

sėli gatvių.
K. — Ką tamsta tenai darei?
A. — Aš turėjau rankoj plakatų, tai viskas.
K. — Dėlko tamsta tuos plakatus turėjai?
A. — Dėl susirinkimo.
K. — Kam 

duoti ?
A. — žmonės, kurie ėjo pro šalį.
K. — Tamsta ėjai prie bažnyčios.
A. — Arti bažnyčios nėjau.
K. — Tamsta atėjai už 40 pėdų prie bažnyčios 

tikslu išdalyti tuos plakatus parapijonams,su
kurie ėjo iš bažnyčios?

A. — Tenai vaikščioja daug žmonių, aš ne
laukiau ant parapijonu.

K. — Tamsta buvai tenai su tikslu išdalyt 
tuos plakatus bažnyčios lankytojams?

A. — Aš apie tai nepaisiau.
K. — Argi nedėlto tamsta tenai nuvėjai, kad 

pasitikti tuos žmones, kurie išeina iš bažnyčios?
A. — Ne visai prie bažnyčios, bet ant kampo.
K. — Tamsta buvai ant kampo su tuo tikslu, 

kad pasitikti žmones einančius iš bažnynčios ?
A. — Ne, tamsta.
K. — Tamsta nepaisei, kur atsistot?
A. — Ne.
K. — Ką tamsta daugiau turėjai prie savęs su 

tais plakatais?
A. — Kitą draugą.
K. — Kaip jis vadinas?
A. — Stanislovas šnabis.
K. — Kur jis gyvena?
A. — Ant McDaugall.
A. — Ar jis vedęs ar ne?
A. — Ne.
K. — Kur jį sutikai tą rytą?
A. — Ant Oakland avė.
K. — Prie kokios gatvės?
A. —.Prie Westminster.
K. — Kaip pasitaikė jį susitikt?
K. — Aš tenai buvau ir jį pamačiau.
K. — Iš netyčių?

— Pirma, negu ji susitikai?
— Taip.
— Ar davei tų plakatų ir jam?
— Ne.
— Ar jis pats turėjo plakatų ?
— Taip, tamsta.
— Tamsta nuvėjai su juo nuo Oakland ir

VVestminster gatvių prie bažnyčios už 40 pėdų?
A. — Ne su juo. aš buvau tenai pirma, o jis 

atėjo vėliau.
K. — Su plakatais?
A. — Taip, su plakatais.
K. — Kas da daugiau tenai buvo su plakatais 

šalia jo ir tamstos?
A. — Aš daugiau nieko nemačiau.
K. — Kur tamsta gavai tų plakatų?
A. — Pas spaustuvninką.
K. — O kas buvo tuo spaustuvninku ? 
(Pasipriešinimas. Atmestas.) 
K.
A. — Mockus.
K. — Spaustuvninkas buvo Mykolas Mockus?
A. — Taip.
K. — Kada tuos plakatus iš jo paėmei?
A. — Apie 3 dienas pirmto.
K. — Kada juos ėmei, ką jis sakė daryt su 

jais?
A. — Jis nieko man nesakė, nes komitetas 

juos užsakė.
— Komitetas juos užsakė?
— Taip, o Mockus juos atspausdino.
— Keno tas komitetas buvo?
— Socijalistų.
— Kas buvo tame komitete?
— Aš nežinau.
— Ar tamsta priguli tenai?
— Taip.
— Mockus taipgi?
— Taip.
— Ir toji literatūra, ką buvo užsakyta

spausdinti, buvo literatūra priešai lietuvių baž
nyčią ?

A. — Ne. tamsta.
K. — Tai priešai tos bažnyčios narius?
A. — Ne. tamsta.
(Čia rodoma plakatai paženklinti raidėmis 
A iki J.)

— Kiek kartų pirm to lamsto tenai buvai ?
— Kada aš vaikščiodavau bažnyčion, aš

eidavau kas mėnuo.
K. — Kiek kartų prieš 31 gruodžio, 1911 m., 

tamsta buvai tenai plakatus dalyti?
A. — Aš nežinau, ką tamsta nori tuomi pa

sakyti.
K. — Na. šitie plakatai nuo A iki J buvo jūsų 

dalinami ?
A. — Ne šitie.
K. — Kiek sykių buvai tamsta prie bažnyčios' 

prieš 3 gruodžio dalyti šitų plakatų?
Pasipriešinimas, nes nėra prirodymo, kad ši

tie plakatai yra tie patįs, kuriuos Gražys platino.
Teismas: — Atsakinėt i klausimus.
A. — Aš buvau dalyt plakatų, bet ne šitų.
K. — Bet plakatų turėjai?
A. — Taip.
K. — Kiek kartų tuos plakatus tamsta dali

nai ?
A. — Aš buvau tenai 31 gruodžio.
K. — O kiek kartų pirm to?
A. — O. apie 3 ar 4 kartus, gal būt daugiau.
K. — Nuvėjęs tenai tamsta atidarinėjai baž

nyčios duris ir metei tuos plakatus per duris ?
A. — Ne, tamsta, aš taip arti nebuvau.
K. — O ar ne tamsta pats atidarinėjai baž

nyčios duris ir metei juos per duris?
A. — Ne.
K. — Ir trankei durimis, uždarinėjai. darei 

triukšmą ?
A. — Ne.
K. — Visai tenai nebuvai?
A. — Ne, apie 20 pėdų.
K. — Ar buvo tenai Stanislovas ?
A. — Aš nemačiau.
K. — Kada tamsta buvai tenai prieš 31 gruo

džio, kas tuomet su tamsta buvo?
A. — Aš nieko nežinau, aš buvau tik vienas.
K. — Tenai visuomet būdavo vienas, o kar- 

• tais du ir tris šalia tamstos?
A. — Aš negalėčiau to pasakyt.
K. — Ar nebuvot tenai niekad, kad apart jus 

daugiau žmonių tenai nebūtų?
A. — Tenai būdavo visuomet daugybės žmo

nių.
K. — Ar dalinant jums tenai plakatus da kas 

nors darė tą patį?
A. — Aš mačiau daugelį tą patį darant.
K. — Dalinant šitokius plakatus?
A. — Visokius. Aš mačiau tenai ant bažny

čios žemės nejudinamojo turto (real estate) agen
tus ir kitus.

K. — Aš parodysiu tamstai plakatus nuo A 
iki J. ar juos žinai?

A. — Kai kuriuos žinau, bet ne visus.
K. — Ar tenai buvo da ir be tamstos kas 

nors, ar tamsta vienas?
A. — Aš negaliu pasakyti, kiek ten kokių 

plakatų buvo.
(Tąsa bus.)
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š.’S TAS Iš LIETUVOS
^!GiCiOK>iCWE;tsr t: ctotat€<ctx*0!cor t-Pajieškau savo moteries Onos Ku- 

į čir.skitnčs, po tėvais—Patiešiutė. Va
sario 3 d. prasišalino nuo manęs su 
Vincu Turiu 5 pėdų ir 10 colių augš- 
čio, tamsiai geltonų plaukų, tamsiai 
mėlynų akių, ilgos nosies, turi du auk- 

___ t-_. Moteris yra čia gimus

Javų stovis.
Rugiai ir kviečiai, nuėjus 

dabar sniegui, sulyginamai 
neblogai išrodo. Ūkininkai i 
buvo labai išsigandę, kai gu-, 
iėjo ant neišalusios žemės 
taip ilgai ir taip daug snie
go, bet kol kas sniegas tas 
neperdaug pakenkęs. Dabar 
gi vėl laukai stūkso niekuo 
nepridengti, ūkininkams vėl 
baimė, kad šalčiai ir vėjai 
želmens nepagadintų.

i

Dobilų sėkla perkama. I 
Pavasariui besiartinant u- 
kio dr-jos ir ūkio rateliai 
pradėjo išsirašinėti sau do-j 
bilų ir kitų pašaro žolių sė
klų. Ikišiol tokių sėklų ga
bendavosi musų ūkininkai 
dažniausia iš Vokiečių, o 
retkarčiais ir iš Anglijos. 
Šiemet daromi mėginimai ir 
iš Rusijos gabenties.

Gyvulių tuberkulozas.
Kauno gub. dvaruose, kaip 
girdėti, Švicu veislės raguo
čiai pradėję tuberkulozu 
(džiova) smarkiai sirgti.

siniu dantis.

Pajieškau pažįstamų Petro Marti- 
nonio, Jono Kalpoko, Juozapo Bajo
ro, Petro Kalpoko. Visi Kauno g, Za
razų pav, čadasų parap. Paliečių 
sodos. Turiu svarbų reikalą. Jie pa
tįs ar kas juos žino molonės parnešti. 

Ramusis Mikšis,
23 E. 111 place, Chieago, III.

J PIRMU KARTU ANT NORTH SIDE, CHICAGOJ J
HStatys ant scenos žymiausia lietuvių kolito j L. Tolstojaus 5 veiksmų drama -

Aukos
Politiškiems Kankiniams

Pjieškau Jono Juozapavičiaus, Jo- 
Naujavičiaus ir Vinco Jasulaičio, 

visis Suvalkų g, Vilkaviškio pavieto. 
Jie patįs ar kas juos žino matinės pra
nešti.

Mateušas Juozapavičius, 
Box242, Sturgeon, Pa.

v<1
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“PATAMSIO GALYBE”
NED6LIOJ, 15 KOVO (MARCH), 1914 m. 

1315 N. Ashland Avė. Netoli nuo Milwaukee Avė.
Surengė Chieasros Lietuviu Draugija Savitarpinės Pa<e)pos

Suloš plačiai pagarsėję artistai I. S S VIII Rajono Dramatiško Rat lio 
Svetainė atsidarys 4 vai popiety, uždanga pasikels lygiai 6 vai.

Tikietai 25 <•• ir aukščiau. \ isuomenę meldžiame atsilauky ti. Komitetas.
r Pajieškau draugo Jono Tamuliuno 

Kauno g, Panevėžio pav, Pašilių so
džiaus; šeši metai kaip Amerikoj. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti.

John Grakovski,
Box14 Thomas, W. Va.

Pajieškau Jono Daunos Kauno gu
bernijos Šiaulių pavieto, Papilės w 
losties ir parapijos, metai, kaip iš
važiavo į Philadelpia, Pa. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

A. Vitkauskas,
4 M ate street, Schenectady, N. Y.

Pajieškau sesers Apolionijos Zim- 
merman, paeina iš Galicijos miesto 
Prus, netoli nuo Lwowo. Vedė 1912 
m. po No. 9018 Green Bay st, S. Chi
eago, III. Kas apie ją žino malonės 
pranešti. (13)

Mikolas Zimmerman,
1216 E. Falls st,

Niagara Falls, N. Y.

ir gerai kalba angliškai, tamsių 
kų ir rudų akių, turi priešakij 
auksinį dantį, 20 metų senumo. Pali
ko mane su dviem mažais kūdikiais. 
Kas apie tokią porą man praneš, bus 
kuogeriausiai atlyginta.

A. J. Cochenskv,
P. O. Box 414, ' Benld, III.

(paveikslas)

plau- 
vieną

Pajieškau Joną Bulkes, pirmiau gy
veno Pittsburgh, Pa., ir Felikso Pa- 
lilionės, jis gyvena Binghampton, N. 
Y.; abudu Kauno g., Panevėžio pa
vieto. Malonėkit atsišaukti.

Geo. Barvinis,
2219 So. Carlisle st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugių: Alzbietos Tilai- 
tės, Roz. Jakubonaitės, UI. Lunskai- 
tės, Ver. Kažukauskaitės, Stančiukai- 
tės (Aleinikų sod.), UI. Miškinaitės. 
Damicelės Šimkaitės; visos Anykščių 
valsčiaus, Kauno g,

P. Purvėnaitė,
P. O. Box 181, E. Arlington, Vt

Parsiduoda Barbernė
Puikioj lietuviais apgy- 

ventoj vietoj, visi įstatymai 
geri. Kitos lietuviškos bar- 
bernės nėra. Randa pigi, 
biznis geras; gera proga lie
tuviui. Platesnių žinių 

klauskit per lakšką (11Į
K. A. Makarevičia,

255 Wallace str., 
New Haven, Conn.

Franciškaus

Pajieškau pusbrolio Juozapo Puišio 
: Kauno g, Vilkmergės pav, Daltuvos 
I miestelio, pirmiaus gyveno Norwoode, 
dabar, girdėjau, išvažiavo Main vals
tijom Pats ar kas apie jį žino 
nės pranešti.

