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Iš Rusijos.
20 metų katorgos.

Ekaterinodar. — Už už
mušimą miestsargio ir slap
tosios policijos agento karės 
teismas pasmerkė šelechovą 
20 metų katorgos.

Fabrikanto mirtis.
Šiomis dienomis šalia Ma

skvos buvo atrastas ant ge
ležinkelio sutrintas žmo
gaus lavonas. Iš atrastos jo 
kišeniuje korčiukės pasiro
dė, jog tai savininkas di
džiausios rakandų fabrikos, 
milijonierius A. V. Juraso- 
vas. Jis buvo 50 metų am
žiaus našlys ir turėjo du 
sunu. Šiomis dienomis tu
rėjo būti jo vestuvės su jau
na mergina; toms vestu
vėms buvo labai priešingi jo 
sūnus ir kiti fabrikos akci- 
jonieriai. Policija spėja, 

kad tos vestuvės ir buvo 
priežastimi jo mirties. Jis 
buvęs pirma užmuštas, o pa
skui padėtas ant geležinke
lio, kad paslėpus užmušėjis- 
tės pėdsakas. Laukiama a- 
reštų.

Spaudos vargai.
Kijevas—"Kijevsk. Mysl” 

redaktorius šaukiamas tie- 
son už feljetoną apie minis
terių streiką ir atstovą Mar
kovą.

"Kievl.” redaktorius Sul- 
ginas nubaustas 25 rub. ir 3 
dienom arešto

Areštavo 800 kaimiečių. 
"Birževija Viedomosti 

praneša, kad Saratovo mies
tan atvesta 1000 kaimiečių, • 
atsisakiusių atvežti ant lici
tacijos aprašytą jų turtą už 
neužmokėjimą mokesčių. 
Žemiečių viršininkai nuteisė 
800 kaimiečių nuo 3 iki 30 į 
dienų kalėjimo.

Savžudystės.
Šiomis dienomis Varšavoj 

nusižudė tik ką apsivedęs 
advokatas Grabovskis. Sav
žudystės priežastis nežino- 

-wa.
Kazaniuje nusišovė ant

stolis (pristavas) Kalmano- 
vičius.

Bolotnikovo bažnytkiemi- 
je, Mokšanų paviete, liau
dies mokykloj pasikorė mo
kytoja Poliakova, tik pernai 
pabaigusi gimnaziją. Ji pa
liko laišką, kuriame iusi- 
skundžia ant gyvenimo sun
kumo.
Degtinės pardavinėjimo su

mažinimas.
Vidaus dalykų ministeri

ja rengiasi sumažinti degti
nės pardavinėjimą gavėnios 
metu.

Šitas klausimas buvo pa
keltas visos Rusijos krikš
čionių blaivininkų draugi
jos, kurie prašė vidaus daly
kų ministerio visai užginti 
degtinės pardavinėjimą lai
ke 1, 4 ir 7 gavėnios savaitės 
visuose degtinės sandėliuose 
ir traktieriuose.

Vidaus dalykų ministeri
ja užklausė apie tai finansų 
ministerijos. Manoma, kad 
šis blaivininkų draugijų 
prašymas, priėmus V. Tary
bai sųmanvnia apie girtuok- 1—Lr£ i » a

9?
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Rašytojas nuteistas kalėji- 
man.

Berlinas. — Už pajuoki
mą kaizerio sunaus, vokie- 
iču rašytojas Hans Leuss li
kos nuteistas 6 mėnesiams 
kalėjimo.
Karė su turkais Italijai ap

siėjo $250,000,000.
Roma. — Ministerių pir

mininkas Giolitti rūpinasi, 
kad parliamentas užgirtų 
250 milijonų dolerių Tripoli- 
jos karės lėšoms padengti. 
Taigi pasirodo, kad karė su 
turkais dėl Tripolijos Itali
jai kaštavo $250,000,000.
Reichsrath’as vėl paleistas.

Viena. — Vos tik susirin
ko 5 kovo žemesnysis Aust
rijos parliamento butas, ir 
vėl kilo triukšmas ir vėl pir
mininkas uždarė posėdi. 
Reichsrath’as buvo jau pa
leistas nuo 30 sausio. Nesu-j 
tikimai kįla dėl tautų, ku
rios parliamente yra atsto
vaujamos.
Ugnis sunaikino miestelį.
Madridas, Ispanija. — A- 

vila provincijoj ugnis sunai
kino visą Espinosa de los 

| Caballeros miesteli. Žmo
nės buvo jau sumigę, kada

1 Tarp nuteistųjų randasi ir 
rusų popas Aleksiejus, šven
to Afono vienuolyno vienuo
lis, kurio tikras vardas esąs 
A’eksandras Kabaliuk. Teis
me prirodyta, kad po tiky
bos platinimo priedanga ji
sai varė tarp rutenų agita
ciją prieš Austro-Vengrijos 
valdžią ir lenkė juos Rusijos 
pusėn. Už tokią agitaciją 
vokiečių teismas nuteisė ru
sų popą keturiems metams 
ir šešiems mėnesiams kalė
jimo.

Tikru gi to judėjimo aks
tinu buvo Rusijos valdžia. 
Ji dėjo tai propagandai pi
nigus ir siuntė savo agita
torius. Jai norėjosi patrau
kti didesnąją Vengrijos 
žmonių dalį savo pusėn, o 

į paskui prisisavinti ir jų kra- 
Į štą. Taigi 32 rutenu turės 
! sėdėti kalėjime dėl rusų ca- 
| ro valdžios.

Kaip klerikalai rūpinas dar
bininkų reikalais.

Belgijos katalikai da sykį 
parodė pasauliui, kad ta jų 
skelbiamoji meilė link dar
bininkų yra tik ant liežuvio. 
Štai dabar svarstant naują 
mokyklų įstatymą socijalis
tai pasiūlė priedą, kad prie 
mokyklų butų steigiamos 
virtuvės, kur tik mokyklų 
inspektoriai atras jas reika
lingomis. Socijalistai taikilo gaisras,, o didelis v ėjas s pr0pOnav0^ kad tokįų virtu- 

b.ai? j ei^ai u*n- .lsPute>: vių už laikymo lėšos butų 
kad daugelio gyventojų mie- paskirstytos sekančiai: ša
gant ir sudegė.

Išskerdė visą kaimą.
Netoli Nairobi, rvtu Afri- 

J __■■■_
nis užpuolė ant kitos gimi
nės piemenų kaimo ir išsker
dė 200 asmenų. Kada Afri
kos tyrinėtojai užėjo tą kai- į 
m’ą, rado tik lavonus.
Afrikos darbininkų vadovai 

jau Anglijoj.
Devyni pietų Afrikos dar

bininku vadovai, kuriuos 
valdžia buvo tenai arešta
vus, kad sulaužyti geležin
kelio streiką, šiomis dieno
mis likos atvežti Anglijon. 
Juos atvežė čionai varu, kai
po kalinius. Iš tos priežas
ties Anglijos darbininkai 
pradeda kelti triukšmą prieš 
savo valdžią, kuri gindama 
kapitalistų reikalus dasilei- 
džia tokių brutališkų darbų.
Rusija rengiasi į karę su 

Vokietija.
Berlinas. — Šiomis dieno

mis pusiau oficijališkoji 
”Cologne Gazette” patalpi
no lyg ir telegramą nuo sa
vo korespondento iš Peter
burgo, kad Rusija skubiai 
ir slaptai ginkluojasi prieš 
Vokietiją.
Austrijos teismas pasmerkė 

32 rutenu.
Didžioji rutenų (rusinu) 

byla, kuri traukėsi Vengri
jos mieste Marmaros Sziget 
jau nuo 29 gruodžio ir apie 
kurią jau keliatas kartų 
"Keleivije” buvo rašyta, pa
sibaigė 3 kovo. Iš 55 ap
skųstųjų, 32 rutenu atrasta 
kaltais kurstyme savo vien
taučių prieš Austro-Veng

rijos valdžią ir nuteisti į- 
vairiam laikui kalėjiman. 23 
išteisinta. Iš viso buvo su
imta 94 rutenai, bet neku-

lis moka 50%, provincija 
20%, o valsčius 30%. Buvo 
pristatvta ir statistika, ku- ?eion iNunuui, rytų mn-; d kad wo 0(X) vaik

koj. Coranų gimines pieme-1 su‘viršum lanko mokykla* 
Q ne(javaĮgę, 0 50,000 vaiku

i su viršum kasdiena ateina 
imokyties nieko nevalgę. Tai 
vis darbininku vaikai. Taigi 

i šitokios virtuvės prie mo- 
Į kyklų, kur vaikai galėtų pa
valgyt. butų labai reikalin
gos. Tečiaus kada priėjo 
prie balsavimo, visi katali
kai balsavo prieš virtuves ir 

itokiuo budu tas sumanymas 
atmesta.

Bulgarija kovoja su socija- 
listais.

Artinanties Bulgarijoj 
rinkimams į taip vadinamą 
”Sobranję” (parliamentą) 
valdžia griebiasi žiauriausių 
priemonių, kad nedaleidus į 
"sobranję” socijalistų. Ka

reiviai užpuldinėja ant soci
jalistų susirinkimų, areštuo
ja kandidatus ir pasiremda
mi pramanytais apkaltini
mais sodina juos kalėjiman. 

Bulgarijos socijalistų par
tija reikalauja panaikinimo 
sosto, o įsteigimo republikos 
ir liaudies armijos.

Vilkai užpuolė Italiją .
Roma. — Pulkai alkanų 

vilkų, varomų iš Appenini 
kalnų dideliais sniegais, nu
sileido šiomis dienomis į Ab- 
ruzzi provincijas ir Romos 
apielinkes ir išpiovė šimtus 
avių, o paskui pasislėpė So- 
rokto kalnuose, apie 25 my
lios nuo Romos į šiaurius. 
Būriai ginkluotų kaimiečių 
išsivijo ir kalnuose daug vil
kų užmušė.

Burcevas apskelbė kitą 
šnipą.

Pagarsėjęs VI. Burcevas,

kštėn šnipą Azevą, dabar 
apskelbė tokiu pat šnipu tū
lą Poznanskį, kuris dabar 
gyvena Rusijoj. Poznans- 
kis vienok prie to neprisipa
žino ir patraukė Burcevą 
teisman. Teismas bus 1 d. 
balandžio, Paryžiuje. Bur
cevas sako prirodysiąs, jog 
Piznanskis tikrai yra rusų 
valdžios šnipas.
Kruvinas streikas popie

žiaus sostapilėj.
Romoj 9 kovo prasidėjo 

! visuotinas streikas, kuris 
i buvo protestu prieš tūlas 
permainas ligonbučiuose. 
Darbininkai pareikalavo, 
kad ligonbučiai butų sutvar
kyti taip, kaip darbininkams 
naudingiau. Bet. valdžiai ir 
dvasiškijai pasirodė, kad 
darbininkų vadovai nori iš
bandyti savo organizacijų 
galybę su politiškais tiks
lais, todėl tik pasirodžius 
darbininkų demostracijai 
ant Piazza dėl Popolo, už
puolė raiti kareiviai ir pra
dėjo mindžioti žmones. Ant 
rytojaus darbininkai paren
gė kitą milžinišką demonst
raciją, bet dabar jau pradė
ta į juos šaudyt. Daug žmo
nių sužeista, vienas užmuš
tas. Streikas pasibaigė.

Belgijos socijalistai leis 
dienraštį.

Belgijos socijalistai ren
giasi leisti Bruselije dienra
štį flamandų kalboje. Su
manymą karštai remia kaip 
unijos, taip kooperativiškos 
ir politiškos darbininkų or
ganizacijos, kurių nariai 
vartoja flamandų kalbą.
Airijoj laukiama revoliuci

jos.
Airijoj eina aštri kova iri 

manoma, kad ji užsibaigs: 
kraujo praliejimu. Didesnė 
Airijos dalis reikalauja taip 
vadinamos Home-Rule (sa- 

;vy valdos), o Ulsteris, viena 
iš didžiausių Airijos provin
cijų, yra griežtai tam prie-, 
šinga. Ulsteriečiai tą Home

IS AMERIKOS.
a

generolo Velasco armiją iš jo su juo susidėt, tai jis išva-
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Lietuviai jaunavedžiai nusi
nuodijo gazu.

Iš Philadelphijos mums 
praneša šitokią žinią: Fra- 
nas Jankauskas ir jo mote
ris Teklė, vos šešios savai
tės kaip apsivedę, 6 d. kovo 
persikėlė po No. 1015 Carl- 
ton st. ir atsigulę tenai pir
mą naktį mirė nuo gazo. Jų 
burdingierius, Franas Elin-Į 
skis, kuris gulėjo už sienos,' 
pajuto gazą. Nujausdamas,’ 
kad čia gali būt kas nors ne-1 
gero, jis atsikėlęs greitai ap-: 
sirengė ir eidamas apie vi
sas duris pradėjo uostyt. Pa
sirodė, kad gazas ėjo iš jau- Į 
navedžių kambario. Paban-1 
dė duris, bet buvo užrakin-i 
tos. Tuomet jis išbėgo lau-, . .
kan ir susitikęs du policistu i p suze!sti. 
viską jiems papasakojo. Vi- 

I si tris jie nubėgo gelbėt. Ka
da policijantai išlaužė duris, 
Jankauskai gulėjo 
viens prie kito prisiglaucį 
ir apsikabinę negyvi, 
lavonu nuvežta Hahn 

i no ligonbutin, kur visų 
bandymų daktarai pripaž1’

karo ketino ją užmušti. Da
bar motetus papiauta ir Rut- 
kevičius prapuolė.
5-ta lietuvių byla su vysku

pu pasibaigė.
Scranton, Pa. — 23 vasa

rio buvo augščiausiam teis
me 5-ta byla lietuvių su ai
rių vyskupu dėl lietuviškos 
šv.Juozapo bažnyčios, ku
rią airys nori pasiglemžti. 
Apie tos bylos pasekmes da 
sunku ką nors pasakyti, bet 
kaip lietuvių advokatas ma
no, tai airių vyskupas ir šį 
syki pralaimės. Teismas 
savo nuosprendį išduos ba
landžio mėnesije, tada pra
nešim visas smulkmenas.

Bačių Juozas.
Bedarbių armija sulieta 

vandeniu ir sumušta.
Buvom jau rašę, kad ant 

2,000 bedarbių armijos, ku
ri išėjo pėsčia iš San Fran- 
ciscos į Washingtoną, pake
lėj Oaklando miestelije už
puolė 250 ginkluotų karabi
nais policistu ir išviję be
darbius ištenai paleido neto
li Richmondo. Bet kada at
ėjo tie alkani vargšai į Sa- 
cramento, Cal., čia juos su
liejo šaltu vandeniu, o pas
kui policija pradėjo skaldyt 
jiems galvas lazdomis. Dau
gelį reikėjo vežti ligonbutin. 
50 žmonių areštuota; suim
tas ir pats vadovas Kelley. 
Likusius gi išvaryta į Yolo 
pavietą ir prispirta prie Sa- 
cramento upės, ant kurios 
krantų žmonės turėjo ir na
kvoti. Visi aplinkiniai mie
steliai likos apstatyti polici
ja, kuri saugoje, kad neužei
tų bedarbiai. Ir taip pen
kias dienas išlaikius prispir
tus žmones prie upės polici
ja pagaliaus liepė jiems su
sirinkti savo rakandus ir iš- 
siskyrstyti, kitaip busią 
prievarta išskyrstyti ir iš
vaikyti mažais būreliais po 
visą valstiją. Bedarbiai sa
ko, jie neis iš tenai, pakol 
neišleis jų draugų iš kalėji
mo ir ligonbučio. Jie stovė
sią tenai kad ir metus. Or
ganizuoti darbininkai juos 
paremsią. Vietinė darbinin
kų unija siuntė tiems bedar
biams vežimą duonos, bet 
šerifai pagavę vežimą išver
tė į upę.

Sušalo lietuvė.
Scranton, Pa. — Šiomis 

dienomis čia buvo atrasta 
prie savo stubos sušalusi 
Marijona Počkuvienė, 68 
metų amžiaus; paėjo iš Su
valkų rėd., Seinų pav., Ūdri
jos par., Ickor.ių kaimo.

Beto, da mirė čia Petronė 
Macijauckienė ir Tamošius 
Danušas, kuris išsirgo net 3 
metus. Abudu paėjo iš Kau
no rėd., Raseinių pavieto.

Bačių Juozas.
Areštuotus bažnyčioj bedar

bius paleido.
New York. — Iš 190 be

darbių, kurie buvo nuvėję į 
Šv. Povyl° katalikų bažnv- 
čią prašyti nakvynės ir li
kos areštuoti. 101 prisipaži
no esą "kaltais” ir tuos pa
leido. Kiti gi, kurie sakė 
esą nekaltais, tuojaus buvo 
nuteisti kalėjimam Ir to
kiam teisėjui leidžiama teia-

20,000 kareivių ir prasidėjo 
kruviniausią kova. Pirmas 
Vilios užpuolimas tapo at
muštas, bet Vilią gavęs pa- 
gelbą užpuolimą atnaujino 
ir vėl užvirė baisiausis mu
šis, kuris turės nulemti Vil
ios likimą. Jei revoliucijo- 
nieriai paims viršų, tai prie 
Meksikos sostinės Viliai lik
sis atviras ir trumpas ke
lias; jei ervoliucijonieriai 
liks sumušti, Viliai busiąs 

I galas.
Turčiui nėra bausmės.

Mellen, buvęs N. Y., N. H. 
& H geležinkelio preziden- 

' tas, buvo patrauktas teis- 
; man už galvažudvstę. Mat i 
i keliata mėnesių tam atgal,į 
j netoli Westport, Conn., susi
daužė trūkis ir keli desėtkai 
žmonių likos užmušti, o ki-i 

*. Teismas dabar j 
tą skundą atmetė, nors aiš
kiai darodyta, kad Mellen iš

ėjimui demokratiškų ir repu- 
įkoniškų politikierių, o ge- 

žinkelį taip apleido, kad 
be " kas savaitė trukiai 
Įupuftlavo nuo relių ir už
mušdavo bei sužeizdavo 

lones.
Valdžia uždaro Siegelio 

(krautuves; 2,100 žmonių lie
ka be darbo.

New York. — 13 kovo jun
gtinė valdžia liepė uždaryt 
čionai 14 kovo Henry Siege
lio krautuves, o 26 kovo pa
leis jas ant licitacijos ir su- 

! rinktus pinigus išmokės sko
lininkams. Kaip didelės bu-| 
vo Siegelio krautuvės, tai 

' galima suprasti iš to, kad 
dviejuose jų dirbo 2100 žmo
nių, kurie dabar lieka be 
darbo. Visi tie žmonės at
liekamus savo pinigus dėjo 
į privatinį Siegelio banką, o 

Į p. Siegelis visus tuos pinigus 
išleido savo krautuvių padi
dinimui. Dabar gi tie žmo
nės išeina be darbo ir be pi
nigų.

Taip pat su jo krautuve 
atsitiko ir Bostone.

I
Užmušta skebas, 16 žmonių 

areštuota.
Trinidad, Colo. — Netoli j 

nuo čia atrasta ant geležin
kelio suvažinėtas skebas, ku
ris laike streiko dirbo kasy
klose. Valdžia tuojaus nu
tarė, kad jį turėję užmušti 
streikuojantieji angliakasiai 
ir tuojaus areštavo 16 strei
kierių. Bet kada kompani
jos pasamdyti galvažudžiai 
užmuša streikierį, tai val
džia žmogžudžių nekuomet 
nesuranda.

šuniui iškėlė puotą.
Livermore Falls, Me. — 

Kuomet šimtai darbininkų 
vaikščioja nedavalgę jieško- 
dami darbo, poni Carson čia 
iškėlė savo buldogui puotą, 
kuri lėšavo kelis šimtus do
lerių.

Užmušta einant dirbt.
Fall River, Mass. — 14 

kovo einant dirbt čia tapo 
užmušta našlė Teklė Belec
kienė. Policija dabar jieško 
Antano Rutkevičiaus, kuris 
nesenai buvo paleistas iš ka
lėjimo. Rutkevičius esąs 
vedęs ir turis Lietuvoj pačią 
su vaikais, bet taikesis prie

įeidinėjo pinigus papirkinė- 
lovoje

no, kad abudu jau mirę r# 
Nors klausinėta, bet netek™ Jt
sužinoti, kad jie butų turėję 
Amerikoj giminių arba 
draugų. Prie jokios orga
nizacijos jie neprigulėjo. Į- 
namiai mano, jog Jankaus
kienė eidama gult per savo 
nežinojimą gazą užputę ir 
paliko atdarą; bet policija 
abejoja, ar tik nebus čia sav- 
žudystė, nes jei gazas butų 
užpustas ir paliktas taip, 
kaip degė, tai kranas turėtų 
būt visai atsuktas, dabar gi 
jis buvo tik pusiau atsuktas.

Sakoma, kad Jankauskai 
persikėlė į naują vietą dėl 
to, kad tenai, kur pirmiau, 
gyveno, jiems pavogta visi 
sutaupyti pinigai.

Radium nepagelbėjo.
Šiomis dienomis Philadel- 

phijoje mirė nuo vėžio ligos 
tūla Rachelė McLaughiin, o 
ji buvo gydoma radiumu per 
kelis mėnesius. Tai jau ke
lintas atsitikimas, kur ir ra- 
diumas nuo vėžio ligos nie
ko nepagelbėjo.
Buvęs plėšikų vadas nori 

būt prezidentu.
Chihuahua, Meksika. — 

Buvęs plėšikų vadas, o da
bar Meksikos konstitucijo- 
nalistų-revoliucijonierių ge
nerolas Vilią esąs pasiryžęs 
arba žūti, arba būti Meksi
kos prezidentu. Dabar Vil
ią yra vyriausiu revoliucijos 
vadovu Meksikoj. Jo vien 
tik vardas siunčia Huertai 
šiurpulius per kūną. Jis tu
ri po savo vadovyste 15,000 
gerai išlavintų ir gerai ap
ginkluotų revoliucijonierių 
armija ir dabar traukia ant 
Meksikos sostinės.
Didelis mušis Meksikos re
voliucijonierių su kariume- 

ne.
Kovo 16 d. telegramos 

praneša, kad ties Terreono 
miestu eina didžiausis mu
šis, kokis tik kada yra bu
vęs. kaip parsidėjo Meksi
koj revoliuciia. Generolas 
Vilią su 15.000 savo revoliu-
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šinga. Ulsteriečiai tą Home 
Rule vadina "Rome-Rule," 

j nes atsiskyrus Airijai nuo 
Anglijos, Airiją valdysianti i 
Roma. Visa valdžia busian
ti katalikų dvasiškijos ran
kose, visi kiti tikėjimai ir 
prmeiviškos organizacijos 
busią užsmaugti. Taigi da
bar Airija pasidalijus į dvi 
baisiai viena kitai priešin
gas partijas: nacijonalistus 
ir unijonistus. Nacijonalis- 
tai reikalauja atsiskyrimo 
nuo Anglijos, unijonistai gi 
nori laikytis iš vien su Ang
lija. Ir dabar Anglijos par
liamente rišamas didelis 
klausimas: pripažint Airijai 
savy valdą, ar ne? Airijos 
nacijonalistai šaukia: jei ne
duosit mums savvvaldos,
mes pakelsim revoliuciją’
Unijistai vėl grūmoja: męs 
turim prigabenę užtektinai 
ginklų ir jei norėsit atskirti 
mus nuo Anglijos, męs aps
kelbsime karę.

Kuomi tas ginčas 
baigs, parodys ateitis.
Rezignavo visa ministerija.

Roma. — 10 kovo Italijos 
premjeras Giolitti su visa 
savo ministerija padavė ka
raliui rezignacija. Rezig
nacijos priežastimi, kaip ro
dos, bus šaudymas darbinin-■ -

užsi-

u



ateivystės reikalus, parodė imi
gracijos komisijonieriaus 
portą, kad iš visų ateivių

MADOS.
Kapitalistiškam surėdyme 

žmogus nieko nevertas, jeigu jis 
neturi pinigų. Tik tuomet tave 
visi ir visur paguodos, kada tu
rėsi pinigų. Todėl kad visi žino
tų, jog tu esi turtingu, reikia 
gražiai apsirėdyti, drabužiai tu
ri būt paskutinės mados, prie to 
da ant pirštų prisimauti auksi
nių žiedų su deimantais ir t.t. 
Taip ir daroma. Bet bėda, kad 
tuojaus turčius pradeda pamėg
džiot ir "žemesnioji luomą” — 
darbininkai. Jie negalėdami nu
sipirkti tikrų deimantų, pasi
puošia stikliniais blizgučiais; už 
25 centus mergina nusiperka to
kių "deimantų” vienoj šukoj a- 
pie 50. Tokiuo budu tikrieji 
deimantai jau nustoja savo ver
tės, jeigu juos pamėgdžioja net 
ir fabrikos darbininkės. Reikia 
jieškoti kitokio budo, kad atsi
žymėjus nuo "žemos klesos” 
žmonių. Reikia kas sezonas 

mainyti mados ant drabužių, j 
skrybėlių ir net plunksnų.

