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Iš Rusijos. S* ŽINIOS IS VISUR.
Nepaprastas plėšimo būdas.

Šiomis dienomis Peterbur
ge buvo toks atsitikimas. 
Ant Nikolsko gatvės nuo ne-j 
kurio laiko stovėjo tuščias: 
magazino butas. Iš vienos' 
pusės to buto buvo auksinių 
daiktų magazinas, iš kitos-- 
apautuvų. Kovo 9 d. atėjo 
pora jaunų žmonių ir tuščią 
butą pasisamdė. <

____ ______________ , . - .. . 
tabako krautuvę. Po pietų į pasaulio, nes jis savo raštais 
tuščią butų atvežta keliatas budina žmones iš miego, 
skrynių ir atsiųsta dailydės 
su įrankiais, kurie užsitrau
kę langus tuojaus pradėjo 
tenai dirbti ir dirbo visą na
ktį. Anksti rytą atvažiavo 
vežimas ir dailydės, susidėję 
savo skrynias ir įrankius, 
ramiai sau išvažiavo akyvai- 
zdoje visų sargų ir policijos.

Truputį vėliaus, kada ati
daryta auksinių daiktų ma
gazinas, pasirodė, kad iš tuš
čio buto išgriauta siena ir! 
pavogta už 8,000 rublių auk
sinių daiktų. Iš kitos pusės 
į apautuvų magaziną taip 
pat buvo išlaužta sienoj sky
lė ir paimta pinigais ir tavo- 
ru apie 7,000 rublių suvir- 
šum. Taigi iš viso pavogta 
už 15,000 r. Jauni žmonės, 
kurie buvo pasamdę tuščią 
butą "tabako krautuvei,"! 
daugiau nepasirodė.
Uždraudė apvaikšeiot 

\ čenkos jubilėjų.
Šįmet sukako 100 

nuo gimimo garsaus ukrai
niečių (mažarusių) poeto 
Ševčenkos. Iš tos priežasties 
visuose beveik miestuose, o 
ypač pietų Rusijoj, kur dau-!į^o ‘ areštuotas, 
giausia gvvena ukrainiečiu. 
pradėta ruošies prie 10<). mO P”e? -ls- 
metinio jubilėjaus Ševčen- - 
kos gimimo paminėjimui., fau nusiiiodijo.' 
Bet viešai apvaikščioti tą ju- i 
bilėjų valdžia daugelije vie- Jr "Novoje Vremia” 
tų uždraudė. Tas labai su
erzino ukrainiečius. Nega
lėdami kitaip savo numy
lėto poeto gimimo dieną pa-

4 minėti, darbininkai pradėjo 
streikuoti. Kovo 10 d. Kije
ve sustreikavo darbininkai; 
Odesoj sustreikavo universi
teto studentai, Simferopoli- 
je surengta demonstraciją 
prieš valdžią, o Charkove 
buvo padaryta tą dieną daug 
kratų.

Elisavetgrade žmonės pa
reikalavo, kad popas atskai
tytų nors pamaldas Ševčen
kos paminėjimui. Popos ant 
to atsakė: "Apie čysčiausios 
Dievo Motinos niekintoją 
|ševčenką cerkvėj kalbėti bu- 

"tų didžiausia nuodėmė prieš 
j motiną švenčiausią ir patį 
Dievą.” Iš to jau matyt, kad 
nevien tik valdžia, bet ir 
dvasiškija priešinga Ševčen
kai, kuris buvo pasišventęs 
žmonėms su kunu ir siela.
Rusija nori nužudyti Maksi

mą Gorkį.
Peterburgas, 30 kovo. — 

Prokuroras liepė patraukti 
teisman pagarsėjusi rusų 
rašytoją Maksimą Gorkį už 
"piktažodžiavimą,” kurį 
švelni rusų valdžia randa M. 
Jorkio veikale "Motina,” iš
rištame 1908 metais, 

i Dabar Gorkis apsigyveno 
Netoli Peterburgo, manyda
mas užbaigti paskutines sa-

mas anais metais Petro ir 
Povylo tvirtovės kalėjime.

Jei už dabartinį kaltinimą 
jis bus nuteistas, tai grei
čiausia bus nuteistas ištrė
mimu Sibiran, kuris, prie 
dabartinio jo sveikatos sto
vio butų lygus mirties bau
smei.

Kaip matyt, Rusijos val- 
sakydaniL džia nori, kaip galima grei- 

kad jie nori atidaryti tenai čiaus išvaryti M. Gorki iš šio

vo gyvenimo dienas ramy
bėj. Amžius jo jau ir i 
neilgas, nes jisai serga džio- _ __
va, kuria užsikrėtė sėdėda- jau m socijalistų Vokieti-

»

Keista liga.
Nuo žydo Beilio bylos, ku

rioj jis buvo kaltinamas nu
žudyme krikščionių vaiko su 
tikybiniais tikslais, visa Ru
sija pradėjo sirgti "ritua- 
lės” žmogžudystės liga. Už
tenka kur nors kokiam vai
kui kelias valandas užtrukti, 
tuojaus "tikrieji rusai” (pa
triotai) pradeda kurstyt 
žmones prieš žydus, tvirtin
dami. kad vaikas jau žydų 
paplautas.

1$ AMERIKOS. Surakintų kalinių pabėgi
mas.

Chicago, III. — Varant še
rifui iš pavietinio kalėjimo 
Į teismą du viens prie kito 

' prirakintu kaliniu, šie iš
truko ir leidosi bėgti. Bėgo 

: jie Dearborn gatve apie pusę 
mylios, o didžiausia minia 
žmonių vijosi, vieni žingei- 
daudami, kas iš to bus, o kiti 
norėdami bėgančius sugauti 
ir tapti "didvyriais.” Bėgan
tiems priešakij pasitaikė po
kštas ir tas juos sulaikė.
Kraunasi anglį, bijodami 

streiko.
Illinojaus, rytų Ohio ir 

šiaurės West Virginijos val
stijose šįmet su 1 balandžio 
diena pasibaigia angliaka
sių kontraktai su darbda
viais. Pakol naują kontrak
tą padaro, tokiuose atsitiki
muose visuomet pertraukia
ma darbas ir vedama ilgos 
derybos, o kartais kįla ir 
streikas, šįmet irgi kalba
ma apie streiką. Todėl ge
ležinkelių kompanijos ir fa
brikai kraunasi anglį atsar- 
gon, kad kilus streikui ne
pritruktų kuro.
Jauna lietuvaitė areštuota 

bažnyčioj.
Į Waterbury, Conn. — E. Ja- 
’ sinskiutė, 14 metų mergaitė, 
tapo areštuota aną subatva- 
karį lietuvių bažnyčioj už 
vagystę. Ją areštavo detek- 
tivas John Kennaugh. Jos 
draugė Agnieška Karkuniu- 
tė, 13 metų amžiaus, atėjo 
policijos nuovadon ir pati 
pasidavė. Ji taipgi prisipa
žinusi prie vagystės.

Abidvi mergaitės dievo
baimingos katalikės. Pas
taruoju laiku bažnyčioj pra
dėta labai vogti iš kišenių 
pinigus. Daugiausia aukų 
buvo tarp moterų. Dabar 
pasirodo, kad tos dvi mer
gaitės buvo apsirinkusios 
bažnvčia tinkamiausia vieta

* ' ’ ' \ Dabar a-

I. W. W. pienuoja kitą karę 
Lawrence.

La\vrence, Mass. — I. W. 
W. unijos valdyba čia pas
kelbė, kad neužilgo ji išsta- 
tys audinyčių ponams nau
jus reikalavimus, o jei kom
panijos atsisakytų tuos rei
kalavimus išpildyt, tai kil
sianti da didesnė karė, negu 
buvo anais metais.

Vienok rezoliucijoj, kurią 
I. W. W. valdyba Įteikė val
stijos arbitracijos ir tarpi- 
ninkystės komitetui, sako
ma, kad šiuo sykiu reikalau
jama tik 8 valandų darbo 
dienos be sutrumpinimo al- 
gu.
Į metų laiką uždirbo 120 mi

lijonų.
New York. 

trustas, žinomas kaipo Stan- 
dard Oil Company, per vie
nus tik 1913 metus padarė 
gryno pelno $120,000,000. 
Vis tai darbininkų prakai
tas.
Riaušėse sužeista 10 žmonių.

Pietų Amerikos republi- 
koj Peru, mieste Lima ap
šaukta generalis streikas. 
Prasidėjo riaušės. Pašauk
ta kariumenė darydama 
„tvarką” sužeidė 10 žmonių.

sį, kur jam nereikia. Mat 
popiežius nesenai iškeikė 
naujos mados šlebes ir už
draudė jas katalikėms nešio
ti. Toks popiežiaus pasiel
gimas daug pagadinęs biznio 
tokių šlebių išdirbimo fir
mai.
Anglijos karalius bijosi, kad 
sūnūs neužsikrėstų socijaliz- 

mu.
Visas Londonas stebėjosi, 

kas galėjo būt per priežastis, 
kad Anglijos karalius taip 
netikėtai išsiuntė savo sūnų 
Norvegijon pas tetą. Tik 
dabar išsiaiškino ta prieža- 
tis. Karalius bijojo, kad jo 
sūnūs neužsikrėstų socijaliz- 
mo "liga.” Mat kažin kaip 
ten jaunam kunigaikščiui 
pasitaikė būt Oxforde soči-, 
jalistų susirinkime ir išgirs-; 
ti jų prakalbas. Socijalistų 

_____ _______ ____ teorija jam buvo da negirdė- 
mesnių partijų daugiau, tas dalykas ir taip patiko, 
kaip keturios, ir tos da susi- kad kunigaikštis parsivedė 
skaldžiusios į įvairias fraK- du socijalistų ant pietų ir vis 
cijas, taip kad atstovai yra Pfašė, kad daugiau jam aiš- 
pasidalinę į daugybę įvairių Piritų apie socijalizmą. So- 
kuopų, kurios jungiasi arba! cijalistai jam nurodė, kaip 

dešiniuoju (atžagarei-i neteisingas dabartinis surė- 
__i__ _ i__ ____ r., z__ i rtvmpc Vnl-c b?!?1?? sklird^S

■ viešpatauja tame pat Lon- 
I done greta didžiausių turtų, 
Į kuriuos tie patįs skurdžiai 
savo rankomis yra sutverę. 
Tas jauną kunigaikštį taip 
sujudino, taip jį užinteresa- 
vo, taip tas buvo jam nauja, 
kad sykį, nesant tėvams na
mie, jis nuvažiavo į Bukh- 
inghamą, paskui aplankė 
taip vadinamas Shoreditch 
irHoxton Londono dalis, kur 
gyvena bėdiniausi žmonės 
ir kur viešpatauja toks skur
das, kad žodžiais negalima 
ir apsakyti. Jaunas kuni
gaikštis pamatė, ko karališ
kos šeimynos niekas da sa
vo akimis Londone nebuvo 
matęs, ir jis persitikrino, jog 
socijalistai sako teisybę. 

Dasižinojo apie tai parva
žiavęs karalius ir tuojaus 
savo sūnų išsiuntė Norvegi
jon. kad atskyrus jį nuo so
cijalistų. su kuriais jau bu
vo susipažinęs.

Sufragistės kariauja.
Londonas. — Šiomis die

nomis sufragistės pridarė 
daug blėdies. Airijoj, neto
li Belfasto, sudegino lordo 
Mac Calmonto palocių, ku
ris kaštavo $5,000. Poplar 
Borough mieste jos įsiveržė 
miesto tarybos salėn ir laike 
posėdžio pakėlė didžiausį 
triukšmą, reikalaudamos, 
kad joms duotų salę prakal
boms. Taryba nutarė tuo
jaus uždaryt posėdį ir užlei
sti sufragistėms salę. Suli
pusios ant galerijos moterįs 
pradėjo mėtyt į tarybos na
rius bananomis, miltų mai
šiukais ir net akmenais. Ki
tos vėl paliejo smirdančio 
skystimo.
Vėl nuskendo laivas su žmo

nėmis.
Brisbane, Australija. — 
Netoli nuo čia 27 d. kovo 

francuzų garlaivis "Saint 
Paul” pataikė į uolą, pratru
ko, priėjo vandens ir tuojau 
nuskendo. Su laivu žuvo 18 
žmonių.

Abdul Hamid mirė. 
Londonas.

riia. kad numestas nuo Tur
kijos sosto sultonas Abdul 

piežių, kam jis kiša savo no- Hamid jau mirė.

jos parlamente.
Pereitoj savaitėj vokiečių 

■socijalistai laimėjo da vieną 
sėdynę parliamente. Dabar 

! iš viso yra jau 111 socijalistų 
Vokietijos Reichstage. So-į 

' cijalistų atstovas išrinktas į 
I iš Borna apskričio, vieton 
: pavalyto iš parliamento im
perialisto generolo von Lie-; 
berto.

Nuo 1912 m. rinkimų vo-i 
kiečių parliamente socijalis- l 
tai yra stipriausia partija. I- ; 
ki 1912 m. rinkimų jie ture- i 
jo tik 53 atstovus; tais me-’ 
tais gi jų staiga išrinkta 110 
ir nuo to laiko jų spėkos vis 
auga, o kitos partijos puola. 
Iš viso Vokietijos parlia
mente vra 397 sėdvnės, o žv-1 
mesnių partijų C

I

va.

Aliejaus

Pristavo užmušėjas nusižu-' dikalų) sparnu.
dė kalėjime.

Buvo anuosyk "Keleivije”; 
rašyta, kad Peterburge ta-L 
po nušautas policijos virši
ninkas Šebajevas. Taip bu
vo pasakyta telegramose. JĮ 
užmušęs žemesnis policijos 
valdininkas jo paties kance
liarijoj. Bet dabar, atėjus 

j iš Rusijos laikraščiams, pa- 
jsirodo. jog užmuštas buvo 
: ne policijos viršininkas-po- 
licmeisteris, o tiktai prista- 
įvas. Ji užmušė "okolotoč- 
nas” Ivanov, kuris tuojaus 

___  Užmuši- 
r r——.j nežinoma ir 

100-vargiai kada išsiaiškins, nes 
? užmušėjas Ivanov kalėjime

šev

prasi-
kalto.

Peterburgas. — Pagaliaus 
ir valdžios pataikūnė "Novo
je Vremia” prasikalto. Už 
patalpinimą straipsnio apie 
kariumenės išauklėjimą jos 
redaktorius traukiamas tei
sman. Taip pat kaltinamas 
ir to straipsnio autorius.

Kratos ir suėmimai.
Iš priežasties besiartinimo 

tarptautinės moterų dienos, 
Peterburge buvo labai daug 
kratų. Suimta darbininkų 
draugijos "Gyvenimas ir 
Mokslas" valdybos narė L. 
Čumakovienė ir da 6 asme- 
nįs.
Užmušė nuovado viršininką.

Vladikavkazas. — Išei
nant nakčia iš traukinio ant 
Nazrano stoties tapo nušau
tas policijos nuovado virši
ninkas Golicinskis. Užmu
šėjai pasislėpė.

Nubaudė notarijų.
Varšavos teismo rūmai 

nuteisė Liublino notarijų 
Turčinovičių 3 savaitėm ka
lėjimo su atėmimu tarnystės 
už tai. kad 1905 metais vie
nam akte vietoj "Rusijos pa
valdi nis" jisai parašė "pa
valdi nis Lenkų Karalijos." ; 
Turčinovičius buvo padavęs 
senatan kasaciją, bet sena
tas paliko tai be pasekmių.

su i_______x________o___
vių), arba su kairiuoju (ra-! darnas, koks baisus skurdas 

!
iLigišiol dešinėj pusėj vis 

buvo didžiuma ir todėl val- 
i džios šalininkai visuomet 
imdavo viršų; bet kada soci
jalistai pravedė tiek savo at
stovų, valdžios priešai paė
mė viršų.

Į dešinįjį sparną dabar Į- 
eina: katalikų 93. konserva- 
tivų 69, kitokių 29: sykiu at
žagareivių 191.

Kairysis sparnas: socija
listų 111, liberalų 46, radika
lų 49; sykiu pirmeivių 216.

Tečiaus reikia pasakyti, 
jog Vokietijoj tas nereiškia 
taip daug, kaip šalyse, kur 
valdžia yra visai parliamen- 
tariška, nes Vokietijoj kai
zeris su savo ministeriais ir 
be parliamento gali daug 
veikti.
Kaip ministerio pati gyvena 

kalėjime.
Buvusio francuzų ministe

rio Caillaux (Kelo) pati, ku
ri nušovė "Figaro” laikraš
čio redaktorių, ir kalėjime 
gyvena kaip palociuje. Jai 
duota 3 kambariai, išklota 
juos turkiškais kaurais, sie
nos papuošta Venecijos vei
drodžiais, rakandai pastaty
ti karališki. Kasdiena pas : 
ją ateina vyras ir praleidžia ■ 
su ja ilgas valandas. Net j 
karidoriuje ties jos durimis 
paklota kokosinės pynės, 
kad tarnautojų vaikščioji
mas neardytų jai ramybės. 
Tuo tarpu kitos moterįs ta
me pat kalėjime guli ant pli
ku lovų, sugrustos kuoank- 
ščiausia ir žiauriai su jomis 
apsieinama. Pasimatvt su 
giminėmis negali, maistas 
kuoprasčiausis ir to paties 
da lig valios neduoda. Taigi 
800 sėdinčių tame kalėjime 
moterų pakėlė triukšmą, 
kam žmogžudei poniai Cail- 
laux kalėjimas tokį komfor
tą duoda. Už tą triukšmą 
visos kalinės tapo nubaustos.
Sako, popiežius kiša nosį, 

kur nereikia.
Šiomis dienomis Romon 

atvažiavo iš Paryžiaus ”La į 
Mode Ulustre” direktores, į 
kad užprotestavus prieš po-

Čia gauta ži-

Degtinė pražudė žmogų.
Iš 28 į 29 kovo rytą Costel- 

lo & Boles saliuno skiepe, 
po No. 637 Sixth avė., New 
Yorke buvo atrastas su per
skelta galva negyvas J. Sle- 
vin. Kas jį užmušė, nežinia. 
Slevin paėjo iš Bostono. Bu
vo baigęs kolegijos mokslą 
ir turėjo gerą darbą. Bet 
pradėjo jisai gerti ir neteko 
darbo. Išvažiavo New Yor- 
kan ir gavo užsiėmimą Edi
sono elektros kompanijoj. 
Bet dėl gėrimo ir iš čia likos 
pavarytas. Be darbo nega
lėjo ir užkambarį užsimokė-į 
ti. Šeimininkė jį išvijo. Sle-! 
vin apsigyveno minėtam sa
liuno skiepe. Gulėjo ant že
mės, pasidėjęs pogalva senos 
kresės sėdynę. Ir štai perei
toj nedėlioj jį rado jau su
stingusį, su suskaldyta gal- 

Degtinė jį pražudė.
Sudegė fabriką.