Antanas Puišis, 
% J. W. Sauborn, 

j R. R. 2. Box 54, Pittsfield, 
i-------------------------------------------------
i Pajieškau brolio Jono Baranausko, 
I Vilniaus g, Jezno miestelio, pirm 5 
metų gyveno Cambridge. Mass. Jis 

: pats, ar kas jį žnio malonės pranešti, 
i už ką pasistengsiu atsilyginti.

Juozapas Baranauskas, 
668 Cambridge str,

E. Cambridge, Mass.

malo- 
(12)

N. H

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus; aš esu 
28 m. Dabar patogus laikas susipa
žinti, kad po Velykų galima butų ap
sivesti. Su pirmu laišku merginos 
teiksis prisiųst ir savo paveikslėlį.

J. Januša, (12)
P. O. Box 102, Luzerne, Pa.

Pajieškau švoge rio 
Juozapavičiaus Suvalkų g., Naumies
čio pav., Kuprių kaimo. Girdėjau, gy
vena Chieago, III. Turiu svarbų reika
lą. Jis pats ar kas jį žino malonės 
parnešti.

John Kurielaitis,
615 Vandalia st., Collinsville, III.

So. Boston, Mass.
1 d. kovo š. m. buvo apvaikščiota su- ; 
kaktuvės gimimo dienos lietuvės p. j 
Helenos Galiūnės be svaiginančių ge- i 
rimų ir vieton to, paraginus draugui ; 
A. šimkevičiui tapo surinkta t—L; 
politiškiems kankiniams. Aukavo:

A. Karvelis $1.00, A. Šimkevičius, J. 
Kaunas ir Gailiunas po 25c.; viso — 
$1.75. Aukos nusiųstos per ”Kel.” 
redakciją. Visiems aukautojams ta
riu širdingą ačiū. J. Kaunas

Pajieškau brolio Antano Bliudžiaus 
Suvalkų g, Vilkaviškio pav. Gižų 
gmino ir kaimo. 9 metai atgal gyvet.v 
AVestville, III, Vėliaus buvo išvažie- 
vęs Lietuvon, bet iš ten jau vėl par
grįžęs Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti.

M. Bliudžius.
660 Portland st. Baltimore, Md.

Pajieškau kaimyno Juliaus Vitkau
sko Suvalkų g, kaimo Putriškių. Pir
ma gyveno Pittsburge, o dabar, rodos, 
Illinois valstijoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti.

Juozas Krušinskas
P. O. Box 413, Minersville, Pa.

ATYDAI!
Pranešu L. D. D. A. Draugams n 

abelnai visiems pažįstamiems, kad aš 
persikėliau į kitą vietą, ir uždėjau ko- 
stumierišką drapanų dirbtuvę. Todėl 
meldžip draugų ir 
lui esant, kreipties

LIUDVIKAS
4542 So. Wood st.

KNYGĄ?POHIOS

Jeigudane, 
tai skubėk!
Visose liuosose 
Valandose

Nes turintis 
t?i? knyft 
Turės smagq 
Užsiėmimą.

pažįstamų, reika- 
šiuo adresu: (13) 
GELEŽINIS.

Chieago. III.

lujiui, Pajieškau Jono Tamulevičiaus Su- 
aukų i valkų g, Vilkaviškio pav, Bartininkų 

’ i valsčiaus, Peleikų kaimo. Pirmiau 
! gyveno Petenboi, N. Y.. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

A. Pinkevich,
80—84 Veteran st, Meridan, Conn.

Pajieškau brolio Mikolo Ermalos 
Vilniaus g, Trakų pavieto. Alovės 
valsčiaus, Nemunaičio parap. Kalnė
nų kaimo. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti, už ką busiudėkingas. 

Juozas Ermala.
P. O. Box 37, Derrv, N. H.

Pajieškau draugo Antano Motiejuko 
Zarazų pav., Panemunėlio parap., Pa
nemunių sodižaus. Pirmiau gyveno 
Burlington, N. J. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti.

Antanas Chipas.
5008 Baring st., E. Chieago, Ind.

Pajieškau tikro brolio Jono Petru- 
šaičio, Alvito parapijos ir kaimo, Su
valkų gub. Apie metai, kaip išvažia
vo iš Canados į Suvienytos Valstijas, 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą.

Ona Petrušaičiutė,
169 Manufacturers st,

Montreal, P. Q. Canada.

MONTELLO. MASS.
Vasario 22 pas A. M. Podžiuną per 

krikštynas tapo buvo rinkta politiš
kiems kankiniams aukos. Aukavo:

P. Ūsas $1.10; M. Bredis, J. Baltrū
nas po $1.00; J. Tautušis, K. Jurge- 
liunas, V. Vaitiekuniutė. F. Medžis, 
A. Vaitiekuniutė, J. Jurgeliunas, A. 
Usaitė. R. Grubis, J. Patkauskas, P. 
Šatas. A. Čemeris, M. Podžiunienė po 
50c.; P. Valiackas 35c.; V. Vafiaekie- 
nė. M. Šimkevičieė, J. Simavič, A. Se- 
reikienė, K. Parazinskas, J. Medžis, 
visi po 25c.; S. Klinga 10c. Viso su
rinkta $11.00. J. Patkauskas. .

Aukos $11.00 priimtos ir bus per- i Joną Simanelis.
siųstos. "Kel." Administracija. l' " ^-nox st-> Montreal, Canaaa.

i Pajieškau švogerio Juozapo ir Alek- 
i sandro Zaleckių Suvalkų g, Kalvari- 
I jos pav., Raudenio gm. Žapalimų kai- 
j mo. Jie patįs ar aks juos žino malo- 
j nės pranešti.

Simonas Gicevičia,
i 22 Star str, Nevv Britan, Conn.

Pajieškau brolio Frano Simanėlio 
ir pusbrolių Povylo ir Leono Simanė- 

i lių. paeina iš Vilniaus g, Švenčionių 
i pavieto, Tverečio parap, Gantaunin- 
| k” kaimo. Ggyvena Chieago. III. Jie 
i patįs ar kas juos žino malonės pra- 
' nešti.

•'

Pajieškau draugo Stanislovo Klovo, 
Kauno g, Panevėžio pav, Krinčino 
parap, Petriškių kaimo. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

D. Tribulauskas,
N. F. Co, W. Hanower, Mass

Pajieškau Julijono, Konstantino ir 
X’ladislovo Grubliauskių Kauno gub, 
Šiaulių pav. Laukio parap. ir vol, 
Paleipių kaimo. Girdėjau, gyveno 
Scrantone, Pa. Jie patįs ar kas juos 
žino malonės pranešti. . (13)

J. Baginskis,
Box 238, Bridgewater, Mass.

FOTOGRAFŲ ATYDAI!
Parsiduoda studija su visais reika

lingais rakandais, vieta gera, išdirbta 
per 7 metus, gyventojai lietuviai ir 
lenkai, biznis eina garai. Parduodu 
dėlto, kad aš vienas esu užėmęs biz
nį dviejuose miestuose, todėl prisieina 
vieną parduot. Nupirkt galima ant 
lengvų išlygų. Taipgi reikalingas fo- 
tografistas. Platesnių žinių klaus
kit per laiška. (14)

A. APONIKAS,
103 W. Centre str, 

Mahanoy City. Pa.

Pajieškau draugo Julijono Ratke
vičiaus ir pusbrolių Juozapo ir Mikolo 
Resevičių; visi Kauno g, Panevėžio 
pav, Krinčino parap. Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti.

Peter Resevičius,
N. F. Co, W. Honover, Mass.

Pajieškau dėdės ir tetos, Franciš
kaus ir Rozalijos Margovičių, kaimo 
Kalviškių, Seinų pav, Suvalkų gub. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti. (12)

Juozas Margovičius
318 Warton str.. Philadelphia, Pa.

SALIUNAS IR HOTELIS
parsiduoda pigiai geroj vietoj ant 

kampo gatves, Hotelis yra su keturio
lika kambarių. Parsiduoda iš priežas
ties savininko išvažiavimą į Lietuvą. 
Kreipkitės tuojaus pas:

WOLTER MAKSIMAS,
1700 East End avė.,

Chieago Heights, III.

Pajieškau draugo Juozapo Aleksan
dravičiaus, Kauno g, Panevėžio pav, 
Pušaloto parap, Pazukų kaimo. Ma
lonėkit atsišaukti.

Jonas Peipulas,
11 Brovvn str, Binghampton, N. Y.

Pajieškau brolio Jono Markevičiaus 
Kauno g, Panevėžio, Subačiaus parap. 
1913 m. pristojo dirbti ant laivo. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Feliks Markevičius
4 Wright st, Gardner, Mass.

Vienatine
LIETUVIŠKA KARČIAMA
Geriausia užeiga visiems lietuviams. 
Reikale duodu gerus ir teisingus nu
rodymus visokiame dalyke. (13) 

JUOZAPAS NORUŠA
1332 — 17th st, Denver, Colo.

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

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

Graži, didele, arti 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga

pustrečio šimto 7Er» laic ^ilin lrnvora • I v V
Ta pati knyga gražiais kietais £1 
audeklo, auksuotais apdarais: v*

Gaunama

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

RAYMOND. WASH.
Aukavo: O. Griteniukė 70c, J. Uš- 

čin, S. Raubiškis, J. Kunce. M. Bitinas 
ir P. Tidikis po 50c.; A. Toraldis, W. 
Toraldienė, A. Sabaliauskas. E. Gu- 
žauskiut“, W. Kuzmickas, J. Skre
bamas, A. Valor.is, L. Tenovsi iute, A. 
Svežikas. A. Delidenas. A. Biro tas, V. 
Kiela. K. Poviliūnas, K. Rešelis, A. 
Rukštela, M. Tenovskis, F. Šliburis ir 
K. Chesunes po 25 c. Viso $7.70.

Visiems aukavusiems tariu širdingą 
ačiū. K. Chesunas.

i Pa'ieškau draugo Franciškaus Kle- 
■r.ancko, Kauno g, Raseinių pav.. Ci- 
tavėno parap. ;metai kaip Amerikoje. 
Turiu labai svarbų reikalą. Jis pats 

. ;>.s jį žrn.o malonės pranešti. 
Konstantinas Stonkus,

Intervalle str, Montello, Mass.

Pajieškau švogerio Jurgio Kizlai- 
; čio ir dviejų draugų: Vinco ir Jono 
Brazaucku; visi Suvalkų g, X ilkavis- 

! kio pav,,’ Kizlaitis Obšrutų kaimo. 
’ Brazauckai Užbalių kaimo. Prieš 7 
metus gyveno Scranton, Pa. Jie pa- 

i tįs ar kas juos -žino malonės pranešti. 
P. Bajoras,

! 2606 River drive, Denver, Colo.

PAJIEŠKAU BARBERIO
kuris gerai supranta barberio darbą. 
Mokestis pagal darbo atlikimą. At- 
sišaukit tuojaus pas: (13) I 

PETER BOLCHUL.
1025 So. Main st.. Rockford, III.
-------------------------------------------------------  (

Draugysčių Reikalai.

FLORIDA MUCK.
Čia yra žemė, apie kurią Floridos 

Valstijos Ukininkystės Departamen
tas sako: jog išaugins 30 iki 60 tonų 
cukrinių lendrių ant vieno akerio. 
810.00 ant mėnesio, o gausit 10 ake- 
rių; tas reiškia užtikrinimą viso gy
venimo. Pirk tuojaus, nes atidėlio- 
jant prekė gal pakilt jums neprieina- 

Į mai. Rašyk šiuo adresu: (13)
J. NORRIS

Denver. Colo.1332 — 17th St,
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Paj ieškoji mai
Aš. Bi'.bora Stankienė, jau 6 mė- 

;a\- Amerikoj, pajieškau save 
vyro Jct.zapo Stank-ius ir brolio jjo- 
e: n r.k> Vaitk u-. Jau 12 metų, kaip 
Ame;;koj, Gv vena Chicag j, o-eina s. 
Kauno e. Raseinių pav, šviekšnes 
parap, Širaičių kaimo. Turiu svarbų 
reikalą. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės pranešti. (12)

Barbora Stankienė.
1509 Peari st, Philadelphia. Pa.