Bet ką tik dykaduoniai prasi
mano, tuojaus to paties griebia
si ir darbininkai. Net kvailiau
sios ir biauriausios mados nieko 
negelbsti. štai išdvkusios ka
pitalistų moteris pradėjo nešio
ti skeltus sijonus, kad koja ma
tytųsi augščiau kelio. Rodos, 
tamsios darbininkės tokios ma
dos ii- gėdysis ir., grieko bijosis. 
-Juk tai ištikro nepadoru. Bet 
kur tau! Jei aristokratės, taip 
sakant, draugijos "smetona” to
kios mados nesigėdi, tai turbut1 
ji gera. O prie to juk toks sijo
nas parodo, kad moteris ne iš 
"prasto stono" ir turtinga. Mat 
naujoji mada geriausis būdas 
pasidaryti "aristokrate" ir "tur
tuole." Ir kaip matai visos fab
rikų merginos, nors nuo valgio 
atitraukdamos. perkasi naujos 
mados šlebes.

Ką gi tuomet daro kapitalis- 
tės? Jos pradeda tuos sijonus 
taip bjauriai raukti, kad mote
ris tokį drabužį užsidėjus išro
do stačiai kolieka. Rodos, "pra
stos” merginos tokios biaurios 
mados jau nenorės. Juk vyrui 
koktu darosi į tokią merginą ar 
moterį pažiurėjus. Bet niekas 
ant to nepaiso. Reikia būt up- 
to-date. Ir šiandien didesniuo
se miestuose visų beveik mote
rų sijonai jau raukti.

Kapitalistams nors iŠ proto iš
eik. Nors ant galvos atsistok, 
tuojaus tave seks ir darbininkai 
— ir jie nori būt "džentelma- 
nais.” Viena tik laimė, kad dar
bininkai negali da automobilių 
nusipirkti. Tik automobilius da 
parodo, kad jo savininkas ne 
"prastas” žmogus.

Bet automobiliu  j e visuomet 
sėdėt negali. Išlipai iš jo — ir 
niekas nežino, kad tu turčius. 
Reikia kuomi nors atsižymėt. Ir 
štai kapitalistų moteris prade
da pančekų nebenešiot. taip 
kad blauzda matytųsi nuoga. 
Bet da geresnis išradimas —tai 
spalvuoti plaukai. Laikraščiai 
praneša, kad Paryžiuje moteris 
pradeda nešiot mėlvnus. žalius, 
raudonus ir kitokios spalvos 
plaukus. Necejoje. Italijoj 7 
kovo pasirodęs jau ir vyras su 
mėlinais plaukais. Juomi esąs 
amerikietis milijonierius Stan- 
ford Saitus. Poni Kirpatrick. 
taipgi amerikietė, iš Brooklyno. 
šiomis dienomis buvo parengus 
Paryžiuje didelę puotą ir susi- 
kvietus daug aristokratijos. Da
lyvavę toje puotoje visi turėję 
spalvuotus plaukus. Amerikos 
kapitalistų spauda labai tuomi 
didžiuojasi.

Ir ištiesų "žemos klesos" mo
teris turbut turės da ant tiek 
proto, kad dažytų plaukų nene
šios.

KORESPONDENCIJOS MONTELLO, MASS.
Vasario 15 d. vakare Augusti

nas B. pavogė iš Stanislovo štei- 
nio $44, su kuriuo jis drauge gy
veno vienam bute. Tą pačią 
naktį išėjo kaziruoti ir ant ne
laimės visus prakaziravo. Ant 
rytojaus, bijodamas, kad jį ne
sužinotų, nuėjo pas savo švogerį 
A. B., kad jam paskolintų pini
gų ant pragyvenimo, bet mažai 
ant nelaimės tegavo, taip kad 
negalėjo išvažiuot į kitą miestą. 
Tuomet jis nuėjo su Uršulia B. 
į miestą, su kokiais ten reikalais 
pas daktarą. Tenai jis prisigre
tino prie jos kapšio su pinigais, 
išėmė $60 ir dingo nežinia kur.

Priežastimi vagystės buvo 
kaziros ir kauliukai: Jau nuo 
pat atvažiavimo Amerikon ka- 
ziriavimas buvo jo mylimiausiu 
užsiėmimu ir ant galo, kada pri
siėjo ant tiek nusikaziruot, kad 
jau nebeturėjo iš ko pragyventi 
ir užsimokėti už butą, prisiėjo 
kraustyt svetimus kišenius.

Po No. 692 N. Montello st. at
sikraustė jauna mergina, ku
riai neužilgo laiko, 16 vasario, 
garnys atnešė mažytę dovanėlę.

Darbai čeveryku dirbtuvėse 
eina nepergeriausia, pradeda 
atleisti jau net senus darbinin
kus. Kitokių gi darbų čia ma
žai yra. Patartina nevažiuoti iš 
kitų miestų čionai darbo j ieškot.

Aguonėlė.

keliavusiems darbo j ieškoti yra 
uždaros, nes ir vietinių darbi
ninkų. katrie pirma dirbo tose 
dirbtuvėse, šiandien tūkstančiai 
yra paleista — prie pirmos pro
gos jie nori grįžti į darbą. Taigi 
atkeliavusiems apie darbą nė
ra ko nė svajoti, nes sulyg ap- 
skaitliavimo apie du šimtai tū
kstančių darbininkų čia randa
si be darbo. Yra 82,834 darbi
ninkai, katrie jau neturi ko val
gyti ir miestas jiems duoda pa- 
gelbą.

28 d. vasario bedarbiai suren
gė demonstraciją po vadovyste 
H. B. Martino. Policijos virši
ninkas Glėason nedavė leidimo 
daryti demonstraciją, bet bedar
bių minia, susidedanti iš kelių 
dešimčių tūkstančių, bandė eiti 
ir be policijos leidimo ir pasiro
dyti prieš miesto ruimus, bet po
licija juos išvaikė.

na musų tautiečiai, nes biznis 
yra žemas būdas doleriams gau
dyti. ir dėl tų dolerių visi pra
kilnesni žmogaus siekiniai yra 
minami po kojų.

"Baisiai biaurus pas mus tas do
leris. ... ...

"Galėtų tokiu nebūti, galėtų prakil- 
i niems dalykams patarnauti. Bet to
kiu yra. ir tarnauja tiktai niekšybei.

"Atvažiavusiems šiton šalin dėl do- 
(lerio — doleris visą laiką tepalieka 
I vyriausiuoju tikslu, dėl kurio viskas 
kita paminu... Doleris Ūpo viršesnis 
už laisvę, už sąžinę, už šviesą ir už 

: giedrų žmonišką gyvenimą.
"Kodėl-gi ne? — 'Męs čia tik pasi- 

semsime rėškučiomis dolerių ir čia 
nebebusime. — tai kam mums tas vis- • 

i kas ?’
"Bet męs būname . Ir matyt busi- : 

me labai ilgai, gal amžinai.
"Taigi, vis ketinant nebebūti ir vis 1 

čia tebebūnant, lyg nepatogu pasida-1 
ro atvirai be uždangos tik dolerio be-1 
tykoti. — Lengvas išėjimas: galima1

"Ir štai čia musų biznis.
"Ar tai ramaus krašto normalė pre

kyba? Ne. Tai tik karo laiko prisi
plakusių prie lagerio grašiagaudžių 
paplėša.

'Lupk, o nulupęs dar lupk!" — tai ’ 
musų biznių devizą.

"Saliunas su pasveikinimu ir atsi
sveikinimu: 'Ką gersi?’ — Biznis. 

, "Mėsinė, kurios pirmo sorto švie
žiena patvloms šnabžda: 'Užsikimšk 
nosį.’ — Biznis.”

O taipgi ir tautiškas
"Bankas, kurio bankininkas nemo-. 

ka skaitliuoti ir kišeniuje rodo špygą I 
— Biznis.

"Vis musų biznis. 'Duokš dolerj,' 
arba pasmaugsiu.’

"Reikia tik prisižiūrėti, kokiu biau- 
I riu godumu sužvilga tų musų bizni- 
1 ninku aptekusios akis ir kaip sudre
ba jų rankos, kada jie Dratiesia jas 

| prie dolerio..."
Arba vėl.
' Kada 'gerasis' viengentis labai tau 

užjaučia ir mieluoju broliu vadina, jis 
nieko kita neturi omenije. kaip tik pa
tupdyti tave beprotnamin ir pasiglem- 

i žti sau tavo dolerius_
"Kada musų dvasiškas vadovas’ 

kilmingai kalba apie Kristų, ar _. 
vardu, jis visuomet JĮ parduoda ar 
jau yra pardavęs už doleri.

Šitodėl musų išeivijos gyvenimas 
yra supuvęs iš pat šaknų.

O prie jo dar didesnio pudir.imo 
prisideda tie, kurie sužiniai šaukia: 
\ ažiuokite Amerikon tik pinigų pasi
semtų, o ne gyventų ten.’ 

"Žmc.iiškumas turi kelti griežtą 
protestą prieš toki šauksmą."

O kas gi šaukia: "Važiuokit 
Amerikon tik pinigų prisisemt. 
o ne gyventi tenai?” Kas tup
do savo mieląjį brolį beprotna
min. kad pasiglemžus jo dole
rius .’ Kas steigia bankas ne
mokėdamas skaitliuot? Kas gar
bina biznį? Vis tai musų tau
tiečiai. tautiečiai ir tautiečiai.- -J- , <

1S!^JtĮ Įtaigi įdomu bus mums išgirs- 
ti. ti.'k;.:p tie tautiečiai pasveikins

kui (Minersviilėje). pažymėdami u j _ 
i jos skiriamos sočiai-demokr^a’^ac 
aštijos fondan.” X j j " *

Męs tokiam fondui širdingi 
pritariam.

ra-
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džiausiais bemoksliais yra lietu
viai, nes ant 100 žmonių 45 ne
moka skaityt. "Vienybė Lietu
vninkų” tai paminėjus lieja 
graudžias ašaras, lyg "septynių 
smutkų” susilaukusi, kad dabar 
lietuviams bus baisi gėda.

"Męs labai džiaugdavomės — sako 
ji. — kad amerikonai pradeda lietu
vius nuo ’polakų' atskirti. Gėrėjomės, 
kada amerikonų spaudoje lietuvius 

pavadina tikru jų vardu — ’Lithua- 
nians.' Gėrėjomės, kada musų tautą 
priskaito prie seniausių ant svieto, o 
musų dailią kalbą lygina arčiausion 
Sanskrito giminystėm”

Dabar gi —
"^.garsas apie lietuvius pasklis, 

kaipo apie didžiausius nemoksilus. A-;kiiww> __
pie juos šitaip jau kalba kongresuo- i užsidengti, 
se. Jų žemiau stovima už seniau pei- — 
ktuosius ’polakus.' ungarus, rusinus1 
ir aziatus!...

Ir tik. tik ta Brooklyno pliuš
kė nepasako, kad tai socijalistai 
kalti už tokį lietuvių tamsumą. 
Socijalistai. girdi, galės iš to 

pasidžiaugti.
Argi j. ne pliuškė? Koks ga

li būt socijalistams džiaugsmas, 
kad tiek daug žmonių nemoka 
skaityt! Jeigu jau kam toks 
dalykų stovis yra negeistinas, 
tai socijalistams pirmiausia, nes 
tarp nemokančių skaityt žmo
nių ir socijalizmo idėją sunku 
išplatint. Tamsiems žmonėms 
socijalizmas išrodo raguotas 
daiktas, taip kain ir "Vienybės 
Lietuvninkų" redaktorėliams.

FONDAS DARBININKŲ 
LAIKRAŠČIAMS ŠELPTI.

Lietuvos Socijal-Demokratų 
Partijos įgaliotiniai Amerikoje, 
drgg. Pruseika. Grigaitis ir Ba
ranauskas. "Naujienų" 2-ram 
numerije atsišaukia į amerikie
čius. prašydami jų paremti Lie
tuvos darbininku laikraštija:

- *■

"Remkite Lietuvos darbininkų laik
raštiją. Prenumerata, pavienių N. N. 
pirkimu, garsinimu jų visur ir viso
kiais budais, žinių suteikimu — pa
remkite ją. Juo galingiau skambės 
laisvos laikraštijos balsas, juo grei
čiau išauš Lietuvoje pasiliuosavimo 
valanda.”

Ir sumano fondą:
"Idant butų 

vos darbininkų laikra: 
mę: 
dą. 
tiek nelegali: _____ _
ninkiškiems laikraščiams remti.

iš St.

tų sistematiškesnis Lietu- 
. įjos šelpimas,

sumanėme Įsteigti tam tikrą Fca- 
Jisai skiriamas tiek legališkienfl 

kiems Lietuvos

’ondan prie kiekvienos progo: 
kitę jas Rev. i

dą
ąn,

iri:iri.
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HERR1N, ILL.
Draugystė D. L. K. Vytauto, 

patyrus apie skurdų padėjimą 
moksleivio, lankančio National 
Universitetą St. Louis, Mo., pa
aukavo $10 iš kasos ir nariai su
metė $26.06. Draugystei ir au
kavusiems tariu širdingą ačiū.

Jeigu visos draugijos taip at
jaustų sunkų padėjimą betur
čių lietuvių lankančius augštes- 
nius mokslus, tai jiems butų 

lengva pasiekti tikslas ir męs 
susilauktume daugiau mokytų 
lietuvių, šiandien gi lietuvių 
lankančių augštesnius mokslus 
yra visai mažai sulyginus su 
svetimtaučiais; pavyzdžiui, žy
dai turi 135 moksleivius trijose 
St. Louis universitetuose, o 
tuvis tik vienas ir tam vos

gegužės, 1913. Turi su savim 
6 metų vaiką, Petruką...

”M. D. P.,
109 Grand st., B’klvn, N. Y.”

Dabar aišku, kaip ant delno, 
kad M. D. P. moterį nė vienas 
kalbėtojas neišsivežė
Louis. Mo., bet jinai pati, be jo
kio kalbėtojo, su savo 6 metų 

. vaiku. Petruku. pabėgo iš 
Brooklyno, N. Y. šitą liudija 
tas M. D. P. pajieškojimas.

Bet ne visi žmonės nori pri
pažinti nors gryniausią teisybę. 
Štai vasario 8. 1914 m., turėjau 
Wilkes Barre, Pa., prakalbas. 
Kalbėjau apie socijalizmą ir a- 
belnai dabartinį darbininkų pa
dėjimą. Vienok pakilo svetai
nėj triukšmas. Kas jį pakėlė? 
Socijalistai! Ir padarė tai ne 
dėl to, kad nepatiko jiems ma
no kalba, bet tik dėlto, kad ne
patiko mano asmuo.

J. Ažukas, be jokios gėdos, 
nesiklausęs pirmininko, apie ke
turis kartus užšoko ant pagrin-

į dų ir vertė ant manęs nebučiau- 
sius daiktus. O J. J. Nieinus iš
vadino mane vagim, melagiu ir 
persergėjo publiką, kad nesira- 
švtų pas mane laikraščių ("Ke
leivio” ir "Laisvės”), nes. „ 
jeigu ir užsirašysite kas. tai vis- 
tiek jų negausite. Vienok, man 
rodos, kad "Keleivis” ir "Lais
vė” labai gerai žino, jog aš esu 
užmokėjęs jiems už visus skai
tytojus ir turiu net paliudiji
mus.

K. Demikis išvadino mane 
: "niekšu." kad aš ušrašiau, jam
knygutę, o jisai dar jos nega
vo. Išteisybės užrašiau jam 
knygelę vertės 35c.. bet dabar 
daviau jos vieton kitą, vertės 
50c.. bet jis neėmė... "Ne ta,” 
girdi. Kad ne ta. tai tiesa, bet 
ar aš čia kaltas? "Laisvosios 
Minties” bendrovė nupirko nuo 
manęs rankraštį, bet knygos da 
neižleido. Bet tuo tarpu aš iš
leidau kitą ir duodu ją anos vie
ton. o jeigu kas nenori imti, tai 
juk ne mano kaltė. Beto. kaip 
aš neišleidžiu minėtos knygelės, 
yra tik 3 metai, o kaip L. S. S. 
neišleidžia "Moteris ir Socija- 
lizmas," jau yra 5 metai. Ko
dėl socijalistai nieko nesako 
ant L. S .S.? Ale ką čia daug 
apie tai ir kalbėti! Juk "var
nas varnui akies nekerta.”

Reikia dar pridurti, jog augš
čiau paminėti ant mano asmens 
užsipuolimai dar 

j "Keleivio” No. 8.
rašo J. J. Nienius. 
puolimų tenai nebuvo, tik apra
šytos prakalbos. Red.) Bet kas 
žino J. J. N. protiškąjį stovį, 
tai. beabejonės, tas neatkreipia 
ant jo raštų nei mažiausios ati
dos. (O čia tamsta ir užsipuoli. 
Red.) Taip ir aš darau. Jo tie 
mano asmens ir prakalbų išder- 
gimai — tai jo literatiškiausias 
pelnas: tai viskas, ką tas žmo
gelis gali parašyti.

Beje. J. J. N. dar rašo (tam 
pačiam "Keleivio” num.) korės-1 
pondencijoj iš Wilkes Barre, 
Pa., apie kokias ten moteris iš 
Madison. III. Kaip gyvas, Ma- 
dison, III. dar nesu buvęs ir nie
ko nežinau.

Užbaigdamas šį rašinėlį no
riu da pridurti, jog rašiau jį la
biausia dėlto, kad mano draugai 
ir nedraugai nuolat reikalavo 
panašaus pasiteisinimo; gi pats 
ant visokių užpuldinėjimų labai 
mažai atidos teatkreipiu ir to 
dėlei nematau reikalo atsakinė
ti. Tiek čia pasakau ir lai bus 
užbaigta.

Vyručiai, jeigu jums šeštokas 
yra taip labai baisus, tai — 
švarką nuo pečių... rankoves at
siraitokite ir. delnus pasispiau- 
dę, rašykite apie šeštoką kores
pondencijas. Gal vis kada nors 
"atkasite dantį.” Beabejonės, 
ant galo gailėsitės, kad bereika- 
lo tiek prakaitavote, pilstydami 
iš tuščio į sausą. K. šeštokas.

I

kitę aukų ir siųskite jas Rev. y'a^ją Lietuvą. kuri taip
šelp. Komiteto iždinin. drg. J.'Samy J^peizubja" iu augščiausį idealą 

bia*- ° tUOmi labiau-
lai--raštijos fondan." \ Jįnėjaunoji Lietuva.” kaip rodos.

Įl'C. leidžiama pačių patriotų. 
Jai sądarbininkauja visi beveik 
tautininkai: pp. J. Laukis. Kl. 
Jurgelionis. Račkauskas. J. Ba
niulis. M. Jurgelionienė ir kiti. 
O prisižadėję sądarbininkauti: 
Mikas Petrauskas. P. Bugailiš- 
kis. S. čiurlianienė ir kiti Lietu
vos veikėjai.

Apskritai imant, pirmas "Jau
nosios Lietuvos" numeris gana 
margas savo turiniu ir daro ne
prastą įspūdį. Gryno skaitymo 
yra 60 puslapių. Kaina metams 

183.00. atskiras numeris 25c. Kas 
; norėtų tą laikraštį pamatyt, lai 
! kreipiasi šitokiu antrašu: Jau
noji Lietuva Publ. Co.. 4611 So. 
Paulina st.. Chicago. III.

.d r

Ką sako daktaras Young apie neprisiėjo apleisti mokslą

lie- 
tik 
dėl

stokos pinigu.
Pagirtinos tos draugijos, 

rios stoja už beturčius mokslei- 
Ir moksleiviai, kurie pri-

ku-
Chicagos bedarbius. Daktaras 
Young yra Chicagos miesto 
sveikatos komisijonierius. Jisai 
paskutiniu laiku, norėdams per- vius.
sitikrinti apie bedarbius, ar jie ima nuo jų aukas, turi to neuž- 
ištikrųjų yra bedarbiai, ar tik miršti ir šiokiu ar tokiu budu 
paprasti valkatos nenorintieji I atsilyginti. R. Gzell.

girdi birbti, tyrinėjo apie kelias sa
vaites. ypač ten. kur bedarbiams 
duodama valgyti, kur susirenka.
anot kitų, pačios draugijos "iš- paveikslai p. A. S. Račiūno prie 
matos.” Dr. Young sako: "Tarp bažnytinės salės. Publikos tiek 
bedarbių yra ir valkatų, katrie, su vėjo, kad negalėjo tilpti į salę 
nemąsto nieko apie rytoj dieną;' 
bet jų yra visai mažai; kiti gi 
visi paprasti darbininkai, katrie 
nemoka jokio amato ir jie yra 
geri žmonės — prie bile progos

i gali stoti darban, jeigu tik jie 
turėtų darbo.” Ant galo d-ras 
Young pasako: "kad Chicagoje 
dabartiniu laiku eina ne valkatų 
klausimas, bet tikru bedarbiu.”-

Kadangi paskutiniu laiku tu
riu daug įvairių susinešimų su 
kitų miestų lietuviais-darbinin- 
kais, per tai gaunu daugybę lai- 

' škų su užklausimais apie dar
bus Chicagoje. Ne visiems tu- 

j rėjau laiko atsakyti, pertai šis 
mano pranešimas pilnai nušvies 
darbininkų padėjimą Chicagoje, 
ypač tiems, katrie da žada atke
liauti darbo jieškoti.

Julijus Mickevičius.
♦ »*

atsikartojo i 
Po jais pasi- 

(Jokių užsi-

I

i

WILKES-BARRE. PA.
15 d. vasario buvo krutami 

I
i

Į
I

Nu-i 
ir eks- 
Šokius 

labai 
per ru-

No-

pa-

ROCHESTER, N. Y.
Pas mus čia 22 vasario buvo 

surengtos prakalbos S. L. A. 
kuopos. Kalbėjo J. Višniauc- 
kas. S. Klimaitis ir J. Monkus. 
iš kurių geriausiai papasakojo 
J. M.: trumpai ir rimtai. Pir- 
minikas gi J. Višniauskas nie
kino kitas draugystes. S. Kli
maitis perdaug rėkė, matomai 
norėjo "subytyt” anuos du kal
bėtoju, bet gi nesisekė. Publi
ka ėmė šlamėt. Kaikurie atsis
toję pradėjo reikalaut balso, bet 
tvarkos vedėjas nedavė, Man 
keistai atrodo: kodėl neduoti 
balso. (Balso reikia prašyt pa
baigus kalbėtojui kalbą, o ne
kalbant. Rd.) Tas draugas tu
rėjo tiesą gauti balsą, nes S. 
Klimaitis pradėjo pasakot visai 
neteisybę. Publika sukliko ir 
ant galo pirmininkas paaiškino, 
kad viskas busią gerai, tik rei
kią rašyties prie S. L. A. Be a- 
bejonės bučiau prisirašęs, jei ne
būtumėt išniekinę kitų draugy
sčių. Aš patarčiau daugiau to
kių prakalbų nerengti, arba to
kių kalbėtojų kaip S. K. nekvies
ti. Ponas Agentas.

ir apie 200 grįžo namo.
Paveikslai buvo iš lietuvių gy

venimo. traukti Lietuvoj, 
traukta Rambynkalnis. 
kursija Prūsų lietuvių, 
prūsų lietuvių perstatė 
gražiai. Paskui kelionė
bežių į Naujapilį, Šešupės kran
tai, Nemunas iš abiejų pusių ir 
kraštai Nemuno.

Krutančiuose paveikiuose ge
rai išrodo šienapiutė, rugiapiu- 

> tė, bulvių kasimas, linų rovimas, 
i šieno grėbimas, arimas jaučiais, 
arimas arkliais su mašininėmis 

| žagrėmis, akėjimas ir javų kūli
mas mašinomis. Teipgi senovės 
lietuvių šokiai ir dabartiniai šo
kiai: suktinis, klumpakojis, 
riu miego. Aguonėlė ir t.t.

Vilnius irgi krutomuose 
veiksluose.

žiūrint Į paveikslus jautiesi e- 
sąs Lietuvoj, bet pasisukęs į ša
lį, tuoj pamatai amerikoniškus 
parašus.

Vietinis choras po vadovyste 
vargonininko sudainavo "Pas 
močiutę augau.”

Rodė ir laivo "Volturno" sude
gimą ant jūrių. Tas žmones su- 
nervavo. Daugeliui net ašaros 
ištriško.

Užbaigė 16 vasario panedėlio 
vakare. Buvo apie 300 žmonių 
Visi, kurie buvo, liko labai už
ganėdinti, nes wilkesbarriečių 
yra gyvenančių po 20 metų A- 
merikoj, nematė Lietuvos, o čia 

I turėjo progą pamatyti savo 
gimtinį kraštą, ūkio darbus, pa- 

! silinksminimo vieteles, kaimus, 
bažnytkiemius. upes ir t.t.