Lynn, Mass. — Pereitoj! 
savaitėj čia sudegė fabriką, ■ 
kur buvo daromos popieri-i 
nės skrynelės čevervkams 
sudėti. Nuostolių ugnis pa
darė $50,000. Tai jau tre
čia tos rūšies fabriką čia su
degė bėgije dviejų mėnesių. 
Policija pradėjo tyrinėt, ar 
tik nepadegė kas tyčia.
Mirė daugelio teatrų savi

ninkas.
Pereitoj savaitėj, 26 kovo, 

Palm Beach, Florido, mirė 
staiga mirčia B. F. Keith, 
daugelio teatrų savininkas. 
Tame biznije jis buvo 30 me
tų ir turėjo nepaprastą pa
sisekimą. Pradėjęs nuo 
krutamųjų paveikslų ir 
"ten-cents show” į 30 metų 
laiko jis prisistatė daugybę 
teatrų įvairiose Suvienytų 
Valstijų miestuose ir paliko 

! $50,000.000 turto. Nuolatine 
1 jo gyvenimo vieta buvo Bos- 
t°ne- į pasipinigavimui. Dabar
Patersono audėjai vėl norijbidvi sėdi už grotelių.

streikuot.
Kovo 27 d. Patersono au-1 

dėjai turėjo susirinkimą ir 
išnešė rezoliuciją, kurioj jie 
sutinka išeiti į streiką, kada 
tik I. W. W. unijos valdyba 
jiems pasakys. Darbininkai 
nori reikalaut 9 valandų 
darbo dienos. Patersone y- 
ra 20,000 audėjų su viršun:.

Užsakė 2,000 vagonų.
St. Louis, Mo. — Pietva

karių ir St. Louis’o gelžkelio 
kompanija užsakė 2,000 nau
jų tavorinių vagonų, kurie 
iki rugpiučio mėnesiu atei
nančią vasarą turi būt pada
ryti ir pristatyti. Už padary
mą suderėta $2,000,000.
Didelis gaisras Portlande.
Portland, Me. — 29 kovo 

čia sudegė S. W. Thaktęr 
kompanijos malūnas ir pil
nas grudų magazinas. Su
degė tos pat kompanijos ir 
sandelis Gat bloke. Sande
lis degė jau savaitė atgal, 
bet buvo užgesytas. Spėja
ma, kad bus padegėjistė. 
Nuostoliu ugnis padarė 
$150,000. ‘
Atleido 25,000 darbininkų.
Taip vadinamo New York 

Centrai geležinkelio kompa
nija nuo 1 d. gruodžio palei
do jau 25,000 darbininkų.

Gegužinis Numeris.
ŠĮmet gegužinis "Kelei

vio" numeris bus gražiai i— 
liustruotas ir dvigubai padi
dintas, būtent 16-kos pusla
pių. Jame tilps daug Įdomių 
dalykų, todėl prašytume sa
vo draugų, kad padėtumet 
mums kuodaugiausia jo iš- 
platint.

Išplatint ne sunku. Kiek
vienas skaitytojas gali iš
parduoti keliatą numerių 
tarp savo draugų. Kaina 5c.

Todėl kas norės paimt ant 
pardavimo, teiksis mums 
pranešti iš kalno, kad žino
tume kiek spausdinti.

Kiek leidom padidintų nu
merių praeiti je, visuomet 
pritruko. Nors prašai, kad 
užsisakytų iš kalno, bet žiū
rėk, kad jau viena pusė ats
pausdinta, ateina da užsaky
mų. Ir visuomet kelių, o 
kaip kada ir keliolikos šimtų 
pristigdavom. Ir pinigus 
draugai prisiuntė, bet laik
raščio nusiųsti negalėjom.

Taigi, kad šįmet tas neat
sikartotų, da sykį meldžiam, 
kad draugai su užsakymais 
nelauktų paskutinės savai
tės. Prašytume, kad iki 20 
balandžio visi savo užsaky
mus prisiųstų.

Taipgi prašytume, kad sy
kiu su užsakymais visi drau
gai prisiųstų ir pinigus, taip 
kad re’kalas ant syk butų 
užbaigtas: nė mums į kny
gas r? šyt, nė jums antrusyk 
rašyt reikėtų. Imantiems 
ant pardavimo skaitysime 
po 3c. egzempliorį.

Visų bendradarbių, kurie 
daoar Į "Keleivį” rašinėja 
tai eiles, tai straipsnelius, 
p rašytume pabriežti ką nors 
i r i gegužinį numerį.

Pasitikėdami, kad musų 
draugai visus čia paminėtus 

s išnildvs.

Keista draugija.
Washingtone susitvėrė 

draugija, kurios tikslu busią 
agitacija, kad žmonės ant 
Velykų nesipirktų naujų 
drapanų. Tos draugijos su
manytojai sako, kad Vely
kos pas mus pavirto į pasi
puošimo dieną, o tikroji tos 
šventės prasmė likos visai 
užmiršta.

Ir ko tik tie dykaduoniai 
neprasimanys I

Potvinis New Yorke.
New Yorko valstijoj pasi

darė potvinis. Staiga atsši- 
les oras ir lietus paleido 
daug sniego, patvino visos 
upės ir pakilęs vanduo pri
darė jau daug blėdies. Troy, 
Hudson, Chenango, Mo- 

hawk ir Susųuehanna upės, 
kurios bėga per New Yorko 
valstiją, gali padaryt labai 
daug nuostolių, jeigu šaltis 
greitai nesulaikys sniego 
tirpimo.

Prisnigo 9 colius sniego.
Chatham. — Pirmą ir ant

rą pavasario dieną čia pris
nigo 9 colius storio sniego.
Taipgi daug sniego nukritę musų prašymus 

nietu valstijose: Tennessee, męs jau iš kalno širdingai 
Virginia, Georgia, Carolira tariame ačiū, 
ir kitur. "Keleivio” leidėjai.



1 KELEIVIS

Peržvalga.
"Petras Kukutis” ne sočijalistas, • ma labai s

bet tautininkas.
"Naujienų” 4-tam numerije 

randam įdomų laišką, kurio au
torius, S. šilunas, nurodo, jog 
""Petras Kukutis," kurį daktaras 
Šliupas pavadino "Laisvoj Min
tiję” apgaviku ir socijalistų, ne- 
kuomet socijalistų nėra buvęs.

” 'Petras Kukutis' arba J. L." sako 
Šilunas, "niekados neprigulėjo prie jo
kios socijalistų partijos ir savo nuo
monėmis stovėjo labai toli nuo soci
jalistų.

"J. L. pareina iš Airiogalos vals
čiaus, Raseinių pavieto. Kauno guber
nijos. Jisai dabar turi apie 40 m. am
žiaus, yra vedęs ir turi, rodos, treje
tą vaikų.

"J. L. yra karštas tautininkas de
mokratas. ir visai be reikalo p. Šliu: 
pas prikišo jį socijalistams. Bet. ma
no nuomone, p. Šliupas be reikalo ir 
šmeižia J. L. asmenį, nes aš pažinau 
jį, kaipo teisingą žmogų ir kaipo ge
rą draugą, su kuriuo galima gerai 
sugyventi.

"j. L., kaip sako jo apkaltinimo ak
tas (obvinitelnvj akt), ir kaip aš es- 
mi asmeniškai patyręs, buvo areštuo
tas vasarij 1906 m.. Kupiškio mieste- 
lije, Vilkmergės pavieto. Areštavo 
jį, kaip sako apkaltinimo aktas, 'na 
mieste prestupleniia.’ agituojant ka
reivius neklausyti valdžios ir nepai
syt prisiekos, kuri neturinti jokios 
vertės, nes esanti duota po prievarta. 
Kada jisai buvo suareštuotas, tai dar 
pas jį atrado kišeniuje kelias dešimtis 
atsišaukimų, kurių turinio aš jau ne- 
beatatmenu, 
nuo to laiko.
J. L. buvo atiduotas karės teisman, 
kuris jį teisė Dvinsko tvirtovėje 18 
d. gruodžio 1906 m.”

Dvinske tuomet buvę "Rau
donasis Kryžius"’ politikos kali
niams šelpti, bet "Petrui Kuku
čiui” pašalpa buvusi atsakyta, 
nes jo niekas nepažinojęs, o jis 
pats pasakęs, kad prie jokios so
cijalistų partijos neprigulįs. Tik 
paskui jis gavo pašalpą, kada ši
lunas. kuris taipgi sėdėjo tuo 
laiku Dvinsko tvirtovės kalėj i- 
me, paliudijo, kad "P. Kukutį” j 
pažįsta, nes pirma sykiu sėdėjo 
su juo Panevėžio kalėjime. Per 
S. šiluno prašymą partija davu
si ”P. Kukučiui” ir advokatą. Jį 
gynė J. Vileišis. "P. Kukutis’’ 
arba J. L. tapo nuteistas ištrė
mimam

"Nors jau perėjo 7 meta nuo to ; 
laiko, kaip man teko pažinti J. L.,” ; 
sako Šilunas. "bet aš netikiu, kad jis | 
butų pasidaręs apgaviku. Jisai buvo Į 
apysenis, rimtas ir teisingas žmogus 
ir geras kalėjimo draugas. Dr. Šliu
pas rašo, kad J. L. apgavęs jį, todėl j 
man rupi žinoti, kuo remia p. Šliu- i 
pas tokį sunkų žmogaus kaltinimą.” j 

"Naujienų” redakcija pridu
ria:

"Vadinasi, yra faktas, kad 'Petras j 
Kukutis’ ne socijalistas. Vadinasi, y- i 
ra faktas, kad p. Šliupas pasakė ne- I 
tiesą.

”P-nas šliupas apjuodino žmogų ir, 
apjuodinęs jį, prasimanė, kad tas žmo
gus priklausąs prie socijalistų. Jisai 
mėgino apjuodinti ir socijalistų par
tiją."

Toliaus "Naujienos” reikalau
ja prirodymo:

"Męs reikalaujame, kad p. Šliupas 
pasiaiškintų, kuo remdamasis jisai iš
drįso apšaukti apgaviku tą nelaimin
gą caro valdžios auką, kuri iš Sibiro 
tyrų kreipėsi prie jo, prašydama pa
geliuos. Męs reikalaujame, kad p. Šliu
pas duotų ką-nors rimtesnio, negu nu
rodymus kokių tai niekeno neregėtų 
laiškų ir kokių tai niekam nežinomų 
jo asmeniškųjų draugų...

"Męs reikalaujame, kad p. Šliupas 
pasakytų, kokiu budu jisai priskaitė 
tą neva apgaviką prie socijalistų par
tijos. Visuomenė turi pamatyti, ar 
čia buvo tiktai stambi jo klaida, ar 
išanksto apgalvotas pasikėsinimas 
ant priešingos partijos reputacijos 
( garbės).”
Chicagos špitolninkas pyksta.

Chicagos špitolninkui ”Ka— 
kui” labai pikta, kad atbundan
čioj i lietuvių tauta pameta se
novės prietarus, kurie jam tebė
ra da taip šventi ir prakilnus, o 
linksta prie to. kas yra laisva ir 
revoliucijoniška. "Ka-kas” pa
matė tai lietuvių scenoj. Girdi: 

"Tankiai iš korespondencijų tenka 
sužinoti kad vienur ir kitur lietuvių 
būreliai parengia 'teatrus' ir vaidina 
šlykščiausius dalykus, tain kad su- 
pratlyvesniems žmonėms tai matant 
reikia rausti iš gėdos Tuos šlykštu
mus scenoje tankiausiai atlikinėja 
musų desperatai. socijalistai. kuriems 
nerupi savo artimųjų jausmai, nei kas 
yra gerbtino.”

Mat "Katalikui,” kaip ”supra- 
tlyvam” vyrui, norėtųsi, kad lie
tuviai statytų scenoj jo išleis
tus "veikalus.” Tuomet jis ga
lėtų knygutę parduot, butų s’oks 
toks biznis, ir jo. atsiprašant, 
jausmai nebūtų užgauliojami. 
Dabar gi—

"Lietuvių kolonijose statoma sce
noje 'Amerikoniškos vestuvės.’ Tuo 
neva 'perstatymu' pajuokiama kata
likų tikėjimas, kun. Kazimieras (ka
pucinas) ir viskas, kas tik lietuviams 
yra šventa, prakilnu. Kitur vėl sa
koma monologai kun. Kazimiero pa
juokimui. Kitur dar kitaip lietuvių 
jausmai našiepiami."

Jei "Katalikas” nebūtų taip 
žioplas, kaip jis dabar yra,, jis 
beabejonės nebūtų to išplepėjęs. 
Dabar jis mums viešai "išsispa- 
viedojo,” kaip jam skauda širdį.

kuomet jis mato, kad ant lietu
vių scenos statoma socijalistiš- 
kos ir laisvamaniškos pakraipos 
veikalai. Mums tas. supranta- 

smagu išgirsti. Nes 
tas parodo, kad musų, pirmei
vių. Įtekmė pradeda vadovauti 
visuomenės gyvenimui, o ne špi- 
tolninkų. Ir veltui čia pykti, 

i "Katalike." čia niekas nekaltas, 
įtik jus patįs. Prieš vandeni 
plaukti galima, bet tai labai sun
kus darbas ir netoli nuplauksi. 
Taip pat ir gyvenime: kada jus 
spiriatės prieš naujos gadynės 
sriovę. jums negali sektis. Mu
sų veikalai visur lošiami ir mu
sų raštai platinasi dėl to. kad jie 
sutinka su gadynės dvasia. Męs 
žinom, kad špitolninkams, taip 
davatkoms ir klebonams toks 
dalykų stovis yra nemalonus, 
męs žinom, kad jums skauda šir
dį. bet pagelbėt jums negalim. 
Jus jau atgyvenot savo laikus ir 
dabar jums prisieina eit gulti.

Siūlo $500 socijalistams.
Vienas tautininkų-katalikų or- 

ganėlis. į kurį niekas neatkrei
pia jokios atidos, sugalvojo sa- 

pasigarsinimui šitokį "sky- 
’ Girdi, socijalistai ir jų

vęs 
mą. 
spauda pradėjo skelbti, kad prie

, nes jau perejo s metai Į musu bendrovės priguli kunigas, 
to. L z sit4 prasikaltimai— . : _ .....

* ■ ,; Taigi męs duosime socijalistams
$500. jeigu jie prirodys, kad iš- 

I tiesų kunigas yra stambiausiu 
j musų kompanijos šėrininku.

Kiti tautininkų organai pasis
kubino tą pasiūlymą paminėti 
savo skiltyse, kaipo svarbią ži- 
nią. ir šaukia, kad "socijalistams 
esanti gera proga pasipelnyti.” 
Bet socijalistai negalėsią to pri- 

Į rodyt.
Socijalistai čia nieko ir ne- 

1 bandys prįrodinėti, nes jie nie
kur nėra tvirtinę, jog minėtąjį 

I tautininkų-katalikų organėlį lei- 
:džia kunigas. Ar jį leidžia ku- 
, nigas. ar jo zakristijonas su ki
ltais špitolninkais. socijalistams 
tas visai negalvoj. Kaip jau męs 
sakėm, tai to paties laikraštuko 

I sugalvotas "skymas” (pienas). 
kad socijalistų laikraščiai apie i 

i jį prabiltų.
sai neatkreipia atidos į tą laik-! 

. raštuką. tai reikėjo prasimanyti 
nebūtus dalykus ir pasiūlyt so
cijalistams $500. kad jie priro
dytų jų pačių (tautininkų) pra- 

l simanymą.
Vyručiai, žiūrėkit geriau, kad 

l jūsų "Vėžys” neužkeltų savo ko
jų. o nesiūlykit socijalistams 
$500 išleidimui "Moteries ir So- 

Icijalizmo.” Socijalistai savo 
veikalus išleis ir be zakristijonų 

I pagelbos. Vietoj reikalauti iš 
socijalistų prirodymo, kad prie 
jūsų kompanijos priguli kuni
gas. geriau jus prirodykit, kad 

j jis nepriguli; tuomet jums ir 
Į $500 atliks, kurių jus beabejonės 
da ir neturite. O jei turite, paau
kaukite juos ant žvakių.

prakalbas, pasidarė ir apgarsini- 
mus. kad 22 kovo kalbės "Dr. 
Antonov Montvidas.” Ant pra
kalbų prisirinko pusėtinai pub
likos. "Daktaras” kalbėjo dve
juose atvejuose. Pirmam mėgi
ni aiškinti Rusijos revoliuciją. 
Pasakė, jog kruvinasai nedėl- 
dienis buvęs 17 d. sausio, metų 
nei nepasakė, kokiuose tai buvo, 
tik paaiškino, kaip pirmais 

(dviem šūviais kareiviai nušovė 
daugybę vaikų, kurie buvo suli
pę obelių medžių šakose pasi
žiūrėti, kaip minia eina pas ca
rą mylistos prašyti. O po tam , 
dar ir didelių daug nušovę.

Toliaus pasisakė esąs tikintis 
ir geras katalikas; mėgino kri-: 

nių šelpimui. įtikuoti kunigus, kad nepildo de-
’Kovos 14-tame numerije šimties Dievo prisakymų.. 

telpa draugo J. Ramanausko at-j 
skaita surinktų revoliucijos u 
kankinių šelpimui aukų. Atskai
ta užima 4 plačias skiltis; tenai 
kuosmulkiausia nurodyta, kiek 
iško ir kada priimta. Pasirodo, 
kad nuo spalių mėnesio. 19111

kyti matomai dėl to, kad paro
dyti "svietui.” jok jis teisybės 
neslepia. Prie savojo prisipažino.

Tik jau "rizikaunas” iš jo vy
ras.I

Fanatizmas. >
Vienam katalikų laikraštije 

i skaitom tūlo žmogelio pasiskun- 
’dimą. kaip sunku jam gyventi 
įsu laisvais žmonėmis. Jis sako:

"Verčiau gyventi su kalvinais, su 
I žydais, su pagonimis, o ne katalikais, 
I pametusiais tikėjimą. Labai ištvir- 
' kę. Bet jų burnojimas ant Augšėiau- 
| siojo, šventų teisybių ir bažnyčios yra 
nesvietiškai biaurųs. Ausįs peršti ir 

I širdis sopa nuo tokių blevyzgų.”
Tai. kokį fanatizmas padaro 

; ligonį iš žmogaus!

$1.137.68 Revoliucijos ir Ranki

ginų, gal moterįs turės geresnę 
įtekmę į vyskupą.

Labai liūdna, kad ir pirmeiviš
kos draugijos, kaip tai "Lietuvių 
Politikos Kliubas” ir L. K. Vy
tauto D-stė prisideda pinigiškai, 
aukaudamos po keliatą šimtų 
bažnyčiai. Ar gi jau nėra svar
besnių reikalų? Reikėtų tautiš
ko namo, kur patilptų įvairių pa- 
žvalgų ir partijų reikalai, žinot, 
kad bažnytinėj salėj nebus vie
tos pirmeiviškom draugijom ir 
be abejonės, kurios dabar pini
gus aukauja bažnyčiai, svetainę 
prisieis samdyties pas žydelius 

senovei. Tamošius Besotis.po

Dr-
Balius

PATERSON. N. J.
Pavyzdingas vakaras.