Jau

Paj:eškau draugų: Frano Bruožo I 
Suv. gu’o.. 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.

Pajieškau tetėno Franciškaus Rau- 
bos. iš Kauno g.. Žalpių parap. 8 me
tai kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno 
Chieago, III. Turiu svarbų reikalą. 
Taipgi pajieškau Antano Razmino Lė
lių parapijos. Jie patįs ar kas juos 
žino malonės pranešti. (11)

Vladislavas Pavlauskis,
877 Cambridge st E. Cambridge, Mass

Pajieškau Marės Suklovos, kuri ne
seniai atvyko iš Siberijos, girdėjau 
gyvena Chieago, III. Ji pati ar kas 
ją žino malonės pranešti. (11) 

S. šiško,
2015 N. 16 st, Springfield, III.

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

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

Pajieškau brolių: Justino Juozapo 
ir Kastanto Rudžių Kauno g, Ukmer
gės pav. Raguvos vol. Miežiškių so
džiaus. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės pranešti. (12)

Izidorius Rudis
399 2 avė., So. Seattle, Wash.

Pajieškau D. Navicko Karklėnų 
dvaro Kražių volosties, Kauno gub., 
Pirma gyveno Westville, III, girdėjau 
buvo sužeistas. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti. (12)

Vincent P. Repszis,
23 Dean str, Norwood, Mass.

Pajieškau brolio X mco Brašiškio, 
Nikaučių sodžiaus, Gruzdžių vol, 
Kauno gub.. pirmiau gyveno Bangor, 
?>Ie. Jis pats ar draugai malonėkite 
apie jį pranešti.

Pranas Brašiškis,
4 Diamond str, Worcester, Mass.P?,i:2- au savo draugą ir pažįstat-

ų Juozapo Galvanausko, Pavižonių
•■«. F'i’bietos Lapašinskaitės 

balos sodžiaus ir Juozapo Galva- 
-t< Aia',.asų miestelio: visi tris 

g. ‘'.serėnų pav, čiadasų pa- 
f- : ■ s- iTbu reikalą. Jie patįs 

■ ;;s j ;os žino malonės pranešti. | 
Frnr.k šeškauskas ;

U E. 111 Place, Chieago, Iii. penc. pirmiau gyveno Wamvatosa,
.. i , turiu svarbų reikalą. Jis pats 

ar kas jį žino malonės pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas.

C. Shilling,
1016 S. E. Allen st. Dės Moines, Ia.

Pajieškau dėdės ir brolio Aleksand- ' 
ros ir Franciškaus Letukų, abu pa- l 
eina iš Kauno g, Raseinių pav.. Lau- ! 
kuvos parap, Apvaršuvos sodos. Prieš ! 
6 metus jie gyveno apie New Yorką. I 
Jie patįs ar kas juos žino malonės I 
pranešti, už ką busiu dėkingas.

Adam Letuck,
; 1624 Eucland avė, Marion, Ind.

i Pajieškau giminių bei draugų iš 
Kauno gub.. Zarazų pav.. Papilės pa- 

I rap. Atsišaukite šiuo adresu:
G. Baltušis,

Big Creek Camp 1, 
i Aberdeen, Wash.I
i--------------------------------------------------------

Pajieškau švogerio Petro Urbęs 
| Kauno g, Raseinių pav, šviekšnos 
1 volost, Patračių kaimo. Pirmiau gy- 
; veno Anglijoj, Škotijoj. Jis pats ar 
j kas jį žino malonės pranešti.

Petras Gricius.
j 43 Pardee st, New Haven. Conn.

Pajieškau sesers Alenos Mažeikai
tės ir Petro Mažeikos, abudu Kauno 
g, Šiaulių pav, Kuršėnų parap, A- 
len.a Strazdų sodos, Petras Angeliš- 
kių kaimo. Petras gyveno Philadel
phia. Pa, Alena gi — Chieago, III. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
ptanešti.

John Dambrauskas,
P. O. Bos 30, E. Millinocket, Me.

Pajieškau draugų Stanislavo Va
laičio ir Aleksandro Valaičio; abudu 
Kauno g, Betigalos parap., Paliepio 
sodžiaus. Pirmiau gyveno Chicagoj. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės pra
nešti.

P. Aksinis
39 Kiefer st, Bridgeport, Conn.

Pajieškau brolio Tadeušo Jenulionio 
Kauno g, Vilkmergės pav,šimonių 
vol. ir parapijos Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti. (13)

Kostantas Jenulionis.
1523 E. Carpenter st, Sprinfield, 111.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos, 

nasinis susirinkimas atsibus 15 
vo. t. y. sekmadienį 9:30 iš ryto. Tau- j 
tiškam name (101—103 Grand st).!

Kviečiame atsilankyti visus narius,' 
o taipgi ir tuosius, kurie nori pri- i 
sirašyti prie L. A. D. Draugai, ku-; 
rie esate gavę atvirutes, malonėkit; 
per šį susirinkimą sugražint Drau-! 
gijai knygas. Sekret. J. Parulis.

mė- 
ko-

TEMYKIT. 
SOCIJALIZMO TRUPINIAI, 
gėlė 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.

Kny-

Pajieškau švogerio Franciškaus E-

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 22'iki 38, kad butų laisvų pa
žiūrų ir mylinti dorą gyvenimą. At- 

i sišaukdamos prisiųskit savo paveikslą. 
P. A—nis,

39 Kiefer str, Bridgeport, Conn.

PAKVIETIMAS
Lietuvių Moterų Progresyvisko Su

sivienijimo Pirmos Kuopos Narės 
teiksitės susirinkti pas Draugę A. Vo- 
sylienę, 396 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y. kas ketvergo vakarą, pradedant 
su kooo mėnesiu. Šiuose susirinki
muose bus perskaitomas rankraštis, 
kuri manoma paduoti spaudon. Idant 
butų galima tiesingai nubalsuoti šio 
rankraščio priėmimą, arba atmetimą, 
reikalinga, idant kiekviena narė žino
tų jo turinį; todėl visos pribukite.

XTardan L. M. P. S. 1-mos Kuopos, 
M. M. Račiutė-Herman.

Pajieškau brolio Juozo Macaičio iš 
Suvalkų g, Naumiesčio pav., Kidulių 
gm, Bunikėlių kaimo 12 metų kaip 
Amerikoj. Pirmiau gyveno Grand Ra- 
pids, Mich. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

Sain Mason.
R. F. D. 52, Bridgeport, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 25 metų; aš esu 27 metų 
blaivas ir mylįs derą gyvenimą. Ma
lonėkit atsišaukdamos prisiųsti ir sa
vo paveikslėli.

F. Bataitis.
10755 Edbrooke avė., Chieago. III.

i
Pajieškau brolio Juozapo ir sesers 

i Monikos Gelbogių, taipgi ir švogerio 
Kazimiero Adrigenčio. Visi gyvena 

Į Waterbury. Malonėkit atsišaukti. 
Tony Gelbogis, 

1505 Carlton str, Philadelphia. Pa.

CHIC AGIEčI U ATYDAI!
Kur?! ir Kas?! Ogi Didelis gavė

nios teatras, parengtas Dr. V. Kudirko 
Draugystės Nedėlios vak., 15 kovo 
(March), 1914 m, M. Meldažio sve
tainėje, 2242—14 W. 23 pi, Chieago, 
III. Scenoje statoma trijų veiksmų 
drama "DU KELIU;" pradžia 6:15 
vai. vak. Įžanga 25c. ir augščiau. Po 
teatro bus šokiai, bet tą turės nubal- 
suot pati publika. Meldžiame nesi- 
vėluot. nes lošimas prasidės lygiai pa
skirtoj valandoj.

Kviečia visus.

Dolerių Auginimas.
Įsodink $10.00, užaugs $100.00. Į 

trumpą laiką pradėjo būdavot 2 mil
žinišku fabriku už $39.000,000. Ten su
tilps virš 22,000 darbininkų. Dabar 
laikas pirkti lotai arti tų didelių fa
brikų, kol da nepabrango; lotų pre
kės po $100.00 ir augščiau. Išsyk rei
kia įmokėti tik $25.00. o likusius ant 
mėnesio po $5.00. Laikraščiuos buvo 
rašyta, kad pradės būdavot trečią fa
briką tuojaus. Garv Indiana darbų y- 
ra užtektinai. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės ant šio antrašo:

CHAS ZEKAS & CO.
t Room 214 Northern Office Building,

186 N La Šalie st, ' Chieago. III.
Pasarga. Kiek yra mums žinoma, 

Tolleston. Ind. buvo mašinistų strei
kas, todėl gal būt kad tas apgarsini
mas yra paduotas su tikslu kad su- 
vadžiot darbininkus. Todėl jei norė
tų kurie ten važiuot, turi pirma ge
rai ištirt. "Kel.” Adm.

i

KOMITETAS

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 
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- 

. ' . • (12)

Pajieškau giminaitės Teofilijos 
Kazlauskaitės, paeina iš Kiaušagalio 
sodižaus Andriioniškio valsčiaus, Uk
mergės pav.. Kauno g. 2 metai kaip 
Amerikoj. Ji pati ar kas ją žino ma
lonės pranešti, nes turiu svarbų rei
kalą. (12)

Pajieškau pusbrolių Antano ir End- 
riaus Laukaičių, Petro ir Jono Stan
kevičių. Tamošiaus ir Motiejaus Kubi
lių. Pijušo Šmulkščio, Juro Zenkaus 
ir Juozo Aldikaucko; visi Suvalkų g, 
Marijampolės pav, Balbieriškio gm. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti.

Adomas Laukaitis,
342 Lenox str, Norvood, Mass. 81 Grand str.

Mikolas Masys,
646 Trombley avė.. Detroit, Mich.

Pajieškau Jono Aleškiavičiaus Su
valkų g, Seinų pavieto, Miroslavo 
valsčiaus. Mankunelių kaimo. Pirma! 
gyveno Wilkes Barre, Pa. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti, už ką busiu labaidė- 
kingas.

John Parulis, 
__  ------1 —•, Brooklyn, N. Y.

METINIS BALIUS
Šv. Jurgio Draugystė Brighton, Mass. ’ 
rengia gražų balių 20 balandžio (Ap- 
ril ); prasidės 2 vai. po pietų svitai- j žemę ir 
neje Roddy Ha i. t>8 Ąlarket st Prieš , ARKANSAS LANDS
P®-i'?..2“S^l°-S^.S.?_U_lkUTx_™r.aSjJ®? Joh" D. Simanowski.

a a» va a av va a a» wf aaaaa * c* • 1 *** į

50c, Merginoms 25c, Meldžiam atsi- • 
lankyti. KOMITETAS.
E2*^JS±_kS^JŽHK.’23!i»’ Chieago. III.

Tikrai

PARSIDUODA FORNTČIAI
Geri, nauji forničiai divem ruimam 

ir kičinui mažai naudoti parsiduoda 
už pigią prekę, galite pamatvti kiek- 

: ‘ (12)

Brangus Akmuo
Iškirstas, išrodo ir ne
šiojasi kaip DEIMAN
TAS. Gražus. labai ži
bantis ir kiečiausias 
akmuo, koks tik gali 
būti. Tik aprubežiuo- 
tas laikas paskirtas 
pardavimui moteriškų 
ar vyriškų tikrai auk

sinių žiedų. Nusiunčiam ant kiekvie
no adreso už 98c. Prisiųskit piršto 
mierą. Už teisingumą gvarantuojam. 
Su visokiu reikalu uždėkit tokį adr.: 
EXCELSIOR WATCH CO, DEP. A.

CHICAGO. UL.

Parsiduoda Fomičiai 
gerai užlaikyti, 4 kambariams. Parsi
duoda pigiai. Pamatyt gali kasdiena.