J. J. N.

1 d. kovo L. S. S. 81 kp. statė 
scenoje trijų veiksmų komediją 
"Netikėtai." Aktoriai dalyva

vo visi atsižymėjusieji — Visoc- 
kienė, Kislauskaitė. Pačkauskas, 
Morkus ir kiti. Veikalą sulošė 
geriau, negu vidutininškai. Re- 
žisieriavo Br. Vargšas. Užsi
baigus perstatymui da tęsėsi il
gas programas. Monologą "Pra
eitis" sulošė J. Buragas, — "Be
darbis" — J. Jankauskas. Dek- 
liamavo žalnieriutė ir Fetraičiu- 
tė; kaip prasilavins dekliamuoti, 
bus geros dekliamatorkos. Kis
lauskaitė dainavo ir šoko rusiš
kai. Užsibaigus programui bu
vo balius. Matomai. Chicagos 
socijalistai nė dievo nesibijo, 
kad gavėnios laiku šokius ren
gia.

i SHENANDOAH, PA.
Nedėlioj, 22 vasario d-ja "Sie

tynas” vaidino "Ekspropri j ata
riu” ir "Birutė.” "Ekspropriją- 
torių” atliko visai blogai, nes 
artistai rolių nemokėjo ant at
minties ir net pas duris sėdin
tiems buvo girdėtis režisieriaus 
balsas. Kas link "Birutės,” tai 
nusisekė neblogiausia; ypač ge
rai lošė Birutė (P. Jurgeliutė), 
už ką avo gėlių bukietą. Keistu
čio rolėje atsitiko nelaimė. Kada 
gavo nuo Vaidilos palaiminimų 
ir traukėsi atbulas, kažin kaip 
ten koja užsikabino ir vos tik 

' susilaikė ne puolęs. Tas suga
dino visą rolę. Publikos buvo 
suvisai mažai, kas reiškia, jog 
šio miesto publika pradeda ne
simpatizuoti tautiečiams.

L. S. S. 28 kuopa mokinasi ga
na puikų veikalą "Nihilistai.” 
Manoma pastatyti apie Velykas.

K. Motuzą.

"SUSUIEŠKOKIT PATĮS!„.”
Kaip skaitytojams jau žino

ma. Brookiyne per Kalėdas grįž
tant iš vestuvių "Vienybės Lie
tuvninkų" vyrai gavo pert. Kas 
jiems kaili išdirbo, niekas neži
no. bet "X ienybė Lietuvninkų” 
suvertė visą bėdą ant socijalistų 
— "Kovos” korespondentų. Į-

i pykęs "Vienybės Lietuvninkų” 
j apžvalgos rašėjas (matyt da 
kailis niežėjo) prie tos pat pro- 

Į gos išvadino socijalistus "plėši
kais." "vagiliais” ir "naktiniais 
paukščiais.”

Socijalistiški laikraščiai pa
reikalavo iš "Vienybės Lietuv
ninkų" prirodymo, kurie socija
listai tokiais yra. ką ir kur jie 
apiplėšė, kodėl jie yra "nakti
niais paukščiais" ir katrie soci
jalistai išpėrė patrijotams kai
li?

Ką "Vienybė Lietuvninkų” 
ant to atsakė, mums neteko pa- 
tėmvt, bet "Kova" dabar prane
ša. jog "V. L." atšovusi: ”susi- 
jieškokite tuos savo brolius pa
tįs!”

Vadinas. "Vienybė Lietuvnin
kų" prispirta prie sienos prisi
pažino. kad ji nežino nė vieno 
socijalisto mušeikos, vagilio ar
ba "naktinio paukščio.” kaip ji 
3-čiam savo numerije šįmet juos 
pavadino. Prispirta prie sienos 
ji prisipažino, kad ji socijalis- 

i tus šmeižia, kad ji viešai meluo- 
• ja. gerai žinodama, kad taip vi- 
jsai nėra.

Gėda melagei!

I

Iš 100 LIETUVIŲ 45 NEMOKA 
SKAITYTI.

Koks tai džiaugsmas apimda
vo mus tautininkus, kada jie pa
matydavo kur nors anglų laik- 
raštije žodį "Lithuanian!” Ro
dėsi jiems, kad didesnės garbės' 
lietuviams jau nereikia. Bet; 
štai kongresmanas Gardner, j 
kalbėdamas Washingtone apie

"JAUNOJI LIETUVA."
Tokiuo antgalviu Chicagoje 

pradėjo eiti mėnesinis laikraš
tis, sąsiuvo pavidale. Obalsis 
naujo laikraščio, kaip pati re
dakcija sako, — žmoniškumas! 
Kaip iš redakcijos straipsnio 
matyt, tai "Naujoji Lietuva” 
kovos su bizniu, kuri taip garbi-

Julijus Minkštutis.

Polemika
ir Kritika

ŠEŠTOKO KELI ŽODŽIAI.
1913—14 metai, tai turbut, 

šmeižikų metai.
žmogiukui. kuris vo-ne-vos 

tepasirašo savo pavardę, nepa
tiko vienas ar kitas asmuo, na. 
ir rašo į laikraštį; žinoma, laik
raščio redaktorius, nežinodamas 
tikrojo dalykų stovio, talpina.

"Keleivio" No. 41. 1913 m., 
patilpo trumpas straipsnelis: 
"Kalbėtojas, kuris vilioja mote
ris." Po tuo straipsneliu pasi
rašo M. D. P., kuris sako: "Iš
vežė mano moterį, suardydamas 
man gyvenimą." Na. išvežė iš
vežė: tas "išvežimas” šiandien 
neperdidelė naujiena, bet kad y- 
ra tikrai žinoma, jog neišvežė, 
tai tada jau. ištiesų. didelė nau
jiena. šita naujiena bent tiek 
mane užinteresavo, kad aš atsi
menu. jog "Keleivio” NNo. 21 
ir 22.1913 m., pats M. D. P. pa- 
jieškojo savo moteries, sakyda
mas:

”Paj ieškau savo moteries, M. 
Palevičienės; ji apleido mane &

Chicagos Žinios.
Pastaruoju laiku Chicagon 

kasdiena atvažiuoja daugybė 
darbininkų j ieškodami darbo, 
teciaus jo nė šičia gauti negali.

Tiesa. Chicago yra gana tur
tinga savo dirbtuvėmis, 
šiandien tų dirbtuvių durįs

bet 
at-

ATSILIEPIMAS.
"Keleivio" 10 Nr., aprašyme; 

Chicagoj parengto "Naujienų i 
Bendrovės” vakarėlio p. Grigai
čio priėmimui, tarp kitko pasa
kyta jog: "jame dalyvavo ir Dė
dė Šernas. Jis išsitarė, jog iki 

■ šiol Chicagoj nebuvo nei vieno 
gero laikraščio ir turįs viltį, kad 
‘Naujienos’ bus vienas iš geriau
sių laikraščių Chicagoj. Taipgi 
Dėdė šernas žadėjo į ’Naujie- 

j r.as’ nors retkarčiais šį-tą para- 
! šyti. Dėdė šernas sako: žino- 
noma. jeigu žinos, kad aš rašau 
į 'Naujienas’ jie pyks.”

Tame aprašyme ne viskas y- 
ra teisybė; tiek tik yra teisybės, 
kad Grigaičiui parengtame va
kare buvau ir žadėjau į "Naujie
nas” ką nors parašyti. Kokios 
bus "Naujienos,” tą tik su laiku 
galima bus pamatyti, todėl da
bar sakyti, kad jos bus vienas iš 
geriausių laikraščių butų peran- 
ksti. Sakyti, kad Chicagoj iki 
šiol nebuvo gero laikraščio nega
lėjau, nes vieno vedėju pats bu
vau, o savo tvarinį peikti ne 
paranku, nes tas butų lygiai či
gonui, kuris atvedęs jomarkan 
savo arklį peiktų. Po savo raši
niais pseudonimais niekados ne
pasirašau. L. šernas.

I

ATHOL, MASS.
Kunigas pradeda susiprast.

Pas mus eina gandas, buk 
kun. Meškauskas prisirašysiąs 

prie pirmeiviškos Lietuvos Sūnų
i ir Dukterų d-stės, kurią kun. J. 
Jakaitis iškeikė kiek jo "šven
ta” burnelė gali. Kapucinas 
taipgi nesigailėjo "gražiųjų” žo
džių tai draugijai. Tarp sąna- 

! rių eina kalbos, ar kunigą 
priimti, ar ne ? Vieni sako, kad 
per senas, kiti — per riebus, o 
pirmeiviai aiškina, kad kunigas 
jiems taip reikalingas, kaip bo- 

j tanikos darže ožys.
Bet aš patarčiau p. Meškaus- 

I kui prisidėti geriau prie L. S. S. 
114 kuopos, 
pašelpinės ir 
draugystės ? 
žmogui, kurs
po 30 ir 60 dolerių ? Kad prisi- 
dėtumet prie L. S. S. kuopos, tai 
ši turi bažnytinį skiepą, ir čia 
galėtume visi kartu veikt; tam
sta nurodytam socijalistų baisy
bes, bažnyčią tuomet paliktu
me maldai. Juk ir Jėzus Kris
tus pasakė: "Namai mano yra 
garbinimui Dievo.” Dabar gi 
tuose namuose kalbama dau
giausia apie socijalistus ir jų 
laikraščius. J. Kavlaičia.

Kam 
da
Kam ta pašelpa 
per dieną uždirbą

tamstai tos 
bedieviškos

PITTSTON, PA.
Į čionykštė j socijalistų 32 kuopoj
Į susitvėrė teatrališka kuopelė/ 
j kuri 11 vasario parengė vakarė
lį. Vaidinta "Penktas Prisaky
mas” ir "Amerikoniškos vestu
vės.” Išėjo neblogiausia, kaip 
nuo darbininkų, tai nelabai ga
lima ir norėti geriau.

Po lošimo iki 2-jų vai. ryto 
tęsėsi balius ir skrajojanti kra- 
sa. Merginos daugiausiai ga
vusios atviručių, laimėjo dova
nas: p-lė O. Gaižauckaitė liet
sargį, o p-lės R. Valainiutė ir K. 
Pleškaičiutė po "Keleivį” vie

niems metams, p-lė A. šoliutė 
pusei metų "Laisvę.”

Apmokėjus lėšas likos $22.40 
pelno. Iš tų paaukauta Lietuviu
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Knygynui $5.00 ir vietinei so
cijalistų kuopai $2.40. Liku

sieji $15.00 paskirta rengimui 
kito vakarėlio. Parinkimui vei- 
kaliukų, išrinkta komitetas iš 
trijų ypatų. Manoma vėl urnai 
pradėt mokyties. Linkėtina ge
ro pasisekimo.

Negaliu praleisti nepažymė
jęs, kad šį vakarėlį visom pas
tangom boikotavo vietinis kle
bonas. Įkalbinėjo žmonėms, 
kad neitų ant bedieviško teatro, 
neduotų svetainės ir t.t.. 
nenusisekė jo agitacija.

Sakalas.

Bet

VALPARAISO, IND.
Chuliganai norėjo užmušti 

činską.
Buvo taip: Vasario 26, 1914, 

pusė po 8-nių vakare atėjo į ma
no kambarį septyni vyrai apsi
ginklavę pagaliais ir geležimis. 
Rado mane bemiegantį ir man i 
miegančiam davė kumščia į vei
dą sakydami: "Męs atėjome ta
ve užmušti!” žinoma, iš miego 
pašokęs nusigandau; jie mant> 
muša, aš pradėjau ginties nors 
tuščiomis rankomis. Pasisekė 
tuos chuliganus išmušti iš savo 
kambario. Po tai tragedijai nu
ėjau policijai pranešt. Nieko 
nepešiau. Na, manau sau, tegul, 
aš rytoj nueisiu pas universite
to valdybą, tai surinksiu tuos 
mušeikas.

Nuėjau į universiteto ofisą, 
radau vice-prezidentą O. P. Kin- 
sey. Apsakiau jam, kas su ma
nim atsitiko pereitą naktį. Vie
toj gauti patarimą nuo jo, jis 
mane išjuokė.

Man pranešė nekurie lietuviai, 
kad mane ir vėl užpuls ant gat
vės, ar kur kitur. Aš apsigink
lavau. Vasario 27. pavalgęs va
karienę išeinu iš valgyklos ir už
puola mane tarpdurije apie pen
kiolika ar daugiau taip vadina
mų studentų, žinoma, kova bu
vo sunki, bet kadangi įrankį tu
rėjau gerą, tai katram tik da
viau, tas griuvo ir atsikėlęs ne
šėsi. Antgalo visi mušeikos 
pradėjo bėgti; aš vijausi, bet 
nepagavau nė vieno. Sugrįžęs 
ton vieton, kur buvo karė, radau 
tris kepures. Pamatę mane ma
no draugai patarė vėi eiti į poli
ciją — nieko negavau.

Ant rytojaus, vasario 28, vėl 
einu pas vice-prezidentą O. P. 
Kinsey. Biskį paklausinėjo, bet 
ir tai nenorėdamas.. Aš vėl ei
nu į policiją. Policija neina, pa
kol neišpirksiu varantų. Kadan
gi vardų nežinau, negaliu varan
tų išpirkti. Dažinojęs, kad lie
tuviai. kurie dirba prie išnešio
jimo valgio, žino nekuriu var
dus, nueinu pas vieną kataliką, 
bet jis atsisako išduoti vardus, 
žinau, kad katalikai ir tautie
čiai ant manęs šnairuoja, taigi 
einu pas lietuvį socijalistą, tas 
sako nežinąs. Nėra kas man da
ryti. Einu pas valgyklos sekre
torių ir parodau tuos, kurie ant j 
manęs užpuolė, bet ir tas nepa
sako jų vardų, nors ir žino.

Dabar klausimas yra už ką 
ant manęs užpuolė? Su anglų 
studentais nebuvau susipykęs 
nė su vienu. Vienas anglas man 
sakė, kad tūlas lietuvis nusam
dė ant mano galvos mušeikas. 
Kiek tame teisybės, nežinau.

Man rodos, kad prie surengi
mo tos pirties mano kailiui pri
sidėjo universiteto valdyba, ka
dangi ji nė kiek neužsistoja ii 
net vardų neišduoda. Skaityto
jas paklaus, kas gali būti do u- 
niversitetas, kad tokia butų val
dyba? Universitetas privatis- 
kas. o valdyba — kapitalistiš
kos tvarkos šalininkė. Aš gi 
laike debatų su anglais užduo- 
davau pipirų šiandieniniai sis
temai ir patrijotams. Jei bu
čiau kuomi prasižengęs, tai ma
ne iš universiteto išvytą, dėl 
mano gi politiškų pažiūrų išvy
ti nėra kaip.

Taigi vienintelis būdas — su
mušti. žinoma, aš tikrai nega
liu sakyti, kas tą užpuolimą su
rengė, tik man nesuprantama, 
kodėl valdyba nenorėjo 
vardų.

Tokiu budu turėjau 
Valparaiso universitetą, 
važiuoti į Ohio universitetą.

■ . T. J. Kučinskas.

Ku-

išduot

apleisti 
Manau

CHERRY, ILL.
Pereitą vasario mėnesį čia bu

vo susiorganizavus lietuvių ben
drovė valgomųjų daiktų krau
tuvei įsteigti. Bet nepavyko ii 
viskas likos parduota vienai y- 
patai. Tarp bendrovės narių 
reikalas da neužbaigtas ir kįla 
ginčai. Kaip matyt, be teismo 
neapsieis.

Lietuvos Sūnų draugija per
ka laisvąsias kapines. Neseniai 
buvo L. S. S. 128-tos kuopos pra
kalbos, tai drg. J. Gvazdinskas 
iš Sprig Valley, III., savo kalboj 
patarė ir socijalistams prisidėti 
prie tų kapinių nupirkimo. Tai
gi buvo išrinktas tam tikras ko
mitetas, kurin įėjo drgg.B. žoly
nas, A. Stonis ir V. Atkočiūnas 
aukoms rinkti. Jie aplankė vi
sas lietuvių bakūžėles ir surin
ko $47.25. Aukavo šios ypatos:

Po $5: B. žolynas, J. Janulio- 
nis; po $2: A. Petruška, I. Klio
kis, J. Navickas; po $1: V. At
kočiūnas, J. Paroška, A. Stonis, 
J. Kaminskas, M. Batutis, K. 
Batutis, Q. Antonoley, J. Petrau
skas, V. Burba, J. Milius, J. Tri- 
kas, S. Klikis, J. Tiekus, . Ampu- 
saitis, B. Sinkevičius, J. Skorba- 
lius, J. Januševičia, E. Kaleida, 
J. Petkevičia, K. Robins (sve
timtautis), P. Sandin, L. Nei
kei; J. Višniauskas $1.50; J. Pet
rauskas $4.00, J. Grigalavičius 
$3.00; G. Filipio 50c.. J. Bara- 
novski 25c. Viso labo: $47.25.

Visiems aukavusiems tariam 
širdingą ačiū. A. Akmenukas.

"Ką tu čia dabar pradėsi viena 
vyro savo netekus? žinai, vy
ras tai vyras ir liksis: jis ten 
gal jau kitą turi ... Matai, jau 
nė laiško neparašo kelintą savai
tę. O kam tau jo reikia ? Geriau 
mudu pradėkim gyvent...” Na, 
ir taip palengva dienos bėga ir 
moteris girdi vis tą pačią gies
mę, "geriau mudu pradėkim gy
vent.” žinoma, jis jai da nuper
ka ši tą, tai žieduką, tai kitą ko
kį žibantį žaislą, na ir moteris 
matydama tokią "gerą” įnamio 
širdį pradeda po biskutį atšalt 
nuo savo tikro vyro. Įnamis, ži
noma, randa, jai daug malonių 
ir meilių žodelių, o nekartą da 
apkabinęs ir meilų bučkį duoda. 
Ir taip laikas slenka. Praeina 
mėnuo ir antras, vyras da raši
nėja, bet jau atsakymo negau
na ir pradeda manyt sau, kas 
ten atsitiko su mano moteria, 
kad jau nė laiško man nepara
šo, kaip štai gauna laišką nuo 
savo draugo arba taip gero pa^ 
žįstamo, kad jo moteris gyvena 
jau su kokiu Baltrum arba Pet- 

Jaunas anarchistas.ru.

laikraštį "Aušrą.” Iki tą per
skaitė, kunigas perskaitė J. Se- 
evičiaus rankraštį ir šiurkščiai 
kritikavo prelegentą už nemo
kėjimą sudaryti prelekcijos.

Ką prelegentas turėjo pasira
šęs, kunigas percenzuravo ir ne
davė skaityt. Susirinkimą už
darė pažadėdamas kitą sykį su
rengti geriaus. Vietinis gydy
tojas P. P. paprašė balso. Kuni
gas jam balsą suteikė. P. P— 
kas, pasiprašęs- iš kalno, kad ne- 

! pyktų ir nemestų laukan, pasa
kė norįs užtarti už tą išmestąjį 
žmogų. Kunigas P. nedaleido 
užtart. Paskui P. 
šė, kad jam duotų 
tėmijimą iš kalbos, 
leido. Bet vos tik
bėti, kunigas ėmė rėkti; taip kad 
pusės žodžio nebuvo galima iš
girsti. P. P—kas gavęs vietos 
balsui pareikalavo: "Jeigu da
vei balsą, duok ir kalbėt, buk 
žmogus." Kunigas atsakė: 
"Kalbėk, bile tik tavęs kas klau
sys.” P. P—kas pasiprašė pub
likos, kad paklausytų. Publika 
ramiai klausė, tik prabaščius 

: drapstė priešais begėdiškais žo
džiais, už ką jį P. P—kas suba-

■ re ir pažemino. Kunigas P. taip
■ įsiuto, kad ėmė varyt visus lau
kan.

Juozas Marcinkevičius, rodos, 
i nori patraukti kunigą į teismą 
už jo brutališką pasielgimą.

Pius Petrauskas.

i
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P—kas pra- 
padaryti pa-
Vėl jam da- 
pradėjo kal-

SCRANTON, PA.
Scrantone ir apielinkėj šiuo- 

mi laiku anglių kasyklose dar
bai visiškai sumažėjo, dirba tik 
po dvi ir tris dienas savaitėj, iš
skiriant tik Wand & Co. šaftas, 
kur dirba pilną laiką. Darbams 
sumažėjus žmoneliai dejuoja ir 
telkias po dvi ir tris šeimynas į 

vieną butą, o pragyvenimas vis 
kįla augštyn. Taipgi ir biznie- 
rėliai riečias į kupras; kaip gir
dėt, tai keli jų ir leidimo ketina 
neimt ateinantiems metams, 
mat unijos majoras uždarė 
šventadieniais karčemas, o pir
ma darydavo puikų biznį šven
tadieniais.

šiuom tarpu Scrantono apie
linkėj baisiai šalta, o iš 13-tos į 
14-tą Scrantono apielinkę aplan
kė baisi snieginė audra, kuri 
siautė per naktį ir visą dieną ir 
sustabdė visą miesto judėjimą, 
gatvekariai pasirodė tik aštun
tą valandą vakare. Anglų laik
raštis sako, jog tokia audra bu
vo pirmu syk Scrantono istori
joj.

Scrantono lietuvių bažnyčios 
byla su vyskupu Hobanu vis da 
nesibaigia, dar sykį reikia eit į 
Pennsylvanijos apskričio augš- 

i čiausį teismą, kuris atsibus 23 
j dieną šio mėnesio. Kaip advo- 
• katas W. J. Handas tvirtina, tai 
: bus jau paskutinis ”tripas.
Motina švenčiausia duok, kad 

! jojo žodžiai išsipildytų; gal žmo
neliai kieknors pasilsėtų, o ypa
tingai Kuro čebatlaižiai, kurių 
jau net žiotis sutino, nuo begė
diškų burnojimų, o ypač dabar, 
kada globėjų pusė nupirko lietu
viškas tautiškas kapines ir jau 
pradėjo laidot. Kunigui Kurui 
išsmuko riebus kąsnis, nes pir
ma kam nors numirus reikėda
vo eiti pas Kurą ir jam klonio- 
ties, idant priimtų ant kapinių, 
už ką jis ir atlupdavo pusėtinai. 
Dabar gi jo malonės jau nerei
kės žmonėms. Prie to da tą na
bagą patiko ir nelaimė. Bekalė
dodamas išsisuko koją. Kad 
motina švenčiausia saugotų nors 
nuo 
nuo

» t

didesnių nelaimių, kaip tai 
nusisukimo sprando.

V. Sartanavičia.

GLASGOW. ŠKOTIJA.
čia yra pusėtinas būrys lietu

vių, bet turbut niekur tarp lie
tuvių šeimynos taip neįra, kaip 
čionai. Jau nedyvai, kad tam
sus katalikai pameta savo žmo
nas su vaikais, arba moterįs pa
meta savo vyrus ir bėga su ki
tais, bet tas pats yra ir su susi
pratusiais darbininkais. Mat 
prie to prisideda aplinkybės.

Vyras išvažiuoja Amerikon 
palikęs savo moterį gyvent su 
įnamiu. Na, tai žinoma, įnamis 
tuoj pradeda moterei įkalbinėti:

DORRISWILLE. ILL.
Neswarbi. bet juokinga ko

medija čia nesenai atsitiko. Trū
ksta pas mus merginų, užtai 

vaikinai labai kimba prie jų. 
Vienas vaikinas norėjo vesti 
merginą. Merginos vardas A. 
Šu—tė; vaikino — J. B. Sutar
ta, padaryta; išsiėmė leidimą, 
užsisakė nemažai alučio ir ne- 
dėldienio vakarą suprašė žmo
nelių ant vestuvių; teisingiau 
sakant, dar tik ant vakarinų, 
nes panedėlije butų važevę pas 
dvasišką tėvelį. Ugi mergina 
čiūkšt ir pagėba nedėldienio va
karą. Pabuvo kažin kur savai
tę laiko ir vėl sugįžo į senąją 
vietelę, ar neprikibs kitas vai
kinas. — A. K. Taigi ir šis vai
kinas surengė ant vestuvių vis
ką, kaip ir augščiau minėtas. 
Nedėldienio vakarą susirinko 
gražus būrelis svetelių ir links
minosi lig vėlam laikui. Panedė- 
lio rytą susirinko tie patįs sve
teliai išleisti jaunavedžių prie 
šliubo. Mergina pasiprašė vai
kino, kad leistų ją dar į miestą 
nusipirkti ten ko. Vaikinas pa
davė 10 dol. Mergina sėdo į e-j 
lektrikinį traukinį ir gudbai. * 
žmoneliai linksminosi, šokinėjo 
ir laukė sugrįžtant jaunosios. 
Laukė, laukė, kaip nėr. taip nėr. 
Vieni juokiasi, kad i Londoną 
išvažiavo, kiti į Chicagą, kad 
taip ilgai nesugrįžta. Ugi gau
na telegramą: "Gudbai, aš esu 
West Frankforte, III.”