Lietuvių Simų irDukterų 
Antram atvėjuje sakęs aiškin- ; stė turėjo nesenai balių, 

siąs moterų klausimą, bet tas ir. buvo pamargintas deklamacijo-
nekaip sekėsi. Per trejetą va- mis. monologais ir dainomis, 
landų pripasakojo visokių daly- Pirmiausia pirmininkas paai- 
kų. iš katrų negalima buvo su- j škino, kad šįmet Patersono dar- 
prasti nieko. bininkai nesurengė specijalio ap-

a 1 \ n}ene'1^’ Antras kalbėjo B. Šidiškis, vaikščiojimo paminėjimui 9 sau-
metu. iki 4 kovo siu 1914 metu j paiietė audėjų streiką ir kaip jį sio kritusiu darbininkų Masko- 
įsviso surinkta 81.13).68. Išleis-! kapitalistai su pagelba policijos i lijoj. tad čia trumpais žodžiais 
ta per tą patj laiką -188.34. i ir kunigų slopino, šiam kalba pabriežė tos dienos svarbumą ir
Taigi dabar ižde randasi §949.34.

Chicagos Žinios.
Įvairumų vakaras. Kovo 22 d. 

Meldažio svetainėje buvo suren
gtas pirmas Dramatiško Rate
lio "įvairumų vakaras.” Artistai 
tik atsižymėję buvo pakviesti 
dalyvauti, kad parodyti "artiz- 
mo" gabumus, bet nežinia kodėl 
nevisi atsakančiai atliko savo 
užduotį

1. "Keleivį” (monologas) J. 
Buragas atlošė gana gerai .

2. "Į Saulę” (eilės) A. Klovai
te atliko nekaip. Sakydama žo
džius: "Širdis!" "Mėnulis!” "Pa
dangės!” rankomis rodė tai į 
vieną, tai į kitą pusę, žiūrint iš 
tolo išrodė lyg kad jos žodis, 
mėnulis, padangės butų už sie
nos.

rišosi daug geriaus. 
pabaigus, "Daktaras” 
bart šidiškį. buk tas jo kalbą 
atkartojęs.

Tada Šidiškis su "Daktaru” 
pradėjo tarpe savęs barties. o 
žmonės pakilę išėjo laukan. Pa
liko juodu besibarančiu. Tuomi 
viskas ir pasibaigė.

Teisybės mylėtojas.

Taigi iš viso pamokslo kun. 
Dumčiaus pasirodo, kad tik tuo- 
mi laisvamaniai negeri, kad nei
na į bažnyčią ir pinigų jam ne
duoda. Bet kaip duoda pinigų, 
tai kad ir nuo 30 metų šliuptar- 
nį prima už gerą kataliką.

Parapi jonas.

3. "'Lietuvišką ponaitį Ameri- 
ikoje" išpildė A. Ripkevičia, ku

riat. socijalistai vi- riam irgi truko tikro nudavimo. 
J 4. "Paliovė griaut ir baubt ka- 
‘ nuolės" M. Visockienė. atliko 
gerai, tik balsas silpnas, pirmose 

Į sėdynėse reikėjo įtempus ausį 
klausyties, o toliau visai nesigir
dėjo.

5. "Kareivį (monologas) V. 
Pačkauskas atliko gana gerai.

6. "šios gadynės preiskuran- 
tas” atliko Jonas Markus, išėjo 
nepagirtinai, kažin ko truko, iš
žiūra ir kalba lyg nesiharmoni- 
zavo su rolės dvasia.

8. Dramatiškas etiudas "Slo
gutis." kurį atliko J. šaukunas, 
irgi nekaip išėjo: per silpnai kal
bėjo ir nusišovęs nugriuvo lyg 
pakirstas medis, nė nesukrutė
jo. T. Kislauskiutė lošė gerai, 
tik gaila, kad vidurije svetainės 
nieko nesigirdėjo.

9. "Girtuoklio daina” atliko 
Juozas Markus. Visa deklama
cija išėjo gerai, tik vieno truko-, 
sakydamas "Degtiniukės para
gausiu,” tik kamštį pakrapštė ir 
apsilaižė.

10. "Kalinis" išėjo nekaip. Lo
šė J. Augustinaviča. Neparodė 
nė retežių, tik ramiai sau sėdė
damas atkalbėjo savo žodžius be 
energijos, be įniršimo, todėl pub
lika et nesuprato, kokią jis ro
lę lošė. Kambarys taip pat ne
buvo panašus į kalėjimą.

11. "Girdėta ir datirta senio 
krakuso mintis” V. Šileika su
lošė pagirtinai.

12. "Teatras 
(monologas) P.

i kiai sulošė.
13.

I Soc. Vyrų Choras sudainavo pui- 
i kiai.

Baigdamas noriu pastebėti,, 
: kad gerb. artistai išėję ant pa- į 
grindų kitąsyk nepamirštų, jog 

j jie ne sau kalba, bet publikai, to
dėl reikia taip kalbėti, kad pub
lika galėtų girdėt. Svečias.

"Kataliko”
Paskutinis pliuškius 

pliaukš tokių šlykštybių, 
Chicagos 
gauna jį 
mo liga, 
jis kalba 
apie "Laisvę:”

"Šis laikraštpalaikis, persikraustęs 
Brooklynan, ėmė sketerioties. kai kad 
durnaropių primaumojęs. Jam nie
kas nepatinka: nei kiti laikraščiai, nei 
patriotizmas, nei valdžia, nei kitkas. 
Jis vienas esąs teisingiausias ir nau
dingiausias. Ar tik neatjiaučia sau... 
deportacijos. Su Dėde Sam’u juk nė
ra juokų.”

Gražus žodeliai, ar rfe? Ypač 
tokie žemčiūgai literatūroje tin
ka.

O tečiaus tas nė gėdos nė man
dagumo nepažįstąs chamas sa
kosi, kad ir jis... apšvietą sklei
džia.

gražkalbyste.
nepri- 

kaip 
"Katalikas.” kada pa-
socijalistų neapkenti- 
Tik paklausykit, kaip 
12-tam savo numeri j e

I

»

ir dekoracijos” 
Širvinskas pui-

Marselietę Chicagos Liet.

I SPRINGFIELD. ILL.
1 Prakalbos. Laukiama angliaka

sių streiko.
Kovo 22d. L. S. S. 29 kp. bu

vo prakalbos, kalbėtojai buvo 
vietiniai. Pirmiausia kalbėjo 
drg. J. Kačergis apie šiandieninį 
surėdymą ir jo blogumus; kalti
no ir pačius darbininkus už tai. 
kad jie nesistengia protauti n 
rupinties savo reikalais. Lietu
vių smuklininkus pavadino vi- 

j sus bravorų vergais: nurodė, kai 
jie dirba po 16—17 valandų į 
parą, kaip blogas oras yra smuk
lėse, o jie per dieną jį kvėpuoja. 
Išmokėjimo dienoj pasižiūri, kad 
atėjęs bravoro agentas viską iš
sineša. o jam vėl nieko nelieka. 

Į kaip tik vargas.
Pertraukoj deklamavo drgė 

M. čekanauskienė. p-lė A. Klum- 
bauckiutė ir p. M. Lekešienė. 
Drg. F. Klumbauckas sulošė mo
nologą Rusijos kareivis. Viskas 
nusisekė gana gerai. Antras 
kalbėjo drg. Brokevičia. Jisai 
savo kalboj kritikavo Romos a- 
gentus ir jų politiką: liepė dar
bininkams neklausyt kunigų, ne
duot jiems savo centų kruvinai 
uždirbtų: ragino rašytięs prie L. 
S. S., skaityti, mokytis ir reika
laut sau žmogiškų tiesų. Taip
gi sakė, kad L. S. S. 29 kp. ren
giasi pasikviesi ir vietinį liet, 
kunigą ant debatų.

Anglių kasyklos dirba šiuom 
laiku gana gerai, bet bedarbių 
yra užtektinai. Kovo 16 dieną 
viena šafta sudegė, tai 300 dar
bininkų liko be darbo. Su pas
kutine kovo diena pasibaigia ir 
kontraktas Unijos su kompani
jom. Angliakasių susivažiavi
mas yra nutaręs reikalauti, kad 
pakeltų ant tono penkis centus, 

|arba 10c. ant dienos. Jeigu taip 
unijos viršininkai laikysis, tai 
be abejonės bus streikas; kom
panijos nesutiks geruoju ant to
kių reikalavimų.

žmonės jausdami streiką, jau 
dabar važinėja j kitus miestus 
darbų j ieškot. Daugelis važiuo
ją į Pennsylvaniją į kietas ang
lis; mat kietųjų anglių kontra- 

■ ktas

šidiškiui perstatė L. Sadauską, kuris pa- 
pašoko deklamavo dvejas eilias pamine-

• jimui 9 sausio: "Aušta rytas" ir 
"Pažįstam męs tą šalį;” (2) de
klamavo Rozalija Balsiukiutė 

’ "Ten. kur." kuri savo nudavimu 
labai sujudino klausytojus; (3) 
Izidorius Jonikaitis (10 metų) 
deklamavo ”Už giružės vėjas 
kaukia." Tam mažam musų de
klamatoriui tartum nematoma 
galybė įkvėjJė tokią energiją ir 
gabumą, kad jo žodžiai taip ir 
smigo į klausytojų širdis; (4) 
Pasikalbėjimą Dėdės su Povylu 
lošė V. Klimas ir S. Sadauskas, 
kuriems nors neblogai nusise-

I kė. bet visgi matomai nebuvo 
gana prisirengę ir šio to truko; 
(5) deklamavo Ona Bingeliutė 
"Našlaičio Tėvynė,” nusisekė 

gana gerai. Antru kartu Izido
rius Jonikutis išėjęs padeklama
vo "'Be mokslo.” kurį taip pat 
kaip ir pirma atliko labai pui
kiai; (6)- S. Sadauskas padekla
mavo "Džian Bambos" eiles a- 
pie maisto brangumą; atliko la

ibai gerai ir nemažai prijuokino 
publiką.

Ant galo pasirodė ant pagrin-, 
dų p-lė P. Jokubaičiutė, žvaigž
dė musų padangės, kuri sudaina
vo "Onytę.” Ji savo gražiai i 
skambančiu balseliu žavėte už
žavėjo susirinkusius ir pabaigus 
jai griausmingas delnų plojimas 
nulydėjo jauną dainininkę nuo 
pagrindų. Paskui visą vakarą 
buvo įvairus tautiški šokiai, 
žaislai, kuriuos vadovavo dau-' 
giausia p-lė R. Balsiukiutė. Vi- ■ 
są vakarą buvo toks ramumas į 
ir draugiškumas. kad malonu j 
žiūrėti. Pakabarkšt.

PHILADELPHIA. PA.
9 ir 10 d. kovo p. Račiūnas per 

du vakaru rodė čia iš įvairių 
vietų surinktus Lietuvoj pavei
kslus. Abu vakaru publikoj bu
vo pusėtinai pasigėrėti savo tė
vynės kalnais, upėmis, jų kran
tais ir kitais Lietuvos vaizde
liais. Daugiausiai paveikslų bu
vo rodoma iš Suvalkų rėdybos. 
žmonės išvydę bile vaizdelį, ar
timesnį savo gimtinės vietos, 
tuoj rankomis ploja. Taipgi ro
dė "Vien. Lietuvninkų,” "Tėvy
nės” ir "Kovo” antgalvius. arba 
apskelbimus. Kada parodė "Ko- i 
vą,” pakilo didelis entuziazmas j 
ir pasipylė delnų plojimas. Iš to 
jau galima spręsti, jog žmonės 
"Kovai” simpatizuoja.

Pastaruoju laiku atvyko ir 
apsigyveno čionai kun. Dilionis. 
Turbut jis bandys patraukt sa
vęsp nekuriuos lietuvius, kurie 
nepersenai bandė čia sutverti 
neprigulmingą paraiją. Dabar 
jis laiko pamaldas ant Christian 
st.

L. S. S. 2-ras rajonas paren
gė drg. L. Pruseikai maršrutą. 
Maršrutas prasidės 15 d. užsi
baigs 25 balandžio. Drg Pru- 
seika turės apvažiuoti Philadel- 
phią. Camden (N. J.), Chester, 
So. Betlehem. Easton. Balti- 
more (Md.) ir Westemport 
(Md.).

189 L. S. S. kp. rengiasi 11 d. 
balandžio statyt scenoje trage
diją "Nihilistai.”

Vietinės S. L. A. kuopos šau
kia 29 kovo susivažiavimą su 
tikslu sutverti šioj apielinkėj S. 
L. A. kuopų apskritį.

Paskutinėmis dienomis 
laukėme naujo "Kovos" admi
nistratoriaus. drg. V. Jakščio. 
Girdėjau, kad jo priėmimui 
draugai rengė vakarienę.

Grikštas Philadelphijoj apie 
20 misijų jau atlaikė ir da lai- 

... kol visiems nusibos.
Triksas.

kys .

su-

narių, 
Taigi, 
tverti 
ar so-

vo draugų, kurie kovoja už dar
bininko būvio pagerinimą. To
liaus nurodė, kad kituose mies
tuose lietuviai turi da ir pašal- 
pines draugijas, kurios į politi
ką visai nesikiša, bet moka pa
šalpą susirgus kuriam iš 
numirus palaidoja ir tt. 
sako, ar jus norėtumėt 
geriau pašalpinę draugiją,
cijalistų kuopą? Kada paprašė 
pakelti rankas, tai 17 rankų pa
kilo, kad tverti socijalistų kuo
pą. o 12. kad tverti draugiją. 
Tuomet kalbėtojas paaiškino, 
kad galima sutverti ir vieną ir 
kitą. Taip ir padaryta. Sutver
ta L. S. S. kuopa iš 15 narių ir 
pašelpinę draugiją iš 20 narių. 
Prisirašė ir kelios moteris. Tik 
dabar nekurie sako, kad mote
rų nereikia į pašelpinę draugiją 
priimt, nes jos čia tankiai ser
ga. Tai butų didelė klaida, jei 
mes atstumtume moteris. Rei-*

i ketų da džiaugties, kad jos pri
sideda. Draugija joms taip rei
kalinga, kaip ir vyrams, o kur 
joms dingti, jei jų nepriimsime? 
Jų čia nėra tiek daug, kad galė
tų susitverti vienų moterų drau
giją. Visi turi prigulėt į vieną.

Svogūnas.

Kunigas Schmidt—katalikas
"Rygos Garsas” susiginčijo su 

"Rygos Naujienoms.” ”R. Nau
jienos” sako, kad kun. Schmidt 
yra katalikų kunigas. "R. Gar
sas.” katalikiškas laikraštis, sa
ko ne tiesa. Schmidt esąs pro- 
testonų pastorium.

Tiems ginčams išrišti pasisiū
lė Chicagos "'Katalikas.” Jis sa- 
1-o:

"Kadangi Lietuvos laikraštija tan
kiai klaidingai esti informuojama apie 
Amerikos reikalus, tai musų prieder
mė paaiškinti, būtent:

”Hans Schmidt buvo tikruoju R.- 
Katalikų kunigu, bet ne liuterių pas
toriumi.”

"Katalikas” išdrįso tai pasa-

KORESPONDENCIJOS
E. ST. LOUIS, ILL. 

"Daktaro" prakalbos.
Musų miestą atlankė "Galvo

čiaus” agentas, sakęs esąs A. 
Antonovas,* kuris "Keleiviui”

baigsis 1916 metuos, 
švendras.

OAK CREEK. COLO.
Baisi žmogžudystė.

14 d. kovo 10:30 vai. vakare 
tris streikieriai grįžo namo nuo 
savo draugų, kurie gyvena ki
toj pusėj gelžkelio. mažoj šėtrų 
kolonijoj. Kada atėjo ant gelž
kelio krvžiavonės, Baldwin Fel- 
tzo detektivai nušovė du strei- 
kieriu, sakydami "išvalykim 
tuos unijistus." Vardai nušau
tųjų: Aleksiejus Pisianka, rusas 
iš černygovo gubernijos, ir 
Done Motto, meksikietis. Tre
čias. Mykolas Miknevičia. lietu- 
vys, išliko nepašautas. Tuojaus 
po to šaudymo unijistai išbėgo 
žiūrėti, kas darosi ir rado du sa- 

i vo draugu ant gelžkelio gulint,
j Mykolas Miknevičia tiktai vie
nas matė tą baisią žmogžudystę.

■ Pisianka. pervertas dviem ku- 
lipkomis per krutinę, mirė į 15 
minutų. Motto peršautas per 
vidurius žemiau; daktarai sakė, 
kad jis galės gyventi ir padarė 
operaciją. Bet po operacijai į
18 valandų ir Mątto mirė.

Tuos razbaininkus suėmė, bet 
kažin ar tik pavieto republiko- 
niška valdžia nepaleis jų.

Panašus atsitikimas buvo jau
19 d. vasario. Deve Redy nuė
jo į Workerio krautuvę šio to

Į nusipirkti, o krautuvėj buvo raz- 
baininkas detektivas Burke. Tas 
išsitraukė revolverį ir šovė Redy 

1 tiesiog į galvą. Redy’ui kulip- 
ka išėjo per gomurį. Milicija 
Burke’ą suėmė, bet po trijų die-

■ nu jį paleido. Tuo pat sykiu 
krautuvėj buvo da 3 žmonės.

I Taigi Burke’ui užteko pasakyt, 
kad visi tie žmonės buvo strei
kieriai ir jie galėjo ant jo už
pult, taigi jis turėjo nuo jų gin
ties ir vieną peršovė, ir tas jį 
išteisino, o kada Redy biskį pa
sveiko, tai tapo areštuotas drau
ge su visais liudininkais už "su
tartį ant detektivo gyvasties.*' 
Krautuvninkas irgi už kompani
ją eina. Redy ir jo liudininkai 
pastatyti po 82,500 kaucijos. 
Dabar aiškiai matyti, kad kapi
talistiška valdžia žmogžudžius 
paleidžia, o nekaltus darbinin
kus kankina, kam jie streikuoja.

Paznokas.

PORTLAND, ME. 
Prakalbos.