PETER BALTUŠIS (12)
445 — 2 str, So. Boston. Mass.

vieną vakarą pas:
A. BANDZIAVIČIUS

35 Second st, room 51, 
So. Boston, Mass.

KARĖ!
Tarp Laivinių Kompanijų 
iškilo Karė ir visos Laiva

kortės atpigo!
Dabartinės prekės iš Eydt- 

kunų arba Tilžės į:
Boston .............. ..
Philadelphia ..............
Baltimore ..................
New York ................
New Britain ............
Schenectady ..............
Binghampton ............
Scranton ....................
Pittsburg ..................
Youngstovn ..............
Cleveland ..................
Chieago ......................
VVestville ....................
Springfield ................
St. Louis ....................
Detroit ........................
Grand 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 
greitu laiku 
brangti.
"KELEIVIO” AGENTŪRA 
28 Broadway,

i LIETUVIŲ DRAUGYSTĖS 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANĄ
Lietuvių Mokslo Draugyste, 

Pittsburgh, P;<a-

... $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

Tant. Liet. D-tės šviesos žvaigždė Nl. 
Town of Lake, Chieago, I1L

Mitingai atsibuna kiekvieną antrą 
nedėldienį mėnesio Ciprijono Zotors- 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyk“-
Prezidentas — Augustas Barčius, 

5235 Bishop str.. Chieago, HL 
vice prez. — Jonas Waselkevicz,

4508 S. Wood st., Ccicago, HL 
Protokolų raštininkas ir organo užžiu- 
rėtojas — Felix Manelis,

6050 Blackstone avė., Chieago, HL 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė, Chieago, HL 
Turtų rast. — And. Giedrimas,
4541 So. Hermitage avė., Chieago, Iii

Palaimintos Lietuvos Dr-stė 
Chieago, III. 

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str, Chieago, HL 
Prezidento pag. — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport ave„ Chieago, OI 
Protokolų rašt — K. Meškauskas, 

1616 So, Halsted st Chieago. HL 
Lietuvos, nes Finans?n5?š£li^str J- ^ker’ ni.. 504/ W. 32 str. Cicero, UI,

s

gali Vėl pa-j Kasierius — L, Kaspar,
3131 So. Wentavort avė, Chieago, DL 
Organizatorius — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chieago, OL
So. Boston.

Draugystė šv. Petro No. 1, 
Town of Lake, Chieago, I1L 

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnai.

1645 W. 47th st, Chieago, IB, 
Pagelbininkas — Kostantas Iovaižą.

4600 S. Paulina st, Chieago, tu. 
Prot. raštininkas K, A. Ciapas,

1736 W, 47th str, Chieago, DL 
Finansų raštininkas — P. Pivaronaa* 
4503 S. Hermitage avė, Chieago, m. 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė, Chieago, IU.

1

Liet. Neprigulm. Kliubas, 
Chieago, UI.

Valdyba.
Prezidentas — Kaz. Raulinaitis,

3510 S. Union avė, Chieago, DL 
Prezid. pagelb. — Jonas Vainauskas 

3239 S. Halsted str, Ciiicago, I1L 
Protokolų rašt ir organo užžiurėtojas 
Antanas Bitautas.

3211 So. Union Avė, Chieago, m 
Finansų rašt. — Pranas Sandarga,

3247 Butler st, Chieago, OL 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35 th place, Chieago, IB. 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti- 

ne subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va
kare. "Aušros” svetainėje, po No. JS14* 
S. Halsted st. Metinis susirinkimas 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Ua- 
pos mėn.

REIKALINGOS
neženotos moters arba merginos prie 
dirbimo Guminių Čebatų. Sveikas 
švarus ir užtikrintas darbas per vi
są metą, ir augšta mokestis. Musų 
didžiausia ir gražiausiai įtaisyta fak- 
tora ant svieto. Angliškai mokėt ne
reikalaujama. (U)

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

Tėvynės Mylėtojų No. 1 
Toxvn of Lake, Chieago, DL

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 
ant Town of Lake, Chieago,_ Mi
tingai atsibuna kiekvieną pirmą ■*- 
dėldienį mėnesio, A. J. BieržyMtfa 
Salėj, kampas 46 ir Paulina sta.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskią, 

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

5235 S. Bishoff st, Chieago, DL
Prot. rašt. K. A. Ciapas,

1736 W. 47 st, Chieago, III. 
Turtų rašt. A. J. Kareiva, . —

1805 W. 46-th st, Chieago, DL 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė, Chieago, DL 
Užžiurėtojas org. Matausas SilkaMa, 

3314 S. Morgan st, Chieago, IU.

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 laišką. Priežastis par
davimo. Važiuosiu j Lietuvą ir ant 
Velykų turiu būt Lietuvoj. (11) 

J. A. KARSOKAS,
526 Straigh St. PatarMn, N. J.

Liet. Imigrantų šelp. Dr-tė» 
Viršininkai.

Pirmininkas, St Jankauskas,
350 Newark st, Hobokas, N. > 

Pagelbininkaa, Kas. Valksmam,
184 N«w York ava, N«waiiųj|. * 

Sekretorių*, A. M. StanaHa,
fll Jafforaon st, N«wark, M. 9. 

IHtatakas, P. Vair sIIiism,
IB Fariuy avą, N«wsrk, B. *
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Atsižymėsime gi ir męs.
Męs susiorganizavę vėja

vaikių unija netikėtai pa- 
garsėsim tarp Amerikos lie
tuvių,. atsižymėdami nepa

prastu veiklumu. Jau šian
dien niekas ant vietos nt- 
stovi, bet juda, kruta, mai
nosi. keičiasi, ir to nei mo
kyčiausias kunigas, nei so
cijalistai su... kaip jie ten tą 
žodi vadina... a, 
neužginčys. Tą 
tankus prakalbų 
naujų laikraščių 
knygų naujų

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiaus nurodytos formos Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil
dytu tą blanką ir prisiėst it redakcijai. Adrsesą mainyami gatves vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
siu: daug nesmagumų ir patįs gtusite visada laikraštį.

PERMAINAI' ADRESĄ
S2NAJ adresas:

Pavarde ir vardas

Miestas ir valstija

savjas aDBESas:
Pavardė ir vardas

Street,

Miestai ir valstija

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio*’skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numena: Ant keno adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
kad p>asibaigia su laikraščio No.50 1913 m. Kurių pavardes gale stovi 8-4, 
tų penumeratai šsibaigė su laikr. No.8 irturi atnaujintar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymu ir n.atydan i sato prem-neratą išsibaigusia tuvj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

DRAUGIJOMS ir BIZNIERIAMS!
Išdirbu visokias kukardas (Badger). ženklelius (gu- 
zikus) ir Kitokius daigtus visokiems Kliubams, Drau

gystėms ir Kuopoms.
Darau visokius medaliu,, ir ant kožno pareikalvimo 

pnsiunčiu sampelius.

Biznieriams:
Išdirbu visokius apgarsinimus su Jų paveikslais 

ir adresais, kaip tai: ant cigaretų baksukų, brežu- 
kų baksukų. alavėlių. veidrodėlių ir t. t. ir į viską 
įdedu adresus ir paveikslą. Taipgi padarau visokias 
draugvstems antspaudas.”

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

123 FERRY ST., NEWARK, N. J.

Geriausi Lieluviaki

FOTOGRAFISTAI Akušerka
Mus dirbtuvė yra įrengta 

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

J. Aedrušis, Pr. Laurinaitis €«. 
(Stanaičio galerija)

453 Brodnay, Se. Bastan, Mass.

su faktais 
parodo: 

rengimas, 
gimimas, 

__ _________ išleidimas, 
knygynų uždėjimas, cicilikų 
visur augimas, naujų kuopų 
tvėrimasis ir t.t. ir tt.

Ir tą viską remt, arba pri
sidėjus tą darbą varyt to- jaučiatės

rią makaulę: 2) Privalo pa
žinti visas kaziras ir mokėt 
lošti visus gėmius per išti
sas naktis: 3) Turi būt išsi
lavinęs su lazda stumt boles: 
4) Privalo būt visame kame 
drąsus ir turėt gerą gerklę, 
kad laike susirinkimų, dis
kusijų ar prakalbų galėtų 
kelt didžiausi trukšmą; 5) 
Kur bus skaitoma laikraš
čiai, knygos, ar ko nors mo- _ ___
namosij iš tų juoktis, nors i pa^m; tai vien ti'

liaus — nekuomet. Jau ir 
taip pats gyvenimas ta 
stumte stumia pirmyn. Mu
sų tikslas turi būt kitoks: 
naujai susiorganizavus Į vė
javaikių ir alkoholio gar
bintojų draugiją, sustabdyt 
visus progreso ratus, kurie 
perkūnišku smarkumu dau
žosi pasaulije. kaip šventas 
Elijošius po dangų, neduo
dami mums ramumo nei ba
žnyčioj, nei saliunuose. nei 
prie kazirų... Tad męs ir 
keliam kovą už savo tiesas. 
Jau kelis syk bandėm pra
kalbas sustabdyt, ypač kada 
buvo surengtos socijalistų 
dėlei paminėjimo kruvino 
nedėldienio. Męs nesnau- 
dėm, bet susirinkę ir pasiė
mę po bonką raugalo drože- 
me vieni kitiems ”spyčius." 
kalbėtojus išvadinom kvai
liais. piemenimis ir t.t. Nėr 
ko daug girtis, ba kurie tik 
buvo, visi matė ir girdėjo, 
publika daugiau į mus žiu
rėjo, negu į tuos socijalistus 
kalbėtojus.

Męs visur pasirodom 
smart, kad ir per susirinki
mus: užsirūkom po cigarą, 
pridumiam pilną kambarį 
mėlinų durnų, o kurie nerū
ko, ypač merginos, pradeda 
čiaudyt kaip katės: o jei ku
ri paprašo mandagumo, tai 
priėję arčiau pūčiam dau
giau dūmų. Visiems prida- 
rom fonių daugiaus, negu 
Džian Bamba su savo spy- 
čiais. O neduok dieve, ku
ris parašytų ant musų pa
peikiančią korespondenciją,. 
tai tam butų gud bai... Męs! 
apie tai sakėm jau nevie
nam. Ir jau turim akį ant 
vieno ciciliko, tegul tik da- 
žinosim tikrai, kad jis raši
nėja apie mus, tai toki išva
rysim, kur pipirai auga, ar
ba čia pat nukryžiavosime. 
Nes tai socijalistų darbas 
skaityt ir rašyt; mums to 
nereikia: męs iš tokių turi
me tik pasijuokt, mums už
tenka prisitraukti apšvietos 
iš bonkučių ir stiklų. Ir ki
tus turim prie to pratint, o 
ir po prievarta priverst.

Bet musų dar permažos 
spėkos, kad tas tikslas atsie
kti, Įsibėgėjusį progresą su
laikyt.

Todėl atsišaukiam į pana
šios rūšies gaivalus, kad pri- 
sidėtumet prie musų naujos 
organizacijos „Alkoholijos”. 
vardu. Galit prisidėt nemo
kanti skaityti nei rašyti: 
mums inteligentų nereikia, j 
Štai paduodant musų nesu-i 
laužomą konstituciją, pagal

Lukšiu Juozui. — Ant kiek 
męs atsimenam, tai kiekvienas 

i tamstos raštelis , anksčiau ar 
vėliau, buvo sunaudotas. Mai- 
kis taipgi tilpo. Tiesa, nevisiem 
duodam atsakymus; kas savai
tę atlieka apie 100 nesunaudo
tų korespondencijų ir jeigu 
kiekvienam korespondentui at
sakyti. ką su jo korespondencija 

: atsaky
mais reikėtų užimti pusę laik- 

kurie tik raščio, o tas nepatiktų ir patiem 
0 kaip i korespondentams.

tai ir‘ V. Gustui. — Nelabai senai 
"Keleivije” buvo platus straips
nis apie paukščių persikėlimą. Iš 
Lietuvos jie išlekia į pietus; vie
ni jų pasilieka pietų Rusijoj. 

„„ v. ». [daugiausia ant Krymo, kiti gi 
Katekizmas XX šimtmečio. jej.įa ęoijau — į Mažąją Azi- 

Klausimas: — Kiek yra į ją.
Dievų? j. Romanui.— Dėl vietos sto-

vie- kos jūsų žinutė negalėjo tilpti. 
---- ; Elzbietai Petrienei. — Ta mo

teris buvo pagirta, kaipo gera 
lošėja. o tamsta būtinai 
norite pasakyti, kad jos pra
eitis tamsi. Ką gi tas turi bend
ro su jos sceniškais gabumais?