Tai pirmas čia tokis atsitiki
mas, o gal ir visoj Amerikoj. Da
bar čionykščiai vaikinai nusimi
nę; sako gal pasensim. o iš Dor- 
risville’s merginų negausim.

Juokai juokais, bet tas liudi
ja. kiek šventakupriėms mergi
noms reikia apšvietos ir susi
pratimo. Viską žinantis.

CARNEGIE, PA.
11 vasario š. m. čionai paskly

do žinia, kad atidaro vieną ang
lių kasyklą, kuri buvo uždary
ta nuo 10 d. ruodžio, tai žmone- 
liai buvo nudžiugę, kad jau gaus 
dirbti, nes 2 mėnesiu išsėdėjo 
be darbo. Bet padirbo vos 3 
dienas ir vėl uždarė iki gegužės 
mėnesio. Dabar apie 400 darbi
ninkų palikta ant dievo apveiz- 
dos.

15 vasario atvažiavo iš Pitts- 
burgo 6 detektivai, atsiųsti nuo 
district attorney, kurie uždari
nėjo nedėlines smukles. Mat 
kaip daugumas nedėliomis ne
dirba, tai visą laiką praleidžia 
prie rojaus skystimėlio.

16 vasario, 10:30 ai. vaka
re ištiko gaisras Glendalėj, su
degė lietuvio R. Pužnikaucko 
karčema ir grosemė. Sapukas.

tei-

BRIDGEPORT. CONN. 
Kunigo pasielgimai.

8 d. kovo šv. Kazimiero drau
gystė parengė paskaitą; skaitė 
Juozas Segevičius, narys tos dr- 
stės. 8-tą vai. vakare žmonės 
susirinko šv. Jurgio parapijos 
svetainėn pasiklausyti paskai
tos. Įėjus Juozui Marcinkevi
čiui ir sustojus su draugu neto
li durių, įėjo kun. P. Kunigas 
apsidairęs pamatė J. M. kišeniu- 
je kokias ten popieras ir iš užpa
kalio jas ištraukė, paskui atida
rė duris ir išvarė J. M., grasin
damas mušiąs, jeigu neis. J. M. 
pareikalavo popierų, kurios jam 
reikalingos, kun. atsakė "rytoj.” | 
Paskui da išvarė ir VI. V., saky
damas, kad čia katalikų susirin
kimas, cicilikų nereikia. Paskui 
užlipęs ant pagrindų sako: "Su 
tokiais taip ir reik, išmest ir at-1 
likta. Manau, nė vieno čion nė
ra, kad piktų už tai 
džiaugsis.” 
"biaurius raštus,” tarp kurių iš
tolo buvo matyti keli egzemplio
riai "šakės,” ir jie niekur neisią, 
tik tiesiog į pečių. Toliau kal
bėjo apie spaudą ir "šlamštus,” 
kurių jis turįs pilną kišenių. Pa
skui pašaukė pirmininką ir pre
legentą. J. Segevičius skaitė iš 
knygutės apie pirmą lietuvių

visi
Parodė, kad atėmęs

MONTELLO, MASS. 
Teismą.-

Praeitą savaitę atsibuvo 
smas Iz. Jokubavičiaus iš Mon
tello. Mass. Jis buvo kaltinamas 
už "kėsinimąsi užmušti” policis- 
tą per streiką, kuris pereitais 
metais čia buvo iškilęs W. W. 
Cross Co. dirbtuvėj. Nuteistas 
trim mėnesiais kalėjimo arba 
užsimokėti 100 dol. vi ai netei
singai. Jam netikėtai kuomet 

i teko nuvelti ton vieton, kur ki
lo trtikšmas, pradėjus policijai 

j spardyti streikierius. Policistas 
■ pamatęs ir jį patrakkė su kitais 
teisman ir dabar apkaltino už 

į pačios policijos sukeltas mušty- 
Į nes. Buvęs streikieris.

MONTELLO, MASS.I
• i Nesenai buvo draugystės Vie

nybė parengtas teatras ir ba- 
i liūs; lošė "Išgamą,” sulošta ge

rai. Prieš lošimą pagiedojo 
"Kalvarijos ubagai.” Publika 
virto iš krėslų nuo juoko, nes ne
tik "ubagai” buvo typiški, bet ir 
giesmės juokingos. Paskui bu
vo eilės, monologai ir dainos. 
Vakaras pavyko gerai ir drau
gijai liko apie 45 doleriai pelno.

22 kovo "Vienybės” draugy
stė rengia paskaitą, o 29 kovo 
atsibus jos mėnesinis susirinki- 

. mas, kurin kviečiama visus at- 
i silankyti ir likti nariais šios pa
žangios vyrų ir moterų d-jos.

Vienas iš vienybiečių.

Rengia Lietuviu Socijalisty Sąjungos 71 kuopa

rašoma || Didelis Teatras ir Šokiaii

Tampa. Florida. — čia me
džiai jau sprogsta, žolė žaliuo
ja, orenčiai žydi, žmonės jūrėse 
maudosi, rodos, gyvenam visai 
kitam pasaulije. čia daugiau
sia linksminasi turčių, o vienok 
socijalizmo judėjimas ir čia ei
na. 27 vasario buvo debatai so
či j alisto S. Rogerso su prof. 
Moore’u. Profesorius ginčijo, 
kad socijalizmas pilnoj savo 
formoj niekad neįvyks, tik tin
kama jo dalis bus pritaikyta 
prie šiandieninio gyvenimo. Drg. 
Rogers nurodė, kad socijalizmas 
turi įvykti, nes kitaip žmonės 
turėtų badu mirti. Jau ir šian
dien tūkstančiai žmonių negau
na darbo, nes mašinos jį atlie
ką. Bet kada tos mašinos pri
gulės visuomenei, tuomet dar
bininkams nereiks mirti badu, 
nes jie galės naudoties tų ma
šinų padarytais daiktais. Prof. 
Moores ant to atsakė: "Aš ne
žinau, socijalizmas yra labai gi
lus mokslas.” Publika nusijuo
kė iš profesoriaus. Drg. Ro
gers yra darbininkas, bet nebijo 

■ stoti su profesoriais į debatus ir 
lengvai juos sukerta.

J. Gyvūnėlis.
- - ■
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VVaterbury, Conn. — Į vienus 
namus atėjo vieną vakarą ne
prašytas svečias ir radęs vaiki
ną skaitant laikraštį, klausia, 

ką tu čia darai. Skaitau "Ke
leivį,” vaikinas atsakė. Nepra- 

i sytas svečias tuoj pradėjo sa
kyt pamokslą, kad tas laikraštis 

Į griauja bažnyčią ir tt. Vaiki
nas sako, neteisybė; aš da ne
girdėjau, kad "Keleivis” butų 
kur bažnyčią sugriovęs; jis kar
tais tik nupeikia negerus kuni
gėlių darbelius. Neprašytas 
svečias matydamas, kad ne ant 
savo pataikė ir nežinodamas ką 
atsakyt išsinešė iš kur atėjo.

J. žuvininkas.
I

Brighton. Mass. — 22 vasario 
buvo Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
draugystės prakalbos ir disku
sijos. Kalbėjo Svotelis, Bago- 
čius ir dainavo Laisvės choras. 
Bagačiaus kalba žmonėms labai 
patiko, nes daug buvo juokų. Tą 
pačią dieną buvo ir "Panelės 
Švenčiausios” draugystės pra

kalbos, bet čia kalbėtojų nebuvo, 
mat šventa draugystė, tai bijo
si, kad kalbėtojas nepasakytų 

, ką nors bedieviško; kalbėjo pa
tįs nariai, net gėda buvo klau- 

į sytis tokių "prakalbų.” 23 va- 
i sario teatrališka kuopelė "Per- 
kūnas” vaidino "Jono širdis.” 
Atlikta vidutiniškai. J. Matutis.

Jersey City, N. J. — Jau du 
mėnesiai, kaip L. S. S. kuopa 
rengiasi vaidinti "Dumblynę” ir 
negali prisirengti, nes prie to 
veikalo reikia kelių merginų, o 
pas mus atsakančių merginų nė
ra. Kuopa taipgi sutvėrė lavini
mosi rateli ir ketina rengti dis
kusijas, tik vargas, kad nėra sa
lės. Bičiulis.

Brockton, Mass.—Didžioji au
dra su sniegu, kuri šiomis die
nomis siautė Atlantiko pakraš
tį je, užkabino ir Brocktoną. 44 
telefonų linijos likos sugadintos, 
daug stulpų išvartyta, vienas 
karas apversta ir keliatas žmo
nių sužeista, o ties Highland 

Parku vėjas išdaužė net langus 
kaikurių krautuvių.

Anglų dienraštis "Brockton 
; Times” praneša, kad čionai yra 
( 45 darbininkų unijos, iš kurių 
raporto pasirodo, jog musų mie- 
stelije yra 805 žmonės be dar
bo. J. A. Puran.

GARDNER. MASS.
Kovo 9 ir 10 d. kalbėjo čionai 

drg. Perkūnas. Jo kalba paliko 
gerą įspūdį žmonėse. Publika 
stebėtinai žingeidžiai klausėsi i-Į 
ki po 11 vai. Kunigo pamokslo 
neklausytų taip ilgai. Prakal
bas surengė L. S. S. 89 kuopa.

Buvo duodami klausimai, ly- 
tinti religiją. Išrišta užganėdi
nančiai. Aukų lėšoms padengti 
sumesta $7:33. \

Kur™.

Raymond, Wash. — Lietuvių 
čia yra pusėtinas būrelis ir visi 
pasiturinčiai gyvena. Vasario 
10 d. buvo A. Toraldžio su V. 
Rešeliute vestuvės, kuriose sve
čiai atsiminė politiškus kalinius 
ir sumetė jiems $7.70 aukų. 
(Aukavusių vardai tilpo ”Kel.” 
No. 11. Rd.) Darbai eina neblo
giausia, bet atvažiavus iš kitur 
nelengva darbas gaut. Neužil
go ketinam tverti pašelpinę

Tai
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ša* 21 Kovo ; Mareli l, 1914
Svetainėj INSTITUTE HALL

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

Bus perstatyta penkių veiksnių drama, paimta iš tikro gyvenimo 

D ix m blyne
Teatras labai užimantis ir <rana įspūdingas.

Nepamirškite atsilankyti visi ant šio milžiniško perstatymo, nes turėsite
- proga pamatyti kaip ponai elgdavos su savo tarnais, kaip šunadvakačiai suvi
liodavo musų biednus lietuvius, išviliodami iš jų paskutinius skatikus irt. t.
> Kas nori gardžiai pasijuokti ir graudžiai apsiverkti, ir pamatyti lietuvių 
: senobinį gyvenimą, tai ateikit ant šito teatro, o ten pamatysit. Lošime dali- 
5 vau ja 20 gabiausių aktorių. Prie to bus balius, lakiojanti krasa ir dainuos 
E “Laisvės Choras”.

I Svetainės durys atsidarys 7 vai. vakare. Po teatrui 
h bus šokiai iki 12 vai. nakties.
< > Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti

> Cambridge’iaus L S. S. 71-moji KUOPA.

• •

draugystę. L. S. S. kuopa jau 
gyvuoja. K. česunas.

tiviškos draugijos susirinkimas. 
Steigiama valgomų daiktų krau
tuvė ir narių jau yra apie 100.

Skurdžius.

susirinkimas,

Detroit, Mich. — 22 d. vasa
rio nekuriu S. L. A. 21 kuopos 
narių rupesniu buvo sušauktas 
visuomeniškas
kame atsibuvo prakalbos.

Kalbėtojas D. J. Kasparka ai
škino apie naudingumą organi
zacijų, ragino rašyties netik 
prie pašalpinių draugijų, bet ir 
prie darbininkiškų organizacijų, 
kaip tai L. S . S. Tos prakalbos 
ir susirinkimas įvyko su tikslu 
atgaivinti pakrikusią kuopą.

Po prakalbos prisirašė apie 10 
naujų narių. A. J. Augmenėlis.

Tamaųua, Pa. — Gavę "pėdę” 
musų vyrai susirin' o 21 vasario 
į bolinę ir pradėjo galvas skal- 
dyties. P. Seilius ir ž. Stasiule
vičius tapo gerokai apdaužyti. 
Nebūtų da taip nuostabu, jei 

taip pasielgtų jauni, bet dabar 
vaikų tėvai. Kaip tokie žmo
nės gali savo vaikus išauginti, 
duodami jiems tokio gyvenimo 
pavyzdžius ? T. Smailius.

W. Lynn, Mass. — Vasario 
23 čia Lietuvių Ukėsų Kliubo 
buvo balius ir skrajojanti kra- 
sa. Pirmą dovaną laimėjo G. 
Bizelevičiutė — ”šakę” metams. 
Antrą A. Bakanauskiutė saldai
nių skrynutę.

Balius buvo be svaiginančių 
gėrimų. Lipčius.

Pittsfield. Mass. — čia yra 
apsigyvenusių keliatas lietuvių 
šeimynų. Visi gyvena gražiai, 
tik vienoj šeimynoj .būtent O—■ 
kio Įvyko suirutė ir 3 kovo buvo 
net teismas, bet byla atidėta ant 
toliaus. Cyras.

Montello. Mass. — S. L. A. 17 
kuopa buvo parengus prakalbas 
8 d. vasario. Kalbėt buvo pakvie
sti iš So. Bostono pp. Vitaitis ir 
Jankauskas. Baigiant jiems 
kalbėti prasidėjo iš publikos 
klausimai ir pasidarė triukšmas. 
Reikėjo uždaryt susirinkimas.

A. Kirslis.

Kensington, III. — 17 vasario 
čia buvo parengtos L. S. S. VIII 
rajono prakalbos; kalbėjo drg. 
Perkūnas iš New Yorko. Iš so
cijalistų pusės jokiam užmeti
mui ant jo kalbos nebuvo vietos. 

Meistų Tamošėlis.

Benld, liS. — Anksti 27 vasa
rio rytą čia tapo užmuštas ant 
geležinkelio svičmanas Sneerin- 
ger. Darbai čia eina gerai ir 
uždirbt galima $50 į dvi savaiti. 
Bet naujam 
gva. Nuo 1 
męs gausim

y

darbas gaut nelen- 
balandžio turbut ir 
pasilsėt.

Berkės žentas.

Providence, R. I. — 21 vasa
rio L. S. S. kuopa buvo parengus 
balių, o ant rytojaus prakalbas 
su deklamacijoms, j 
vo vaidinama 
"Girtuoklis.”

ir

Girardville, Pa. — čia gyve-. 
no nedidelėj stubelėj vienas 
mainierys. Parėjęs aną vaka
rą iš darbo pavargęs užsikūrė 
pečių ir užmigo. Pečiui įkaitus 
užsidegė grintelė ir žmogus su
degė. — Iš priežasties didelio 
sniego anglies kasyklos negali 
dirbti pilną laiką. Vietomis 
prisnigo 12 pėdų sniego. M. S.

Middletown, Conn. — Vienoj 
audiny čioj 10 kovo čia atsitiko 
nelaimė. Užveizda liepė vienam 
lenkui išplauti mašiną. Tas pa
ėmęs skudurį jleido tarp volų 
ir laikėsi jo tolei, kolei pats ta
po mašinon įtrauktas. Likos su
malta galva ir visa krūtinė. Iš
imtas iš mašinos gyveno tik 15 
minutų. A. Pinkevičia.

Rochester, N. Y. — čia jau 
nuo senai platinos netikri pus- 
doleriai ir policija vis jieškojo 
jų šaltinio, šiomis dienomis de- 
tektivai susekė barzdaskutykloj 
po No. 268 Statė st. slaptą pini
gų dirbtuvę ir areštavo tris ita
lus. Atrasta visos prietaisos pi
nigams dirbti ir apie $1,000 ga
tavų pinigų.

____________________ ■ i

Norwood, Mass. — Susilaukė
me jau ir męs savo kunigėlio. 
Sakydamas pirmutinį pamoks
lą pasirodė žmogus gana manda
gus, o netaip kaip Kr—niekas, 
kuris atvažiavęs būdavo bažny
čioj išvadina moteris "karvė
mis” ir t. p. Tikras parapi jonas.

Worcester, Mass. — 11 kovo 
Bradley Car Works fabrikoj bo
sas J. A. Witcher užsipuolė ant 
darbininko Juozapo Sakalausko 
ir pradėjo jį koliot. Sakalauskas 
išvestas iš kantrybės smogė bo
sui geležine štanga, kuri buvo i- 
ki baltumo įkaitinta. Bosas li
kos nuvežtas ligonbutin, o Sa
kalauskas areštuotas.

Lowell, Mass. — Musų kuni
gėlis labai išbarė savo parapi- 
jonus, kad tie neduoda šventam 
tėvui pinigų ; jis darė dvi kolek- 
tas ir surinko tik $8. Ir sarma
tos tie dykaduoniai neturi, nori, 
kad ubagai šelptu milijonierių.

J. K.

Great Nock. N. Y. — Naujai 
susitvėrusi Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystė surengė pra
kalbas 28 vasario. Kalbėjo drg. 
L. Pruseika. Jo kalba nepasili
ko be vaisių, nes 4 nauji nariai 
prisirašė, o kiti žadėjo vėliau 
prisirašyti. Nauja draugystė 
ketina darbuotis išvien su L. S. 
S. 168 kuopa. Gužutis.

Exeter, N. H. — Kovo 1 d. 
buvo čia prakalbos, parengtos 
keliu draugijų su L. S. S. Mass. 

Baliuje bu- ! rajono pagelba. Kalbėjo Svote- 
, ,. • „ ,  1„ lt .. „ „ T Okomedijele 
Senbobė.

So. Englewood. Chicago, III.— 
21 vasario kalbėjo čionai drg. 
Perkūnas. Jo kalba buvo gera 
ir protaujantiems patiko. 20 va
sario toj pat salėi buvo koopera-

lis iš So. Bostono. Prie L. S. S. 
kuopos prisirašė 21 narys.

Exeterietis.

Brooklyn. N. Y. — 6 kovo čia 
tapo areštuotas saliuninkas f 
bas drauge su savo žmona : 
riomis merginomis. A.
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— Taip.
— Tamsta duodavai jam šitų lapelių žmo-

pasakyk man.

9

— Maike, 
ką tas reiškia, kad tu turi to- • 
ki patraukimą?

— Prie ko?
— Prie savęs. Kiek sykių 

tu mane išnevožiji ir rodos' 
jau niekad su tavim dau
giau nekalbėsiu, bet kaip tik 
kelias dienas tavęs nematau, 
tai taip tavęs išsiilgstu, kad 
ir miegodamas apie tave sa
pnuoju.

— Ar žinai, tėve, ką tas 
reiškia ?
- O ką!
— Pakelk savo kriuki ir 

paleisk.
— O kam tokie burtai.; 

vaike?
— Tai ne burtai, tėve, bet 

tu pamatysi, kas tuomet at
sitiks.

— Žinoma kas atsitiks: 
lazda nukris ant žemės ir vi
skas.

— Bet kodėl ji nukris?
— Tfu. su tokiu klausi

mu’... Argi tu nežinai, kad 
kožnas daiktas turi nukristi 
ant žemės, jeigu tu jo nelai
kysi ?

— Tėve, męs visi tai ži
nom. bet klausimas, kodėl 
visi daiktai prie žemės krin
ta? ‘

— Todėl, kad jie sunkus.
— Ne tėve; daiktai krinta 

prie žemės todėl, kad žemėj 
yra didelė traukimo pajiega.

— Vaike, kalbėk man apie 
tai, ko tavęs klausiau.

— Apie tai męs ir kalbam, 
tėve. Kaip žemė pritraukia 
prie savęs lengvesnius daik
tus, taip ir žmogaus protas 
pritraukia prie savęs men
kesnius protus.

— Tai tu nori pasakyt, 
kad aš tavęs išsiilgstu dėlto, 
kad mano protas menkesnis 
už tavąjį?

— Taip, tėve. Didesnė 
pajiega, visviena ar ji bus fi
ziška ar protiška, visuomet 
pavergia silpnesnę. Toks 
jau gamtos Įstatymas.

— Vaike, aš tokio kvailo 
Įstatymo visai nepripažįstu.

— Visviena, tėve. ar tu 
pripažįsti, ar ne. bet taip y- 
ra ir viskas. Kaip tik tu 
manęs nematai, tuojaus ir 
išsiilgsti.

—Maike. aš mislinu, kadJ 
aš jaučiu prie tavęs tokį pa
traukimą visai dėl ko kito...

— O dėl ko?
— Tu, Maike, velnią turi 

su savim.
— O kas tai per sutvėri

mas?
— Kas? Ar velnias?
— Taip.
— Tai piktoji dvasia, vai

ke.
— O kaip ji išrodo?
— Aš negaliu pasakyt.
— Kodėl?
— Velnio, vaike, niekas 

nemato.
— Tai reiškia, kad tokio 

paukščio visai nėra.
— Vaike, tai ne paukštis,

j ale daugiau į ožį panašus, ba
: su ragais.
1 — Sakai, su ragais?

— Jes, Maike.
— Tėve, ar tik nesapnuo- 

' ji? Čia tik sakei, kad velnio 
niekas negali matyti, o da- 

; bar vėl 
ragais.

I matei. 
. kaip jis išrodo?

— Vaike, aš negaliu tau 
išvirožyt. kaip tas yra. bet 
aš galiu tau parodyt abroz- 
dą. kur tavo vienvardis 
šventas Maikas laiko velnią 
pamynęs po koja. Jis tenai 
numalevotas su ragais ir su 
vuodega. ir tu negali to su- 
kritikuot. ba abrozdas yra 

■ šventas daiktas.
— Aš ir nemanau jį kriti- 

kuot. bet turiu tau pasakyt, 
kad remties tokiuo abrozu 
yra labai neprotinga. Juk 
tu pats gali suprast, kad tai 
yra niekas daugiau, kaip tik 
popiera. ant kurios galima 
spausdinti arba piešti tokius 
paveikslus. kokie tik gali 
tau prisisapnuoti.

— Kalbėk kaip sau 
vaike, bet velnias yra.

— Ant popieros.
— Yra ir gyvas.
— Ar matei?
— Na. tai persižegnok. 

Maike. jei tu neturi savije 
velnio.

— Čia ne bažnyčia.
— Matai, vaike, kaip tu 

nenori žegnotis. Tas paro
do, kad piktoji dvasia kry
žiaus bijosi.

— Tai senų bobelių pasa
ka. tėve. Stebėtis reikia, 
kad ir tu. tėve, suaugęs ir 
jau pasenęs žmgus, tiki vis 
į tokias pasakas. Nejaugi 
tavo protas negali atskirti 
k£s yra teisybė, o kas pasa
ka? Juk tu matai, kad ir 
kunigai tyli ausis suglaudę, 
kada "Keleivis” pasiūlė 
jiems $1.000 už prirodymą, 
kad yra velnias. Jau ką-ką. 
o šitos progos jie nebūtų 
praleidę, jei butų galėję pri- 
rodyt. nes ir tūkstantį dole
rių butų gavę, ir butų paro
dę žmonėms, kad kunigų y- 
ra teisybė. Dabargi bedie
viai iš jų juokiasi, o jie tyli 
ausis suglaudę ir nebando 
net atsišiepti. Argi tas fak
tas da neparodo, kad velnias; 
yra tik pasaka?

— Vaike, duok man pa- 
mislyt apie tai vienam.

— Gerai, tėve, aš einu to
liau, o tu užsirukyk pypkę 
ir pagalvok.

tvirtini, kad jis su 
Jei tu jo niekad ne- 
tai kaip gali žinot.

nori.

■

žioplas vaikas.
Darbdavis: — Ką. tu nori 

daugiau algos? Juk tik vienas 
mėnuo, kaip čia dirbi. Kaip aš 
buvau tokiu vaiku, kaip tu, aš 
dirbau raštinėje už pusiau ma
žesnę algą 5 metus.

Vaikas: — Gerai, bet gal tam- 
■ sta buvai perdaug žioplas ir dėl- 
1 to nebuvai vertas daugiau.

Iš ”Chic. Ledger” — Klinga.

I

k

K. — Bet tamsta žinai, ar tamsta buvai vie
nas, ar ne?

A. — žinot, daug žmonių neša tenai visokius 
plakatus dalyt, aš negaliu visų žinot.

Ir toks kamantinėjimas Gražio traukėsi ga
na ilgai. Iš jo parodymų norėta dasižinoti. ar tie 
plakatai neturi ką nors bendro su Mockum, t. y. 
ar ne Mockaus reikalams jie buvo spausdinami ir 
dalinami, nes katalikai skundžia Mockų kaipo vi
sų tų riaušių sukėlėją. Bet iš Gražio parodymų 
išėjo, kad Mockus nieko su tais plakatais neturė
jo. jis tik atspausdino juos, kaipo spaustuvninkas. 
Jis spausdina plakatus visiems. Pasirodė, kad 
Mockus net prie bažnyčios niekad, nebuvo.
Prisaikinta Mykolas Mockus, skundžiamasis. Jį 

egzaminuoja skundikų advokatas Gallagher.
— Kur tamsta gyveni?
— 2492 West Fort st.
— Kiek tamstai metų?
— 45.
— Vedęs ar ne?
— Nevedęs.