Kovo 22 d. čia įvyko pirmuti
nės lietuvių prakalbos. Lietu
vių šitam mieste, visus surin
kus, gal butų į 70 žmonių, bet 
išsiskirstę ir labai tamsus. Or
ganizacijos jokios nebuvo. Sun
ku buvo ką nors pradėti, nes fa
brikų čia kaip ir nėra, taigi nė
ra pastovių darbų ir todėl lietu
viai čia negali užsilaikyti. Jei
gu ir yra kokie darbeliai, tai la
bai menkai apmokami, o dabar 

Ida ir tas menkas algas numušė, 
> taip kad lietuviai uždirba vos 

• tik 81.10 — $1.50 į dieną. Tiesa, 
, yra 4—5 lietuviai ką ir po savo 

namą turi, o vienas net keturis, 
bet tie jau nuo seniai čia apsi
gyvenę. Taigi rodėsi, kad čia 
organizacijai dirvos niekad ir 
nebus. Bet štai keliems vyrams 
pasidarbavus, 22 kovo parengta 
prakalbos. Kalbėt pakviesta 
drg. S. Michelsonas. Susirinko 
39 žmonės į nedidelį anglų soci
jalistų butą, drg. J. šlimas pa
aiškino, su kokiu tikslu juos čia 
sukviesta ir perstatė kalbėtoją. 
S. Michelsonas pradėjo aiškint 
iš kur paeina visi musų vargai u 
kodėl darbininkui taip sunku gy
venti. žmonės klausėsi su di
džiausia atida. Kada išsiaiški
no, kaip darbininkai išnaudoja
mi, kalbėtojas nurodė, kokiu 
budu galima tą išnaudojimo si
stemą pakeisti kolektivine tvar
ka ir kad tuo tikslu darbininkai 
visose šalyse organizuojasi jau 
į tam tikrą partiją, kuri vadina
si Socijalistų Partija. Tokia or
ganizacija. sako, yra jau ir tarp 
lietuvių susitvėrusi. Ji turi su- 
viršum 200 kuopų, kurios veikia 
įvairiuose Amerikos miestuose, 
ir leidžia savo laikraštį, kuris 
vadinasi "Kovo.” Kas prisira
šo prie tos organizacijos, tas 
gauna tą laikraštį. Taigi, sako, 
ar nenorėtumėt ir jus, Portlan- 
do lietuviai, sutverti tokią kuo
pą ir tuomi prisidėti prie tų sa-

MINERSVILLE. PA.
22 vasario kun. Dumčius pa

šventė savo spėkas pagarsinimui 
"Keleivio.” sakydamas savo a- 
velėms pamokslą. O gal tas ir 
išeis ant gero, padaugins skai
tytojus "Keleivio.” nes jau ir su 
šiuom pranešimu prisiunčiu 
naują skaitytoją, tai vis geriau.

Mus dvasiškam tėvui labai 
nepatiko, kada ėjo ubagaut do
lerių per savo parapijonus, tai 
labai daug rado "Keleivį” skai
tant, o ne "Draugą;” tas jį la
bai sujudino. Vienoj vietoj ra
do skaitant "Keleivį” jauną 
merginą, kuriai jis pats davęs 
pirmą komuniją, ir kuri buvusi 
gera katalikė, o dabar "Keleivį” 
skaito ir kunigui net krėslo at
sisėsti nepadavė ir nėjo kry
žiaus bučiuoti, (žinoma, ir ge
rai darė, nes visokioms lupoms 
apseilėtas, pavojinga bučiuoti.)

Už tą tai merginos nuodėmę 
savo parapijonus išvadino "šūd
vabaliais.” Kur tik vienas 
šliuptamis randasi, tai jus visi 
grudatės apie jį, kaip "šūdva
baliai.” ir jus greit patraukia į 
savo pusę. Katalikai neturėtų 
laikyti šliuptamių ant burdo.

Toliaus skaudžiai išbarė pa
rapijonus už ką pusę amžiaus 
pragyvenusį laisvamanį, o dabar 
ir vėl sugrįžusį prie senų papro
čių, kada reikėjo apsivesti. Tai 
sako, jus, vietoj jam ranką pa
duoti, išjuokiat visaip, kad nė 
ant trūkio neišsitenka važiuo
jant į darbą.

ANSONIA, CONN.
Moterų delegacija pas vyskupą.

Lietuviai katalikai ne mažai 
padėjo vargo iki pastatė sau ba
žnyčią ir inkorporavo kaipo savo 
turtą. vardu Independent 
Church. Bet dabar jau metai 
laiko kaip negauna bažnyčiai 
užtvirtinimo nuo vyskupo. Daug 
kartų maldavo, kad paskirtų lie
tuvišką kunigą, bet vyskupas nė 
girdėti nenori, mat airių vieti
niai kunigai priešingi lietuvių 
bažnyčiai. Taigi 22 d. vasario 
nutarta siųst pas vyskupą dele-

bendradarbiavęs. Pasirengė sau gaciją iš 8-nių moterėlių ir mer-

■X. * J-
aHaaiaiiM

ROCHESTER, N. Y.
Kovo 22 d. čia buvo prakal

bos, paskaitos ir deklamacijos. 
Pirmiausis kalbėjo S. Klimaitis 
apie bizni; kaip pradėjo šaukt 
nesavu balsu, net iš publikos at
siliepė, kad taip nerėktų. Ant
ras kalbėjo K. Vaivoda, kuris 
kritikavo Klimaitj ir jo klaidas. 
Kada K. Vaivoda jį sukritikavo, 
publika pradėjo rankomis ploti, 
o S. Klimaitis pradėjo prašyti 
pirmininko, kad sustabdytų. 
Vaivodai pabaigus, S. Klimaitis 
šoko vėl rėkti, bet jau publik 
pradėjo juokties ir duoti vi 
kius klausimus, kurių Klimaiti 
negalėjo išaiškinti. Trečias kai 
bėjo pirmininkas N. Juodverši 
kuris taip pat nedaugiau žino 
S. Klimaitį, bet tasai nors 
taip labai rėkė, kaip Klimai 

Tautietis.



PEABODY, MASS. 
Areštuotas "vajaunas" kata

likas.
Nesenai čia tapo areštuotas 

vienas dievuotas žmogelis, ku
ris pakėlė "vainą” su savo ”pri- 
siega," su kuria kunigas buvo 
jį surišęs amžinu moterystės ry
šiu. Tą pačią dieną areštuota ir 
daugiau katalikų, kurie lošė iš 
pinigų. Policistas užklupo jų 7, 
bet visų negalėjo suimti, tai ne- 
kurie pabėgo. Vienok ant ryto
jaus patįs atėjo ir visi tapo nu
bausti po kelis rublius. O kaip 
prakalbas surengti, tai bijo per 
brangiai kaštuosią. O prakal
bos čia butų labai reikalingos, 
kad pamokinus musų netik vy
rus, bet ir gaspadinėles, nes ir 
tos perdaug jau pradėjo rudį 
maukti. Nors saliunų čia nėra, 
bet "byro” į valias, ir nebran
gus, tik 25 kapeikos už 3 bon> 
kas, tai traukia, kaip musės me
dų. O burdingierių lovos neklo
tos, ruimai nemazgoti, drapanos 
neskalbtos ir valgyt nepadaro. 
Uždeda tau kumpį ir graužk. 
Kartais ir tą patį kumpį randi 
da nevirtą arba nekeptą, o jei
gu ir iškepa, tai nesupranti, ar 
tai mėsa, ar pas kita. Vargas 
nevedusiam žmogui, bet da di
desnis vargas gavus tokią mo- j 
terį. Taigi jus merginos apsi
žiūrėkite, nebūkit tokiomis tam- 
suolėmis, nes ir aš jau manau 
vesti. Taigi pasitaisykite, mo- 
kinkitės namų darbo, švarumo ir ! 
gerai valgyt virt. Burdingierius. 1

vičiutė ir Daujotas deklamavo 
gerai.

Ponas Šidiškis irgi kalbėjo.'A- 
pie jo kalbą gal nevertėtų nė ra
šyti, nes jis perdaug platina sin- 
dikalizmą ir tankiai užgauna so
cijalizmą. Susipratusiems dar
bininkams daro nemalonų įspū
dį. Net pats kalbėtojas Dundu
lis buvo priverstas pataisyti ši- 
diškio kalbą. Lakštingala.
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MELROSE P ARK, ILL. 
Triukšmingas susirinkimas

Kunigaikščio Algirdo D-jos 
susirinkimas 8 kovo buvo labai 
triukšmingas. Mat pirmiau bu
vo nutarta paimti "Keleivį” už 
organą, tai šitam susirinkime 
reikėjo apsvarstyti, ar nariai 
mokės, ar draugystė iš iždo. Bet 
kaip tik raštininkas perskaitė 

protokolą, tuoj mus keli karšti 
katalikai, kurie jau turėjo gana 
galvoj "benzino,” nes kitaip jie 
nemoka kalbėt, ėmė rėkti, kad 
protokolas nebūtų priimtas. Už
klausus pirmininkui kodėl, tie 
vyrukai nežino ką sakyti. Ėmė 
rėkti, buk pinigų mažai ant ba
liaus uždirbo. Visi pradėjo juo- 
kties. Tuomet vienas tamsunas 
atsistojęs pasakė, kad jis neno
rįs "Keleivio" ir pradėjo "Ke
leivį" visaip niekinti. ♦ Paskui 
ėmė niekinti ir Chicagos "Nau
jienas,” buk ir tos "bedieviš
kos.” Mat musų kaziukams kas 
tik moksliška, tai ir bedieviška. 
Atsirado keliatas tokių tamsu- 
nėlių ir kada vienas pasiprašo 
balso, ima kalbėti visi ant syk. 
Kada pirmininkas liepė kitiems 
nutilti, jie pradėjo kresėm dau
žyti ir kojom trypt. Eidami pro 
svetainę svetimtaučiai manė, 
kad čia revoliucija. Baisus kau
kimas buvo! O kas kaukė? — 
katalikai. Balsai vis girdėjosi: 
"Vyrai, nepasiduokim socijalis- 

ttams!” Jei socijalistai sumanytų 
paimti bačką alaus, tai tie vyru
kai. be abejonės, pasakytų, kad 
socijalistai "all-right!” Bet ka
da socijalistai nori apšvietą pla- 
tint, tai tamsuoliai gatavi muš- 
ties.

Vyručiai, jei nepradėsit man
dagiau elgties susirinkimuose, 
visų triukšmadarių vardai bus 
viešai paskelbti.

Organo klausimas atidėta ant 
ateinančio susirinkimo, kuris 
bus 5-tą balandžio, F. ir J. sve- 
rii*ėj. prie 23-čios ir Lake gat- 
«ių. Bus balsuojama siaptu bal
savimu. Kas kokio laikraščio 
norės, už tokį ir balsuos. Susi
pratę darbininkai privalote balo- 
suoti už darbininkišką laikraštį,, 
tai yra "Keleivį,” kuris gina mu
sų reikalus.

Ex-fcafw!!kas.

s. 
T.

BROOKLYN ,N. Y. 
* Protesto mitingas.

Kovo 24 d. vietos kriaučių u- 
nija buvo sušaukus Tautiškam 
Name viešą susirinkimą, kad iš
nešus protestą prieš tą biaurų 
bilių, kuris dabar yra įneštas 
New Yorko valstijos senatan 
Albany mieste ir reikalauja, kad 
darbininkams butų uždrausta 
vaikščiot ant pikietų laike strei
ko. Tai yra begėdiškiausis ka
pitalistų bernų pasikėsinimas 
ant darbininko laisvės. Jei tas 
bilius taptų įstatymu, tai kitas 
kapitalistų bernas legislaturoj 
įves sumanymą, kad ir streikuoi 
reikia darbininkams uždrausti.

Kalbėtojų buvo trįs, vienas 
anglas, o du lietuviai: J. Augu- 
nas ir L. Pruseika. Visi jie nu
rodinėjo to biliaus pavojingumą 
ir priminė darbininkams, kad 
vien tik socijalistai yra darbi
ninkų draugais ir laike rinkimų 
visuomet už socijalistus reikia 
balsuot, o tuomet tokių bilių ne
bus. Demokratai ir republiko- 
nai yra kapitalistų partijomis ir 
būdami valdininkais jie gina sa
vo luomos biznį.

Didžiamjam New Yorke di
džiausia bedarbė. Darbininkai 
tūkstančiais vaikščioja gatvė
mis išbadėję, peršalę ir nuplyšę. 
Negali žmogus nė praeiti gatve: 
vienas prašo cento, antras nike
lio, trečias šaukia "gelbėk ma
ne! aš sušalsiu. Nupirk man 
kavos puodelį!” Taigi iš kitur į 
New Yorką nevažiuokite, nes 
papulsite į didžiausio bado na
gus. J. Gyvonelis.

DETROIT. MICH. 
Užpuolimas ant saliuno.

Kovo 16 dieną valkatos užpuo
lė Jurgio Liskevičiaus saliuną a- 
pie 12 valandą naktį. Atėjo ke
li į saliuną ir pareikalavo pini
gų. Saliunininkui liepė pakelti 
rankas. Liskevičius nekėlė. 
Vienas bomas šovė iš revolverio 
Į Liskevičių, išlupo pinigus iš 
registerio ir pabėgo. Pribuvo 
policija, bet plėšikų jau nebuvo 
ir ligi šiolei da nesugavo. J. Lis
kevičius nuvežtas i ligonbutį. 
Daktarai sako, kad pasveiks, 
jeigu kraujas neužsinuodys.

Andai mirė Jurgis Gilius, ir
gi saliunininkas. Daktarai ne
galėjo išgydyti, nes nuo gėrimo 
viduriai buvo sugadinti.

Pereitaisun 
tiški saliuimi

pirm šimtų metų, kokia pas 
juos buvo -draugija, kokiu budu 
maistą sau gamino. Netaip bu
vo kaip dabar. Nors jie buvo 
dar laukiniai, bet jau pas juos 
buvo draugiškumas, jie visi sto
jo prieš savo priešus, o dabar 
išduoda savo brolius carams ir 
t. p. Antroj temoj kalbėjo apie 
darbininkų padėjimą Amerikoj. 
Ant užklausimo: "Ką kun. Lau
kaitis gero padarė durnoj?” At
šokę: "Kun. Laukaitis, nors ge
ras politikierius, nemokėjo pa
slėpt juodų kunigų darbų 
m., ėmė ir iškėlė visus jų 
belius.
dresnis, 
kunigų

Yčas jau kur-kas 
šis norėjo paslėpt 
politiką.”

1905 
dar- 
gud- 
visą

Dilgė.

kai” susirinkę nutarė neit pas jį rus. O kokia iš to nauda? Bač- ;cijalistai ir ko jie reikalauja, šį 
dėlto, kad anąsyk juos per pa
mokslą išvadino "sviniomis,” 
"bydlais” ir t.t. Iš lietuvių ir 
pirma nedaug ėjo, bet kaip da
bar suvis nedirba, pinigų nėra, 
tai buvo kelios tik davatkėlės.
Taigi išvažiuodamas pasakė: 
"Aš atvažiuosiu po Velykų, kaip 
gerai dirbs, tai ateis daugiau 
ir duos daugiau.” Tai matote. 
exeteriečiai, kas jam rupi; ne 
jūsų dūšių išganymas, bet savo 
kišeniaus pripildymas,

Exeterietis.

iI kūtės jie niekad neparsitraukia. 
Pažiūrėkim, kaip musų katalikai 
su tautiečiais darbuojasi. Ko
vo 22 d. buvo Juozo varduvės, 
kuriose buvo kelios bačkos a- 
laus ir keli galionai degtinės. Su
sirinko būrys vyrų, apsėdo ap
linkui, bačkutę pasistatė vidu
ry ir kad traukė, tai traukė 
"Duokim garbę ant augštybių 
Jėzui mieliausiam.” Buvo toje 
kompanijoj ir kelios lietuvaitės.

Sarmata!
Dulginikų Zygmantas.

. ....................................................................
Į — “V J.v . o/

dalyką drg. Perkūnas puikiai ir 
aiškiai išaiškino, kas visiems la
bai patiko, nes aiškiai pamatė, 
kas yra tie socijalistai ir ko jie 
nork Aukų surinkta 3 dol. su 
centais lėšų padengimui.

Ditkevičius.

du

nes leituviai čia nėra taip su
fanatizuoti, kaip kitur; nors jie 
katalikai, bet skaito pirmeiviš
kus laikraščius, o katalikiškus 
vadina šlamštais. Girdi, nė juo
se teisybės, nė baikų; tik mulki
na žmones savo stebuklais.

P. Grigaliūnas.

SPR1NGFIELD, ILL.
Kovo 15 d. L. S. S. X-to rajo

no maršruto buvo prakalbos. 
Kalbėjo drg. T. L. Dundulis. 
Beto da buvo deklamacijos, mo
nologai ir dainos. Drg. Dundulis 
pirmam atvėjuje kalbėjo nuo 
priešistoriško žmogaus gyveni
mo ir ligi šių dienų tvarkai. Nu
peikė šiandieninį surėdymą ir 
ragino rašytis prie socijalistų.

Antram atvėjuje kritikavo 
religiją. Gal pirmu syk buvo 
tiek daug jaunų deklamatorių 
ant scenos. Jiem da visiem rei-Į 
kia daug lavinties.

Kovo 1 d. buvo balsuotojų už- 
sirašvmas. Balsavimas bus ar 
panaikinti saliunus, arba palik
ti taip, kaip dabar yra svaigalai 
pardavinėjami. Moterų užsire
gistravo 10,000, tame skaitliuie 
viena randasi senukė net 98 me
tų. Balsavimas atsibus balan
džio 7 dieną. Miesto valdinin
kai mano, kad didžiuma moterų 
balsuos prieš saliunus. žiūrė
sim, ar liks Springfield "sau
sas.” Apie pasekmes "Keleivio” 
skaitytojams pranešiu vėliau.

Švendras.

Detroit, Mich.
narni tautiški socijalistai, kurie 
atskilo nuo 116-tos kuopos ir su
sitvėrė naują kuopą, 8 d. kovo 
jau antru kartu bandė užkenkti 
senajai kuopai, parengdami tą 
pačią dieną diskusijas. Andai 
jie buvo parengę tą pačią dieną 
kruvinojo nedėldienio paminėji
mą. J. Mažiukas.

Taip vadi-MINERSV1LLE, PA. 
Supiaustė žmogų.

Gavę "pėdę,” 11 d. kovo 
tautiečiai užėjo saliunan grįž-
damu iš darbo išsigert. Beger- 
damu susipyko ir A. B. peiliu su
piaustė V. G—staitį. Daktaras 
turėjo net 10 vietų jo galvoj su
siūti. Visai nebūtų stebėtina, 
jei taip butų pasielgę parapijo
nai, bet dabar laisvamaniai vie
nos draugijos nariai ir užpuoli
kas pats tos dr-jos sekretorius. 
Vyrai, negražu taip elgties. Jus 
darot sarmatą visiems laisvama
niams, o ypač^savo draugijai.

Senas Singeils.

CLEVELAND, OHIO.
"Laisvės” No. 19 pasakyta, 

kad "lietuvių yra čia apie 6,000.” 
Priešintis tai skaitlinei butų be
reikalinga, kadangi kiekvienas 
gali lengvai suprasti, jog atsa
kančią skaitlinę padary ti netik 
sunku, bet ir stačiai negalima.

Reikia pakalbėti apie musų 
inteligentiją. Vargu rastum čia 
profesionalinį inteligentą, išsky
rus kun. K. ir parapijos mokyk
los mokytoją p. G. Bet pastara
sis bemokindamas vaikus vie- 

I nam iš jų buvo ranką išsukęs. 
Taigi varde lietuvių "tautos” 
drąsiai galima patarti tokiems 
geriau ravus kasti, negu vaikai 
mokinti. Nė daktaro, nė advo
kato savo pas mus visai nėra. 
Priėjus reikalui noroms-neno- 
roms turi peržengti principą 
"tautiečiai pas savąjį.” Su pra
kalbom irgi tas pats. Kada so
cijalistai jas rengia, kalbėtoją 
turi iš kitur kviesti.