HSalin su Nusiminimu!!
Gnunafunas aut Kmokeščie
Po 10 c. kasdieną.

Jaigu apsiimate mokėti po 10c. 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš- 
mokesčio labai dailų Gramafonų 
sykiu su 16 rekordais (32 kaval- 
kais visokių dainų: valcų. polkų, 
maršų ir t. t., kuriuos patįs išsi
rinksite. Gerumas musų gramafo- 
nų GVARANTUOTAS. kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiusi
me naujus specijališkus rekor
dus: lietuviškus, lenkiškus, rusi* 
škus ir mažai-rusiškus. Rašyki 
te tuojaus, reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų įdėdami, kraso 
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIAL CO. 
233 East 14th st., New York, N.Y.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano ta vorai tiesiog iš dirbtuvės 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbf. Tavorai gvarantuojami. Prekes žemos.

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

K. P. ŠlMKONIS
HOLYOKE, MASS.

ir pats kvailiu atrodytum.
Prisidėkite visi, 

tokiais, 
bus mus užtektinai, 
kliubą įkursim.
Sumanytojai gyvena Sche- 

neetady, N. Y.
Sufragisčių brolis.

Atsakymas: — Tris: T"" ! 
nas ant žemės, kitas dan-j 
guje, trečias klebonijoj.

K. — Kuris iš jų augščiau- 
sias?

A. — Dangaus Dievas au- 
gščiausias.

K. — Kuris iš jų žemiau- Netalpinsime.
S. Ketchinui. — Netalpin- 

ze-! sim. nes žinia jau pasenus. Rei- 
I kia rašyt tuojaus, kaip tik kas 

— Kuris iš jų riebiau-i naujo atsitinka, tuomet žinia 
bus gera.

F. Mažamoksliui. — Netalpi- 
nam, nes aprašymas tokių inci
dentų tarp dviejų unijų šalinin
kų paprastai tik padidina gin
čus.

S. Pietariui. — Apie p. Pet
rausko koncertą gavome nuo ki
to korespondento žinia, todėl 
tamstos jau nedėsime.

Tautos Sunui. — Kitas prane
šė apie tas prakalbas pirmiau, 
todėl tamstos jau netalpinsim.

Cyrui. — Už žinutę ačiū, bet 
eilių sunaudot negalim.

P. Wite. — Juokas nenatura- 
liškas.

J. .J. Neniui ir kitiems. — Grą
žinant su paaiškinimu.

sias?
A. — Žemės Dievas 

miausias.
K. 

sias?
A. — Klebonijos — ne-i 

blausias. R. židžiunas. j

Kunigas: — Kur vra Die
vas?

Vaikas: — Danguj, ant 
žemės ir visur!

Kunigas 
didelis’...

Vaikas: — Bet dvasiškas 
tėve, kur Dievas buvo, kaip 
nei dangaus ne žemės nebu
vo?

Kunigas: — M... M... vi
sur (Kur?) R. židžiunas.

Prieš ir po.
"Netikėsiu daugiau nieka

dos, meilės galybei, nes kol 
su ’Stiviu’ nebuvau susižie
davus, tai saldainiai niekuo
met neišsibaigė. O dabar 
nė pančekų neturiu" —skun
dėsi jaunamartė savo drau
gei.

Keistas paprotis.
Petras: — Ar tamsta pa

žįsti tą moterį?
Kazys: — Ne, mano brolis, 

ją pažįsta.
Petras: — Tai kam prieš i 

ją kepurę pakėlėte?
Kazys: — Ba kad brolio; 

kepurė ant mano galvos, tai 
mat iš papročio.

P. Grabauckas.

Prie kartuvių.
Revoliucijos metu Rusijos 

kazokai pagavo žmogų ka- 
i pojant telefonų stulpus ir 
■kariškas teismas nuteisė jį 
pakorimui. Kaip privedė jį 
prie kartuvių, jis sako:

— Tik nekarkite manęs 
augštai.—

Vienas kazokas užklausė: 
— Dėlko tavęs augštai ne

karti? —
Žmogus sako:
— Dėlto, kad jus visi ga- 

kurią visi elgiamės: 1) Turi lėtumet man pabučiuoti j... 
kiekvienas narys turėt stip- . Grabauskas.

Parašyk numerius nuo 1 i 
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 žemes, tik 10 mylių nuo di
džiojo New Yorko. Prekė tų lo
tų §119, tečiaus, kas turės tą mu
sų čekį, gaus tą lotą už §69. Iš
mokėt tik po §5 mėnesij. Norint 
genesnių informacijų ir mapų nuo 
žemės, rašykit ant šio adreso: «11> 
OUTCALT BEALTT CO. Dep. 8. 
111 Hnd'on «t.. Jersev Citv. N. J.

$ 19. Dykai!

Perkant laikrodėlį tiesiog i< dirbtuvės Jus sugėdinate mažiausiai 19 dole
rių. Todėl, kad kievienas pardavėjas nuo Jusu pareikalaus 25 dol. už tą 
patį laikrodėlį kurio specijalė kaina išdirbystės tik 6 doleriai.

Tą 25 dol. vertės laikrodėlį męs daoar parduodame už išdirbimo 
kainą£6 labai srražus 14K AUKSU DENGTAS; PER ISDIRBYSTĘ G\A- 
RANTUOTAS ANT 20 METŲ, turintis visam sviete pagarsėjusį Ameri- 
can vidurių mechanizmą, su 17 akmenais. Tas laikrodėlis turi trejus stip
rius lukštus labai artistiškai rankos išpiastymais išpuoštas. Darbas ir 
akuratiškumas laiko laikyme yra be užmetimo.

Jeigu nori nusipirkt sau vieną laikrodėliu tai iškirpk vieną augščiau 
tilpusiu katras tau patinka ir prisiusk mums sykiu su savo pilnu ir tei
singu adresu o męs išsiusime tuojau jusu išsirinktą laikrodėlį gražioje 
plušinej dežuteje dėl jusu apžiūrėjimo be josiu įmokejimu. Kada lakro- 
delį atneš jums į namus, nemokėk jokiu pinigu pakol neapžiurėsi ir ne
persitikrinsi jog laikrodėlis tas pats kokį užsisakei. Persitikrinęs kad 
viskas yra taip kaip mes garsiname tada užmokėk sumą $6. ir persiun
timo lėšas apie keletą centu o jeigu esi neužganėdintas iš laikrodėlio 
neprivalai imti bet sugrąžina mums musu lėšomis. Tokiu 
nieko nerizikuojat pirkdami pas mi s laikrodėlį.
Turime pastebėt kad perkant pas mus laikrodėlį nėra jokio 
dėl kad męs pasiunėiame laikrodį DYKAI dėl apžiūrėjimo, 
musu laikrodėliai yra gvarantuoti per išdirbvstę a H 20 metu
TA 
Č1O.

riziko 
priegtam 

IR PER 
LAIKĄ JEI PAGESTŲ MĘS PATAISOM* BE JOKIO UŽMOKES- 
ARBA APMAINOM ANT KITO JEI NORIT PRISIUNČIANT 25 

CENTUS dėl uždengimo persiutimo lešu. Rašyk šiuo adresu: 
National Commercial Co.

22, 505 E. 5 ST„ NEW YORK CITY, N. Y.

Kad geriau išgarsint musų naujos mados auksiijius laikrodėlius ir supažin- 
dvt pirkiką su mųsų firma, ant reikalavimo prisiunčiam kiekvienam gražų 
vidutinio didumo vyrišką laikrodėlį gvarantuotą aut 20 metu, sli trimis luk
štais, turintį geriausius amerikoniškus vidurius, rūpesningai nur^guliuotas 
ir gerai laiko laika. To laikrodėlio žemiausia karna #15.00. bet mn«ii nuže
minta kaina $5.^5 ir apart to. dovanų dadedam 1>YK*I naujos sistemos 
skutamą mašinukę ir greit šaujantį 7 šūviais revolveri, gvarantuotą.

Nereikia mums iš aukšto prisiėst 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 eypresa. 
Atsiimant, kada apžiūrėsi! ir radę viską gerai, užmokėkit agentui #5 95 už 
laikrodėlį ir parsiuntimo kaštus mašinukės ir revolverio. Atsiminkit! iška
limo mašinukę ir 7 šūvių Revolveri duodam Jums visai DYKAI, kaipo dova
ną; Jus užmokai tik už laikrodėlį kaipo atlygin mą už tai prašome pagar
sint tarpe Jūsų visų draugų. Rašykit mums tuojau ir adresuok taip: (11)

UNIVERSAL COMPANY
62 N. Dearbon street. Dept. 14,"Chicago,’III.

Į 
i

Profesorius medicin <s

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

Visokias 1 Igas py 
■lau pasekmingia- 
įsiai. Ateikit lie- 
tiok pas mane 1 
(repais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon*

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

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

turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų. j.'Į
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų (c 

* ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų (į 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už §l.oo. Reikalauki- (j‘ 
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen-.lį 
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą: jė

VV. S. WAIDELIS t i
!|| 112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. H: :-?;s=:~=:~==~~5?=^====^s= = = s= = = ž:=:?;aa== = s =-s;=.^sy 1

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Dinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- >į 
mų ir primieruojam rūbą pagal i 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus • 
išveizdos ir būna tvirtesni. »i
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus h 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas. Įį 

Tikras Jūsų brolis lietuvys 

'Zf Buclreeliis | 
222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St., įįt 
So. Boston. Mass. Montello, Mass. £ 

Telefonas: So. Boston, 21013. ,j;

i
J i j
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LABAI DIDELE

O V A N A
DĖL LABO VISUOMENES
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo išradimai ir ką 
reikia daryti apsirijus, taip 
pat Kaip ir kur išsiprydytl, ly
giai ta knyga -DAKTARAS” 
Parodo, kaip nuo ligų apsisau
goti.

ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo Ir išradimo 
geriausio budo ;rydyrno, pripildyta tokia puikia nedega, 
kad kitose, iki šiol išėjusiose lietuviškose knygose, to ne
galima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.

ŠITA KNYGA “DAKTARAS" aprašo vairių ligtj vardus, kaip jcs prasideda, kaip apsi- 
reiš’r’a, kaip išrodo ir kaip greičian. geriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes be: ligas ir taip-pat apie motelis 
telpa daz*.

Č.TCJ KNYGOJE "DAKTARAS” dikčiau aprašo, atidengiant daug paslaptybių, apie ge- 
riausii’s smagumus ženybiaio gyvenimo ir taip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir kaip 
būti laimiojo.

TOJ KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pamokina kaip vyrus taip ir moterių, kas būtinai 
kiekviecam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems t3ip ir jauniems, žaaoiiems ir ncvedusiems.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti, tai 
mokantis, kuris dar neturi šios knygos, su dideha ukvata perskaitys tiems garsiai, kad tfales 
daug visko prisiklausyti. Ta knyga* kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turčti. kuris 
tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi ir tt.

KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais illiustruota, parodo ir giliausirs kr.no d.riis, iš
aiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir sergantiems. Tik perskaičiusią 
knygą patirsi, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visą teisybę.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, roma- 
tizmo, odos, vidurių, ansilpcejimc, bronchitis ir limpančias ligas; t..ip-pat apie moterų nes
veikumus ir kitss visokias ligas nuo saužagystes, sėklos nubėgimo ir tt.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors lickarstas ar kreip p»«e gy
dytojo, reikia būtinai perskaityti knygą “DAKTARA S”. •

ŠITOJ knygoje “DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip esti sveiku, 
bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergeti.