— Kaip ilgai tamsta šitam mieste
— Suviršum 25 metai.
— Ar buvai kada nors vedęs?
— Nebuvau.
— Tamsta esi socijalistas?
— Taip, socijalistas.
— Ar tamsta kada nors prigulėjai prie ko

kios bažnyčios?
A. — Šitam mieste?
K. — Prigulėjai?
A. — Ne. tamsta.
K. — Ar prigulėjai tamsta kada nors prie 

kokios nors bažnyčios kitam mieste?
A. — Taip, tamsta, aš prigulėjau Pennsyl- 

vanijoj.
K.
A.
K.
A.
K.

gyveni ?

— Koks tamstos užsiėmimas?
— Spaustuvninkas.
— Kaip senai tamsta tuomi užsiimi ?
— Jau apie 20 metų.
— Kokios socijalistų kuopos tamsta esi na

riu?
A. — 116.
K. — Ar tamsta esi daręs tai kuopai kokius 

spausdinius ?
A. — Taip, tamsta.
K. — Tamsta taipgi esi spausdinęs ir pats 

nekuriuos raštus, kaipo socijalistas, prieš tikėji
mą?

Ii

— Taip, tamsta.
— Ir apatinė dalis kopijuota nuo knygos?
— Taip, tamsta.
— Tai kopija iš knygos?
— Taip. Aš paaiškinsiu ir kur tamsta ga- 
rasti.
— Ir šitas paaiškinimas tamstos parašy-

su

Žvėriški kareivių darbai Coloradoj
A.
K.

nėms padalyti?
A. — Katrų?
K. — šitų, kuriuos aš tamstai rodau, ar da

vei jam jų?
A. — Ne. tamsta; kada jis ateina ir prašo, 

aš duodu jam vieną.
K. — Ar nedavei jam kada nors saujos, kad 

jis išplatintų?
A. — Ne.
K. — Ar niekad Gražiui nedavei?
A. — Jeigu jo buvo užsakyta, aš jam atiduo

davau.
K. —Tai tamsta neatsimeni, ar davei jam. 

ar ne?
A. — Jei jis užsakydavo, jis gaudavo.
K. — Tamsta nežinai, ar p. Gražys pirma 

prigulėjo prie šv. Jurgio bažnyčios, ar ne?
A. — Taip, tikrai aš to nežinau, bet jis man 

sakė prigulėjęs.
K. — Tamsta žinojai, kad jis turėjo su baž- 

j nvčia nesmagumų ?
A. — Aš nežinojau.
K. — Tamsta žinojai, kad buvo ir daugiau to- 

1 kių. kurie taip pat jautėsi?
A. — Aš to nežinojau, man tas nerupi.
K. — Argi tai ne teisybė, kad tamsta su savo 

socijalistais išvien šituos lapelius atspausdinot ir 
išsiuntėt juos, kad sukelti bažnyčioj triukšmą?

A. — Visai ne.
K. — Ar tamsta matei kada nors pirma pla

katą L?
A. — Mačiau.
K. — Ar tamsta ji spausdinai?
A. — Aš.
K. — Ar tai buvo socijalistų užsakyta?
A. — Ne. tiem dviem vyram, kurių pavardes 

tamsta turit užsirašę.
K. — Tie du vyrai jus prašė?
A. — Taip, jie su socijalistis neturi nieko 

bendro.
K. — Kada tie du vyrai prašė jūsų atspaus

dinti. ar tamsta jiems davei?
A. — Taip.
K. — Dėlko jiems jų reikėjo?
A. — O ką aš žinau.
K. — Aš parodysiu tamstai plakatą E ir pa

klausiu. ar tamsta jį išspausdinai?
A. — Taip.
K. — Kas tai užsakė?
A. — Aš neatsimenu, nes tai yra sena pla

katą. manau bus jau penki metai, jei nedaugiau, 
kaip spausdinta.

K. — čia stačiai užsipuolimas ant Šv. Jurgio 
bažnyčios ?

A. — Ne tamsta, jie nekuomet jos nepami
nėjo. jie nekuomet nepaminėjo šv. Jurgio bažny
čios plakatuose.

K. — Bet tamsta žinai, kad prieš 1 sausio, 
1912. prie bažnyčios įvairus žmonės tankiai daly
davo visokius lapelius?

A. — Aš 
žiūrėti.

K. — Ar tamsta nežinojai, kad socijalistai 
iškalno nutarė jį tenai nusiųsti?

A. — Ką tamsta nori tuomi pasakyti?
K. — Tamsta žinai, kad socijalistai susirinko 

ir nutarė nusiųsti žmones lapeliams išdalyti?
A. — Aš nieko apie tai nežinau, jie pasiėmė 

pakvietimus į savo susirinkimą, o daugiau aš nie
ko nežinau.

K. — Ir tamsta nežinojai, kad socijalistai 
siunčia tuos žmones įsakydami jiems išmėtyti 
tas

— Ne, tai yra mano paties.
— Išspausdinęs tuos lapelius, ką tamsta

A. — Ką tamsta nori tuomi pasakyti?
K. — Tamsta esi daręs ir platinęs kaikuriuos 

spausdinius socijalistams visai to neprašant?
A. — Jei tamsta man parodysi, ką tamsta 

turi mintiję?
K. — Aš parodysiu tamstai plakatą H ir pa

klausiu, ar tamsta jį spausdinai?
A. — Taip. aš.
K. — Ar tamsta ji ir parašei?
A. — Taip, tamsta, tai yra kopija iš knygų.
K. — Tai tamstos sutaisyta?
A. — Taip, teisingai nukopijuota nuo senos 

anglų knygos.
K. — Ar šitas raštas kopijuotas nuo knygos, 

šita va dalis?
A.
K.
A.
K.
A.

tatai
K. 

tas?
A. — Taip.
K. — Jis pasako, kad tas paimta iš tokios ir 

tokios knygos?
A. — Taip, tamsta.
K. — Tai ne tamstos paties padaryta, bet so

či j alistai užsakė?
A.
K.

jais darei?
A. — žmonės perka pas mane knygas, nes aš 

knygas parduodu, ir jie kitų klausinėja, ar tai 
teisybė, ar ne, o gavę toki lapeli, jie pamato, kur 
tokius dalykus galima rasti.

K. — Bet išspausdinęs tuos lapelius, ką tam
sta darei su jais?

A. — žmonės ateina pas mane pirkti knygų 
ir aš jiems Įduodu po lapeli.

K. — Tamsta dalinai juos žmonėms, kurie 
ateina tamstos krautuvėn ?

A. — Jie manęs prašydavo ir aš duodavau.
K. — Ar tamsta nesiuntei dalyt jų prie Šv. 

Jurgio bažnyčios?
A. — Ne, tamsta.
K. — Tai kitokius siuntei tenai dalyt?
A. — Ne.
K. — Tamsta pažisti Gražį?
A. — Taip.
K. — Jis taipgi priklauso prie socijalistų 

kuopos ?

to nežinau, aš niekad neinu tenai

popieras po bažnyčią?
A. — Kaip aš galiu tai žinoti ?
K. — Tamsta to nežinojai?
A. — Ne.
K. — O argi tai neteisybė, kad tamsta pats 

buvai susitaręs eit tenai su Gražiu?
A. — Ne. tamsta.
K. — Ar nesakei jam nueit prie šv. Jurgio 

bažnyčios ir išdalyt tenai tas popieras?
A. — Ne, niekados.

aš

PERTRAUKA.

Po pertraukai M. Mockus buvo egzaminuo
jamas toliau, čia jis pasakė, kad jis nežino net 
kur toji bažnyčia yra:

K. — Buvai tamsta kada nors šv. Jurgio baž
nyčioj ?

A. — Niekados.
K. — žinai kur ji yra?
A. — Aš žinau, kad ji yra Detroite, bet kur, 

nežinau.
O apskundimo akte parapijos globėjai prisie

kė. kad M. Mockus toj bažnyčioj triukšmą kėlė.
Bet kada teisme reikėjo savo prisieką parem

ti faktais, katalikai negalėjo ir M. Mockus likos 
išteisintas.

M. Mockus dabar apskundė visus tuos kata
likus ant $10,000 už neteisingą skundimą ir tam
pymą jo po teismus.

Dabar tie vyrukai vaikščioja kaip žemes par
davę. Tiek pinigų paleido, tiek laiko sugaišino, 
ir netik bylą pralaimėjo, bet patįs likos teisman 
patraukti.

(Galas.)

■
■M

nią ir radę tenai $200, ku
riuos motina per kelis metus 
su dideliu vargu buvo surin
kus, įsidėjo tuos pinigus 

Kaip skaitytojams jau ži-i kišeniun. Tai matydamas
noma, Coloradoj senai strei- aš jam (kareiviui) pasa
kuoja angliakasiai. Kadan- kiau: "Neimk mamos pini- 
gi gubernatoriaus Ammon- gą, nes męs neturėsim iš ko 
so pašaukta valstijos milici- gyvent." Supykęs plėšikas 
‘ i pradėjo nežmoniškai kareivio uniformoj pažiurė

jo piktai ir sušuko: „Tylėk, 
nes aš tau galvą sutrupinsiu 
kulipka! Męs esam karei
viai ir galim daryti, kas tik 
mums patinka!”

„Jiems išeinant atėjo jau- 
nesnėji sesuo su broliu ir ka
da jie persigandę pradėjo 
verkti, vienas kareivis davė 
mergaitei į veidą, net krau
jas ir burnelės jai pasirodė, 
mažiausi broliuką pastūmė, 
o mane lazda taip sumušė, 
kad net dabar skauda,” 
verkdamas pasakojo vaikas.

„Ar tas kareivis pasidali
jo paimtais pinigais su ki
tais kareiviais?” paklausė 
kongresmanas Byrnes.

”Ne, įsidėjo kišeniun,” at
sakė vaikas.

Laike to užpuolimo tėvų 
nebuvo namie. Motina po 
priesieka patvirtino, kad at
ėjus namo rado namuose 
viską apversta augštyn ko
jomis. vaikai išgąsdinti ir 
sumušti verkė, ir pinigai bu- 
vo pavogti.

ja _
: persekioti streikuojančius 
darbininkus ir iš visų pusių 
pasipylė prieš tai protestai, 
tai kongresas noroms-neno- 
roms paskyrė tam tikrą ko
misiją ir pavedė jai ištirti 
dalykų stovį nuvažiavus te
nai ant vietos.

Pribuvus kongreso komi
sijai į Colorado, tuojaus pra
sidėjo tyrinėjimas. Įdomiau
si, galima sakyt, paliudymą 
suteikė pirmą tyrinėjimų 
savaitę pats A. C. Feltz,| 
taip vadinamų Baldwin-Fel- 
tzo galvažudžių vadovas Co
loradoj.
Prisipažįsta gabenę šautu

vus.
Atsistojęs ant liudininko 

pagrindų jis šaltai papasa
kojo tyrinėjimo komisijai, 
kad jis parsigabeno streiko 
apygardon aštuonis mašini
nius šautuvus, už kuriuos 
užmokėjo anglies kasyklų 
savininkai; kad tie patįs ka
syklų savininkai prisisamdė 
valkatų ir apginklavo juos 
šautuvais; kad jis pats už
sakė „Death Special,” t. y' 
šarvuotą automobilių su ma
šinine kanuole, kuriame Bal- 
dwino galvažudžiai važinė
josi po streiko apygardą, 
šaudydami ir terorizuodami 
streikuojančius angliaka
sius ir jų šeimynas.

Bet visas posėdis sudrebė
jo, kada atsistojo liudyt vals 
tijinis angliakasių inspekto
rius James Dalrymble. Jis 
nurodė, kad anglies kapita
listų užsispyrimas ant kiek
vieno žingsnio mindžiojo 
konstituciją ir įstatymus, 
ant kiekvieno žingsnio plati
no anarchija ir terorą, šau
dydami ir užmušinėdami sa
vo darbininkus, kam tie 
streikuoja. Prieš pat atvy
kimą tyrinėjimo komisijos 
prie vienos kasyklos buvo 
užmušta 37 angliakasiai.

Trečias liudininkas buvo 
John R. Lawson. Suvienytų 
Angliakasiu Unijos tarptau
tinio komiteto narys. Jis 
parodė, kaip per metų eiles 
kompanijos plėšdavo ir 
skriausdavo darbininkus, o 
už mažiausi pasipriešinimą 
tai skriaudai rašydavo ang
liakasio vardą ir pavardę 
ant pagarsėjusio juodojo li- 
sto, kaiūo maištininką, ir 
tas jau niekur negalėdavo 
gauti darbo. Ir kada žmonės 
susitarę metė darbą, kompa
nijos prisisamdė valkatų, 
apginklavo juos ir tie raz- 
baininkai pradėjo šaudyt 
angliakasius. Pakol kom
panijos galvažudžiai šaudė 
angliakasius, patol niekas to 
nematė. Bet kaip tik pradė
jo ginkluotis angliakasiai, 
kad apsigynus nuo razbai- 
ninkų užpuolimu, tuomet ir 
bažnyčia ir valdžia sušuko, 
kad streikieriai ginkluojasi. 
Tuojaus buvo prisiųsta mili
cija neva tvarkos palaiky
mui ir privatiškų kompani
jų galvažudžiu nuginklavi
mui. Bet ištikrųjų milicija 
tu galvažudžių netik nenu
ginklavo. o da padėjo jiems 
terorizuoti streikierius.

Kareivių pašėlimas.
Atvažiavus tyrinėjimo ko

misijai į Trinidadą, čia da 
gražesniu darbelių išėjo ai
kštėn. Gustavas Ješinskis, 
11 metų vaikas, papasakojo 
stačiai pasibaisėtinus daly
kus. Vasario 10 d., jis sakė,; 
įsiveržė jo tėvu lindynėn du 
kareiviu milicijos uniformo
je. Vienas jų buvo taip gir- [ 
tas, kad vos ant kojų laikė
si. Tėvų nebuvo namie. Ka
reiviai pradėjo krėsti visas 
kerteles, keikdami streikie
rius kuobiauriausiais žo
džiais. Varu išlaužė skry-

I

I

I

I
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Amerikos Siberija.
(Prisiųsta.)

Oak Creek, Colorado, 14 
' vasario. — Gavau 20 „Kelei

vio” egzempliorių, už ką re
dakcijai esu labai dėkingas. 
Linksma, kad „Keleivis” ne 
vien tik iš vardo „Keleivis,„ 
bet ir iš tiesų aplanko darbi
ninkus sunkiausiame jų pa
dėjime. suramina juos ir su
stiprina jų dvasią. Norė
čiau pranešti plačiau pasau
liui, kaip męs čia vargstam 
ir kaip kapitalistai mus per
sekioja. Pranešti nors tru
putį, nes kad aprašyti visą 
šitą Amerikos Siberija. rei
kėtų parašyti didžiausą 
knygą.

Lietuviai girdėjo, kad tv- 
roniška Maskolijos valdžia 
išvaro politiškus prasikaltė
lius Sibirijon, bet nepamisli- 
jo, kad Colorados valstija A- 
merikoj yra antra Siberija.

Męs gyvenam už 200 my
lių į pietus nuo Denvero mie
sto, už akmeninių kalnų, 15- 
000 pėdų auščio. Oak Creek 
yra apsuptas kalnais iš visų 
pusių. Vasaros būna tik 3 
mėnesiai, o žiemos — 9.

Iš to jau nesunku suprast, 
koks vargas streikieriams 
gyventi žiemos laiku šėtro
se (nes iš namų kapitalistai 
išvarė), kuomet priversta i- 
ki penkių pėdų sniego, o šal
tis naktimis siekia 30 ir ligi 
50 laipsnių žemiau zero Fah- 
renheito.

Manau, kad nereikia daug 
ir rašyti, nes kožnas gali nu
manyti, ką reiškia gyventi 
tokiose aplinkybėse gaunant 
tik $3.00 į savaitę pašalpos. 
Šaltis ir badas kankina žmo
nes iš vienos pusės, o kapita
listai iš kitos. Širdis dreba 
tik pamislijus apie barbariš
kus valdžios apsiėjimus su 
tais nelaimingais žmonėmis, 
kurie išdrįso pasipriešint iš
naudojimui ir skriaudimui. 
Kareiviai tarnauja ne žmo
nėms, ne valstijai, bet ang
lies baronams: kompani
joms paliepus, smaugia mo
teris, vyrus bado durtuvais.

Ir daug, daug jau visokių 
užpuolimų iškentėjom. Kaip 
tik streikas prasidėjo, tuo
jaus prasidėjo ir darbininkų 
persekiojimas.

Visų pirmiausia kompa
nijos prisisamdė ginkluotų 
galvažudžių streikieriams 

[šaudyt; paskui šerifai ir ka
talikų bažnyčios kunigija iš
ėjo prieš streikierius; paga
liaus gubernatorius pašaukė 
valstijos miliciją ir visa šita 
amrija pradėjo darbuotis, 
kad sulaužyti streiką.

.J



Katalikų kunigas Meyers 
k pribuvo streiko apygardon

su savo misijom ir ėmė kal- f binti žmones eit dirbti, vadi
nas, streiklaužiauti. Susiti
kęs angliakasį tuoj klausė, 
ar jis dirba, ar streikuoja. 
Jei tas atsakė, kad dirba, tai 

I kunigas pagyrė (prie to jis 
pats teisme prisipažino, mat 
prikalbint streikierius prie 
darbo jis skaito sau už krik
ščionišką darbą). Nešiojo
si su savim $1,000, už ku
riuos, kaip mainieriai sako, 
norėjęs papirkti unijos va
dovus. Ir štai vieną vakarą 
ponui Meyerui kažin kas ap
skaldė jo kunigiškus antau
sius už griovimą streiko. 
Kompanija tuojaus pasirū
pino iš tos progos pasinau
doti ir areštavo 9 visai ne
kaltus žmones. Visi areš
tuoti yra socijalistai arba 
šiaip streiko rėmėjai. Areš
tuota Oak Creeko majoras 
D-ras Penkey, socijalistas, 

už tai, kad buk pasakęs, jog 
kunigui Meyerui to ir reikė
jo; paskui miestelio alder- 
manas J. B. Sulliwan, taipgi 

h socijalistas, ir vienas lietu- 
I vys, K. Clemens-Paznokas, 

auksinių daiktų krautuvėlės 
savininkas, socijalistas ir 
kalnakasių unijos kasierius. 
Liudininkais buvo visi biz
nieriai, kuriems streikas 
daug kenkia ir dėlto jie bai
siai priešingi streiko vado
vams ir socijalistams, kurie 
streiką daugiausia remia. 
Bet ir tie ypatiški priešai 
negalėjo nieko prieš suim
tuosius socijalistus pasaky
ti. Net pats kunigas Mey- 
ers, paimtas apginėjo adv. 
Manno ant kryžiavo kvoti
mo prisipažino, kad jis ne
matė, kas sudaužė jo šven
tą burną, nes buvo tamsi na
ktis.

Beto, teisme išėjo eikštėn 
daug ir kitų kapitalistų šu
nybių. Pavyzdžiui, vienas 
iš kaltinamųjų papasakojo, 
kaip jis buvo priverstas atsi
sakyti nuo miesto urėdo, Į 
kuri jis buvo visuotinu žmo
nių balsavimu išrinktas. Ka
pitalistai pradėjo grasinti 
jam per laiškus, kad jeigu 
jis neatsisakys nuo vietos ir 
neapleis Oak Creeko, jis bus 

f užmuštas. Tokius grasini- 
) mus siuntė jam dėl to, kad 
' jis buvo socijalistas ir rėmė 

streikierius. Pavyzdžiui, jis 
turi 4 savo namus ir laike 
streiko leido juose streikie
riams gyventi už dyką. Ir 
žmogus turėjo atsisakyti 
nuo vietos ir apleisti ši mie
steli.

Bet nežiūrint ant visų tų 
persekiojimų. Oak Creeko 
angliakasiai laikosi tvirtai 
ir mano laikytis tolei, kolei 
ta sunki kova bus laimėta.

Prie Colorados milicijos 
buvo prisidėjęs ir vienas lie- 

z tuvys valkata. Bet pamatė, 
kad" ne ant baliaus atvažia- 

■ vo, reikia skebus saugot, šal
ti ir klampoti po sniegą už 
$1.00 ant dienos, tai pabėgo 
su keliais kitais. Girdėjau, 
kad daug ir kitų rengiasi bė
gti iš tos Siberijos per kal
nus, kaip tik sniegas nu
tirps. K. C. P—kas.

Tiesa, ši pilis griaujama 
ne kokių sumanių inžinie
rių, akies mirksniu, bet už 

■ 1 tai irgi atkakliai ir
biai... — kiaulių!...

Dalykas tame. Kauno pi
lis ir tasai bokštas yra Kau
no miesto durnos žinyboje. 
Durna gi pilies globojimą 
pavedė archeologų komi
sijai. Matyti, ne be tos ar
cheologų komisisjos žinios 
prie vakarų bokšto pusės, 
kame bokštas augščiausis ir 
geriausia užsilaikęs, kiauli
ninkai!... Tie gyvuliai be 
paliovos ir knisa, verčia ak
menis iš-po pilies pamatų, ir 
jei jie dar pabus ten ilgesnį 
laiką, tai bokštas būtinai tu
rės griūti! Didžiausis tat 
Kauno pilies bokštui pavo
jus iš kiaulių pusės, nors ir 
šiaip bokštas naikinama, 
kaip įmanoma, ir užlaiko
mas kuošlykščiausiai, taip 
kad prie jo ir prisiartinti 
biauru!...

Kauno miesto durna ir ar
cheologų komisija, kaip ma
tome, nesistengia tojo lietu
viams brangintino 
apsaugoti.

Tuomi duodamas 
Lietuvos visuomenei 
jos senovės paminklo, Kau
ne pilies, barbarišką naiki
nimą, tvirtai pasitikiu, kad 
ir šįkart musų visuomenė 
užsistos už savo senovės pi- 
ies likučius ir, papeikusi 
Kauno dūmos ir archeologų 
elgimus, pareikalaus iš jų 
prašalinti nuo bokšto visus 
am gręsiančius pavojus!

J. Z. Valaitis.

sku-

bokšto

žinoti 
apie

*/

Pašaro pritruko.
Mažoje Lietuvoje yra pa

protys sukrauti šieną pievo
se ir laikyti jį taip per visą 
žiemą, kol neprireikia. Da
bar, taip netikėtai patvinus 
Nemunui ir kitoms upėms- 
upeliams, visas tų upių pa
kraščiais sukrautas šienas 
buvo jūron nuneštas. Iš tos 
priežasties, visoje Mažoje 
Lietuvoje, ypač jos arčiau 
juros gulinčioje šalije, ūki
ninkai pritruko savo gyvu
liams pašaro. Tuo pasinau
dodami, musų pusės žmonės 
gabena dabar i Prusus šie
ną ir ima už jį brangią kai
na.

Potviniai.
Subatas (Kauno gub.). 

Prasidėjus šiltam laikui, bai
sieji pusnynai virto vande
niu, kuris užpylė visas sie
lis. Viršukalnės juoduoja, 
o pakalnėse ir slėnėse stovi 
ežerai vandens. Viensėdžių 
gyventojai tiesiog į nelaimę 
pakliuvę: negal nei išeiti, 
nei išvažiuoti kaip reikiant, 
ypač tie, kam toli pirmosios 
rūšies kelias.

Anie potvinius praneša 
Kuršo.iš

ii

IŠ LIETUVOS.

Uždarė traktierius.
Gerveliečiai jau 1913 

liepos 17 dieną buvo nuta
rę nutarimą panaikinti sa
vo miestelije traktierius ir 
prašė gubernatoriaus tą jų 
nutarimą patvirtinti. Šie
met sausio 4 d. atėjo palie
pimas visus traktierius Ger
vėčiuose uždaryti ir iškabas 
viliojančias žmones, nuka
binti.

m.

Griauja Kauno pilies Bokš
tą.

Kuomet Vilniaus kanali
zacijos reikalams šenfeldas 
buvo pasiryžęs suardyti Vil
niaus pilies kalną, pilies li
kučius ir bokštą — Lietuvos 
visuomenė sukilo: pasipylė 
galingi protestai, ir garbin- 
gasai bokštas ir kalnas liko
si neliesti.