Draugijų, kaip bažnytinių, 
taip ir laisvų netrūksta. Joms 
vadovauja daugiau prasilavinę 
savamoksliai inteligentai. Vai
dų netrūksta.

Iš laikraščių pareina daugiau
sia pirmeiviškų: "Keleivis,” 
"Kova,” "Laisvė” ir "Pirmyn.

Nežiūrint visų kliūčių L. S. S. 
3 kuopa veikia kultūros ir ap- 
švietos dirvoje daugiau už vi
sas kitas draugijas. Jau lošė 
teatrą, surengė prakalbas ir pa
aukavo polititiškiems kanki- 
iams $5.00. Greitoj ateitije ren
giasi sulošti "žmonės” ir "Musų 
Gerasis" ir surengti prakalbas; 
kalbėsiąs F. J. Bagočius. Rei
kia pažymėti, kad pastaruoju 
laiku prie L. S. S. 3 kuopos pra
dėjo rašyties moterįs ir mergi
nos. Tik gaila, kad nesutveria 
maišyto choro. Rodos, spėkų 
butų užtektinai.

Neprošalį butų užsiminti ir 
apie "Mirtos chorą.” Su kuriais 
tik kalbėjau choro nariais, visi 
kaip vienas sakė, kad virš pami
nėtas "choras" esąs "Dailės, Mu
zikos ir Apsivedimo Choras!"

HERRIN, ILL.
Epidemija tarp lietuvių.

Musų miestelije labai serga ir 
miršta maži vaikučiai. Yra net 
visos šeimynos valdžios uždary
tos ir neišleidžiamos nė į darbą. 
Ta epidemija daugiausia išsipla
tinus tarp lietuvių.

Ir da biaurus pas lietuvius yra 
■ paprotys prisigėrus šaukti ožio 
balsais, kad net sienos dreba, iš 
ko kitų tautų žmonės labai pasi
piktina. Prašyčiau nors draugų 

i socijalistų susilaikyt nuo to rau- 
galo. Męs, draugai, turim duoti 
visuomenei gražų pavyzdį, o ne
gerti išvien su tamsuoliais. Tas 
ciaro mums gėdą.

Liaudies mylėtojas.

Waukegan, I1L — 15 kovo L. 
S. M. draugija parengė prakal
bas, kalbėjo "Šakės” leidėjas ant 
2-jų temų: apie inkviziciją ir 
perkratinėjo bibliją. Nors tą 

pačią dieną buvo kunigų misi
jos, bet didesnė žmonių dalis 

atėjo pasiklausyt prakalbų, kur 
buvo prosinami kunigai. Prakal
bos žmonėms patiko.

Avinėlis nekaltasis.

Oelwein, Ia. — Vienas airys 
darbininkas čia tiek prisigėrė, 
kad grįždamas namo pargriuvo 
ant gelžkelio bėgių ir užmigo. 
Atbėgo traukinys ir sutrynė tą 

Ižmogų kaip slieką. Lai bus tas 
pamokinimu ir lietuviams, prie 
ko gėrimas priveda.

J. Akelaitis.

Philadelphia,Pa. — 10 kovo 
kun. A. Milukas apleido Phila- 
delphiją, taigi ir šv. Jurgio pa
rapiją. Jo priešai krikštauja iš 
džiaugsmo, jo draugai nusiminę. 
Bet nėra ko džiaugties ir nėra 
ko liūdėti, nes jo vitą užims ki
tas kunigas. K. V—skas.TERRE HAUTE, IND. 

Streikas.
Čia iškilo gatvekarių darbi

ninkų streikas. Kovo 14 d. 8 va
landą vakare risi unijistai atsi
sakė nuo darbo, reikalaudami 
didesnės mokesties.- Jų vietas 
užėmė streiklaužiai. ir neprigu- 
lintieji prie unijos motdtmonai 
ir konduktoriai.

Bet neilgai jiems sekėsi. Mi
nia prijautė streikieriams. su
daužė daugybę gatvekarių ir iš
daužė stoties langus. Dabar 
gatvekariai važinėja’, bet jais 
nieks nesinaudoja. Kiekvienam 
kare važiuoja du policistai ir 
konduktorius, žinoma, streiklau
žys. Vėliaus pranešiu daugiau.

Meilės Neragavęs.

COLINSVILLE, ILL.
Musų lietuvaitės pradėjo ap

leist angliakasius, nes joms Chi
cagos vėjas kvepia. Tenai jos nu
mykusios persistato save augšto 
mokslo esančios. Vieni juokai.

"Lietuvos” 11 num. radau net 
paveikslą patalpintą p-lės L., 

kuri sakosi pabaigus "High 
School” Collinsvillėj, o dabar 
"eina ant advokato." -Kaip man 
žinoma, tai toji L. J. vos tik bai
gė katalikišką pradinę mokslai- 
nę. Dirbo mažam ofise 7 metus, 
potam išvažiavo į Chicagą, nes 
jai mainieriukai nepatiko. (O 
kodėl gi mergina negali išva- 
žinot, jeigu jai tenai nepatiko 
Rd.) Pagirtina, jei musų lietu
vaitė nori pasiekti savo tikslą, 
tik jau nereikia taip save augš- 
tinti. Teisybę mylintis.

Norwood, Mass. — 16 kovo 
kalbėjo čia drg. A. Baranaus
kas. Kalba tęsėsi apie 3 valan
das. Kalbėtojas aiškiai nurodė, 
kad vien tik per socijalizmą 
žmonija galės pasiliuosuoti iš 

po kapitalizmo jungo. Oželis.

ADAMSON, OKLA. 
Kunigui biznis nepasisekė. 

Muštynės.
Kovo 11 dieną atsibeldė čionai 

koks tai piemuo iš Illinois vals
tijos aveles apkirpti, nes mat 
jau pavasaris. Kadangi čia mu
sų katalikai neturi bažnyčios, 
tai vargšas bandė sutverti para
piją ir statyt bažnyčią, bet ne
pavyko, nes kaip tik pasakė, kad 
vyskupui aprašyt, vienas iš pub
likos pasakė: "Męs nenorim vy
skupui aprašyt, nes vyskupas 
tuoj padaro savo bizniui štorą.” 
Kunigas klausia: "Ar tu man 
gali pasakyti, kur taip atsitiko ?” 
žmogus tuoj kunigui atkirto: 
"Taip buvo Scrantone, Pa., ir 
Shenandoah, Pa.” Kunigas ma
tydamas, kad to jau nepaslėpsi, 
pradėjo meluot. Girdi, aš jums 
pasakysiu, kodėl ten taip buvo. 
Girdi, reikia saugotis žydų ga- 
zietų, kaip tai "Keleivio.” "Lai
svės,” Kovos” ir "Saulės,” nes 
minėti laikraščiai tenai sukėlė 
nesmagumus. Ir liepė saugoties 
bedievių ir socijalistų, nes tai 
esą tikri vilkai. Socijalistai "iš
plėšia jūsų tikėjimą ir dūšias
prapuldo.”

Socijalistai, kaip socijalistai, 
ale toks piemuo tai ištikrųjų 
primena vilką avies kaili j e. Kal
damas tamsunėliams apie jų dū
šias ir dangų, apie kuri nė jis 
pats nieko nežino, žiuri kad tik 
daugiau prisilupti pinigų. Nė 
žmonių dūšios jam rupi, bet jų 
doleriai.

Gi dievuoti musų katalikai 
dagirdę, kad atvažiuoja dūšių 
ganytojas, sumanė daugiaus 
"griešyt.”

Kovo 10 d. nutarė eit pas kai
myną gerai išsigerti. Nors šioj 
valstijoj nėra svaiginančių gė
rimų, betgi parsitraukia iš kitur, 
o daugiausia prisidirba namie. 
Nors nekoks tai gėrimas, bet 
visgi žmogų apsvaigina. Taigi 
begeriant kilo muštynės lietu
vių su anglais. Lietuviai savo 
priešus pergalėjo. Buvo naudo
ta ir ginklai: kirvis, spatas, pei
liai ir šautuvai. Du anglai tapo 
smarkiai apmušta ir vienas jau 
mirė 1 kovo, o kitas nėra vilties, 
kad išgis, nes peiliu 
viduriai. Kaltininkai 
gauti, kiti išbėgo.

Darbai šiuom kartu 
! stojo. Užsidarė visos 
'ir nežinia kada pradės

i

etais du musų tau- 
inkai. Mot. Bar

kauskas ir P. Melnikaitis. parda
vė saliunus ir išvažiavo ant far- 
mų. bijodami mirties, nes dakta
rai buvo pasakę, kad neilgai jie 
gyvens ant svieto, jei nepames 
saliunų. Savo saliuną turėda
mas žmogus gali gert iki galas 
pareina.

Didelės laisvamanių prakalbos 
atsibus Verbų Nedėldienį. Kal
bės M. Mockus ant dviejų temų: 
1) "Dėlko Jėzus jojo ant asilo,” 
ir 2) "Kas dabar jodinėja ant 
(dvikojų) asilų.” Pertraukose 
"kunigas Bimba” sakys "pamo
kslą.” Prakalbos bus Lukonovs- 
kio salėje, kertėj Chene ir Har- 
per gatvių, 5 d. balandžio, 7 vai. 
vakare. F. Bedievis.

subadyti 
vieni su-

visai su- 
kasyklos 
dirbt.

M. šurmaitis.

i

Herrin, III. — 10 kovo čia bu
vo X-to L. S. S. rajono pareng
tos prakalbos; kalbėjo drg. Dun
dulis. Kalba buvo gera, bet 

žmonių neužinteresavo. Dau
gelis ir pabaigos nelaukėm

J. Adomaitis.

Clinton, Ind. — čia yra apie 
20 kasyklų, nekuriose dirbama 
kasdiena, o kitose po 2—3 die
nas i savaitę, todėl darbas čia 
sunku gauti. Lietuvių čia pusė
tinas būrelis. J. Stanislovaitis.

RACINE. WIS.
Lietuvos Brolių D-ja 15 kovo 

parengė prakalbas Union sve
tainėj. Kalbėjo A. Montvidas iš Tik gaila, kad šią žiemą jisai 
Chicagos. Pirmu kartu kalbė
jo apie mokslą ir girtuoklystę: sivedimų nebuvo.
nurodė girtuoklystės kenksmin
gumą. Antru kartu kalbėjo a- 
pie draugijų skirtumą. Nurodė, 
katros draugijos yra geriausios 
— tai yra laisvos draugijos. Pu- 

i blikos buvo susirinkę apie 1-50 
Į ypatų. Visi ramiai klausėsi, 
tik vienas girtuoklis buvo pra
dėjęs kelti triukšmą, bet tapo 
prašalintas iš svetainės. Nau
jų narių prisirašė 11. Užrašy-, 
ta keli laikraščiai ir paduoda ke- 
liatas knygelių. Draugystė dė
kinga kalbėtojui už geras pra
kalbas. Martinas Kaupas.

labai nerangiai veikia, net ir ap-
KAS MUMS

RAbOMA
Auburn, III. — 17 kovo čia bu

vo X rajono parengtos prakal
bs. Kalbėjo drg. T. Dundulis 
ir vietinis T. Šimkus. Prakal
bs buvo geros. F. R.

' Musų tautiškieji veikėjai dar 
neatsipeikėjo nuo pareitų metų. 
Galas čia buvo atnešęs drg. Mi-

Į chelsoną su prakalba. Nors mu- : 
su patrijotai, rodos, visi išvieno 
laikėsi prieš kalbėtoją, tečiaus 
neatsilaikė ir vienas gavo skilvio 
skaudėjimą, kitas gerklės, o da 
vienas bekoliodamas socijalistus 

; kažin kaip tai įsimylėjo į maža- 
I metę mergaitę, nors pats turi 
žilus paausius. Kuomet tėvai j 
nepavelijo toliau sėbrauti su ja,! 
tai neva ką-tai baugydamas tas 
patrijotas sušaudė savo skver
nus iš revolverio. Andrejevas

I
Woodlawn. Pa. — Darbai da- 

. bar eina gerai, dieną ir naktį, 
tik reikia baisiai sunkiai dirbti 
ir ilgas valandas. Uždarbiai ne- 

j geriausi, bet per ilgas darbo va
landas ant pragyvenimo galima 
užsidirbti. Lietuvių čia yra 5 
šeimynos. Woodlawnietis.

Pittsburgh, Pa. — Darbai pas 
mus vis da neina gerai ir naujai 
atvažiavę negauna darbo.

J. Rudis.

CHICAGOS JURGIŲ 
PROTESTAS.

Męs, žemiau pasirašę Jurgiai, 
turime tvirtą persitikrinimą, 
kad musų vardai, "Jurgis,” tu
ri lygias tiesas, kaip ir kiekvie
nas kitas žmogaus vardas.

Bet kad tūli rašytojai ir kal
bėtojai pavertė musų vardą į 
piktžodį, pratina visuomenę po 
musų vardu "Jurgis” suprast 
girtuoklius ir tamsuolius, vienu 
žodžiu, musų vardą pavertė į 
keiksmažodį,

Todėl męs, "Jurgiai,” negali
me toliaus klausyti tos paniekos 
ir protestuojame prieš rašyto
jus ir kalbėtojug, kurie pavergė 
musų vardą "Jurgį.”

Jurgis Petravičius, 
Jurgis Puzinas, 
Jurgis Glemza.
Jurgs Baronas, 
Jurgis Matukas. 
Jurgis Valiutas, 
Jurgis Neviackas, 
Jurgis Baltrūnas, 
Jurgis Ambrazas, 
Jurgis Butkus, 
Jurgis Stomkus. 
Jurgis Stiklis, 
Jurgis 
Jurgis 
Jurgis 
Jurgis

Fitchburg, Mass. — 21 kovo 
buvo parengtas vakarėlis. Kal
bėjosi Maikis su tėvu ir "Džian 
Bamba" pasakė "spyčių.” Išė
jo gerai ir žmonėms labai pati
ko. Paskui buvo šokiai. Ant 
rytojaus buvo diskusijos, temo
je, ar socijalistai užsipuldinėja 
ant kunigų. Klausimas gvilden
ta labai ilgai ir da nepabaigta, 
bet publika balsų didžiuma pri
pažino socijalistams tiesą.

Bedievis.

; LEWIST0N, ME.
Kovo 15 d. buvo L. S. S. 105 

, kp. mitingas, galima sakyt, tru- 
kšmingiausis kaip minėtoji kuo
pa gyvuoja. Organizatoriui a- 
tidarant mitingą pradėta dviejų 
vyrukų liarmas kelti. Tais vy
rukais yra tos pat k-pos nariai, 
kurie kožnam mitinge vis būna 
prisigėrę. Tai Jonas L—kas ir 
Adomas J- 
pos nariai matydami, kad kito
kio išėjimo nėra, nutarė, kad 
jeigu jie bus patėmyti vėl girti 
ant susirinkimų ar šiaip, bus 
pėrsergėti, toliaus suspenduoti, 
o trečiu sykiu išbraukti iš kuo
pos. Tam sumanymui daugiau
sia priešinos J. L—kas su A. 
J—čiu. Visa gerkle šaukė, kad 
tokis kuopos nutarimas esąs ”at- 
žagareiviškas,” nes varžąs ypa- 
tos 'laisvę” ir netolimoj ateitij 
iš 105 kuopos liksią tik trįs na
riai. Pamatysim. Sigel-Tsudi.

Tai Jonas L
—čius. Kiltesni kuo-

i

DEKALB. ILL.
Musų miestelio dievobaimin

gi lietuviai įgijo vietą senam 
dievuliui garbint, vienok bačku
čių tuštinimas netik nesiliovė, 
bet da pasidaugino.* Prie kiek
vienos progos parsiveža kelias 
bačkutes rudžio ir prisimaukę 
paskui ant visų keturių eina. O 
socijalistus keikia sakydami, 
kad jie griauja bažnyčias ir dir
btuvę nori sugriauti. Aš duo
čiau jiems patarimą liauties tas 
bačkutes tuštinus, o pasiteirau
ti, kas tie socijalistai yra. Ge
riau butų, kad užsirašytumet 

"Keleivį,” darbininkų apginėją, 
negu menką savo protą ir svei
katą

LOWELL, MASS. 
Prakalbos.

Kovo 22 d. čia buvo pareng
tos L. S. S. 203-čios kuopos pra
kalbos. Kalbėjo drg. Perkūnas. 
Publikos buvo pilna svetainė. 
Prakalbos visiems labai patiko. 
Po prakalbų buvo klausimai ir 
visiems aiškiai atsakyta. Vis
kas

LAWRENCE, MASS. 
Prakalbos.

Kovo 19 d. L. S. S. 64 kuopa 
parengė prakalbas. Kalbėjo drg. 
A. Baranauskas, žmonių buvo 
mažai. Mat kitiems vis da ge
riau smuklėj apšvietą semt, ne
gu iš prakalbų. Kiti vėl bijo, 
lmd... kalbėtojas socijalistas. 
Kaip laike streiko, tai nebijotų, 
kad kalbėtojas butų iš pragaro 
pats liciperius, o po streiko bijo 
socijalistų, kaip tas žydas "šven
tinto” vandens.

Drg. Baranauskas pirmoj te
moj kalbėjo apie darbininkų pa
dėjimą Lietuvoj ir abelnai visoj

ST. LOUIS, MO.
Kovo 11 d. «a buvo L. S. 

kuopos prakalbos. Kalbėjo 
L. Dundulis iš Denvillės apie iš-
dirbystės perviršį' puikiai nuro
dė šiandieninės bedarbės prie
žastį, kas yra tautiečiai ir kaip 
jie pasisavina socijalistų gerus 
darbus etc. Tokia rimta kalba 
daug pamokina liaudį, kurios 
vienok buvo neperdaugiausia, 
bet visi gražiai užsilaikė, kas Rusijoj; priminė taipgi iš isto 
liudija, jog kalba patiko. Palie- rijos, kaip musų bočiai gyveno

užsibaigė gerai.
J. Kuzbarskis.

skandinat bačkutėse.
Bačkos spinka.

GARDNER, MASS. 
Katalikų varduvės.

Gardnerio katalikai pralenkė 
socijalistus. Kągi socijalistai 

___ ,________ T ____ ______gero nuveikia? Rengia koncer- 
atsilanldus jam 18 kovo, "potia- tus, diskusijas, prakalbas, teat-

EXETER, N. H.
Paprastai atvažiuoja čionais 

iš Našvės dvasiškis išklausyt 
lenkų ir lietuvių išpažintį. Bet

W. LYNN, MASS. 
Drg. Perkūno prakalba.

Nedėlioję, 15 d. kovo vietinė 
L S. S. 61 kuopos buvo prakal
bos, kur kalbėjo drg. J. Perkū
nas. Pirmu kartu aiškino sun
kų darbininkų gyvenimą ir to 
sunkumo priežastis. Nurodė 
gėrimo kenksmingumą, taip pat 
ir rūkymo, ragino visus mesti tą 
biaurų paprotį; merginoms pa
tarė niekados netekėti už tokių 
vyrų, kurie myli gėrimus. Ant
ra kalba buvo: Kas yra tie so-

Racine, Wis. — šiomis dieno
mis čia buvo toks atsitikimas: 
V. P—mas parėjo vakare girtas 
namo ir pamatęs, kad pati jau 
miega, nuėjo pas švogerką. Ka
da pradėjo jie tenai šlamėti, pa
budo pati ir pasidarė skandalas. 
Pati nubėgo pas kaimyną B. ir 
išpasakojo jam visą atsitikimą, 
o šis dabar išpliauškė tai visam 
miestui. Už tą išpasakojimą V. 
P—mas patraukė B į teismą.