NORS TA KNYGA "DAKTARAS” LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams 
ją išleido Pbiladelpbijos M. Klinikas dėlei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės dovana* 
kuris tik prisius kebas štampas už prisiuntinso kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia ra
šyti adresas taip:

The Philadelphia Medical Gimė 
1117 Walnut st., - Philadelphia, Pa. 
VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki o nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu taip 

jr raštu [lietuviškai] gali atsišaukti p rie tikrų profesionališkų Daktarų Kliniko. Ateinančios 
priimama šiomis valandomis ofise

Kasdien nuo 10 iki 4 po piet, Nedėlioj nuo 10 iki X Utarn. ir Pėtn. rak. nuo 6 iki F vat



KELEIVIS 7

Tiesu Patarimai.
*

K. Valentukevičius. — Jei 
žmogus yra kaltas kitam pinigų, 
tad pastarasis per 6 metus turi 
teisę kaltininką apskųst. Kad 
neturit rašto, tai tas nieko neiš- 
kadija, tik tiek, kad sunkiau da- 
rodvt, kad ištikrųjų kaltas.

Savo dalį prie ukės-tėviškės, 
jei tėvas neužrašė vienam ku
riam iš vaikų, galima parduot 
būnant ir Amerikoj, bile tik ran- 
dat pirkėją. Geriausia pavesti 
savo dalį per doviernastį. Doku
mentus gali padaryt kadir "Ke
leivio” Agentūra, tik turit pri- 
duot reikalingas žinias.

Draugija susitvėrusi su tikslu 
statyt Liaudies Namą, gali siųst 
savo kolektorius kur patinka, 
niekas jiems nieko neužkenks. 
Amerikonai surenka milijonus 

tokiu budu. Pavyzdin, New 
Yorko Y. M. C. A. surinko taip 
$4,000,000, Bostono Y. M. C. A. 
— $600,000, Bostono šv. Elzbie
tos Ligonbučiui surinkta $250- 
000. Bet įgijus tokį namą, jį 
negalima leisti ant lioterijos, nes 
Suvienytose Valstijose visos lio- j 
terijos aštriai užgintos. Par
duot galima ir už tuos pinigus \ 
pirkti parankesnį, bet pinigų ki
tokiems reikalams negalima iš
leist.

Jei vaikinas tiesiog prižada 
vest merginą, ypatiškai ar per 
laiškus, ir paskui jis be prieža
sties atsisako, jis sulaužo sutar
tį. taip kaip ir bile kokį kontrak
tą, ir už tai mergina gali jį skųst 
ir reikalaut nuostolių atlygini
mo. Valdžia Į tokius reikalus 
nesimaišo, nes prižadėt vest ir 
paskui atsisakyt — nekrimina- 
liškas prasižengimas.

tu. arba susidėtų su kita ypata. 
Jei moteris gali darodyt, kad 
vyras su kita moteria. arba jei 
vyras gali darodyt, kad moteris 

Į su kitu vyru turėjo susinėsimus, 
■ persiskyrimą duos. Kada po- 
i ra eina ant persiskyrimo, ji ne
gali jau sykiu gyvent, nes tas 
yra ženklu, kad persiskyrimui 
nėra geros priežasties.

Jei draugystė savo metiniame 
susirinkime, kur dalyvauja 61 
žmogus, nubalsuoja Kokį nors 

dalyKą, tad tą patį dalyką gali 
kitam susirinkime vėl peroal- 
suot, jei konstitucija nesako, 
kad metinio susirinkimo nutari
mai negali būt panaikinti be me
tinio arba bertaininio susirinki
mo, ir nežiūrint į tai, kad kitam 
susiri kime buvo tik 17 narių. 
Visų narių priderystė yra būti 
ant visų susirinkimų, o jei tiek 
daug neatėjo, tad tie, kurie at
ėjo, gan nutart, kaip jie mato 
geriau. Dabar, tie, kurie buvo 
metiniam susirinkime gaii ant 
ateinančio 
suot uz tą 
metiniam, 
mą tų 1/
panaikinimą metinio 
mo nutarimo. Draugystės pa
prastai turi liuosas rankas eig- 
ties savo reikaluose taip, kaip 
joms patinka, diduma balsų.

susirinkimo vėl bal- 
paų reikaią, kaip ir 
ir panaikint nutan- 
nanų balsavusių už 

susirinki-

Lewistonietis. — Jei draugy
stė neturinti čarterio perka ne
judinamą turtą, tad visi tos 
draugystės nariai yra dalinin- 
kais-savininkais. Kada draugy
stė įsikorporuoja, gauna čarterį, 
tada susiorganizuoja naujas kū
nas ir jei norima kad žemė butų 
vardu įkorporuotos draugijos, 
tada visi nariai, kurie buvo na
riais laike pirkimo, turi pasira
šyt. ir jei kurie yra vedę, jų mo
teris taipgi turi pasirašyt. Bet 
kaip, jei nekurie nesutinka pasi
rašyt? Draugystė tokius gali 
išmesti, bet tas išmetimas nepa 
naikina jų parašų reikalingumo, 
nes pasirašyt turi visi tie. kurie 
buvo nariais laike pirkimo, ne
žiūrint ar jie dabar yra išmesti, 
ar patįs išstojo. Taigi išmeti
mas neužims vietų parašo. Ne
sutinkant kuriems pasirašyt, 
draugystė gali tokius narius pa- 
traukt į teismą, taip vadinamoj 
”mandamus proceeding.” Teis
mas išklausęs reikalą, beabejo- 
nės. privers pasirašyti. Bet pa
kol toks teismo nutarimas turės 
savo vertę, tam tikros teismo po- 
pieros turi būt paduotos į rankas 
kiekvieno tokio nario gyvenan
čio Maine valstijoj. Tas popie- 
ras paduos šerifas, bet kaštų bus 
daug. Su tais, kurie yra išva
žiavę į kitas valstijas. į Lietuvą, 
ar yra mirę, dar didesnė bėda. 
Tokie žmonės yra už teismo Ju
risdikcijos ir teismo įsakymai 
ant jų neturi jokios vertės. To
dėl advokatas, katras paims visą 
reikalą vest, turės paskirt admi
nistratorius dėl visų mirusių, o 
taip vadinamus "trustees” (glo- 
bėęjus) dėl tų, kurie yra už val
stijos rubežių. Tas ir pinigo ka
štuos daug. Dalykas nors aiš
kus, bet tiek daug pinklių pilnas, 
kad tiesa, labai negudriai dary
ta žemę perkant, kol čarterio 
nėra. Dabar ta žemė priklauso 
bendrai nariams, ne draugystei, 
nes be čarterio ta draugystė val
džios nepripažįstama, o vėlesnis 
įkorporavimas negelbsti, nes ne
gimusi draugystė negalėjo pirkt 
žemės. Dabar, reiškia, nariai 
turi parduot savo bendrą žemę 
įkorporuotai organizacijai.

P. Karbauckas. — Kada laik
raštis paduoda prašymą dėl ant
ros klesos, tada leidėjai turi pri- 
sižadėt priimt visus apgarsini
mus, kurie nėra valdžios uždrau
sti už vienodą kainą. Todėl tan
kiai galima matyt republikonų 
apgarsinimus demokratų laik
raščiuose, ir antraip. Ir „Kelei
vis” turi priimt visus apgarsi
nimus, jei nepriimtų, jį galėtų 
priverst priimt. Kaslink Chica- 
gos organų, jie noriai garsino vi
sus šarlatanus-daktarus pakol 
valdžia neišleido įstatymą, už
draudžiantį tokius apgarsini
mus illinojaus valstijoj. Dabar 
suprantama, jie negali garsint 
daugiau, bet giriasi, kad jie pa
tįs juos išmetę.

B. Radzevičius. — Jei valka
tos užpuola nakties laiku ant ei
nančio žmogaus, užpultasis gali 
ginties, ir jei kitaip negali atsi
sukti, gali nušaut užpuoliką. Bet 
revolverio nevalia nešioties be 
tam tikro pavelijimo nuo vieti
nės miesto valdžios, taigi jei žmo 
gus turi vaikščiot pavojingose 
vietose, geriausia jam gauti pa
velijimą turėt revolverį. Ant 
šautuvo (strielbos) to nereikia, 
nes šautuvas yra viešai, ne slap
ta nešiojamas. Tik slapta, kiše
nių j e nevalia ginklą nešioti be 
tam tikro leidimo.

Vargdienio Sūnelis. — Moteris 
su vyru negali susitart geruoju 
ir persiskirt. Persiskyrimas 
(divorce) yra duodamas tik dėl 
tam tikrų svarbių priežasčių. 
Tikėjimiško nesusipratimo ne
užtenka. Reikia ar kad viens 
kitą apleistų bent per tris me
tus, žiauriai apsieitų viens su ki-
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Tikras Šaltinis Sveikatos

D-RAS ST. IIDRZEJEWSIO

495 Broadway, So. Boston.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7*9 vakare. 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.

tautietį nusitraukt
išrodysit da gražiau kaip gyvi. 
Pasiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (7)

J. TAUKEVICIA
727 M. Main st.. Montelio. Mass.

iloln E. nolan
Baujauioa mados

GRABAM U S IR BALSAMUOTOJA1 

Atlieka visokį darbą prie pąlslilnjlt 

kuogoriausiai už aebraagią prską.

336 Broadway, Be. Besto*. 
Gyvealme virta MS Breartsray.

į Telephone So. Boston. 845 M.

(Dr.F. Matulaiti
i

♦

H. Gallivan Co

“Katrie pr«<M A-V ji'

Vianatlnla lankiikąa 

DANTŲ DAKTARAS.

Užtaisau pasigadinusius dantis ir 

įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 

Taipgi ištraukiu dantis be skausmo. 

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

i
i
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VATERLAND 58,000 Tonų 
950 pėdų ilgio laivas

IMPERATOR 52,000 Tonų; 
919 pėdų ilgio laivas

Tiesioginė Linija tarp 
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir 
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFANO ir

NORTH GERMAN LLOYD
NAUJA LINIJA

Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono j Bremeną 

Laivai išplaukia kas trįs savaites
Dėl laivakorčip kainos bei kitp kelionės dalykuose 

platesnip žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

Mikas J. Kielewins. — Paspor- 
tai išduoti žydu agentų Libavoj 
viens dėl kelių, visai svetimų y- 
patų, yra be jokios vertės.Juos 
tik numesti ir viskas. Rodyt 
parvažiuojant Į Rusiją neužsi
moka, dėlto kad ir už jį reiks 
mokėt po 15 rublių ant metų, 
kaip ir už gerą. Geriausia va
žiuojant paimt iš konsulio ”pro- 
chodnoje,” ir viskas.

Jonvaikiui. — Jei žmogus pa
davė ant rankos $50.00 ir prisi
žadėjo ateit padaryt galutiną su
tartį kaslink krautuvės pirkimo, 
o neatėjo į paskirtą laiką, jo 
$50.00 gali pasilaikyt, jis neturi 
teisės reikalaut atgal sulyg tie
sų. Bet tai butų nedora.

V. Chesno. — „Cudauni sep
tyni broliai miegantieji” yra tik 
tamsunėlių pasaka; ištikrųjų gi 
tokių „brolių” niekur nėra, nė 
Vilniuje, nė Kijeve, todėl negaliu 
ri pasakyt, kur jie guli. Yra tai 
paprasta pasaka.

Keleivio” Kalendorius
1914 metams jau atspauzdintas.

Šip mėty kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

TT’RINYS:

SENI VYNAI ir
6ER0S DEGilNES

Specijališkas pardavimas per šį men.

Sudėjimas 5o. 5.

Bunka Goldenxxxx Rye Whv. <
1 ,, Cognac Brandy ••• Ž1 ,, Višuiovka CO 7
1 ,, Drauge Kine S°

4 Pilnos kvortos $3.50

Sudėjimas No S.
1 Bonka Kentucky tVliy
1 ,. Califomia Brandy • ?
1 .. Višuiovka —j i
1 ,, Spaniškas Port \Vine

pilnos kvortos S.:>00 kaina.
Tie yra geri Gėrymai ir pigus 

bet neprasti.

H. L GOLDEN <fc C0. 
lapartutojal ir Daugtiaej Likterią Pardastijal.

Musu Obalsis: Greit parduot ir men
kas uždarbis. Męs išsiunčiam tavorą 
ta pačią valandą kaip tik gaunam 

užsakymą.* *
352-354 Harrison Avenue 

BOSTON, MASS.

i
J

Užlaiko geriausį

Eliy, 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.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 

ir GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaiko geriausią Alų, Vyną, 

Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Baliams ir 
kitokiems t asilinksminimams. Ta
voms geras. Patarnavimas gra
žus. Reikule meldžiam atsilanky
ti. (22)
8 Stokes st., Providence/R. I.