Gaisras bažnyčioj.
Bernadinų bažnyčios 

kristinoje buvusiam gaisre 
be bažnytinių rūbų sudegė 
tris kunigaikščių Radvilų ir 
vienas vyskupo Masalskio 
portretai. Susekta, kad baž
nyčios tarnai buvo užmiršę 
užgesinti žvakę, pastatytą 

be žibintuvo ant zakristijos 
kamodos.

za-

Dabartės vėla griaujama 
kita musų pilies liekana — 
Kauno pilies bokštas! Te
gu ši pilis ir netaip garsi, 
kaip Vilniaus ir Trakų, bet 
tautai kaip ir motinai, visos 
jos pilįs, kai motinai vaikai, 
privalo būti lygios!

Telefonas.
Jurbarkas, čia ateinantį 

pavasarį žadama pirklių lė
šomis telefonas tiesti, šis 
telefonas jungsiąs Jurbarką 
su užsienių miesteliu Smale- 
ninkais. P. Sv-as.

4-tos klesos vagonai.
Jau nuo šių metų balan

džio mėn. 18 d. busią visose 
gelžkelio stotyse pardavinė
jami 4-tosios klesos bilietai 
ir visur galima busią nepa
siturintiems žmonėms ke
liauti ketvirtosios klesos va
gonuose. Ikišiol, norintiem 
4-tos klesos vagaonais ke
liauti, reikėdavo stotije lau
kti, kol nesusirinks 40 
liauninkų. Dabar kelių 
nisteris visus šitokius, 
sunkinimus panaikino. 
Įima bus 4-tos klesos bilie
tais važiuoti lygiai taip pat 
be jokio rūpesčio, kaip kad 
ir kitų klesų bilietus turint.

(Iš "Liet. Žin.”)

Pa j ieškau pusbrolio Juozapo PuišioPajieškau pusbrolio Juozapo Puišio Pajieškau Antano ir Aliziaus Me-
Kauno g, Vilkmergės pav., Daltuvos leškių, Krakių volosties, Kairėnų kai

mo, taipgi ir Jurgio Vidikos Vilijos 
I parapijos; visi iš Kauno g. ir pavieto, 
j Jie patįs ar kas juos žino malonės 
j praenšti.

Jurgis Lekšna,
833 W. 33rd place, Chicago, III.

miestelio, pirmiaus gyveno Norwoode, 
j dabar, girdėjau, išvažiavo Main vals
tijom Pats ar kas apie jį žino malo- 

I nės pranešti. (12)
Antanas Puišis, 

% J. W. Sauborn, 
R. R. 2. Box 54, Pittsfield, N. H.

ke- 
mi- 
ap- 
Ga-

ATSAKYMAI.
Už krimina-John P. Toper.

tiškus prasižengimus Lietuvoj, 
Suvienytų Valstijų valdžia ne
gali baust. Kriminališkai gali 
baust tik to krašto valdžia, kur 
prasižengimas yra papildytas. 
Todėl jei prasižengimas yra di
delis, kaip ve: žmogžudystė, iš- 
gvoltavojimas, padegimas, už
puolimas, įsilaužimas, svarbi va
gystė, falsifikacija ir tam pana
šiai, paprastai valdžia, kur pra
sižengimas buvo papildytas, da- 
sižinojusi, kur prasižengėlis gy
vena, reikalauja nuo to krašto 
valdžios jo išdavimo. Valdžios 
paprastai išduoda prasižengėlius 
viena kitai pagal tam tikrą su
tarti. Kada prasižengėlis yra 
pargabentas Į vietą prasižengi
mo, jis yra baudžiamas ten pa
gal vietinius Įstatymus.

Pajieškojimai
Aš. Barbora Stankienė, jau 6 mė

nesiai, kaip Amerikoj, pajieškau savo 
vyro Juozapo Stankaus ir brolio Do
mininko Vaitkaus. Jau 12 metų, kaip 
Amerikoj, Gyvena Chicagoj, paeina iš 
Kauno g., Raseinių pav., šviekšnos 
parap., Širaičių kaimo. Turiu svarbų 
reikalą. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės pranešti. (12)

Barbora Stankienė, 
1509 Pearl st., Philadelphia, Pa.

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 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 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.

Pajieškau brolių Juozapo ir Anta
no Yenchių. abu Suvalkų gub., Nau
miesčio pavieto; pirmiau gyveno Law- 
rence, Mass. Jie patįs ar kas juos 
žino malonės pranešti.

Frank Yenchius,
708 E. Wishaw st., Aberdeen, Wash.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Mo
tiejaus Žobukų Suvalkų g.. Marijam
polės pav., Mikališkio gmino, Malda- 
buzo kaimo. Jie patįs ar kas juos ži
no malonės pranešti.

Frank Kaveza.
1250 N. Ward st., Chicago. III.

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

Mikolas Zimmerman,
1216 E. Falls st.,

Niagara Falls, N. Y.

Pajieškau Julijono. Konstantino ir 
Vladislovo 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.

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.

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

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

Pajieškau pusseserės Anelės Bag- 
daniukės iš Vilniaus g., Trakų pavie
to, Jezno valsčiaus, Doreliškių so
džiaus; 4 metai kaip Amerikoj, gyve
no New Yorke. Turiu svarbų reika
lą. Ji pati ar kas ją žino malonės pra
nešti.

Monika Bagdoniukė, 
1408 Western avė., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau švogerio Adomo Dobro
volskio, Vilniaus g., Trakų pavieto 
Daugų parapijos, Dvarčinų kaimo. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti.

John Zuromskis.
4 Diamond str., AAorcester, Mass.

Pajieškau dėdės Petro Šybailos 
Vilniaus "., Trakų pav., Dubinikų so
džiaus; 10 metų kaip Amerikoj. Jis 
pats' ar kas jį žino malonės pranešti. 

J. Shybailo,
28 Arthur str., Montello, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Yurgučio 
Kauo g., Raseinių pav., apie 22 me
tu kaip Amerikoj; pirmiau dirbo To- 
luca, III. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

Paul Yurgutis.
4601 So. Paulina st., Chicago, III.

Pajieškau brolio Vinco Daujanto 
Kauno g., Šiaulių pav., Pilvialių sodos 
8 metai Amerikoj. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti. (15)

W. Daujotas,
82 Bond str., Elizabeth, N. J.

Pajieškau švogerio Jono šetaičio 
Kauno g., Raseinių pav., Kalpokų kai
mo; pirmiau gyveno Baltimore, Md.; 
turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
ja žino malonės praenšti.

Jos Rimkus.
19 Emerald str., Gardner, Mass.

Pajieškau Tony Beliuno, Kauno g, 
Ukmergės pav., Traupiu parap., Alu- 
kėnų sodžiaus. Pirimau gyveno Pitts- 
burge.; ir Motijaus Kirtiklio Kauno 
g, Troškūnų parap.. Vaidlonių so
džiaus, pirmiau gyveno Gardner, 
Mass. Jie patįs ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

Joe Olkauckas.
P. O. BOX 190, Eureka, Utah.

Paješkau savo pačios Elzbietos U- 
mantienės Kauno g.. Raseinių pav., 
Kažiškių sodžiaus, girdėjau, kad yra 
atvažiavus Amerikon. Ji pati ar kas 
ją žino malonės pranešti.

J. Umantas,
Box 42 Parrish, Wis.

Pajieškau draugo Antano Murauc- 
ko, Suvalkų g, Punsko parap., Zova- 
dų kaimo, 8 metai Amerikoj. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti.

Augustas Kubilius.
81 Silver str., So. Boston. Mass.

Pajieškau dėdžių Franciškaus Ka- 
činauskio ir Vinco Jociaus, abu iš 
Kauno g., ir pav.. Kupsčių sodžiaus, 
girdėjau, gyvena Chicago. III. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės pra
nešti .

F. Brazinskis.
1313 Reedsdale st., N. S. Pittsburg. P

Pajieškau savo tėvo Petro 
ravičiaus Suvalkų g.. Janovos 
Devoniškių kaimo. Jis pats 
jį žino malonės pranešti.

Ant. Asipavičius. 
302’i \V. Laur st., Shenandoah,

Banda- 
<rmino. 
ar kas

Pa.

Pajieškau kaimyno Andriejaus 
Stankaus, Kauno g., Velionos parap.. 
7 metai Amerikoj, pirmiaus gyveno 
Rumford. Me. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti.

S. Velička,
132 Franklin str., Rochester, N. Y

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų, laisvų pažiūrų ir 
mylinčios dorą gyvenimą. Atsišau
kiančios teiksitės prisiųst savo pavei
kslą.

B. Stankevičius,
1508 Burrough str.. Baltimore, Md.

Pajieškau Adomo Lapienės Zastan- 
čių sodžiaus ir dviejų brolių Graži
nių Juodžemių sodžiaus. Visi Biržų 
parapijos Panevėžio pav., Kauno gub. 
Girdėjau, gyvena ant farmų. Malo- 
nėčiau susižinoti.

Z. Tunkunas,
Box 556. Johnston City, III.

Pajieškau dėdės Ignoto Šumsko 
Kauno g., Vilkmergės pav., Melnikų 
sodžiaus. 4 metai kaip Amerikoj; tu
riu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti. (13)

Rapolas Židonis,
28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau dėdės Jono Bielskio Kau
no gub., Raseinių pav.. apie 24 metai 

pirmiau gyveno 
Jis pats ar kas ji žino 

(14)

kaip Amerikoj;
Athol. Mass. 
malonės praenšti.

Stefanija Bielskytė,
2306 So. 3rd Štr.. St. Louis, Mo.

Pajieškau brolio Juozapo Vacio iš 
Kauno g. ir pavieto Jasvainio volost, 
Dieginių kaimo. 4 metai kaip Ameri
koj. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti.

Franas Vatis.
140 Morris str.. Philadelphia. Pa.

Pajieškau savo moteries Magdale
nos. Plakienės, po tėvais Rozolaitės; 
paeina iš Kauno g., Raseinių pav., 
Kulių parap., 3 metai kaip Amerikoj, 
pirmiau gyveno Kukton. W. Va., išten 
atvažiavo pas mane į E. St. Louis. 
Apsivedėm Clifford, III. Apleido ma
ne 4 kovo 1914 m. pasi imdama nuo 
manęs. 700 dol ir palikdama mane 
nuliudime. 5 p., 5 col. augščio. geltonų 
plaukų, truputį šlubuoja. Kas apie 
ją praneš gaus $5.

Jonas Plakas, 
BOX 72 Clifford, III.

Pajieškau Juozapo Gavranskio, an
gliškai vadinasi Joe Gats, Kauno g., 
Panevėžio pav., Krakenavos mieste
lio. Pirmiau dirbo Michigano valsti
jos giriose. Jis pats ar kas jį žino 
malonės tuoj pranešti, nes yra labai 
svarbus ir neatidėtinas reikalas.

Ant. F. Sabeckis, 
1352 Lincoln st., Waukegan, III.

Pajieškau pusbrolio Jono Kalinau- 
cko paeina iš Suvalkų g, Pilviškių 
parap., pirmiaus gyveno Philadelphi- 
joj; taipgi pajiešau Magdės Rama- 

' nauskiutės Suvalkų g.,Bagotosios pa
rap., ištekėjus už Stanislovo Gudema- 

i vičiaus, kuris paeina iš Kauno g., pir
miau gyveno Westville, III. Jie patįs 
ar kas juos žino malonės pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas.

Jonas Sakalauskas,
342 Wythe avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugų Ambraziaus Sil- 
los, Anykščių parap., Rubikių kaimo, 
ir J. Kazlausko Traškunų parap., Gai- 
liatiškių viensėdijos abu iš Kauno gu
bernijos. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės pranešti.

M. Strolia,
BOX 190, Westfield, Mass.

Pajieškau savo pačios Stefanijos 
Bulvilikės po vyru Daujutienės, švie
saus veido, geltonų plaukų, vidutinio 
ūgio iš Kauno g. Šiaulių pav., Nuti- 
niškių sodos. 4 sausio pabėgo nuo 
manęs. Angliškai mažai tesupranta. 
Kas apie jų praneš, bus atlyginta 

Vladas Daujotas, (14)
82 Bond str., Elizabeth, N. J.

Pajieškau draugo Jono Kuzino, pa
eina iš Kauno g. Raseinių pav., Vai
čių sodžiaus, girdėjau, gyveno Spring
field, III. Turiu labai svarbų reika
lą. Jis pats ar kas apie žino malonės 
pranešti.

Jurgis Vaslovas,
721 W. 25th str, Chicago, III.

Pajieškau Povilo šlamo Kauno g., 
Vilkmergės pav., Užpalių parap., Ra- 
meikių sodžiaus, prieš 5 metus gyve
no St. Louis, pryšakije netur vine 
dančio. Turiu labai svarbų reika
lą. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti.

Antanas Siamas, 
1419 So. Nevberry avė., Chicago, III.

KNYGA?POEZIOS

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liuosose 
Valandose

Nes turintis 
Ui« knyge 
Turės saag) 
Užsiima;.

Pajieškau brolio I'.idoriaus Jablon
skio, prieš porą metų gyveno W. Pul- 
man. III. Paeina iš Kauno g., Telšių 
p., Tirkšlių parap., Peivėnų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats arba 
kas jį žino malonės pranešti.

Valerijonas Jablonskis,
718 — 18th str.. Chicago, III.

Pajieškau Franciškaus Barkausko. 
Kauno g, Joniškiu miest., 5 metai 
kaip Amerikoj. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti.

Viktor Pukenis,
877 Cambridge str.,

E. Cambridge, Mass.

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

PETER BOLCHUL.
1025 So. Main st.. Rockford. III.

Tas tai draugas bus geriausias, 
Ateis, kad busi liudoiausis, 
Užjaus skausmą, dailjs svietą

Pakils aiotis netikėta, 
Atgins noras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

Graži, didele, arti pustrečio šimto TEp 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: ■ U v

Ta pati knyga gražiais kietais (M 
audeklo, auksuotais apdarais: 'P*’

Gaunama

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

u

SPRINGFIELDIEČIŲ ATYDAI
Vietinė Teatrališkoji kuopa "Banga’’ 

rengia Teatrą ir Balių 16 d. balan
džio (April) vakaro, 1914. Airion Hali 
4th and Jefferson sts. Sprinfield. III ti laivai,

Todėl prašom kitų draugysčių me- į 
ko ant virš minėto v 
kad nekenkus vieni-kitiems.

Springfield Tetatr. kp. "Banga.”

KARĖ!
Tarp Laivinių Kompanijų 
iškilo Karė ir visos Laiva

kortės atpigo!
Dabartinės prekės iš Eydt- 

cunų arba Tilžės j:
Boston ..................
Philadelphia ____
Baltimore ...........
New Y’ork .........
New Britain .... 
Schenectady .... 
Binghampton ... 
Scranton ..............
Pittsburg .............
Youngstovn ____
Cleveland .............
Chicago ................
VVestville .............
Springfield......... .
St. Louis.............
Detroit ..................
Grand Rapids — 
Washington Statė 
California Statė .

Į kitus miestus ir valsti
jas taip pat pigiai. Pagerin- 

ruimai dėl 2 ir 4 
Sro 'nirengt" j žmonių, atneša į stalus valgį. 
*- Laivakortės geros ant visų

metų. Pasinaudokit proga, 
kas nor parsitraukti savo 
draugus iš Lietuvos, nes 
greitu laiku gali vėl pa
brangti.
"KELEIVIO” AGENTŪRA 
28 Broadway, So. Boston.

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ" Už ORGANĄ

Lietuvių Mokslo Draugystė, 
Pittsburgh, Pa.

REIKALINGAS DERIGENTAS
Męs, tautiškas Choras, pajieškon. 

choro vadovo. Informacijas suteik- 
sim per laišką. Geistina, kad norin
tis ir galintisetoain vgkčj gkčj bgkčj 
tis ir galintis vesti chorą atsišauktų 
greitai šiuo adresu:

IG. ROZINSKAS.
329 Leonard St.. N. W.

Grand Rapids. Mich.

.. $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

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

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

Valdybr-
Prezidentas — Augustas Barčius, 

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

4508 S. Wood st., Ccicago, I1L 
Protokolų raštininkas ir organo užžiu- 
rėtojas — Felix Manelis,

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 
Turtų rašt. — And. Giedrimas,

4541 So. Hermitage avė., Chicago, UI

I

Palaimintos Lietuvos Dr-sti 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str., Chicago, IU, 

Prezidento pag. — A. Tamkevičia, 
1916 Canalport ave„ Chicago, UI 

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

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

Kasierius — L, Kaspar, 
3131 So. Wentavort avė., Chicago, HL 
Organizatorius — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago, UL

KAMBARIAI
Norimties švariai užlaikomo kam

bario su ar be valgio galima gaut pas 
A. E. WILKOVSKA. (14) 

601 S. Paca str.. Baltimore. Md.

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

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

Parsiduoda Forničiai
Parsiduoda geri nauji forničiai an

tri metai vartojami; keturiems kam
bariams • ir virtuvei. Parsiduoda iš 
priežasties išvažiavimo pigiai. Pasi- 
skubinkit! Pamatvti gali kas diena.

M. GAPUTIS. (14)
262 Fourth st_ So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BARBERNĖ
Biznis eina gerai, parsiduoda ant len
gvų išlygų. Norintieji platesnių žinų 
klauskite per laiška.

LOCO BARBER
360 Main str.. Bridgeport. Conn.

VISŲ ŽINIAI
Kas nori turėt savo namuose šiuos 

naujos mados daiktus: Pečių Lempą. 
Prosą Suvyniojamą Maudyklę. Prie
taisą mazgoti drapanas. Mašiną, ku
ri suteikia sveikata. Rašomą maši
niukę paskučiausio išradimo. Visi tie 
daiktai parankus ir lengvai prieina
mi. Kiekvienas nusistebi apturėjęs 

' šiuos naudingus daiktus ir prisiunčia 
keliatą kartų padėkavonę.

Reikalaujam Agentų kiekvienam 
mieste. Anėme šiuos daiktus parda- 
vinėt uždirba nuo $5 iki $10 į dieną. 
Norintieji platesnių žinių kreipkitės 
laišku. (13)

W. B. DEBES 
j 56 Grove St.. New Britain, Conn. i---------------------------------------------------------
FARMOS IR KAIP JAS LENGVAI 

GAUTI.
Pranešam visiems lietuviams, kad 

męs suradom didelius žemės plotus 
apsigyvendinimui ant farmų AR- 
KNSAS valstijoj. Per-y ir Pulasky 
pavietuose. Puikios vi< tos 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
sų žemę ir išlygas. (12)

ARKANSAS LANDS
John D. SimanosraH,

239 Railnay Eichenge, Chicago, III.

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

abelnai visiems pažįstamiems, kad aš 
persikėliau į kitą vietą, ir uždėjau ko- 
stumierišką drapanų dirbtuvę. Todėl 
meldžip draugų ir pažįstamų, reika
lui esant, kreipties šiuo adresu: (13) 

LIUDVIKAS GELEŽINIS.
4542 So. VVood st. , Chicago, III.

FOTOGRAFŲ ATYDAI!
Parsiduoda studija su visais reika

lingais rakandais, vieta gera, išdirbta 
per 7 metus, gyventojai lietuviai ir 
lenkai, biznis eina gerai. 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 laišką. (14)

A. APONIKAS.
103 W. Centre str-, 

Mahanoy City, Pa.

Vienatinė
LIETUVIŠKA KARčIAMA
Geriausia užeiga visiems lietuviams. 
Reikale duodu gerus ir teisingus nu
rodymus visokiame dalvke. (13) 

JUOZAPAS NORL’ŠA
1332 — 17th st.. Denver. Colo.

FLORIDA MUCK.
Čia yra žemė, apie kurią Floridos 

Valstijos Ukininkystės Departamen
tas sako: j-g išaugins 30 iki 60 tonų 
cukrinių lendrių ant vieno akerio. 
$10.00 ant mėnes'o. o gausit 10 ake- 
rių; tas reiškia užtikrinimą viso gy
venimo. Pirk tuojaus, nes atidėlio- 
jant prekė gal pakilt jums neprieina
mai. Rašyk šiuo adresu: (13)

J. NORRIS
1332 — 17th St.. Denver, Colo.

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

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

140 East 19 st., N«w York City.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Geri, nauji forničiai divem ruimam 

ir kičinui mažai naudoti parsiduoda 
už pigią prekę, galite pamatyti kiek
vieną vakarą pas: -----

A. BANDZIAVIčIUS,
35 Second st, rooiu 51, 

So. Boston, Mus.

(12)

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas.

1645 W. 47th st., Chicago, IB, 
Pagelbininkas — Kostantas Iovaifa.

4600 S. Paulina st., Chicago, Ui, 

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

Finansų raštininkas — P. Pivaromuk 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, m, 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė., Chicago, Dl,

Liet. Neprigulm. Kliubaa, 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Kaz. Raulinaitis,

3510 S. Union avė., Chicago, DL 

Prezid. pagelb. — Jonas Vainauskas 

3239 S. Halsted str., Chicago, HL 

Protokolų rašt ir organo užžiurėtojas 

Antanas Bitautas.
3211 So. Union Avė., Chicago, ui 

Finansų rašt. — Pranas Sandarga,
3247 Butler st., Chicago, DL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35 th place, Chicago, ffl. 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va

kare, "Aušros" svetainėje, po No. 3141 
S. Halsted st. Metinis susirinkimas 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba

landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Lto- 

pos mėn.

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

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 

ant Town of Lake, Chicago, HL, mi
tingai atsibuna kiekvieną pirmą aa* 
dėldienį mėnesio, A. J. BieržyaaUa 

Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskis,

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

5235 S. Bishoff st., Chicago, 

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

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

Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė., Chicago, DL 
Užžiurėtojas org. Matausas Silkatttą 

3314 S. Morgan st., Chicago, DL

Liet Imigrantų šelp. Dr-Ui 
Viršininkai.

gt. Jankanakaa,

PM-H&arvSžsaj'-*

H Farlay avoų Nawaak, II. *

&

m.
dl



sbnas adresas:
Pavardė ir vardas

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Ma inydami adresą, pranykit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil* 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcija;. Adrsesą mainyami gatvės vardą pa- 
rašykil'raidė į‘raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
si m daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ

Miestas ir valstija

NAUJAS adresas:
Pavardė ir vardas

Kodėl Dievas nepasirodo?
Jonas: — Baltriau! kodėl pir- 

miaus, šimtai metų atgal, ir pa
saulis dar nebuvo taip civilizuo
tas, ir žmonės buvo daug kvai
lesni. o vienok su Dievu tankiai 
šnekėdavo ir nekurie šventais 
paliko, o dabar va jau 90 metų 
sulaukiau ir da negirdėjau, kad 
kur Dievas stebuklą butų pada
ręs arba su kuomi nors 
šnekėjęs...

Baltrius: — Argi tu 
pranti, kad Dievas su XX
mečio žmonėmis visai nenori 
šnekėti, nes kad dabartinis fi- 
lozofas žmogus atsistotų kalbėt 
su Dievu, tai Dievui už barzdos 
paimtų!... R. židžiunas.

butų

nesu- 
šimt-

Turtingas jaunikis.
Kartą Lietuvoj pas vieną mer

giną atvažiavo iš kitos parapi
jos jaunikis. Ir kaip tik Įėjo, 
tuoj davai girties savo dideliais 
turtais, prie kurių tik vien šei
mininkės trūksta. Bet pamatęs 
bliudą varškės ant stalo užmir
šo ir mergas, o kad ims varš
kę kabint, kad net ausis braška. 
Bekabindamas apsidrapstė ser
mėgą. Uošvė tai pamačius ir sa: 
ko: ”Jau tik ženteli, visas taip 
apsiliejot. kad nė negali!”

”Tai nieko mamute,” sako 
jaunikis, ”nemano šita sermė
ga,” J. Fisenka.

Nesupranta.
Į krasos stoti atėjo farmeris 

išsiųsti kelis laiškus.
— Šis laiškas persunkus —pa

stebėjo mergina. — Jus, pone 
Jonės, turite užlipinti ant jo dar 
vieną dvicentinę štampą.

— Gerai panait — atsakė far
meris. išsiimdamas iš kišeniaus 
pinigus. — man nesunku pridėti 
2c. ekstra ant stampos, bet aš 
nesuprantu, kokiu budu ta pri
lipinta ekstra stampa galėtų pa
daryti mano laišką lengvesniu.

iš "Sat. Bladge" —Klinga.

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

Pasarga: Kiekvienas "Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.50 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 8-4, 
tųpenumeratai šsibaigė su laikr. No.S ir turi atnaujtnt ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Pati (piktai): — 0 jei tu ne
būtum manęs raginęs, męs dar 
nebūtume buvę čia. ir nebūt pri
siėję laukti kito treino.

Iš "Chic. Ledger” — Klinga.

Galima išrasti būda.
I 

Ona. — Na. Petrai, kaip gi i 
dabar pereiti skersai gatvę, kad 
nesusipurvinus baltų čeverykų, 

Petras. — O. visai lengvai ga-' 
Įima tam išrasti būdą: reikia 
juos nuauti ir Įsidėti Į kišenių.