A. S.

Minden, W. V. — Kovo 22 cL 
čia susitvėrė lietuvių socijalis- 
tų kuopa iš 11 narių ir ketina 
darbuoties, kad ir kitus lietu* 
vius suagitavus. Gal ir pasiseks,

Mačis, 
Bauras, 
Guzaitis, 
Briedis.



4 KELEIVIS

Delko mes čiav

gyvenam?
Inkstai ir jų

ponas
(

Pasitaikė kartą, kad du 
inkstu, kuriuodu ilgus me
tus lyg kokiu darbo arkliu 
nuolatai dirbusiu buvo. Li
mai sustojo dirbusiu. Pir
mas inkstas prabilo:

"Aš jau vos bestengiu tą 
daugybę druskos ir saliet
ros nutraukti, kraujas jau 
per mierą jais sūdytas ir aš 
matau, jog ir tu pradedi re
gimai pasilpti."

"Berods." atsakė antras 
inkstas, "tas vyras, kuriam 
mudu dirbava, ėda vien la
šinius bei kumpius, o nuo ta
da. kada dr. Wiley boraksą 
užgynė naudoti užlaikymui 
mėsos nuo pagedimo, imama 
daugiaus druskos ir saliet
ros, ir dėlto mudu taip pa- 
silpnino. Vakar buvo saliet
ra taip stipri, jog vieną ma
no trubelių sudraskė, kuri 
tada baisiai kraujavo. Po
nas labai išsigando ir ėjo 
pas gydytoją. Gydytojas 
nesakė nei žodžio, kad pa
liauti] kumpius valgęs, bet 
davė receptą, kurs S1.40 kaš
tavo. Buvo tai rakštis kali- 
um ir digitalis infusion. o to
jo paragavęs, drebėjau lyg 
lapas nuo vėjo.”

"Ir aš atjaučiau tos pra
gariškos medžiagos." tarė 
pirmas inkstas. "Turėjau 
daugybę druskos ir salietros 
užėmęs ir lygiai norėjau 
bandyti, kaip tai perleisti, 
kada rukštasis kalium ir di
gitalis mane nutvėrė. Ma
ne apėmė svaigulys ir norė
damas mažumą šviesos nu
siųsti i pono proto tamsybę, 
padaviau skausmo jausmą į 
jo smegenis."

"Taip ir aš dariau.” atsa
kė antras inkstas. "Bet ir 
tai nieko negelbėjo, nes jis 
nusiuntė šmotą morfiumo, 

vienodumui tarpe draugijos įdant skausmą numalšintų, 
kliasų, randasi nevienodu
mas ekonomiškas, o pikto 
šaknis gludi privatiškoj 
nuosavybėj.’ Kad panaikint 
visas mašinerijas nešančias 
skurdą ir nelaimes žmonijai, 
reikia pakeisti privatišką 
nuosavybę visuomeniškąją.

Tas pats yra ir su klausi
mu: Dėlko kūdikiai gimsta 
su tokiu skausmu savo moti
nos ir auga didžiausiems 
vargams? Panaikinkim pri
vatišką nuosavybę, tada visi 
gims džiaugsmui.

Taip pat yra ir su klausi
mu šiuo: Dėlko didesnė pu
sė kūdikių, atėjusių Į ši pa
saulį per tokį skausmą mir
šta savo kūdikystėj? Dėl
ko jie gimsta ir dėlko gyve
na? Šis klausimas rišasi su 
pirmuoju klausimu. Gimi
mas yra betikslis, tai — ap
sireiškimas medegos keiti
mosi judėjimo ir visų gims
tančių yra vienodas pašau
kimas; bet kad užgimę pa
sijunta nevienodose aplinky
bėse, tai yra kitas dalykas, 
priklausantis nuo neteisingo 
draugijinio surėdymo. Ir 
dabartinės draugijos siste
mos, kuri stovi ant pamato 
konkurencijos, simuliacijos, 
ant stichiško varžymosi, kad 
tik kaip pragyventi svetimu 
triusu, Ii būt kitaip; vi
suomet vieni turi gyventi, 
kad išgerti visus gyvenimo 
kartumus — pernešti visas 
nelaimės dėl kitų laimės, 
komforto, saldumų. Dabar
tinis visos žmonijos surėdy
mas yra antropofagiškas! 
Jis tinka ne civilizuotiems 
žmonėms, bet barbarams.

B. Krasauckas.

štai kaip aš manau apie 
ši klausimą: gyvenimas — 
absurdas, ir męs gyvenam 
ne dėlto, kad verta gyventi, 
o dėlto, kad negalim ne
gyventi : todėl kad ant musų 
gamta yra pilna, absoliutiš
ka valdonė, o taipgi ir ant 
visos gyvosios materijos šio
je srytije. Jos uždaviniu y- 
ra nuolatinis materijos kei
timas ir ji atlikdama savo 
uždavinį, galima sakyt, daro 
fiziškai-chemiškus bandy
mus; o kad męs netaptume 
tos amžinos materijalinės 
revoliucijos priešais. t. y. 
kad neatsisakytum nuo gy
venimo, ji stato visokias žai- 
sles priekin musų gyvenimo 
ir bebovydama. berodydama 
mums visokias laimes ir 
komfortus gyvenimo prive
da mus prie savo tikslo — 
myrio, kuomet mus vietoje 
lieka jauni vaikai. Musų 
gyvenimas tokiuo budu yra 
patarnavimu fiziškai-che- 
miškam persikeitimui mate
rijos iš vieno pavydalo i ki
tą: ir todėl gyvenimas, žiū
rint iš musų atžvilgio, yra 
tuščias, tetikslis!

Antras klausimas: Dėlko 
keliatas žmonių turi visko 
perdaug, o milijonai turi 
permažai? Dėlto, kad mili
jonai žmonių yra įstatymiš
ku budu apvagiami. expro- 
prijuojami nedaugelio žmo
nių industrijoje. Ir čia yra 
ekonomiškai istoriška prie
žastis. kurią gimdo nelygy
bė draugijoj. Viena pusė y- 
ra gabi apvogti arba spėka 
užgrėbti svetimo triūso vai
sius, o kita pagaminimui 
turtų tinkanti, bet kaip ap
sigint nuo išnaudotojų, ne- 
sugebė ir da nesugebia. Ir 
tiktai ačiū psichologijos ne-

"Dangau ir žeme. kas 
tai?”

Tačiaus ir dabar pradėjo 
jis savo darbą, pradėjo gert 
cikoriją, o šitai sutirpus ir 
kaduogių aliejui ir da dau- 1 
giaus salietros išėjus, pasa
kė jis inkstams, kas dar at
eis. Tada bėdžių inkstu de
javo ir vaitojo: "Kaip ilgai 
dar. kaip ilgai?"

Vos tų pilių turinys inks
tus pasiekė, parėjo naujos 
pilės į skilvi. "Pareis dar 
daugiau." šaukė skilvis, ir 
svaigstančiuoju ir svyruo
jančiu inkstu gavo persitik
rinti. kad jiedu galą savo 
yra jau atsiekusiu. At
sirado inkstų užsidegimas, 
juodu nebgalėjo gelbėti ir 
prasidėjo galas. Ponas pa
mažu susmuko ir gavęs 
Brighto ligą daug skausmų 
kentėjęs mirė. Jis niekad 
nepatyrė, kodėl jo inkstai 
paliovė dirbę.

D-ras G. Scheckliess.

"Biaurus šmei=
žinias.”

Kada kraujas tą prakeiktą
ją medžiagą atgabeno, ma
čiau baltuosius kraujo kris
lelius svyruojant ir pasilps- 
tant. Vienas jų tarė: — Aš 
jaučiu, lyg butų man kas su 
lazda per galvą kirtęs. Aš 
negalėčiau nei pastipusio 
karštligės diegą nuveikti, 
jeigu koks ateitų, o jei tas 
dar stiprus butų, galėčiau 
savo testamentą daryti.—” 

”0 ponas taipojau,” pridė
jo pirmas inkstas.

Apgailėtinuoju persidir
busiuoju inkstu pradėjo iš 
nauja ištikimai savo prie
dermę pildyti: bet veltui, 
juodu nestengė pataisyti, 
kas buvo sugadinta.

Dabar pradėjo ir kraujas 
priešinties:

”Aš dabar jau tris kartus 
šią druskos ir salietros naš
tą per kūną vilkau, o pirm 
kokių 10 minutų parėjo nau
jas šmotas i pilvą ir prie to 
daugybė aštrios grybų sriu
bos. Jeigu judu man tos 
naštos neatimate, kaip tai 
judviejų priedermė, tai ne
galiu skilviui padėti.”

"Skilvis tegali pasikarti." 
atsakė inkstu. "Jeigu jis ne
gana proto turi tą velnio 
medžiagą vėl išduoti, tai te
gul varginas."

"Ką jis veiks?” tarė krau
jas. ”Kreosotas, kursai ra
kinant Į kumpį Įėjo, bėdnąjį 
skilvį suparaližiavo."

"Taip,” tarė inkstu, "ban
dysime susirišimą atsiekti 

■ su centro valdyba ir matysi- 
! me. ar senasis pasiutęs po
nas nesumažins savo riji
mą.”

Ir jie siuntė ligos užpuoli. 
Ponas, pilnas ligos lyg koks 
šuva, turėjo į lovą atsigulti 
ir pas gydytoją siųsti.

"Turiu išgąstingą skaus
mą inkstuose,” skundės ji
sai.

"Mano inkstų pilės pagel
bės,” linksmino gydytojas ir 

nedau- davė ligoniui pilių nuryti.
’ Joms i skilvi nukritus, su-

5 iš jų republikonai, 8 j riko senasis, pasilpęs veikė- 
demokratai. jas:

i

13 valdininkų kalėjime.
Jersev Citv, N. J. — Už 

susukimą balsų 13 rinkimų j 
tvarkymo valdininkų paso-Į 
dinta kalėjiman. ne mažiau j 
kaip 18 mėnesių ir i 
giau, kaip 3 metams kiekvie- į 
nas. F .....—---------

respondentas "begėdiškai meluo
ja."

Vyrai! Laikas jau iš to ginčų 
purvyno išbristi. Kritikos mums 
reikia da daugiau ir da aštres
nės. Gal tik aštri kritika mus 
išmokytų būti žmoniškesniais.

Negeistinas.

Byla Detroito Katalikų 
su Socijalistais.

ANTRAS UŽPUOLIMAS ANT SOCIJALISTU.

Laikraščiai 
Nesipeša.

(Feljetonėlis.)

Sumuštas K. Tamašunas.

Su nedaaugusiais musų "vei
kėjais” tikra bėda. Išėjęs toks 
"veikėjas" ant pagrindų ir atsi
stojęs kaip mumija, bijodamas 
ir ranką pajudinti, atpasakos ei
les. arba lošime savo rolę, ir ne
gali jo kritikuot. Parašys ko
respondentas. kad negerai lošė 
arba deklamavo, tai taip ir pa
sipils protestai: "Koresponden
tas begėdiškai meluoja!” 
biaurus šmeižimas!” ir t.t.

Tiesa, kartais gali ir korepon- 
dentas neteisingai parašyti. Bet 
neteisybė gali būt tiktai tuomet, 
kada jis deklamatorių arba lo
šėją išgiria. Nes profesijona- 
liški artistai ir tai daugiau esti 
peikiami, negu giriami, o ką jau 
kalbėt apie mūsiškius teatro mė
gėjus. kuriems išėjus ant pa
grindų iš baimė tankiai ir balsas 
užkimšta! pie tinkamą lašimą 
čia jau negali būt nė kalbos. Ra
šančiam šį straipsnelį teko ma
tyti jau nemažiau, kaip 200 per- 
statvmu ir tai tokiuose kulturiš-

I kuose lietuvių centruose, kaip 
Brooklynas. Bostonas. \Vaterou- 
ry. Shenandoah. Philadelphia ir 

• kt.. o niekur neišėjo be ydų.
Mėgėjas ir negali taip lošti, 

kaip reikia, kad ir gabiausias jis 
butų. Todėl kritikai čia visuo- 

l met yra darbo ir jei lošimas kri
tikuojamas musų mėgėjai turė
tų ne pykti, bet būti dėkingi kri
tikui. kuris visuomet beveik pa
sako teisybę, kada nurodo tru
kumus.

Pas anglus yra jau gerai išsi
lavinusių artistų, ir tai kaip jie 
kritikuojami! Vienok jų artis
tai nerašo į laikraščius protestų, 
šaukdami: "Tai biaurus šmeiži- 

1 mas!” "Kritikas pats nieko ne
supranta!” arba tam panašiai. 
Pas juos kritika skaitoma pamo
kinimu. Pas mus gi — šmeiži
mui. Tai jau naturališkas tam- 
suno ir nežinojimo apsireiški
mas. Niekas taip tamsų žmogų 
neužgauna, kaip nurodymas jo 
klaidos . Kirsk jam per ausį, o 
jis taip neužpyks, kaip kad pa
sakytum. jog jis ko nors nežino:

Taip yra su musų teatrinin
kais. koncertininkais. ir taip y- 
ra beveik su visomis draugijo
mis. Parašys kas nors, kad to
kia ir tokia draugija padarė ne
gerą nutarmią. arba perdaug a- 
laus 
good bye! 
mas. kad korespondentas 
maišytas su dumblais, jis bus ir 
begėdiškas melagis, ir ir biau- 
riausis šmeižikas, ir nieko neži
nantis tamsunas, ir viskuom. 

1 kas tik ateis pakritikuotiems 
ant seilės.

O paskui sakoma, kad laikra
ščiuose daug ginčų. Kaipgi ne
bus ginčų, kad męs patįs tuos 
ginčus įvedam ? Vietoj pasimo
kyti iš kritikos, męs rašom pro
testus, kad būtinai pažeminus 
korespondentą, 
musų klaidą, ir 
kad redakcija tokį protestą pa
talpintų. Korespondentas vei 
rašo, kad apgynus tai. ką pir
ma buvo pasakęs, o draugystė , 
vėvl drožia t"protestą,” kad ko- nack.

”Tai

Aš esu toks, kaip tas "nevier- 
nas Tamošius.” netikiu, ką žmo
nės kalba, bet pats noriu persi- 
tikrint. Aš vis girdėjau žmo
nes kalbant, buk laikraščiai tarp 
savęs pešasi. Man vis rodėsi, i 
kad tai neteisybė: maniau, kad ; 
tik leidėjai pešasi, o ne laikraš- I 
čiai. Neišgalvojau, kaip būt ga
lima pamatyt ir da ant galo ne
supratau, ar laikraščiai pešasi' 
ar jų leidėjai. Išgirdau, kad 
"Keleivio" leidėjas atvažiuoja 
Chicagon. Na. sakau, dabar tai 
persitikrinsiu, kaip jis ims mu- j 
šties su "Kataliko" leidėju. Bet 
žiuriu: jiedu kalbasi kaip džen- 
telmonai. Kitą syk vėl žiuriu: 
eina gatve "šakės” leidėjas ir 
susitinka "Draugo” redaktorių, 
o tas ištolo jau pakelia kepurę 
prieš "šakės” leidėją.

Na! sakau, tai jau persitikri
nau. kad leidėjai nesipeša tarp 
savęs. Dabar, sakau, žiūrėsiu, 
ar teisybė, kad laikraščiai peša
si tarp savęs. Vieną subatą at-. 
ėjo mano draugui "Keleivis” ir 
"šakė.” Aš tuojaus nubėgęs nu
sipirkau "Kataliką.” tokią dide
lių popieros krūvą, kad vos par- Į 
vilkau namo. Valandėlę pasil-1 
sėjęs nuėjau pas pažįstamą da-: 
vatką ir gavau "Draugą.” Da- 
darysiu bandymus. "Keleivį" i 
sudėjau su "Kataliku.” "šakę" > 
su "Draugu." Suspaudžiau į į 
krūvą ir padėjau, o pats nuėjau 
gulti. Užmigau ir pradėjau sa
pnuot : rodos. Maikis su tėvu pri
spyrė "Kataliką" prie sienos ir 
tėvas jau taikosi kirsti jam laz
da į pakaušį, bet Maikis sudrau
dė. "Šakė gi pasimovė "Drau
gą,” o tas rėkia: Jėzau. Marija, 
gelbėkit mano dūšią! Kada aš 
pabudau ir pažiurėjau, visi tie j 
laikraščiai gulėjo kuogražiausioj 
tvarkoj ir nė vienas nesipešė. 
Dabar aš supratau, kad žmonės 
tik sapnuoja, buk laikraščiai pe
šasi. A. Garbukas.

į

I

Visokios Žinios.

I

savo susirinkime išgėrė.
Pakils toks triukš-

liks

Rugpiučio 31 d. 1913 m., nuėjau dalyt pla
katų prie lietuvių bažnyčios. Pradėjus žmonėms 
eit iš bažnyčios po pamaldų, aš atsistojau apie 
50 pėdų nuo bažnyčios ant šaligatvio ir pradėjau 
juos dalyt praeinantiems pro mane žmonėms. 
Plakatuose buvo kviečiami lietuviai ant prakal
bų bei debatų laisvamanių su socijalistais, ku
riuos surengė L. S. S. 116 kuopa. V. ŠatulaitisJ 
zakristijonas, pamatęs, kad čia dalinami socijalis- 
tų plakatai, pribėgo prie manęs ir liepė trauk- j 
tis už 6 blokų nuo bažnyčios, arba kad parodyčiau 
jam "permitą” (valdžios leidimą), sakydamas: i 
"Jums, socijalistams, plakatai dalyt ant šitos gat
vės užginta; męs, parapijonai, turim išpirkę in
junction prieš jus.

Kada perskaičiau ir paklausiau, ką jis mato 
priešingo, klebonas neturėjo ką atsakyti, tik pa
klausė: ”Koks tavo vardas?” Pasakiau jam savo 
vardą. Tada jis klausia: ”Ar priguli prie šios 
parapijos?” Atsakiau, kad ne. Tuomet klebonas 
paėmė iš manęs vieną plakatą ir nuėjo su zakris
tijonu V. šatulaičiu. Zakristijonas tuojaus sugrįžo 
ir pradėjo koliot mane visokiais šlykščiausiais žo
džiais. kurių čia spaudoj negalima net atkartoti. 
Koliojo ir kiti katalikai. (Mat kokia jų dora.) Aš 
kantriai tuos jų žodžius priėmiau, sakydamas: 
"Jus. draugai, šiandien esat dideli musų priešai, 
bet su laiku busit musų draugais ir matysit, kad 
turėjot klaidą, kada varginot žmogų ant gatvės 
dalinantį plakatus.”