2 KATALI06AI DYKAI I

leiaingiaosia ir Goriausia

ARTI EK A
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar Ii 
Lietuvos atvežu ar amerikoniiUL 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIUS.

EOVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laižkua, 

o męs per ekspresą gydules pri

siusi m

Ująn lietuviškų KNYGŲ nuo 
• 'vį seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1

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

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

A. šupienas. — Vėl pamokini
mas, kad nesusidėt su nepažįs
tamais žydeliais-bankieriais, o 
ypač tokiam suktybių lizde, kaip 
New. Yorkas. Subankrutinus 
Bischoffo bankai aš negaliu pa
sakyt, ar jūsų žmogus gali ant 
išpirktos šifkortės važiuot, ar 
ne, nes nežinia, ar Bischoff iš- 
rašė šifkortę pirm subankruti- 
nimo, ar tik laikė pinigus. Jei 
išrašė reguliarišką šifkortę. 
žmogus gali važiuot, bet jei tik 
pranešimas apie išpirkimą šif
kortės yra — ne. Geriausia pri- 
siųsk į „Keleivio” Agentūrą kor
tas, gautas nuo Bischoffo, tada 
pranešim jums, kaip dalykai sto
vi.

I 
» 
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Niekur taip 
serai ir pui
kiai nepada
ro paveiks
lus kaip lie
tuviškas ar
tistas Mon- 
telloj.

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo 
paveikslus, o

442 Laivas

HAM8URG-AMERICANUNIJA
1.417.710 tonų

Didžiausia Garlaivių Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

Ukin. Bernui. — Farmeris (u- 
kininkas) neatsako už tai, kad 
jus ranka likos sulaužyta kulia
moj mašinoj, jei negalėsit da- 
rodyt, kad mašina buvo pagedu
si ir savininaks apie tai žinojo.

____________
Mergaitei. — Vien dėlto, kad 

jus imdami apsivedimui leidimą 
(license) melavot apie savo me- i 
tus, dabar jus šliubo nepanai
kins. Jei negalit sugyventi, tu
rit paprastu budu j ieškot atsi
skyrimo teisme.

J. Putramentas. — Policijan- 
tas neturi teisės areštuot žmogų,! 
kurs yra liudininku kokio prasi
žengimo, bet paprastai liudinin
kai yra areštuojami ant techniš
ko apkaltinimo, ir statomi po 
kaucija, kad valdžia turėtų užti
krintą sau liudininką.

HAMBURGO 
HAMBURGC 

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

PIGIAUSI KELIONĖ
I SENĄ TĖVYNĘ IR IŠ TEN. 

YPATINGĄ ATYYDĄ ATKREI 
PI A ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tės prie
607 Boylston street, Boston, 

arba 45 Broadway, New York.

arba pas vietinius agentus.
Geriausis patarnavimas STERE 

G’IUJ ir III KABINETE, kuris su 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 
voms, valgomojo kambario, maudy 
nes, skalbinyčios ir Lt.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG*AMERICAN UNE
607 Boylston street. Boston. 

arba 45 Rroadvay, New Tark, 

arba pas vietinius agentus

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, 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 menulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telearrafas >— 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 srabmtldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nusara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšavo- 
je,— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

- 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 Broadiay, So. Boston, Mass.

Vyrai, ar turit SAKĘ?

\JMiIHUi,

Iii Į!?, t|, ii
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Jau* buvo viso
kiu SzakiŲ, bet 
tokia Szakė, ku
ri kaso kunigų 
pašones ir kapi- 
talisty pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

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

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 dangy dy
kai. “Szakės“ kaina metams tik 1 dol. Adresas: 

ŠAKE”
1607 N. Ashland St:

« «
Chicago, III.

PROF. OWEN yra 
vienatiniu specija- 
iistu, 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 34 metų 
praktikos didžiau 
šiam ligonbutvj 
The Great Hospi- 
tal of London, taip 
išsilavino, kad da

bar nėra jau ligos, kurią jis negalėtu iš
gydyti. gvarantuoja jis ir išgydo viso
kias ligas: Paprastas, užsisenejusias 
chroniškas ir veneriškas. kaip moterų 
taip ir vyrų.

I>elto. jeieu sergate kokia nors liga, 
tai nekentėkit ir aprašykit aiškiai, o jis 
jums pasakys kaip užsilaikyt kad grei
čiau išgytum: nes kas jam, kaipo profe
soriui yra galima to negali padaryt pa- 
pastas daktaras. Laiškus adresuokit 
taip: (U)

PROF. OWEN M. D.
221 E. 17 st, Oep. E, New York, II .Y.
Priėmimo valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakoro. l’tarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
10 ryto ini 8 vakaro. Nedėliomis ir šven

tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietį;.

GERĄ DIENĄ DRAUGE! — 
Gera dieaa! 
Na, o kur 
tamists ei
ni? — Paa 
JONĄ 

KULBOKĄ 

išsigert sti

klą alaus, 

nes ten šal 
tas ir ga- 

riausis vi
sam Brook- 

lyne alus ir

gardus užkandžiai. — Taip, ir ai 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 

nes labai rami vieta. Pas j; geri 
cigarai ir gardi degtinę, todSl 

žmonės ten gali gerai susistiprink. 
Bet kur jis gyvena? — Nugi šta^ 

po numeriu: (16-4)

74 Grand SL, kampas Wyte Ava.
BROOKLYN, N. Y.

BRAHOAUSB ŽMOGAUS

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytoja,.................. 41.0S
Gyvasties Balsamas.. .  .............. 75
Nervų Stiprintojas. .. .SSc. ir l.M 
Vaistas dėl Viduriu.. .Mc. ir *-•• 
Kraujo Stiprintojas..................... M
Nuo kosulio..................25c. ir .55
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50 
Skilvinės proškos......... 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų................. 25--- - --CL M

1OO 
.25 
.25 
•M

... ................. 25
50c. ir LOO

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .SS
Nuo kolų nuospaudų. 10c. ir .25

*-------- — .. .10
.. .25

■
.. .25 
.. .so 

ir Lee
ir 1.00

liros skaudėjimo.IGe. ir

Nuo dantų gėlimo
Nuo peršalimo.....................e- -
Plaukų stiprintojas... .2&c. ir .#• 
Linimentas arba Expelleris. ““ 
Nuo plaukų žilimo.............
Nuo Reumatizmo........ 5Oc.
Nuo lytiškų ligų......5Oc. 
Nuo dusulio...........
Nuo kirmėlių. ..... 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kasteri j a dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas.

Blakių naikintojas..............
Dėl išvarymo soliterio.... 
Anatarinas plovimui...... 
Ntx> kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis........ ...........
Antiseptiškas muilas..........
Gumbo lašai

Specijališka Tikrai Lietuviška T re j anka Arba Trejos Devynieros tie.
Taippat U Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių sprsžyiniii ’Ui 

Kreipisntietnsiems per laiilras arba asmeniškai duodame 

tikrai sąžiniikus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaifs Jms brandi yra jūsų eveikata, tai ttsojans reikalaukite urboHų, raiydaaH arte 
atailaakydatm į LUtatatt, Aftuk*.

VINCAS J. DAUNORA,
Bedford Avmm Jfaą Mm ptrt Brooldm N. Y.
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Iš Amerikos.
Brazilijoj neramu.

Brazilijoj, pietų Ameriko
je, apskelbta karės stovis, 
kuris pasiliksiąs iki balan
džio mėnesio, nes valdžia ti
kisi revoliucijos. Žmonių, 
ūpas labai Įtemptas ir kas-j 
diena galima laukti sukili- Į 
mo. Vyriausiam Brazilijos Į 
mieste Rio Janeiro areštuo
ta trijų didžiausių laikraš
čių redaktoriai. Du genero
lai, du pulkininkai ir keliatas 
žemesnių armijos oficierių 
taipgi areštuota, nes jie bu
vę susitarę pereiti revoliuci- 
jonierių pusėn kilus revoliu
cijai. Įvesta aštri cenzūra, 
ir cenzūruojama visos tele
gramos. Kareiviai sutrauk
ti i barakus ir laikomi gata
vi i kovą.

Mirties bausmė.
Atlanta. Ga. — 7 kovo čia 

tapo nuteistas miriop tūlas 
Leo M. Frank už menamą 
nužudymą merginos Marės 
Phagan. Frank prie žmog
žudystės neprisipažino ir 
teismo nuosprendi priėmė 
taip šaltai, kaip kad tas jo 
visai nesilytėtų. Tarp kito- 
ko jis pasakė: "Jeigu valsti
ja ir Įstatymai nori at
imt man gyvastį kaipo kru
viną atlyginimą už nelai
mingą merginą, kurią nužu
dė nežinomas piktadarys, 
tai man lieka numirti, nežiū
rint ar aš noriu, ar ne. Bet 
žinokite, jog aš esu nekaltas 
ir ateitije tas išsiaiškins. Da
bar gi aš gatavas ant kartu
vių.

Advokatai sako, kad tai 
buvo Įdomiausia kalba, ko
kią tik kada nors pasmerk
tasis yra teisme pasakęs.
Colorado angliakasiams iš
mokėta S2.000.000 pašalpos.

Denver. Colo. — U. M. W. 
of A. unijos 15-to distrikto 
raštininkas E. L. Doyle pa
liudijo kongreso komisijai, 
kuri tyrinėja čionai anglia
kasių streiką, kad nuo ba
landžio 1 d.. 1910 m., ši uni
ja išmokėjo streikuojan
tiems angliakasiams jau du 
milijonu doleriu (S2.000.000) 
pašalpos.
Bombų fabrikantas eina ka 

Įėjimam
Italas Angelo Sylvestro, 

kuris dirbdavo New Yorke 
bombas ir pardavinėdavo jas 
juodarankiams po S10"— 
$100. nuteistas Į Sing-sing 
kalėjimą nuo 31 J iki 61 me
tų ir užsimokėti da $1000 pi
nigais. Sylvestro netik dirb
davo bombas, bet ir padėda
vo jas tiems, kurie norėdavo 
tokiu budu atkeršyti savo 
priešams. Sylvestro daręs 
iš to amato puikų bizni.
Išalkęs vogė pieną ir likos 

peršautas.
Los Angeles, Cal. — Hen

ry Linden dabar guli ligon- 
butije su peršauta krutinę ir 
vargiai išgis. Linden ilgą 
laiką buvo be darbo ir bado 
prispirtas pavogė bonką pie
no. Pamatęs tai policistas 
Frank Dunne baduoli šovė ir 
tas krito su perverta kruti
nę.
Vienoj savaitėj mirs penki 

žmogžudžiai.
Pereitoj pėtnyčioj N ew 

Yorke likos pasmerktas my
riop Oresto šilitoni. užmušęs 
andai du policistu ir vieną 
italą. Ji nužudys elektriš
koj kėdėj bėgije savaitės nuo 
15 balandžio, taigi tą pačią 
savaitę, kada bus nužudyti 
ir 4 Rozentalio užmušėjai. .

Kardinolas prieš blaivvbe.
Katalikų kardinolas Gib- 

bons pasakęs: "Prohibicija 
nekuomet nebus ivvkinta I S «/ 
krikščioniškoj šalije." Vadi
nas, kur gyvens krikščionis,. 
tenai visuomet bus vartoja
mi svaiginantieji gėrimai. 
Jei taip pasakytų socijalis- 
tas, tai katalikai sušuktų, 
kad juos šmeižia.

Kita revoliucija ant Hayti 
salos.

Washir.gtone gauta žinia, 
kad ant Hayti salos prasidė
jo nauji sumišimai revoliu- 
cijinio pobūdžio. Iš tos prie-1 
žasties kariškam laivui "Ga
rdina" paliepta tuojaus 
plaukti prie Port au Prince, j 
Hayti republikos sostinės.

syti savo salėj dekoracijas. 
Per kelias paskutines savai
tes socijalistų kuopa išmokė
jo jau apie $150 svetimtau
čiams už teatrą. Ar nege
riau butų , kad tie pinigai 
Įeitų musų pačių draugijos 
kason ?