Ona. — Tuomet juk kojos su-; 
sipurvins.

Petras. — Jeigu nori išvengti 
ir kojų susipurvinimo, tuomet 
reikia atsigult ir riste persirist.

Klinga. į

žydas liudininkas.
Teisėjas: — Ką tu žinai apie 

tas muštynes?
žydas: — Nu, aš žinoi, kad 

ten buvo didelės muštynės... Ai 
vai, kokes dideles!

Teisėjas: — Tai kaipgi ten bu- 
’.o?

žydas: — Ui, kad būva, tai 
būva. Lazdes tik pakilo ir nu
krito. 0 to krauju kad bėga, 
kad bėga, tik aš nežinoi, ar iš 
galvos, ar iš tam lazdes.

L. Vaikas.

Redakcijos atsakymai.

Tai jau ne naujiena.
Kad norėta

Atspėjo...
Jonas: — Pasakyk man. Ro

kai, kiek aš turiu pirštinių, tai 
abidvi tau atiduosiu.

Rokas: — Tai dvi...
Jonas: — Na, iš kur tu galė

jai žinoti? R. židžiunas

Pas siuvėją.
—Tamsta pasiuvai šitam ži- 

ponui pertrumpas rankoves, su- 
lyg alkūnių... Tamsta brangiai 
paėmei už darbą.

Siuvėjas: — Cha, cha.... Sa
kot, trumpos rankovės.... bran
giai paėmiau už darbą!... Bet 
tamsta turi atminti, kad jei bu
tų ilgesnės rankovės, tai dar 
daugiau už darbą bučiau paė
męs. R. židžiunas.

Kriaučiaus pusryčiai.
Kartą Lietuvoj vienas kriau

čius, besiūdamas pas vieną ūki
ninką kailinius perdaug pridir
bo sklypų. Kad neparodžius to 
gaspadoriui, susirinko juos ir ei
damas laukan iš ryto metė 
ant lubų. Bet ant nelaimės pa- I 
taikė per augštinĮ stačiai į puo
dą, kur virė pusryčiai. Atėjo 
laikas valgyt, gaspadinė pašau
kė ir kriaučių. Kada kriaučius 
atėjo, rado pridėta jam virtų 
kailių. J. Fisenka.

J. U. Tamsus fanatikai visur 
bijosi šviesos ir priešinasi soci
jalistams.

Laisvamaniui.
sutverti kliubas. tai nesvarbus 
atsitikimas ir tamstos korespon
dencijos nedėsime, nes ir vietos 
mums stinga. Jei butų trumpes
nė. gal sunaudotume.

A. Galminui. — žinutė ištęs
ta. daug prirašyta, o mažai pa
sakyta. Nedėsim.

S. A. — Turbut protas pradė
jo atbulai veikti, kad atbulai 
pradėjot rašyt.

W. Pillipui. — Ką gi padarysi, 
kad tūli žmonės da nepažįsta di
desnių skaitlinių. Dėl tų žmo
nių skaitlinių išmesti negalima, 
nes tuomet dėl nemokančių skai
tyt ir raštą reikėtų atmest, kai
po ensuprantamą minties iš
reiškimui būdą.

S. Misiui. — Eilės netinka; a- 
pie drg. Perkūno prakalbas gi 
buvo daug jau rašyta, kartot 
neužsimoka.

Jaunam anarchistui. — Tam
stos korespondenciją žymiai su- 
trumpinom. palikom vien tik tai, 
kas pas jus dedasi, visus gi iš
vadžiojimus išleidom, nes kores
pondencijoj tokie išvadžiojimai 
netinka. Norint rišti šeimyniš
ką klausimą reikia rašyt straip
snį.

Nepiliečiui. — Tai vietiniai 
kelių žmonių nesutikimai, visuo
menei jie nesvarbus.

Sibiriečių!. — Tai buvo
"Keleivio” tvirtinimai, bet pa
imta ištrauka iš amerikiečių 
laikrašičų, ką jie rašė apie pabė
gimą iš Siberijos Geršuni ir ki
tų.

F. J. Leviskui. — Netikėk 
tamsta, kad jūsų karvei pagel
bėjo kokios ten bobelės "užkal
bėjimas.” Jei karvė sugijo, tai 
reiškia, kad gyvatė nebuvo la
bai nuodinga ir karvė butų sugi- 

! jus be jokio "užkalbėjimo.”
S. Vasiliauskas. — Lietuviai

mažai da skaitymu interesuoja- tinka.

ne

Kaltesnis, kam ragino.
Vienas biznierius rengėsi ant 

vakacijos važiuoti su pačia. Ka
da atėjo ant stoties, trūkis jau 
buvo beeinąs — pavėlino. .

Vyras sako: — Matai, ^ran
gioji, męs pavėlinom treiną? Jei
gu tu nebūtum taip ilgai blesi- 
rsnrani. mea būtame susnėiel

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

gystėms ir Kuopoms.
Darau visokius medalius ir ant kožno pareikaivimo 

prisiunčiu sampelius.

Biznieriams:
Išdirbu visokius apgarsinimus su Jų paveikslais 

ir adresais, kaip tai: ant cigaretų baksukų, brežu- 
kų baksukų. ala vėlių. veidrodėlių rr t. t. ir į viską 
įdedu adresus ir paveikslą. Taipgi padarau visokias 
uraugystėjns antspaudas?

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

123 FERRY ST., NEWARK, N. J.

' si, todėl ir neina miesto knygv- 
nan. Juk ir dabar ten yra lie
tuviškų knygų, bet jų niekas be
veik neskaito. Neskaitytų, kad 
ir daugiau jų ten butų.

J. žemaitaičiui. — Apie dievų 
atsiradimą galit rasti daug ži
nių Tikėjimų Istorijoj, kaina 
$4.00 neapdaryta, su apdarais— 
$5.00. Jei norit žinot tik apie 

krikščionių Dievo atsiradimą, 
tai perskaitykit knygutę "Ko
dėl aš netikiu Į Dievą?” — tik 
20c. Apie senovės lietuvių ti
kėjimą galit rasti žinių knygu
tėj "Lietuvos senovės septyni 
paveikslai" — 15c. Visas šitas 
knygas galit gaut "Keleivio 
dakcijoj.

J. Uktveriui. — "Populiariš- 
kosios operos” grąžinam. nes 
apskritai musų visuomenei to
kie dalykai yra svetimi. Tas tik
tų geriau "Veidrodžiui,” kuris 
ir leidžiamas scenos reikalams.'

A. B. Metnikui. — žinutė ne
svarbi: ką tauškia jūsų kunigas, 
tai nieko nereiškia.

L. Grikštui. — Tamsta savo 
"prakalbose” žmeiži socijalistus 
ir jų laikraščius, o paskui rašai 
Į tuos laikraščius koresponden
cijas. Argi tamsta manai, kad 
laikraštis tai toks daiktas, i ku
rį kiekvienas gali prispiauti ?... 
Korespondencija nuėjo gurban.

P. Petrauskui. — Tuščia jų. 
nedėsim; gana jau. ką tuos vy
rukus pats likimas baudžia. Kuo 
daugiau jie ant socijalistų užsi
puola. tuo sunkiau tas ant jų at
siliepia.

Senapiliečiui. — Dėl vietos 
stokos tamstos žinutės negalė
jom tuojaus patalpinti, o dabar 
ji jau paseno ir nustojo savo 
vertės.

Brogiui. — Apie išniekinimą 
New Britain’o lenkų bažnyčios 
"Keleivije” buvo jau rašyta.

M. Simanauskui. — Katro bu
vo teisybė — Sokolovo ar Vaite
kūno — męs nežinom; davėm 
vietos abiem pusėm išsireikšti 
ir manom, kad to užteks.

Ex-moksleiviui. — žinutė jau 
užsivilko ir paseno, todėl jau ir 
netalpinsim.

K. Armonui. — Generolas Pu- 
laskis ir šv. Kazimieras karalai
tis neturi tarp savęs nieko ben
dro, todėl informacija ”Ar jus 
žinot, kad—” yra klaidinga. Se
novėj nauji metai skaitėsi ne 
nuo 1 kovo, bet nuo 1 balandžio.

J. Kalvaičiui. — Važiuot jums 
Lietuvon jau pavojinga, nes ka- 

i riumenėn reikėjo stot, o nesto- 
I jot. Parvažiavus jums dabar 
praneš kas nors valdžiai ir su- 

i ims. 0 jei parodysit, jog esat 
Kanados pilietis, bus da blogiau.

Baravikui. — Tokio sutvėri
mo, kaip pusė žmogaus ir pusė 

'žuvies, niekad nebuvo ir nėra.
Vaitkaus sunui. — Tamsta 

I duodi Pittsburgo koresponden
tams pamokslą, kad be reikalo 
barasi per laikraščius, nes atsi
darę langus gali gerai ir namie 
išsibarti, o tuo tarpu ir tamstos 
korespondencija yra niekas dau- 

• giau, kaip toks bereikalingas 
pasibarimas. Tai viena. Ant
ra gi, kritikuojamas tamstos ko
respondentas, kaip tamsta sa- 

j kai, rašinėja j "Laisvę,” taigi te
nai turėtų tilpti ir tamstos kri
tika. "Laisvė,” mums rodos, 
nėra vienpusiška tokiuose daly
kuose, patalpintų be jokių cere
monijų. "Keleiviui” gi tas ne-

-----tfet* ? ~ in Russia.

!!Salin su Nusiminimu!!
Gramafonas ant Išmokeščio
Po 10 c. kasdieną.

Jaigu apsiimate mokėti po 10c. 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš- 
mokesčio labai dailų Gramafoną 
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. Išsiųsi
me naujus specijališkus rekor
dus: lietuviškus, lenkiškus rusi
škus ir mažai-rusiškus. Rašyki 
te tuojaus, reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų įdėdami, kraso 
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIALCO.
233 East 14th st., Nei York, N.Y.

Geriausi Lietuviiki

FOTOGRAFISTAI
Mus dirbtuvė yra įrengta j

sulig naujausios mados, ap- >
rūpinta naujausiais apara- j
tais. Padarom fotografijas 1
kuopuikiausiai; malevojam !
naturališkomis f artomis; iš j
mažų padidinant ir tt. Esant (
reikalui einam į namus foto- )
grafuoti.

458 Brodway, So. Boston, Mass. j

AkušerkaA ■ V |

Pabaigusi knruąHomans Medical 

College, Baltiniore. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą invairiose 
moterų ligose.

F. Stropienė Sk 
SO. BOSTON, MASS.

J. Andrušis, Pr. Laurinaitis Co. 
(Stanaičio galerija)

5 GRAND ST.,

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubua. Mano ta vorai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojam i. Prekės žemos.

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

K. P. ŠIMKONIS
HOLYOKE, MASS.

aprašoma katorga, sunkieji dar
bai, kalėjimų viršininkai, kanki
nimas ir užmušinėjimas politiš
kų kalinių. Daug telpa kanki
nių laiškų.

ir kitokius Rubus
/S

1

Reikalaukit visur ir visados tik

ir išradimo

Crest kendžiu, nes tai vienos išl fil 
ceriausiu ir skaniausiu kendžiu H 
Jeigu tu kendžiu niekur negau- | 
nate, tad ateikit pas mane, nes | 
esu generalis agentas Bostonui M— o

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

KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
■ į Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap- 
' j turėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
J j Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
) J ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
; < 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- 
(tams parduodu nigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. WAIDELIS
j 112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Nesocijalistui. — "Briežiniai” 
mums netinka; visko primaišy
ta, o nieko nepasakyta. Grąži
nam.

Fisenkai — Iš prisiųstų juokų ■ 
tik du sunaudosime; kiti gi ne
juokingi, arba perriebųs.

D. J. Kasparkai. — Tamstos 
atsakymo J. Mažiukui nedėjo
me. nes kitas parašė maždaug tą 
patį truputį pirmiau ir jo raštas 
buvo jau sustatytas, kaip tams
tos gavome.

į

Nauji Raštai-

I

Kas yra taip, o kas ne taip 
Parašė John M. \Vork, sulietuvi
no A. J. Karalius, išleido ”Lie- 
tuvių žurnalas.” Chicago. III. 
Knyga apšviečia dabartinę sis
temą; 264 pusi., 50c.

Draugijos ir 
voliucija. parašė Arthur M. Le- 
wis, sulietuvino J. A. Karalius, 
išleido J. Ilgaudas. Chicago, III. 
Antgalvis jau pasako apie kny
gos turini. Skaitymo yra 187 
puslapiai, kaina 50c.

Socijalizmo trupiniai, parašė 
L. F. d’E. M.=R., išleido M. M. 
Račiutė-Herman, New York. 
Knygutė supažindina skaityto
ją su socijalizmu. Patartina 
kiekvienam darbininkui ją per
skaityt. Pusi. 48, kaina 20c.

Galutinis kliasų kovos tikslas, 
parašė A. Panneckock, vertė A- 
lena Kuršaičiutė, išleido N. S., 
Philadelphia, Pa. Kaina 10c. 
pusi. 14.

Antroji Adonio Pati, pasakai
tė, parašyta A. Montvido, išleis
ta "šakės,” Chicago, III. 34 pusi., 
25c.

"Veidrodis.” Vasario numeris 
mėnesinio iliustruoto žurnalo 
pašvęsto scenos reikalams, Chi
cago, III.

"Jaunoji Lietuva,” literatū
ros. mokslo, visuomenės mėne
sinis laikraštis, leidžiamas Chi- 
cagoje. Atskiro numerio kaina 
25c. Skaitymo 60 pusi.

Iš gyvenimo bemokslio, M. 
Nestarevičienės pasakaitė, ir toj 
pat knygutėj Barono vaizdelis 
Mokykloj. Išleista M. G. Valas- 
ko. Chicago, III. Kaina 10c.

Tortures of Political Priso- 
ners in Russia, edited by the 
Cracow Union of Help for Poli- 
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IK. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

Tikrai 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-

Nusiunčiam ant kiekvie- 
Prisiųskit piršto 

Už teisingumą gvarantuojam.

sinių žiedų.
no adreso už 98c. 
miera.
Su visokiu reikalu uždekit tokį adr.: 
ENCELSIOR WATCH CO., DEP. A.

CHICAGO. ILL.

ProfeMrinsImedicinM >■

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 

I usiai. Ateikit tie- 
I siok pas mane 1 
' trepais į virJi] tik 
neikit į aptieka: 
mano durva bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigŲ ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Genis vyrams Siutus ir Overkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrę ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

Telefonas: So. Boston, 21013.
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LABAI DIDELE;

V ANA
DĖL LABO VISUOMENĖS
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo išradimai ir ką 
reikia daryti apsirgrus, taip 
patkaip ir kur išsi^rydyti, ly
biai ta knyjra •■DAKTARAS” 
Parodo, kaip nuo ligų apsisau
goti.

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

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

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

ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS” dikčiai aprašo, atidengiant daug paslaptybių. 3pie ge
riausius suisgumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir kaip 
būt: laisisgu.

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

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai ^žingeidus, o nemokantiems skaityti, tai 
mokantis, kuris dar neturi šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kad galis 
daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris 
t ik nori būti sveikas ir laimingai gyventi ir tt.

KNYGA “DAKTARAS" yra paveiksią*; illiustructa. parodo ir giliausias kv.no dalis, iš
aiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą 
knygą patirsi, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visą teisybę.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervrj, kraujo, inkstu, roma- 
tizmo. odes, vidui ių, nusilpnėjimo, bronebitisir limpančias ligas; taip-pat apie moterų nes
veikumus ir kitas visokias ligas nuo saužagystės, sėklos nubėgimo ir tt.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie gy* 
dytejo. reikia būtinai perskaityti knygą “DAKTARA S”.

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

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

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

jr raita (lietuviškai] fali atsiiaukti p rie tikrą profesionališką Daktarą Kliniko. Atetaaačtaa 
priimama iiomia valandomis ofise

■aadfeanaoMftHpoptet. NeMUoj no Įtikti Utarm irpfto. nt notMtvM. .
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----------- Į eiles, pristatys prie kokio nors 
Fr. Kiela. — Jei žmogus pra- darbo, čia Amerikoj konsuliai 

nieko bendro neturi su kareiviš
kais reikalais. Jums tik du ke
liu yra: pasilikt čia, arba va
žiuot ir atitarnaut. Kokią bau
smė butų, kad parvažiuosit 40 
metų, negalima pasakyt, nes per 
16 metų Rusijoj daug permainų 
gal būti.

sižengia merginai, ji paėmusi 
advokatą gali surast jo pinigus 
bankoj ir užgrėbt juos. Per tei
smą užgrėbtų pinigų neatiduo
da. kol teismas nepasibaigia.

Sergančių limpančiomis ligo
mis į Ameriką neįsileidžia. Bet 
jei žmogus yra pilietis ir atva
žiuoja jo moteris arba mažame
čiai kūdikiai, tada atiduodama 
juos į ligonbučius ir gydoma.

Amerikos valdžia nepraneša 
Rusijos valdžiai, kurie pastaro
sios pavaldiniai liko piliečiais. 
Todėl ir piliečiu būdamas gali 
ramiai važiuot ir gyvent Rusi
joj, tik nereik išsitari, arba ro
dyt popierų. Tik po metų jus 
patrotinat pilietystės tiesas, jei 
neišsiimsit užrubežinio pašpor- 
to i šWashingtono, vienok su 
tuo pasportu į Rusiją važiuot y- 
ra pavojinga.

J. Kūnas. — Tamista randa
vo j at vietą, kurią savininkas ap
siėmė pataisyt taip, kaip jūsų 
vertelgystė reikalauja. Jei jis 
nepataiso, o tas yra pataisoma 
(t. y. galima pataisyt pagal 
gamtos tiesas ir žmogaus pajie- 
gas) jus galit jį apskųst į teismą 
ir gaut pinigišką atlyginimą už 
nuostolius. Aš patariu jums 
pirmiausiai kreipties prie paties 
savininko ir reikalaut atlygini
mo arba nuleidimo randos, o jei 
jis pradės garsiau kalbėt, kreip
kitės pas atsakantį vietinį advo
katą.

J. Savickis. — Gavėnioj vesti 
draudžia vien tik katalikų baž
nyčia. Taigi kas neatboja, ką 
Romos ponai sako, gali be jokios 
baimės ir gavėnioj vesti. Jei 
šliubas yra civiliškas, teisėjas 
gal duot jį savo ofise, arba at
važiuot pas jus į namus ar į sve
tainę, kaip sutiksit su teisėju. 
Ne kiekvienas teisėjas turi tie
są duot šliubus, bet tam tikrai 
paskirti per gubernatorių. Ba- 
gočius pakol-kas šliubų da ne
duoda. nes pakol tą teisę gauna, 
reikia išbūt taikos teisėju tam 
tikrą laiką, ir likt gubernato
riaus tam tikslui paskirtu.

Draugijos Narys. — Jei išdl- 
ninkas užsideda kauciją, tad po 
kaucija pasirašo ta komisija, 
banka arba ypata, kuri uždeda 
pinigus arba turtą, bet ten, kur 
yra pasakyta "Approved—” tu
ri pasirašyt draugija, su pre
zidento ir kasieriaus parašais.

Draugijos valdosi didžiuma 
balsų, ir mažuma turi pasiduoti, 
arba iš draugijos išstoti: todėl 

. jei jūsų draugija nori išsiimt 
naują čarterį. tai ir mokesčius 
didina balsų gali pakelt arba su- 
mažint.

Draugijos, kurios moka dau
giau kaip S200.00 posmertinės, 
turi mokesčius uždėt ant savo 
narių pagal insurance komisijo- 
nieriaus priimtą "mortality 
table,” ir narių negali priimti be 

► daktaro paliudijimo.

Bėdoj Esančiam. — Prie per
siskyrimo vyro su moteriške 
jiedu nepasidalina turtu. Jei 
kiekvienas turi pinigų ar žemę 
savo varde, tai taip ir pasilaiko. 
Abiejų turtas eina su vyru, bet 
teismas gal paliept, pagal savo 
nužiūrėjimą, moteriai kiek už
mokėt taip vadinamos ’alimo- 
ny.”

V. Atkaicius. — Visi tie dak
tarai, kurie garsina savo "galy
bes" dideliuose laikraščių apgar
sinimuose, yra nieks daugiau, 
kaip grašiagaudžiai. Juos gali
ma apskųst pinigiškai už nuos- 
tuolius ir išviliotus pinigus, ir 
greičiausia, kad jie į teismą ne
įsileis, nes supranta, kuomi jiem 
tas kvepia. Juos taipgi galima 
paduot krasos valdybai, ir išnai
kins juos, kaip anais metais Col- 
linsus ir Hartmanus.

Apaštalas. — Vien dėlto, kad 
jūsų vyresnis brolis yra Suvie
nytų Valstijų piliečiu, jus nuo 
kareiviškos tarnystės nebūsit 
paliuosuoti, bet kaip parvažiuo- 
sit, turėsit atitarnaut. Neigi

I
K. Pučinskas. — Jei jus drau

gas buvo priverstas eit ant sto-: 
go sniego kast, ir dėlei negero: 
stogo aptvėrimo paslydo, krito 
ir užsimušė, jo moteris turi tuoj ’ 
paimti advokatą ir užvest pro- 
vą. Ar gaus ką, aš abejoju, nes; 
jam nereikėjo lipt, jis matė pa
vojų; vienok advokatas beabe- 
jonės stengsis ką nors išgaut.

Vargšas. — Kriminališkose 
tiesose nėr prasižengimu ”spra- 
bavojimas vagystės” tokioj pra
smėj, kaip jus suprantat. Yra 
"attempt” vagystė, kada žmo
gus mėgina vogt, bet nenusise
ka; padėkim sau, jis ranką kiša 
į svetimą kišenių, bet nieko ne
randa. Vienok jei žmogus pa
deda pinigus kur ir žiuri ar kas 
jų neims, nėra prasižengimu, ir 
už tai nieko negal į teismą ap
skųst. Kiekvienas žmogus gali] 
nužiurėt, kad kitas yra vagis,: 
bet tas nėra prasižengimu. i

i

NORTH GERMAN LLOYD
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NAUJA LINIJA
Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža paaažierius tiesiog iš Bremo j Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono j Bremeną 

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

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Uit virtiati agentai

83-85 Statė St., Boston, Mass

Specijališkas pardavimas per šį men.
Sudėjimą* >'•. 5.

1 Bunka Goldenxxxx Rye Why.
,, Cognac Brandy *** i
,, Višniovka co
,, Orange Wine co i
4 Pilnos kvortos 43.30

Sudėjimas K*. 8.

Boti k a Kentucky Why ,
,, California Brandy T"* i
„ Višniovka |
,, Spaniškas Port Wine (ji i

4 pilnos kvortos 4.300 kaina.
Tie yra geri Gėrymai Ir pigus 

bet neprasti.

H. L. GOLDEN & CO.
iUPrtMhial k Baigiasi UUertĮ PvlMtijai.

■•R Ubalsia: Greit parduot ir men

kas uždarbis. Mjs išaiunčiam tavorą 
ta pačia valanda kaip tik gaunam 

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

X
C 
N<

M. Gallivan Co.
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st, So. Boston.

7 »

Dr.F. Matulait
495 Broadway, So. Boston.

Vlllld—T
12*2 dieaų ir 7-4 vakare, 

Nedellmu iki I vaL pe rietą-

1
Duktė. — Vaikai dviejų pačių 

turi lygias tiesas prie tėvo pa
liktos žemės. Bet kol tėvas gy
vas, vaikai prie žemės nieko ne
turi, todėl jis gal parduoti, pa
vesti ir per testamentą atiduo
ti vienam ar keliems iš vaikų. 
Tokiam atvėjuje kabinties kiti 
vaikai gali, bet sunku sulaužyt 
tėvo darbą, nes reikia darodvt, 
kad tėvas tada buvo nepilnapro- 
tis arba nugirdytas.

pašelpą iš miesto valdžios. Krei
pkitės prie "pavargėlių prižiūrė
tojų” (overseers of the poor) 
jūsų miesto.

Gabrieliaus Brolis. — Jei jus 
gerai užrakindavot duris ir lan
gus, neatsakot už tai, kad vagįs 
įėję išlaužė skrynelę ir išvogė 
drabužius jūsų įnamio (burdin- 
gierio), nežiūrint ir į tai, kad 
jus pačių ir namas.

*!6tei6i6ieieieteieteiemeie4e^em^^^e^wiemeHei^e<e<efe<6<eiefeieieiei^

“Keleivio” Kalendorius
1914 metams jau atspauzdintas.

Siy mėty kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 

ir GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaiko geriausią Alą, Vyną, 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Baliams ir 
kitokiems pasilinksminimams. Ta- 
voras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikale meldžiam atsilanky
ti. (22)
8 Stokos st., Proridenco/R. I.