Plėšikai užpuolė miestą, už
mušta 230 žmonių.

Iš Pekino ateina žinios, 
kad Kynuose vėl pasirodė 
plėšikų gauja, jau pagarsė
jusi kaipo "Baltas Vilkas." 
Toj gaujoj esą tarp 5.000 ir 
6.000 vyrų, kuriems vado
vauja tūlas Pei-Lan-Čai, bai
gęs kariumenės mokyklą ir 
bėglus razbaininkas. Dabar 
jo vadovaujamoji gauja už
puolė Šen-Si provincijoj 
Lun-Ču-Čai miestą, 230 žmo
nių nužudė, o da daugiau su
žeidė ir daug paėmė nelais
vėn.
Vulkanas gręsia visai salai.

Tokio, Japonija. — Netoli 
Kiušu vulkanas vėl pradėjo 
veikti ir gręsia visai salai. 
Liepsnos stulpai kįla 500 pė
dų augščiau ugnaduobės.

Pavarė policmaną. kuris 
matė dvasią.

Lyndhurst, N. J. 
tapo pavarytas nuo 
policmanas Robert 
wood už tai, kad tvirtino, 
buk 16 kovo jam pasirodė 
"dvasia” ir jis labai persi
gando.

kuris "nurodė 
reikalaujame.

I

i

I

Ištarus man tuos žodžius,1 penki katalikai 
puolėsi, kaip žvėrįs, ir pradėjo mane mušti. Kuo
met vieni nežmoniškai mane mušė, kiti vis rė
kė: '‘Duokit tam bedieviui!” ”Užmuškit tą bedie
vį !” Tada tūlas praeivis. L. čečkauskas, matyda
mas mušant nekaltą žmogų, pradėjo prašyt kata
likus, kad perstotų mušę, sakydamas, jeigu tas 
žmogus yra kaltas, tai geriau pašaukit policiją. 
Tada katalikai puolės ant čečkausko ir jį taip su
mušė. kad mažai ko reikėjo lig mirties.

Kaip katalikai sumušė L. čečkauską.

Rugpiučio 31 d., 1913 m., atvažiavau į Detroi-
i tą su reikalu pas draugus P. Čekanauską ir St. 
Baciuną. Pasimatęs su jais išėjau važiuoti na- 

i mon. Paėjus trumpą bloką, pamačiau, kad išė- 
i jęs iš lietuviškos bažnyčios čielas abazas katalikų 
i apstojo tūlą žmogų, kuris stovėjo ant šaligatvio 
Westminster gatvės, tarp Cardoni ir Delmar gat
vių.

Tuojaus tie žmonės apsiginklavę akmenimis 
ir pagaliais griebė tą žmogų ir ėmė mušti per gal
vą. Paskui išsitraukė jį ant vidurio gatvės u 
parsibloškę ant žemės pradėjo jau tikrą inkvizi
ciją.

Matydamas, kad toji įsiutusi gauja gali žmo
gui veikiai atimti gyvastį, priėjau artyn ir gra
žiai ėmiau prašyti, kad nemuštų. Sakau: "Vy
rai, dovanokite tam žmogui, nebemuškite jį; juk 
galite jį užmušti šitaip mušdami. Jeigu jisai yra 
kuomi tamstoms prasikaltęs arba ką blogo pa
daręs, paduokite jį policijai.”

Aš blogo žodžio nesakydamas, paprašiau, kad į 
parodytų man tą injunction. kurį sako turįs 

Zakristijonas atsakė: "Aš tau parodv- 
” At-

I Jis 
j išpirkęs.
siu injunction ir sykiu atvesiu policmaną. 
sakiau, kad aš lauksiu policmano.

Zakristijonas nubėgo bažnyčion, pasišaukė 
"šveicerį” J. žąsiiną ir atvedęs jį prie manęs sa
ko. jog šitas vyras esąs detektivas (mat šis tu
rėjo prisikabinęs kokią tai blekę). O šis sako 
man: "Dabar turi eit su manim, aš esu detekti
vas.” Kada aš pareikalavau, kad parodytų kokia 

į antspauda ant tos blekės, tai "detektivas” užden
gė su ranka, sakydamas, jog "tau nereikia žinot, 
kas ant tos blekės parašyta; turi eit su manim ir 
tiek.”

Aš atsisakiau eit tolei, pakol jis man nepa
rodys savo blekę. Tie du katalikai matydami, 
kad negali mane tokiom blekėm nugązdinti, pasi
šaukė vietinį kleboną kn. Valaitį.

Klebonas atėjęs paklausė, kokius plakatus 
dalinu. Atsakiau, kad aš galiu perskaityt plaka
tą visų akyse ir jeigu tenai bus kas nors prieš 
bažnyčią ar tikėjimą, aš pasitrauksiu iš šios vie
tos.
vo ] 
tai

vas.

Vos spėjau tuos žodžius ištarti, tuojaus ka
talikai puolė kaip padūkę ant manęs, rėkdami: 
"Ar ir tu rup— bene cicilikas! kad už jį užstoji!” 
Ir padūkėliai ėmė šaukti: "Duoti, duoti! ir tam 
rupu—”

Bandžiau ištrukti, bet du vyru. V. šatulaitis 
ir Jonas žąsinas, drūčiai laikėsi į mane įsikabinę, 
o vienas jaunas vyras, K. Juškevičia. baisiai įdū
kęs pribėgo su kuciu rankoj ir kirto man į galvą. 
Ir aš tuojaus pasijutau begulįs ant žemės, visas 
kraujais apsipylęs.

i

i

— Čia 
vietos 
Ring-

Raupai siaučia.
i West Virginijos valstijoj 
nekuriuose pavietuose žmo
nės pradėjo labai sirgti rau
pais. Išviso buvę jau apie 
500 apsirgimų.

Nusižudė profesorius.
Stuttgarte, Vokietijoj nu

siskandino prof. Otto Har-

. Klebonas liepė skaityt garsiai. Mat jau bu 
prisirinkę karštų katalikų apie 50. Plakata 
skambėjo šitaip:

"AR GALI GERAS RYMO KATALIKAS 
BŪTI SOCIJALISTU, AR NE ?

Ant tokios temos buvo diskusijos, 3 dieną 
rugpiučio, bet iš priežasties trumpumo laiko ne
buvo galima užbaigti kalbėtojams savo kalbų kaip 
reikia, todėl antra dalis arba dabaigimas tųjų pat 
diskusijų atsibus nedėlioj po pietų, 7 d. rugsėjo- 
September. 1913. Aurora salėje, 1167 Chene St. 
kampas E. Ferry Avė. Durįs atdaros nuo 1:30, 
pradžia ant 2:30, pagal Standard laiką.

Bukite jau salėje at virš minėto laiko, kad 
nuo pradžios viską girdėtumet, nes pabaigoj jus. 
klausytojai, turėsite nubalsuoti: katro kalbėto
jo pusėje yra teisybė.

bus 
ant

Kalbėtojai ir jų kalbų pakraipos:

D. J. Kasparka. nurodinės, kad *gali geras 
Rymo katalikas būti socijalistu.’

M. Mockus, nurodinės, kad "negali geras Ry
mo katalikas būti socijaistu.’

Kalbės po tris kartus kožnas. Tarpe kalbų 
deklamacijos. Pabaigoj kalbėtojai atsakinės 
užklausimų, jeigu laikas pavelys.
šitos diskusijos bus akyviausios iš visų, ko

kias tik kada lietuviai turėjo Detroite, nes kas 
tame klausime yra svarbiausio, tai palikta ant 
pabaigos.

Eikite išklausyti šias diskusijas visi vyrai, 
moterįs ir merginos, nes tik šita vienatinė yra 
jums proga išgirsti ko da nesate girdėję. O juk 
tas kliudo jūsų pačių gyvenimą.

Surengta per Lietuvių Socijalistu Sanjungos 
116-tą kuopą.

širdingai užprašo visus atsilankyti, 
KOMITETAS.

Įžanga į salę visiems dovanai.

Matydamas pavojuj savo gyvastį, kiek be
galėdamas prakalbėti ėmiau prašyties mušeikų . 
su ašaromis, kad dovanotu man sveikatą ir gy
vastį. Bet užpuolikai netik nepasigailėjo, o dar 
daugiau įdūko. Pradėjo mane mušti, draskyti ir 
kojomis spardyti valkiodami po gatvę.

Kada pailso katalikai mane bemušdami, šiaip 
taip pasisekė ištrukti. Virsdamas ir klupčiuoda- 
mas įbėgau klebonijon pas kun. K. Valaitį jieš- 
koti išsigelbėjimo ir melsti apginimo nuo įduku- 
sių parapijonų. Bet. tartum tyčia, klebonija bu
vo tuščia ir nesimatė nei gyvo žmogaus. Už ko
kių penkių minučių įpuolė zakristijonas V. šatu
laitis Ar išstūmė mane per duris, laukan iš klebo
nijos®

Taigi tiktai prabaščiaus kambarij likosi 
kraujais aptaškyos grindis, karpetai ir durįs. Bet 
laimė, ant gatvės jau buvo atjojęs raitas policmo- 
nas ir visi užpuoljkai išbėgiojo. Ir tik tokiu budu 
išgelbėjau savo gyvastį.

i

Tuojaus keli geri žmonės apmazgoję kraujus, 
nuvedė mane pas gydytoją J. Demorest Curtis, 
kuris apžiūrėjęs mano žaiszdas apraišiojo ir iš
davė sekantį paliudijimą:

paveikslas parodo, kaip aš išrodžiaušitas
ištrukęs iš katalikų rankų ir daktaro jau apraišio
tas. Taip sumuštas ilgą laiką sirgau ir gydžiau
si pas daktarą ------. štai čia ir jojo paliudijimas.

' .... rf-



I. (Daktaro paliudijimas)

t
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K. — Tamsta sakai, kad plakatu nedalinai? 
A. — Ne.
K. — Tai užteks.

Klausinėja liudininką K. Tamašiuną.
K. — Kur tamsta gyvenat?
A. — 1289 St. Aubin avė., Detroit, Mich.

— Kur dirbi?
— Hupp Motor Car Co.
— Kaip senai gyvenat Detroite?
— 11 mėnesių.

K. — Kur pirma gyvenot?
A. — Pittsburge, Pa.
K. — Ar esi šios parapijos nariu?
A. — Ne.
K. — Ar esat socijalistas, ar prigulit prie 

cijalistų?
A. — Taip, priguliu prie socijalistu.
Teisėjas vėl praneša advokatui, kad neklau

sinėtų, kur kas priguli, nes Suvienų Valstijų kon
stitucija nedraudžia prigulėt prie socijalistu par
tijos.

K. — Kaip tamsta ten matei čačkauską, su 
kokiu reikalu buvai ten pas bažnyčią?

K. 
A. 
K. 
A.

so-

Paj ieškojimai
Pajieškau savo sur.aus Miko šnei- 

der, kuris pirmiau gyveno Newark, 
N. J. ir jau 7 metai, kaip su juom ne- 
simačiau; paeina iš Kauno g., Rasei
nių pav..Jurbarko volosties, Rutulių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti 
šiuo adresu: (lčį)

M. Scnneider,
R. F. D. Box 29, Hudson, Mass.

Pajieškau Antano Degelio, R. Mon- 
sičiaus ir Katrinos Puškaniutės; jie 
prieš 6 metus gyveno Hartford, Conn. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
greitu laiku pranešti.

M. K. Haman,
Fores avė. Terrace, Portland, Maine.

Pajieškau pažįstamo Juozapo Raz
mos Plungės miestelio, pirmiau gyve
no Plungės dvare už formor.ą, o pas
kui išvažiavo į Americą; 9 metai kaip 
Amerikoj. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti. ,

Barbora Draugelienė, 
11748 Peoria st., Chicago, III.

(Kitas daktaro paliudijimas)

DR. E. P. KONECZNY detroit. micel. 
1335ST. AUBIN AVĖ.
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Būdamas taip katalikų nuskriaustas ant svei
katos, kreipiausi Į teismą jieškodamas kokio nors 
atlyginimo. L. čečkauskas.

BYLA.
Leonas čečkauskas apskundė Į teismą už už

puolimą ir sumušimą ant gatvės šiuos katalikus: 
V. šatulaiti. J. žąsiną, V. Didžiūną ir K. Juškevi
čių.

Nagrinėjimas atsibuvo prieš teisėją Staine. 
L. čečkausko advokatu buvo A. Sapiro, apskųs
tųjų užpuolikų apgynėjas adv. C. Trzetrzynski.

Klausinėja pirmiausia L. čečkauską adv. Sapiro.
— Koks vardas?
— Leonas čačkauskas.
— Kaip senai šitam mieste gyveni?
— 3 mėnesiai.’
— Kur pirma gyvenot?
— So. Bostone, Mass.
— Ar priguli prie čia esančios lietuvių 
katalikų bažnyčios?
— Nepriguliu.

į

-O—
A. — Buvau nuėjęs dalyt plakatų ir kada 

užpuolė mane razbaininkai mušt, tada šaukiaus, 
kad kas gelbėtų nuo mirties. Tada L. čačkaus
kas pradėjo razbaininkus prašyti, kad nustotų 
mušt; tuomet tie razbaininkai šoko ant čečkaus
ko ir pradėjo ji mušti.

K. — Kokio turinio plakatus ten dalinai ?
A. — Plakatuose buvo kviečiami visi lietu

viai, kad atsilankytų ant prakalbų arba debatų su 
laisvamaniais, kuriuos surengė L. S. S. 116 kuopa.

K. — Kas tamstą siuntė tenai eit dalyt pla
katus ?

A. — Niekas manęs nesiuntė, aš pats ėjau iš 
savo geros valios.

Kokiuo laiku plakatus dalinai?
Kaip žmonės ėjo iš bažnyčios, apie 12

K. —
A. — 

valandą.
K. —
A. —
K. —
A.

Dalinai plakatus prie pat bažnyčios? 
Antram bloke nuo bažnyčios. 
Ant kokios gatvės?

— Ant Westminster, tarpe Delmore
Cardoni gatvių.

K. — Ant kokios gatvės bažnvčia stovi?
A.

don i.
K.
A.
K.

kausku ?
A. — Pirma to aš čečkausko visai nepažino

jau.
K. — Tai užtenka.

ir

Pajieškau Juozapo Botkaus Kauno 
g.. Šiaulių pav., Viekšnos parap., 6 
metai kaip Amerikoj. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

Pranciškus Barusas,
9 Moore st., Cambridge, Mass.

Pajieškau Kazimiero Mėsiuno Kau
no g., Panevėžio pav., Ragenenų so
džiaus. Jis pats ar kas jį žino malo- 

i nės pranešti. (16)
Bemad M. Doczko

P. O. Box 954 Spring Valley, III.

Pajieškau švogerio Jurgio Grigo iš 
Virbaliaus, Suvalkų g. 1892 metuose 
pribuvo į Kansas City, Mo. Jis pats 
ar draugai malonėkit pranešti. 

Antanas Kriaučiūnas, 
27 Harlem st, Worcester, Mass. 
i___________________________________________

Pajieškau brolio Domininko Daunio 
Kauno g., Šiaulių pav.. Papilės parap.. 
Vaitkiškių sodžiaus. Pirmiau gyveno 
Waterburv. Turiu svarbų reikalų. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Vincentas Daunis,
R. R. 12 Cannon st., Rockford, III.

Pajieškau brolio Stumbrio Vilniaus 
g., Trakų pav., Aleksandr. volosties 
Čižių kaimo. Pirmiau gyveno Scran- 
tone, Pa. Jis pats ar kas jį žino ma- 
lanes pranešti.

Konstantas Stumbras,
479 Southbridge st., Worcester, Mass.

Pajieškau lietuvės darbininkės mo
teries arba merginos, kuri galėtų dir
bti ant farmos prie namų darbo. Dar
bas lengvas, geras ir ant visados. 
Kreipkitės:

Ch. Stukas
R. 1. Box 131a, Newton, N. H.

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

Romos
A.
K. — Ar esi socijalistas, ar priguli prie soci- 

jalistų partijos?
A. — Taip, esu socijailstas, bet Detroite da 

nepriguliu.
Teisėjas Staine patėmija advokatui, kad ne

klausinėtų tokių klausimų, kur kas priguli, sa- 
Įkydamas, jog Suvienytų Valstijų konstitucija lei- 
Idžia kiekvienam žmogui prigulėt. kur jam geriau 
^patinka.

K. — Ko ten buvai nuėjęs pas tą bažnyčią 31 
d. rugpiučio, su kokiu reikalu, ar plakatus dali- 
-nai?

A. — Aš ten pirma buvau gyvenęs kertėj 
Wesminster ir prieš lietuvišką bažnyčią, pas S. 
Batchuną, tai buvau nuėjęs atsiimt savo laikraš
čius ir laiškus, katrie man tenai ateidavo.

K. — Ar tamsta nedalinai ten kokių plakatų ?
A. — Ne, aš nedalinau.
K. — Kaip tamsta pakliuvai į tas muštynes ? 

Už ką tamstą tenai mušė?
A. — Aš ėjau nuo draugų namon su draugu 

Čekanausku ir pamačiau būrį žmonių išėjusių iš 
lietuviškos bažnyčios ir apstojusį žmogų, kuris 
dalino tuom laiku plakatus, o kada 4 iš to būrio 
užpuolė tą žmogų, kuris plakatus dalino, ir pradė
jo nežmoniškai mušt, tai aš. matydamas taip gy
vuliškai mušant žmogų, pradėjau prašyt mušei
kų, kad liautųsi mušt, sakydamas, kad jeigu jis 
kam prasikalto, tai geriau pašaukti policiją, muš
tis negražu ant gatvės. Ir tada tie mušeikos Į laiku dalino plakatus, ir tuojaus 4 iš tos krūvos 
puolėsi ant manęs ir ėmė mane mušt. j vyrai pradėjo mušt tą žmogų, kuris dalino pla-

K. — Ar jie kokiais įrankiai tamstą mušė, ar i katus. Tada čečkauskas pradėjo prašyt, kad ne
tuščiom rankom ? i muštų bereikalo žmogaus. Tuomet tie razbainin-

A. — K. Juškevičius kirto man pagaliu į gal- kai puolės ant čečkausko ir ten jį primušė, 
vą ir aš tuojaus parpuoliau ant žemės; kiti kojo-‘ K. — Kaip ir kuomi jie mušė, ar tuščiom 
mis spardė, galvą daužė. ■ rankom ?

— Ar tamsta neturėjai jokių plakatų su A. — K. Juškevičia šėrė su pagaliu, o kaip 
i čečkauskas parpuolė ant gatvės^ tai J. žąsinas,
V. šatulaitis ir V. Didžiūnas spardė ir šokinėjo su 

I kojomis jam ant galvos.
K.*— Ar čečkauskas dalino plakatus?
A. — Nemačiau jį dalinant plakatus, jis ne

dalino; plakatus dalino kitas vyras, K. Tamašiu- 
nas.

K. — Kokioj vietoj tas atsitiko, ar prieš baž
nyčią. ar kitur kur?

A. — Antram bloke nuo bažnyčios, tarpe 
Cardoni ir Delmore gatvių.

Toliau bus.