V

Vietinės Žinios
Pereitoj subatoj 60-ta so

cijalistų kuopa statė Dudley 
st. Opera House teatre "Ni
hilistus." kurių lankanti te
atrus musų visuomenė laukė 
su tokiu išsiilgimu. Taigi 
žmonių prisirinko i 600.

"Nihilistai" Įspūdingas ir 
agitativiškas veikalas, bet 
sunkus perstatymui. JĮ at
sakančiai sulošti reikia ge
rų aktorių ir ilgos praktikos. 
Nors So. Bostono socijalistai 
turi jau išsilavinusių artistų, 
o tečiaus neišėjo be ydų. Pir
mojo akto pabaiga turėjo 
būt graudi ir tragiška, kada 
žandarai Įsiveržia i Michai- 
lovo kambarį ir iškrėtę na
mus areštuoja pati šeimy- 
ninką. Bet to nebuvo. Mi- 
chailovo pati pasilikus su 
kūdikiu neparodė nė susiju
dinimo, nė išgąsties. Bet 
labiausia nenusisekė antro
jo akto pirmutinė scena, 
kur Grineveckis užmuša ca
rą. Kur turėtų būt didžiau- 
sis sumišimas carui kritus, 
ten užviešpatavo kapinė ty
la. Toliaus jau viskas ėjo 
gerai. Ypač Įspūdinga bu
vo scena kalėjime, kada žan
darams paliepus budelis pra
dėjo smaugti Liudmilos kū
diki. kad motina išduotų ni
hilistus. Drgė Ketvirtienė 
čia puikiai sulošė motinos 
rolę.

Kitas vėl labai Įspūdingas 
momentas buvo, kada nihili
stams dainuojant "Prie gin
klo" staiga Įsiveržė gauja 
žandarų ir prasidėjo šaudy- 
masis, o revolveriams išsi
tuštinus — suėmimas. Čia 
matėsi jau ne lošimas, bet 
tikra kova.

Jei ne užmušimo scena, tai 
perstatymas butų pilnai nu
sisekusiu.

Svarbesnėse rolėse visi lo
šė gerai, jei buvo kokie tru
kumai, tai tik iš techniškos 
pusės.

Tečiaus publika, ant kiek 
girdėjosi, buvo užganėdinta 
geriau da negu "Marija Ma- 
gdailete."

Kuopai turbut liks da šim
tinė su viršum pelno.

Labai bloga, kad taip toli 
reikia važiuoti teatro sam- 
dyties. Labdarystės Drau
gijai reikėtų pasirūpinti 
kaip galima greičiau Įsitai

Gubernatorius \Valsh pa
sakęs politikieriams, kad jie 
nesirūpintų pakelti jam al
gą nuo $8.000 iki $12,000 ant 
metų, nes jis to pakėlimo ne- 
priimsiąs. Eidamas ant gu
bernatoriaus jis apsiėmęs 
visuomenei tarnauti už $8- 
000.

Apie 200 bedarbių atėjo a- 
nądien prie City Hali prašy
ti kokio nors darbo arba 
maisto. Daugiausia tarp 

jų buvo ateivių. Jie yra be 
darbo jau nuo 3 savaičių iki 
9 mėnesių. Bet ir čia jie nie
ko negavo.

Pereitoj subatoj Mecha- 
nic’s Building’e atsidarė au
tomobilių paroda. Tą pati 
vakarą tarp 7 ir 10 vai. per 
duris perėjo apie 50,000 

žmonių. Parodoj išstatyta 
400 automobilių su viršum.

Jonas Banionis, 3 metų 
vaikas, kurio tėvai gyvena 
Brightone po No. 80 Lincoln 
st.. Įpuolė i karštą vandeni 
ir taip nušuto, kad dabar 
gydomas miesto ligonbutije.

Majoras Curley rengiasi 
paleisti 500 Įvairių miesto 
darbininkų, kad sumažinus 
miesto išlaidas.

Subatoj. 14 kovo. L. S. S. 
30 kuopos svetainėj, po No. 
376 Broadway bus šokiai.

Ateinančioj nedėlioj soci
jalistų salėj 10 vai. ryte bus 
susirinkimas. Visi 60-tos 
kuopos nariai malonės atsi
lankyti.

Nedėlioj, 15 kovo L. S. S. 
60 kuopos bus koncertas 
Labdarystės Draugijos sve
tainėje. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

17 kovo, utarninke. 8 vai. 
vakare toj pačioj (Labdary
stės d-jos) svetainėj bus 
prakalbos. Kalbės drg. Per
kūnas iš New Yorko.

Malonėkit atsilankyti.
L. S. S. kuopa.

Parsiduoda storas.
So. Bostone, geroj vietoj 

parsiduoda groserštoris. 
Kreipkitės "Keleivio" redak
cijom

GERAS BUČIERIS
Esu buvęs keturis metus biznij. su
prantu perai darbą, graliu važinėti au
tomobiliais. Kam reikalingas tokis 
darbininkas atsišaukit šiuo adresu:

V. P. REPSZIS. (11)
Norwood. Mass.

ilsu 1

Ii

j

[□

I

Kraujo Nevalumas

Severos Kraujo Valytoja
Severa’s Blood Purifier)

o per tai išnaikinsite ir išgydysite išbėrimus, 
v<>tis. niežus ir tani panašius odos ligtistnmus. 

Kaina Vienas Doliaris.

□

Kaina 1<» ir 25 centai.

iU

- X...r
Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau 

narnos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.
Tai viena iš didžiausią aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

Pigios Kainos Dideli Laivai
tiražus jiataruaviuias

Laivai išplaukiu reguliaritkai iš 
Boston-. nuo Ciiarlesto* ::.

Parsitrauk mtamiečius ar draugus 
: v\:.<> per >5hite Star l iniją.

Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apie':: <-se. kr< ipki>ės:
Kompanijos ofi^* >4 Statė St. 
Geo. Bartaszins. Broadvvav,

So. B. ston. 
Polish Industrini Assn, 37 t'ross st 
F. Bartkevičių. '"7Cambridgest., 

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

Beveik

šimtmetis

bant geriau

sius

ALUS

ELIUS

BRAVARUS

žinomais kiekvie

nam name, kur tik

suprantamas;

Bal antine’s Etavarai
Newark, N. J.

BALLANTINE’S

kaip išdir

m tas padare

netik garsiais, bet

alaus gerumas vra

galima gaut visur.

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,

Laketukus ir kitokius pasipuošimui 
daiktus. Musų agentai P. Valiukonis 
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 URBOS
261 Broadway. So. Boston. Mass.

Dr. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų ir 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
i po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (33) 

Telefonas,

259 Hsnnover st, Bost n, Mass,

Farmos, Farmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farrnas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farrnas 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. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą įmokant $100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas Dudinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankru tinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmą. 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- 
COCK. MICH.. 3:30 po pietų gausit 
treir.ą į Sauble ir tikietas prekiuoja 
apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (17)

JONAS ŽEMAITIS,
BOX 13. SAUBLE. MICH.

AUTOMOBILIUS PASI
VAŽINĖJIMUI.

Veža::.e veseiijas, krikštynas ir kito
kias partija- ir labai pigiai. Užlai-. 
kom automobilius 5 ir 7 sėdynėms, 
Kreipkitės šiuo adresų:

CHAS t KIJO N ir P. PILVENIS 
281 Broadway. So. Boston, Mass.

Par.-iduida Automobilius, su 5 sė
dynėms. E. M. F. 30 arkių sylos ir 4 
mašinoms, parsiduoda už $295. Nau
jas prekiuoja S1.S00.

Parsiduoda Indian Motorcycle už 
$150: naujas prekiuoja $300. Pirkėją 
išmokysiu važiuot ir išimsiu laisnį. 
Taipgi parsiduoda geras gramafonas 
su 24 rvcordais už $15.00, naujas $50. 
Tuos daiktus gali matyt dienoms ir 
vakarais pas (13)

Peter Pilvenis
261 Broadvvay, So Boston. Mass. 
Gyvena po No. 130 Bowen str.

NAUJIENA
•Jau išėjo "Tarka” už sausį ir vasa

rį mėnesius. Daug telpa įvairių raš
tų, juokų ir eilių. O ypač telpa Pan- 
tomina "K AMINAKRĖČIO DUK
TĖ.” t. y. vaidinimas scenoje be žo
džių. Tokis raštas — tai pirmutini
ais lietuvių kalboje. Išsirašykite. 
Kaira metams 1 dol. Pavienis nu
meris 15c. Adresas:

TARKA PI B. CO.
Box 103. Lawrence, Mass.

VIENITELIS RUSIŠKAI- AMERI
KONIŠKAS BIURAS asekuruotas 
ant $10.000 ir leidžiamas per šteto 
gubernatorių vesti tiesiškus ir biznis-1 
kus reikalus. Praeitus metus męs pa
sėjom Rusijos bankoj 100,000 rublių. 
Mes siunčiam pinigus pasidėjimui Į 
bile kokią banką Rusijoj ir gaunam 
dcpositns i penkias savaites. Męs pa
darom visus tiesiškus reikalus ir par
duodam laivakortes.

RSSIAN AMERICAN BUREAU 
160 N. Fifth Avė-

tarp Lake ir Randolph St., 
CHICAGO. ILL.

Valandos: nuo 8 ryte iki 8:30 vaka
re; nedėliotus nuo 9 iki 4 po pietų.

Ei, Vyrai, Tįsi pas
I

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigaru.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Srcadwij Ir 259 D streets.
SO. BOSTON. MASS.

Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 
du-šriubiniai, pasažieriniai laivai tarp 
Liepojaus ir New Yorko, ir iš New 
Yorko į Rotterdani ir Liepojų. Žemos 
prekės. Atsišaukit pas

A. E. Johnson & Co. 
Gen. Pass. Agent

27 Broadway. New York. N. Y.

VIETINĖ TIESĮ LINIJ A
tarpe

Rusijos ir Rusijos ir
Amerikos Kanados.

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 19 DIENU

išsirašykit rimta bepartivašką, 
talpinanti įdomiausius straip-j 
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikraštį

“V A I D Y L A”.
“Vaidyloje” rašoma gryna ii 

kiekvienam suprantoma kalba, 
dedama naudingi, ir pamoki
nanti e straipsneliai, pritaikomi 
jaunimo reikalams. “Vaidyla’ 
įdomus darbininkui, taippat iri 
inteligentiškam žmogui.

Kama metams tik 50c.
Kurie no r 11 pažiūrėt prisius- 

k.t ioc. Adresas:
“VAIDYLA”

310 VV. 19 St. Chicago, III.j

LIETUVIAI!

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
į kitus miestus palaidoti velionis ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboriai. 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams.

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

VIENATINE LIETUVIŠKA

I

i

Ant 21 
skm ers
Gelžkelio laikro 
dis Sriubelių už
sukamas. vyris 
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi 
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran 
tuotas ant 20 metų 'Ypatingas pasiu 
Ujimas. Męs išsiųsime šį laikrndėl: 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D 
ir persiuntimo kaštus, su teise jum? 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė 
dintas. nemokėk nė cento. Atsimin 
kitę, jus užmokėtumet už tokį pa> 
.aikrouelį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėli? 
r kabutis dykai su kiekvienu laikro 

dėlių.

Escelsior Watch Co.
•t<6 Atbenseum Blg„ CHICAGO. ILL

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

Nuo saulės nudegimo 50 c.J Bobro laša: $1.00. Nuo suirimo Nervų $100. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c 
Gydant: n-ostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

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

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduoles nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 00

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

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

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Periamos visokių gėlių 25, 50. 75. $1.00, $2.0.1 ir daugiau.

Taipgi turiu visokių gyduo- t vėliausio išradimo, duo visokių paslaptį igų 
ir kitokių ligų.

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

Receptus sutsisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktaru.

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, g męs 
prisiusime jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

SEMI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

Adrena-

Stejtaa

0,000
YGU

VYR
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 

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

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

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abel- 
na pragaidti Spėkų, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atpava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pa^člbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina Šiam tykrus slaptibes, kurios vyra® turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda. pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

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

Godotini: A5 esu užinteresuotas jusu pasiulimimr’ oykaž 
siunstos knygos ir norėčiau, joj? jus išsiusttimet man 
vieną iš tuo knygų.SYKAI DIEL VYRU Vardas ir pavarde