John EJolan

B. L. Viskoška. — Jei vyras 
lenda prie jūsų moteries ir mo
teris į jį "gražiomis akimis žiu
ri.” jus galit apart išmetimo 
jo lauk ir neįsileidimo į namus 
apskųst jį civiliškai už pačios 
meilės paveržimą, jei jis turi 
kiek pinigų, o kriminališkai už 
įėjimą be jūsų pavelinimo į jū
sų namą (trespass) po prane
šimui. kad neitų. Jei sugautu- 
met blogam darbe, galit atsis
kyrimą gaut nuo pačios ir abu
du pasodint į šaltąją už "adul- 
tery.”

Joseph P. — Jus gyvenot su 
savo moteria per 10 metų ir ne
turėjot šeimynos, bet ant 11-tų 
atsirado. Jus menat, kad jūsų 
moteris turėjo tam tikslui tal
kininką. Spėjimų nepakanka. 
Jei jus galit su liudininkais da- 
rodvt to vyro kaltę, arba jei ji 
pati prisipažintu, galėtumėt ji 
pasodint ant kelių mėnesių į ka
lėjimą. ir gaut pinigišką atlygi
nimą. jei jis turi ką nors.

Pus-Amžis. — Jei jus norit ci
viliškai su mergina apsivest. o 
tėvas priešingas, tad jei mergi
na turi 18 metų ar daugiau, ga
lit nuvažiuot į kitą miestą ir nie
kam nežinant apsigyvent, išsi
imt "laisnius” ir prabėgus ke
lioms dienoms, priklauso nuo 
valstijos, apsivest pas teisėją. 
Jei mergina neturi 18 metų, ga
li jus paimt už "abduction.”

J. J. Zink. — Jei paprastas 
žmogus pavagia ką. reik pasis
kųst policijai; ši suareštuos 
žmogų, ir tada turėsit progą tei
sme darodyt, ar ištiesų jis kal
tas, ar ne. Bet jei kun. Matu
laitis pasiėmė jūsų "šakę” ir 
neužmokėjo, atleiskit jam. Ku
nigams apšvietos reik daugiaus, 
kaip kitiems.

Amphibėja. — Jei jūsų vyras 
subludo, jus negalit parduot na
mų, kurie buvo pirkti ant abie
jų vardo. Turit pirmiausia pa
duot prašymą į ”Probate 
Court,” o tas paskirs ant jus vy
ro globėją ir su teismo paveli
jimu jus su globėju namus ga
lėsit parduot.

Marijona Z. — Massachusetts 
valstijoj yra įstatymas, sulyg 
kurio našlės turinčios kūdikius 
jaunesnius kaip 14 metų,'ir rei
kalaujančios pašelpos, gali gaut

Worcesteriškis. — Ar randa 
yra mokama iškalno ar pabaigoj 
mėnesio, visada turi pranešt per 
30 dienų, kad kraustysitės, nes 
kitaip savininkas visada per tei
smą gali sukolektuoti randą už 
visą mėnesį.

J. Svogūnas. — Jei jus už sa
vo draugą užmokėjot teisme 
bausmę, jis turi jums užmokėt; 
kaip ir kiekvieną skolą, o jei ne-■ 
moka, paimkit vietinį advokatai 
ir anas per teismą iš jo atims, j 
jei jis ką turi.

») 1

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

Deito vy
rai, mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

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

J. TAUKEVICLA
727 M. Main st., Montello, Mass.

442 Laivas

>;

1,417,710 tonų

HAMBURG-AMERICAN UNIJA
Didžiausia Garlaiviu Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtiniais keliais.

TURINYS:
Tikras Szaltinis SveikatosStatistika:

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eiles ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveiksiaTsu trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —'Gyvenimo drama (paveikslas)—''Nelaimės ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikvt burną — Jau brėkšta (eilės) 
Prietarai apie mėnulio įtekmę— Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? s— Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telegrafas <— Užtemki saulute (eilės) — Sis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo— Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas)— Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)—Čia ir dabar (eiles) —Jėzus Varsavo- 
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 Broadvay, So. Boston, Mass.H

Vienatinis lokUka*

DANTŲ DAKTARAS.'
Užtaisau pasigadinuius dantis ir 
įdedu naujus. Darią gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo. 

23S HARRISON AUE, BOSTON.

MAS ST. ANOIIZEJEWSKI

»

Vyrai, ar turit SAKĘ?

SPAV/EDjfyČ/Ą

10c ir

25c.

l, rp^4

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 ligonbutyj 
The Great Ilospi- 
lal of London. taip 
išsilavino, kad da

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

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

PROF. OWEN M. D.
221 E17st,Dg>.E,N«wYrt,N.Y.
Priėmimo valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakoro. Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
10 ryto ini 8 vakaro. Nedėliomis ir šven

tadieniais nuo 1Q ryto iki 1 po pietų.

(7S-

“Kltrif.prų^ Y- AK ji'

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 
HALIFAXO ir

HAMBURGO 
HAMBURG4 

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 Broadvay, 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, valdomojo kambario, maudy 
nes, skalbinyčios ir Lt.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE 
M7 Boylstoa atrast, Bastos, 

arba 44 Btaadvay. New York. 
arba pas vietini us agentus.

Jau- buvo viso
kių Szakių, bet 
tokia Szakė, ku
ri kaso kunigu 
pašones ir kapi
talistu pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

Tai yra mėne
sinis didelis juo
kų laikraštis, su 
daugybe gražių 
paveikslų. “Ša
kį” 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 i dangų dy- 

“Szakės“ kaina metams tik 1 dol. Adresas:
ŠAKE”

l«07N. AuhlundSt: : Chicago, m.
aassammMmmMNP

< <
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BRAUSIS ŽMOGUS

‘ Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas...................41.5S
Gyvasties Bahamas....................... 75
Nervų Stiprintojas. .. .50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. ,50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas.................. -M
Nuo kosulio.................. 25c. ir .5*
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos......10c. ir 1.00 
Pigulkos dėl kepenų..............  .25
Blakių naikintojas....................... M
Bei išvarymo soliterio....... S.OO 
Anatarinas plovimui......... .25
Nuo kojų prakaitavimo...............25
Gydanti mostis......................... .55
Antiseptiškas muilas..................... *5
Gumbo lašai....................50c. ir 1.05

M

Nuo galvos skaudėjimo. 10c.ir 
Nuo kojų nuospaudų 
Nuo dantų gėlimo... 
Nuo peršalimo...........
Plaukų stiprintojas.. 
Linimentas arba ExpeMeris. 
Nuo plaukų žilimo................
Nuo Reumatizmo..... .50c. ir 1.00 
Nuo lytiškų ligų...........50c. ir l.OS
Nuo dusulio...........................
Nuo kirmėlių.........................
Antiseptiška mostis. ............
Nuo viduriavimo....................
Kastorija dėl vaikų. . ..10c. ir 
Proikos dėl dantų..................
Karpų naikintoj u...................

Specijališk* Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroo 25c. 
Taippat iš Lietuvos pargabento* visokio* lietuviško* gydančio, žott*. šaknis ir t. t., 

tik yra žinomo* ir žmonių vartojamo*.
(^Reikalaukite prisiuntimo katalogo eu mmą gyduolią apratymab^i 

Kreipiantiemsietne per laiikua arba asmeniškai duodame 

tikrai sąžiniUms ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

jaic* Jom brangi yra jų*ų eveikata, tai Mojant reikalaukit* gyduolių, nlydaui arte 1 
atailankydan i Aftithį.

_ VINCAS J. DAUNORA, »,«*,., __
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Iš Amerikos.

kovo 
kūni

to vedėjas visuomet turi pa
laikyt geriausią tvarką pa- 

: gal išgalėjimą. J. P. Tuinila. 
; pirmsėdis So. Bostono Lie- 
l tuvių Labdarystės Dr-tės.

AUKSORIšKŲ DAIKTŲ
Užlaikau visokius

Laikrodžius, didelius ir
mažus,Vyriškus ir Mote-
rišk us. A uksinius. Pa

Dr. B. 6. WERHICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

irir

VIETINE TIESI LINIJA

Rusijos irRusijos ir 
AmerikosAmerikos

tarpe
Rusijos irRusijos ir 

Kanados.Kanados.
Kunigas Stock-yardų 

liūs.
Chicago, III. — 15 

mirė čionai katalikų 
gas Maurice J. Dorney. Da
bar tik išėjo aikštėn, kad 
jau 35 metai, kaip jis buvo į 
galva Chicagos stock-yar
dų, kur taip išnaudojami bė
dini darbininkai, o anais me
tais šeši jų net ir ant kartu
vių atsidūrė.
Vario apskritys yra karaly
stė, o M’Naughton — kara

lius.
"Michigano variakasyklų 

apskritys yra nedidelė kara
lystė, o McNaughton, Calu- 
met & Hecla kompanijos ve
dėjas, yra karalium . Dar- 
binikai yra stačiai vergais.” 

Taip pasakė atvažiavęs i 
Washingtoną‘kongresmanas 
Taylor, kuris su kitais kon- 
gresmanais tyrinėjo Michi
gano streiką. Per pusę šimt
mečio su viršum kasyklų sa
vininkai viešpatavę Michi- 
gane kaip tikri carai.
Kareiviai užmušė generolą.

Mexico City. — Tūkstan
tis generolo Aletriste karei
vių sukilo ir užmušė savo 
viršininką. Prie sukilimo 
kareivius pakurstė oficie- 
riai, kurie turėjo ant gene
rolo Aletriste piktumą. Ne- 
kuriuos maištininkus suėmė- 
ir tuojaus sušaudė. Kiti pa- J 
bėgo.

Garsusis Henry Siegel, 
kuris turėjo ant M’ashing- 
t<>no gatvės didžiausią Bos
tone visokių daiktų sąkro 
va. jau subankrutijo. Są- 
krovą paėmė Bacon’ai.
Krautuvė dabar esanti ver-i 
ta apie 8650,000, o skolų tu-l 
rinti $1.000.000 suviršum.i 
Siegelis turėjo dvi panaši 
krautuvi ir New Yorke. te
nai irgi subankrutijo. Ne 
gana to. jis nunešė daug ir 
savo darbininkams pinigų, 
kurie buvo sudėti jo bankon. 
Siegelis dabar areštuotas.

Redakcijos prierašas.
Biaurų darbą norit pri

dengti gražiu žodžiu —tvar
ka. Bet be reikalo čia apie 

! tvarką kalbat. Visi žino, 
' kas yra tvarka ir kas litera
tūros platinimas. Laikraš
čių pardavinėjimas tvarkos 

' neardo. Jus matot, kad lai
kraščiai net gatvekariuose 
pardavinėjami ir gatveka- 
rių kompanija, kuriai juk 
nemažiau rupi publiką už
ganėdinti, negu jums kon
certo lankytojus, visai to ne
stabdo. Laikraščiui visur 
duris turi būt atdaros. Pas 
mus gi vienintelė rietą, kur 
laikrašti galima praplatinti 
—susirinkimas. Ir todėl jus 
turit savo "tvarkadariui” 
duoti papeikimą, kad jis drį
so net su policijos pagelba 
drausti pardavinėt laikraš
čius. Tai gėda visai Labda
rystės draugijai, kad jos 
svetainėj draudžiama ap- 
švieta platint. Ne. vyručiai, 
"tvarka" prisidengdami jus 
savo chamiškų darbų neiš- 
teisinsit. Labdarystės Drau
gijos salė yra nupirkta ap- 
švietai platinti, o ne keliems 
chamams savo norus tenai 
vykinti. To nebus.

v

Vietinės Žinios
Ant Every gatvės po No. 

24 Bostone jau atidaryta be
darbiams valgykla. Perei
toj nedėlioj pasirodė, kad 
Bostone bedarbių, netu
rinčių ką valgyt, yr kur-kas 
daugiau, negu buvo mano
ma. Prie valgyklos susispie
tė 700 žmonių ir stovėjo ei
lėse per visą dieną iki vaka
ro, laukdami šmotelio duo
nos ir puoduko kavos; ant 
galo pritruko maisto, nes tik 
597 "senričius" išviso turė
ta, ir apie 200 žmonių, išsto
vėję visą dieną, turėjo eiti 
alkani.

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 vpatiškai.

CHAS URBON
261 Broadwav, So. Boston. Mass.

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

moterų

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

Telefonas,

259 Hannover st-, Bcsten, Mass,
I

DIENŲi LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10
Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 

du-šriubiniai, pasažieriniai laivai tarp 
Liepojaus ir New Yorko, ir iš New 
Yorko į Rotterdam ir Liepojų. Žemos 
prekės. Atsišaukit pas

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

27 Broadway, New York, N. Y.

I

0WINSK
Rus.sia

l'isivs Kainos Dideli Laivai
Gražus patarnavimas 

Laivai išplaukia reguliariskai iš 
Bostono nuo Charlestown, 

Parsitrauk giminiečiu* ar drausrus 
; ; į e-D hite Star Liniją.

l>ėl ateityj reikalingų platesnių 
paaišk nitrų arba airentų adresų 
Bostone ir apielinkūse, kreipkitės: 
Kompanijos ofisas 84 Statė St. 
Geo. liartaszius, 261 Broadway, 

So. Boston.
I’olish Industrial Assn, 37 Cross st 
P. Bartkeviėia, S77 Cambridgest., 

East Cambridge.
J Rottenberg, 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro Co.. 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canado:ni

Petrui Žukui.
So. Bostono Naujienos. 

Tokiuo ant galviu tilpo ko
respondencija "Keleivio" N. 
10, kur Petras Žukas nusi
skundžia, kad ant So. Bosto
no Lietuvių Labdarystės 
Dr-tės koncerto vasario 28 
d. š. m. to koncerto vedėjas 
užgynė jam pardavinėti ge
rus raštus ir "Naujienas," 
už ką Petras Žukas išvadi
na koncerto vedėją Vėžio a- 
gentu.

Dalykas stovi taip: So. 
Bostono Lietuvių Labdarys
tės Draugystė neturi apru- 
bežiavus savo Įstatuose pa
našių atsitikimų. dėlto gi 
koncerto vedėjas, pildyda
mas savo užduoti ir norėda
mas palaikyti geriausią 
tvarką to koncerto, neįsilei
do i svetainę nei vieno gerų 

; raštų nei knygų pardavinėt.
Petras Žukas gi. būdamas 

minėtos draugijos valdybos 
nariu, nepaisė ant Įsakymui 
vakaro vedėjo, Įėjęs svetai
nėn atsidarė savo skrynią ir 
pradėjo šaukti vardais visus 
gerus raštus, kokius jis par
duoda. bet neilgai trukus po- 
licistas prisiartino prie Pet
ro Žuko ir liepė nustot šauk
ti ir sėstis. Tik tuomet P. 
Žukas persitikrino, kad 
tvarka svetainėj priklauso 
nuo koncerto vedėjo. Vie
nok P. Žukas pasijuto tuo- 
mi labai Įžeistu ir neatsižiu- 
rėdamas, kad pats yra val
dybos nariu priėjo prie ti
kėtų ir pareikalavo, kad jam 
sugrąžintų Įmokėta 15 cen
tų už Įžangą. Čia pat ir vėl 
policistas stovėdamas pasa
kė. kad negalima gauti at
gal pinigų, jei bent nebūtų 

i tuščių sėdynių svetainėj. 
’ Tuomet P. Žukas pasakė, 
kad koncertas nepatinkąs n 

į išėjo namon. Ant sekančio 
• dr-stės valdybos susirinki- 
! mo, kovo 11. buvo paduotu 
skundai iš abiejų pūsiu r

Į koncerto vedėjas .Jonas Kli-į 
mas apskundė Žuką, už kąĮ 
pastarasis parašė Į laikraš-i 
čius žinutę. išpeikdamas 
koncertą, už ką valdyba iš-1 
reiškė P. Žukui papeikimą. ’ 
P. Žuko skundas pasiliko be Į džiam paremt mane ir ant 
pasekmių dėlto, kad koncer- j toliau. B. P. Miškinis.

Ateinančioj subatoj. 21 d. 
kovo 60 kuopos svetainėj šo
kių nebus. Visi važiuokit Į 
Cambridge, Mass. ant teat
ro. J. Klevas.

DISKUSIJOS.
Nedėlios 22 kovo 8 vai. so- 

cijalistų svetainėj. 376 
Broadway, bus diskusijos 
temoje "Bedarbė." Todėl 
stengkitės prisirengti ir pa
rodyti dėl kokios priežasties 
bedarbė atsirado.

Rengimo Komisija.

ŠOKIAI.
Subatoj 25 balandžio Vy

tauto benas rengia šokius 
Lietuviu salėj, kampas E ir 
Silver str.. So. Bostone. To
dėl kitų draugysčių ant mi
nėtos dienos meldžiame ne
rengti jokiu pasilinksmini
mų. KOMITETAS.

Pereitoj pėtnyčioj viena mo 
tina ant Newton st.. So. Bos
tone, užpykus išmetė per 
langą šešių metų savo vai
ką ir išpylė da du viedru. 
vandens ant jo, kada jis gu
lėjo ant šaligatvio išsilaužęs 
koją ir vaitojo. Ta žvėris-i 
motina vadinasi Mary Ul- 
rich. Ji yra areštuota ir pa
statyta po 81.000 kaucijos.v A v

MONTELLIEčIŲ ŽINIAI, 
j Sudegus mano krautuvei 
j kuri buvo po No. 7 Aarthur 
;str.i turėjau visą reikalą 
i perkelt Į gyvenimą. Todėl 
'kas nor gauti laikraščius, 
knygas arba kitokius daik- 

Įtus, malonėkit kreipties po 
; No. 35 Aarthur st. Taipgi 
: gerbiamąją visuomenę mel-

Knygynas L. S. S. 60-tos 
kuopos Įkurtas daugiau 
kaip metai laiko; knygų 
randasi visokio turinio. 
Kuopos nariai naudojasi 
knygomis už dyką, pašali
niai gi moka 5c. per mėnesi.

Knygynas atdaras kožną 
utarninką ir pėtnyčią, 8 vai. 
vakare, 376 Broadway.

Šiuomi meldžiu, kas turite 
atliekamų naudingų knygų, 
paaukauti minėtam knygy
nui. o draugai seniau pasi
žadėję, pasiskubinkite su 
prižadais.

Drgg. J. Naudžiui ir J. 
Kavaliauskui už paaukautą 
literatūrą varde 60 kp. L. S . 
S. tariu ačiū.

Knygynan pareina šie lai
kraščiai: "Kova,” "Kelei
vis," "Laisvė,” "Pirmyn,” 
"Lietuvių Žurnalas,” "Dar
bininkų Viltis," "šakė,” 
"Naujienos,” "Rankpelnis,” 
"Lietuva,” "Vienybė Lietuv
ninkų," "Vilnis” ir "Lietu
vos Žinios;” angliški: "Lea- 
der," "New York Call.”

Laikraščiai namo nešties 
neduodami, bet galina ateiti 
kožną vakarą i svetainę ir 
skaityti už dyką.

I
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Kraujo Nevalumas
Visados eina ranka rankon su veidu išblyškimu 
ir nusilpnėjimu. GRYNAS KRAUJAS reiškia 
tą pati, ką sveikata ir graži veido spalva. Apva- 
lykit kraują savyje, imdami

Severus Kraujo Valytoja
'Severa’s Blood Purifier)

o per tai išnaikinsite ir išgydysite išbėrimus, 
votis, niežus ir tam panašius odos ligustumus. 

Kaina Vienas Doliaris.

□

SEVERO* TAB-LAX. Paliuosuojanfi saldukai vaikams 
ir suaugusiems. Pasekmingi ir gardus.

Kaina !•> ir 25 centai.

Knygius, N. Januška. 226 jBROADVVAY
— — -  - * W_ -- - >   > .

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. -Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena iš didžiausių aptiekų.

\ K. ŠIDLAUSKAS
. SO. BOSTON, MASS.

Nauja Lietuva parsiduoda 
pigiai.

Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 
chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 

j 154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
: geriausia proga tenai pirkt farmas 
į lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
! lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
I labai pigiai parduoda savo farmas ir 
Į galima pirkt ant lengvų išmokėjimų, 
j Farmą galima pirkti visokio didumo 
| ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
i $8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
‘ pėmęs ant išpardavimo 640 akerių, 
j žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
: pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali- 

j ma pirkt farmą įmokant $100, o liku- 
’ sius galima mokėt kas menesį pagal 
; sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmą. 

I 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 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 

: apie 15c. Kurie važiuos Į Sauble, aš 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži- 

; nių klauskit per laišką. (17)
JONAS ŽEMAITIS.

BOX 13, SAUBLE, MICH.

r

Be veik

šimtmetis

kaip išdir-

banfgeriau-

S1US

ALUS
ir

ELIUS
ir tas padare

BALLANTINE’S

BRAVARUS

netik garsiais, bet

žinomais kiekvie-

nam name, kur tik

alaus gerumas yra

suprantamas;

galima gaut visur.

Išsirašykit rimtą bepartivišką, i 
talpinanti įdomiausius straip-' 
snius iš musą gyvenimo, mė
nesinį laikraštj

“V AID YLA”.
“Vaidyloje” rašoma gryna ii 

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

Kaina metams tik 50c.
Kurie norit pažiūrėt prisius- 

kit ioc. Adresas:
“VAIDYLA”

810 W. 19 St. Chicago, Iil.j

LIETUVIAI!

H

i
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 

j reikalams.

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

Ei, Vyrai, risi pas

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

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadny Ir 259 D streets, 
SO. BOSTON, MASS.

Ar.t 2 I 
akmens 

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

namas ypatingai geležinkeliu važiuo-1 
i įantiems žmonėms, kuriems reikia vi i 
| suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- I 
| luotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- i 
Ujimas. Męs išsiųsime šį laikrodėli 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 

i viską peržiūrėt. Jei busi neužganė 
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pa: 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktume; 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir .kabutis dykai su kiekvienu laikro 
lėliu.

Excelsior Watch Co.
•06 Athenaeum Blg^ CHICAGO. II.I

AUTOMOBILIUS PASI
VAŽINĖJIMUI.

Vežame veselijas, krikštynas ir kito- : 
kias partijas ir labai pigiai. Užlai- 
kom automobilius 5 ir 7 sėdynėms, 
Kreipkitės šiuo adresų:

CHAS URBON ir P. PILVENIS
261 Broaduay. So. Boston, Mass. :

I

i

■</

Parsiduoda Automobilius, su 5 sė
dynėms, E. M. F. 30 arkių sylos ir 4 
mašinoms, parsiduoda už $295. Nau
jas prekiuoja $1,800.

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

Peter Pilvenis
261 Broad»ay, 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 vpač telpa Pan- 
tomina "K AMINAKRĖČIO DUK
TĖ," t._y. 
džių. 
nis lietuvių kalboje. 
Kaina metams 1 dol. 
meris 15c. Adresas:

TARKA PUB.
Box 103,

"KAMINAKRĖČIO 
vaidinimas scenoje be žo- 

Tokis raštas — tai pirmutini- 
Išsi rašykite. 

Pavienis nu-

co.
Lawrence, Mass.

VIENITELIS RUSIŠKAI- AMERI
KONIŠKAS BIURAS asekuruotas 
ant $10,000 ir leidžiamas per šteto 
gubernatorių vesti tiesiškus ir bizniš- 
kus reikalus. Praeitus metus męs pa- 
dėjom Rusijos bankoj 100,000 rublių. 
Męs siunčiam pinigus pasidėjimui į 
bile kokią banką Rusijoj ir gaunam 
depositus i penkias savaites. Męs pa
darom visus tiesiškus reikalus ir par
duodam laivakortes.

RSSIAN AMERICAN BUREAU 
160 N. Fifth Avc-

tarp Lake ir Randolph St., 
CHICAGO. ILL.

Valandos: nuo 8j3rte iki 8:30 vaka-

į

I

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

Nuo saulės nudegimo 50 c.J Bobro '.asai S 1.00. Nuo suirimo Nervų Sl-00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiem* 25 c. 
Gydanti mostis nuo puėkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų Sl-00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito Sl-00. 

Gyduolės dėl suvaininimo vidurių 50 c. 
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpa.-imo Sl-00 

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

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

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, Sl-00, $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.
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JAUNI VYRAI
VYRAIVYRAI

VIDURAMŽINI VYRAIVIDURAMŽINI VYRAI

50,000
<NYGU

DYKAI DIEL VYRU.

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. 

MI^ĮIRl 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 suprantamoji kalboje keip 
vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba eyflli, 

N> N. Triperi, arba gonorrhoea, Nueilpneima, Abel-
k. 1 ~-— -K na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes 8ky- 
AVTstlmo, Naktinius nubeglmua, Rheuma- 

Organiškas ilgas, Pylva, Kepenų, 
Y—~~~ y ' Pūsles ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai

" J išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su **ia-
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, snčkaa 
ir stiprumą per pagelbą tuos kr.ysros. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava pining-u 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: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminot dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vaidas ir pavarde.