Ant VVestminster, tarpe Russell ir Car-

— Ar ir čečkauskas dalino plakatus?
— Ne, jis nedalino.
— Ar pirma to buvot geri draugai su čeč-

I 
t

Liudininką S. Batchuną klausinėja advokatas 
Trzetrzynski.

K. — Kur tamsta gyvenat?
A. — Ant Wesminster ir Cardoni gatvių.
K. — Ar priguli prie tos bažnyčios ?
A. — Ne, aš esu liuteronas.
K. — Ar priguli prie socijalistu partijos?
A. — Ne, nepriguliu prie socijalistu partijos.
Teisėjas vėl sako advokatui, kad tokių klau

simų nestatytų, kur kas priguli, prie kokios par
tijos.

K. — Kaip ten matei, kaip tos muštynės pra
sidėjo? Ko tamsta ten buvai prie tos bažnyčios?

A. — Mano maža mergaitė bėgiojo ant gat
vės, tai ėjau parsivest namo ir tuo laiku didelis 
būrys žmonių ant gatvės sustojo; nuėjau pažiū
rėt, ką jie ten veikė; kaip priėjau artyn, tai pa
mačiau. kad tas būrys apstojęs žmogų, kuris tuo

Pajieškau dėdės Jono Bielskio Kau
no gub., Raseinių pav., apie 24 metai 
kaip Amerikoj; pirmiau gyveno 
Athol, Mass. Jis pats ar kas jį žino 
malonės praenšti. (14)

Stefanija Bielskytė,
12306 So. 3rd Str., St. Louis, Mo.

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

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

Pajieškau savo moteries Onos Ru
činskienės, po tėvais —Patašiutė ar
ba Boskis. Vasario 3 dienų prasiša
lino nuo pianęs su Vincu Stuberis ar
ba Turs 5 pėdų ir 10 colių augš- 
čio, tamsiai geltonų plaukų, tamsiai 
mėlynų akių, ilgos nešies, turi du auk
siniu dantis. Moteris yra čia gimus

Ar turite nusipirkę gražią su daugeliu gražią paveiksiu

POEZIOS

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liuosose
Valandose

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

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

KNYGĄ?

Nes turintis 
Ui? kny« 
Turės smagu 
Užsiėmimą.

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

Ta pati knyga gražiais kietais UM 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

KELEIVIO” KNYGYNE
ir gerai kalba angliškai, tamsių plau
kų ir rudų akių, turi priešakij vieną 
auksinį dantį, 20 metų senumo. Pali
ko mane su dviem mažais kūdikiais. 
Kas apie tokią porą man praneš, bus 
kuogeriausia atlyginta. (15)

A. J. Cochensky,
P. O. Box 414, Benld, III.

Pajieškau tikrų brolių Leono, Sta
nislovo ir Florijono Janavičių Kauno 
g., Šiaulių pav., Užvenčio parapijos; 
taipgi ir pusbrolio Aleksandro Kaz
lausko Raseinių pav., Šaukėnų parap. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti.

J uozapas Kazlovski,
Box 72 Minden, W. Va.

Pajieškau draugo Antano Strolio ir 
brolio Petro Gabrėno Kauno g., Vilk
mergės pav., Mikniūnų kaimo; 3 me
tai kaip Amerikoj. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

Vincas Žiūkas.
163 Millburv st., Worcester, Mass

Pajieškau draugo Augusto Mika- 
_ .i’aiij'/o pav.cvO,

Rudaminos gmino, Virbaliu kaimo; 
’iš^ten 7 Ro- I gilėjau, gyvena Mahanoy City, Pa. • • ~ •, * .v 1 turiu C'i’ovkn Tio o <»»• booir is ten įs-
Taigi kas jį 
pranešti, už

(16)

Pajieškau vaikino Vinco Dranginio,.,
kuris man labai prasižengė ir bėdoj i lausko Suvalkų g., Kalvarijos pavieto; 

' mane palikęs išvažiavo is Brooklvno, E>"z)" ' " i.„,
' N. Y. į Baltimore, Md., 
i chesterį, N. Y. o vėliaus
važiavo ir nežinau kur. ’

; žinote malonėkit tuojaus
ka busiu labai dėkinga.

M. Blažiutė. ,
121 Grand str., Brooklyn, N. Y.

_ Pajieškau Jono Tereikos. Petronė
lės ir Marijonos Rutkiučių Kauno g.. 
Raseinių pav., Pajurės parap.. Maižių 
kaimo . Jie patįs ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

Juozapas Nausėda.
608 Excange avė., East St. Louis, III

28 Broadvvay, So. Boston, Mass

turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

John Morsey,
Box 422, Archbald, Pa.

Pajieškau Antano Kurkaucko iš Le- 
matų kaimo ir Prano Dumano iš Nar- 
vidiškių kaimo, abu Vabalninku pa
rapijos, Panevėžio pav., Kauno g. Jie 
natįs ar kas juos žino malonės praneš
ti. ,

Juozas Mikšis,
P. O. Box 159, Athol, Mass.

Pajieškau Juozapo ir Franciškaus 
Batūrų Kauno g., Šiaulių pav., Šiau
lėnų parap., Motiniškių kaimo, 
miau gyveno Elizabeth, N. J.. 
patįs 
nešti.

ar kas juos žino malon."

Pir- 
Jie 

n ra-

Aleksandra Dundulis,
P. O. Box 254, East Millinocket, Me.

Pajieškau draugo A. Straginio Su
valkų g., Vilkaviškio pav., Virbaliaus 
gm., Naumiesčio parap. Lauckaimio 
kaimo. Apie 6 mėnesiai kaip išvažia
vo iš Peabody, girdėjau gyveno Chi- 
cagoj. Turiu svarbų reikalą. Jo mo
teris atvažiavus iš Lietuvos su vaiku

^’s,P.ats ar kas ii ži-1 Pajieškau draugo Poviio Kerdos, 
Juozasašidi^ki- Kauno g., Vilkmergės pav., Kupiškio

S1di-ki.. j valsčiaus Vezonių sodžiaus. 1908 m.
~ ________st~’______ Peabody, Mass. gyveno Pittsburge. Jis pats ar kas

.. ,, ’ 7 jį žino malonės pranešti.
Pajieškau giminaičio Antano Gal-1 p Sopega

diko Kauno g., Raseinų pav., Rietavo Box 70, Port Washington. L. I. N. Y. 
parapijos, girdėja gyvena Chicago. 
III. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti.

Alex J. Galdikas,
349 E. Kensington avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Kazio Kukaičio ir 
pusbrolių Selvestro ir Kązio Kukai
čių. Pirmiau gyveno Waterbury, Conn. 
Visi paeina iš Suvalkų g., Vilkaviškio 
pav., Vaitkabalių gm., Gražiškių so
džiaus. Turiu svarbų reikalą. Jie pa
tįs ar kas juos žino malonės pranešti. 

Jonas Kukaitis,
12 Robert st., Montreal, Canada.

Pajieškau draugo Jono Narbuto ir 
Jono Macuko iš Kauno g., Panevėžio 
pav., Krinčino parap,, Rabonių so
džiaus. Jie patįs ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

Stanislovas Rimkunas.
114 E. 107 str., Chicago, III.

j

K. 
savim ?

A. — Turėjau porą plakatų, kurias tūlas žmo
gus einant man gatve padavė, bet aš dar nebuvau 
skaitęs tų plakatų prieš muštynes ir nežinojau, 
kas ten jose buvo.

K. — Kokioj vietoj tas atsitiko, ar prieš pat 
bažnyčią, ar toliau kur?

A. — Atsitiko ant Westminster, tarpe Car- 
doni ir Delmore gatvių.

K. — O kur bažnyčia stovi, kokioj vietoj ?
A. — Bažnyčia ant Westminster, tarpe Rus- 

sell ir Cardoni gatvių.

PUIKUS BALIUS 
rengiamas sušelpimui be kojų jauno 
vaikino V. Kurylos atsibus subatoj 18 
balandžio (April). 1914 m., svetainė
je Nelson Hali. Kampas 7th ir Adams 
sts„ Springfield. III. Prasidės 3 vai. 
po pietų. Įžanga: vyrams 50 c.; mote
rims ir merginoms dykai. ,

Su pagarba, Rengėjai.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Geriausia proga lietuviui..
Parsiduoda vyriškų aprėdalų (Dry 

Goods) išdirbta per 8 metus krautu
vė pačiame centre apgyventa lietuvių. 
Geriausia proga norintiems įgyti to
kį biznį. Priežastis pardavimo, atski- 
rimas nuo kito biznio. Klausk laišku 
ar žodžiu tuojaus.

A. RAMANAUSKAS. ,
101 Oak st., Lawrence, Mass.

IŠSIDUODA KAMBARIAI
Švarus ir dideli kambariai po gera 

priežiūra, su štymo apšildymu, su val
giu ar be valgio galima gauti pas:

M. SUDYMT. (16)
122 F. str., So. Boston. Mass.

KAMBARIAI
Norimties švariai užlaikomo kam

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

601 S. Paca str., Baltimore, Md.

BUČERNĖ ir GROSERŠTORIS 
parsiduoda su arkliu, bučierišku ve
žimu ir visais įtaisymais labai pigiai, 
dėlto, kad savininkas serga. Viskas 
įtaisyta gerai ir biznis eina gerai. 
Platesniu žinių klauskit per laiškų.

D. STRAUS. (15)
70 John str.. Hartford, Conn.

Parsiduoda Forničiai
Parsiduoda geri nauji forničiai an

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

M. GAPUTIS, (14)
262 Fourth st., So. Boston, Mass.

FOTOGRAFU 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 
vienų parduot. Nupirkt galima ant 
lengvų išlygų. Taipgi reikalingas fo- 
tografistas. Platesnių žinių klaus
kit per laiškų. (14)

A. APONIKAS,
103 W. Centre str„

Mahanoy City, Pa.

LIETUVIŲ DRAUGYSTES 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ
Lietuvių Mokslo Draugyste, 

Pittsburgh, Pa.

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

Mitingai atsibuna kiekvienų antrą 
nedeldienį mėnesio Ciprijono ZotoH- 

kio Salėj, 4512 S. Wood str.
Valdyk“"

Prezidentas — Augustas Barčius, 
5235 Bishop str.. Chicago, HL 

Vice prez. — Jonas Waselkevicz, 
4508 S. Wood st., Ccicago, HL 

Protokolų raštininkas ir organo užžiu- 

rėtojas — Felix Manelis,
. 6050 Blackstone avė., Chicago, DL 

Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 
4612 S. Ashland avė., Chicago, HL 

Turtų rašt. — And. Giedrimas,
4541 So. Hermitage avė., Chicago, UI

Palaimintos Lietuvos Dr-sti 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str., Chicago, DL 
Prezidento pag. — A. Tamkeviaa, 

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

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

5047 W. 32 str., Cicero, DL 
Kasierius — L, Kaspar, 
3131 So. Wentavort avė., Chicago, DL 
Organizatorius — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago, DL

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas.

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

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

1736 W, 47th str., Chicago, DL 
Finansų raštininkas — P. Pivaronaat 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, DL 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė., Chicago, DL

Pajieškau draugo Petro Mineikos 
Kauno g.. Telšių pav., Sėdos parap., 
Kulsenu sodžiaus. Turiu svarbų rei
kalą. Jis pats arba kas jį žino malo
nės pranešti

Ferdinando Dulinskis,
3545 So. Wallace str., Chicago, III.

Pajieškau Martino ir Ambaziejaus 
Grigų. Martinas apie 11 metų Ameri
koj, o Ambroziejus apie 4 metai; pa
eina iš Kauno g. ir pav., Airiogalos 
valsčiaus, Pageveniu vienasėdžiaus. 
Taipgi pajieškau Jono Kulikausko 
Kauno gub.. ir pav., Ilgižių sodžiaus, 
pirmiau gyveno Forest City, Pa. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės praneš
ti . .

Stanislovas Ribelis,
651 Cummings avė., Waukegan, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 17 ir 24 metų, laisvų pažiūrų ir 
mylinčios dora gyvenimų ir apšvie- 
ta. Aš esu 2.3 metų amžiaus, gerai 
pamokintas, turiu gera darba. kalbu 
lietuviškai, angliškai, lenkiškai, rusi
škai, slaviškai ir vokiškai. S« pirmu 
laišku malonėkite prisiųsti ir savo pa
veikslėlį.

B. J. A—tis,
701 Broad st., 3 fl., Bridgeport. Conn.

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., F"

SEATTLE, WASH.
Draugystė D. L. K. Gedimino pa

rengia balių ant 18-tos balandžio (Ap- 
ril), 1914 m., t. y. subatoj, svetainėje 
Hashington Hali 14-th Avė. ir Fir st, 
Seattle, Wash. Daveža Yesler Way 
kp-ai. Širdingai užkviečiam atsilan
kyti ant to puikaus pasilinksminimo 
visus lietuvius ir lietuvaites vietinius 
ir iš aplinkinės, o be abejonės busite 
užganėdinti. Svetainė atsidarys nuo 
5-ių po piet. įžanga vyrams 50c., mo
terims ir merginoms dodovanai.

KOMITETAS.

PARSIDUODA STORAS 
puikus, didelis su visais įtaisymą, 
vienuolika kambarių, gražioj vietoj. 
Iš priežasties išvažiavimo parsiduoda 
pigiai. Todėl, kurie norite gera gy
venimo vietų turėti, pasiskubinkite.

STANIS ARLAUSKAS.
102 Grand st.. Brooklyn, N. Y.

GERA PROGA.
norintiems gauti gerą ir pigų forničių 
penkiems kambariams. Galima maty
ti dieną ir vakarais. (15)

Mrs. K. Pratašienė,
126 C st.. So. Boston, Mass.

PARSIDUODA BARBERNĖ 
geroj vietoj; biznis išdirbtas gerai. 
Platesnių žinių kreipkitės per laišką 
arba ypatiškai.

LOUIS WASIL
68 Front st„______ Montello. Mass. .

1897 m., rugsėjo 10 d., 
mieste Sattimer, Pa. apsi
ginklavę šerifai šovė Į strei
kuojančius mainierius, už
mušdami 18 streikierių ant 
vietos ir daugeli suzeisda- 
mi. šerifus teismas kaltino 
už žmogžudystę, vienok ne- 

Ebzabeth, n. j. nubaudė.

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

JUOZAPAS NORUŠA 

1332 — 17th st., Denver, Colo.

FLORIDA MUCK.
Čia yra žemė, apie kurią Floridos 

Valstijos Ukininkystės Departamen
tas sako: jog išaugins 30 iki 60 tonų 
cukrinių lendrių ant vieno akerio. 
$10.00 ant mėnesio, 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

Liet. Neprigulm. Kliubaa, 
Chicago, III.

Valdyba.

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 
3239 S. Halsted st., Chicago, DL 

Prezid. pagelb. — Jonas Vainanakaa 
Prezid. pagelb. — Jonas Šimbelis,

3253 S. Halsted st., Chicago, DL 
Antanas Bitautas.

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

3251 Normai avė., Chicago, I1L 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35 th place, Chicago, DL 
Susirinkimai atsibuna kas paskirti 

nę subatų kiekvieno mėnesio, 7:30 va
kare, "Aušros” svetainėje, po No. 3149 
S. Halsted st. Metinis susirinkiMM 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Uf* 
pos mėn.

TEMYKIT.
SOC1JALIZMO TRUPINIAI. Kny 
gelė 48 puslapių su atsakymais an 
šešiolikos užklausimu, arba užmeti 
mu socijalistams. Kaina 20c..
ETIKETĄ — Taisyklės pamokinan
čios gražaus apsiėjimo. Kaino 25c.

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

140 East 19 st.. New York City.

Dolerių Auginimas.
Jsodink $10.00, užaugs $100.00. J 

trumpą laiką pradėjo būdavot 2 mil
žinišku fabriku už $39,000,000. Ten su
tilps virš 22,000 darbininkų. Dabar 
laikas pirkti lotai arti tų didelių fa
brikų. kol da nepabrango; lotų pre
kės po $100.00 ir augščiau. Išsyk rei
kia įmokėti tik $25.00, o likusius ant 
mėnesio po $5.00. laikraščiuos buvo 
rašyta, kad pradės būdavot trečią *a- 
briką tuojaus. Garv Indiana darbų y- 
ra užtektinai. Dėl platesnių žinių 
kreinkitės ant šio antrašo: (15)

CHAS ZEKAS & CO.
Room 214 Northem Office Building, 
186 N La Šalie st„ Chicago, III.

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

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 
ant Town of Lake. Chicago, IU-, ■*> 
‘ingai atsibuna kiekvieną pirmą M* 
dėldienį mėnesio, A. J. Biei Tj —Mu 
Salėj, kampas 46 ir Paulina sta.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina St., Chicago, H. 
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, 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

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

3314 S. Morgan st., Chicago, HL

m
ra.

ra.

Liet. Imigrantų šelp. Dr-tė« 
Viršininkai.

Pirmininkas, St Jankauskas,
350 N«wark st, lioboksa, N X 

Pagelbininkas, Kaz. Vašksvičius,
184 Nsw York ava, N»wark. N f. 

Sekretorius, A. M. Stsnelia,
211 Jefferson st., Nevark, N. 3.

Iždininkas, P. Vaiceliunaa,
88 Farley ava, Nevarfc, M. *
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IŠ LIETUVOS?
Suėmė pinigų dirbėjus.
Suimti netikri pinigų dir

bę Šančiuose. Pasirodė, jų 
esąs visas būrys. Kol-kas 
suimti tris Kauno gelžkelio 
dirbtuvės tarnautojai. Jų 
butuose rasta medžiaga, iš 
kurios jie dirbdavo šiuos pi
nigus, ir įnagiai dirbimui, 
pagaliaus ir keliolika jų pa
dirbtų 20-kapeikinių pinigų. 
Policijos viskas suimta ir 
drauge su kaltininkais pa
teikta teismo tardytojui.
Yčui neleido skaityt lekcijos.

Kauno gubernatorius ne
davė leidimo M. Yčui skai 
tyti tos lekcijos, kurią jis bu
vo žadėjęs Jaunio 
naudai skaityti.

Ponas Yčas turėtų ir gu
bernatoriui nupirkti tokį ab- 
rozdą. kokį nupirko carui. ,

Biaurųs kunigų darbai.
Kalvarija (Suv. g.) Kuni

gėlis kalėdodamas kertasi su 
parapijonais. kam jie skai
tą ir platina bedieviu raštus: 
”L. Uk„” „Liet. žin.” "Juo
kų Kalendorių" ir kt. Ypač 
buvo užsipuolęs ant J. Kan- 
cieriaus, kam pardavinėja 
„Juokų Kalendorių.” Ir per 
pamokslą buvo išgarbinęs 
tą kalendorių ir jo pardavi- 
ką. Net namų savininkui 
grasino, kad nelaikytų tokio 
krautuvninko. Kancieriaus 
suimtas. Turbut kunigėlis 
pasidarbavo.

Dar buvo smagus susikir
timas už tuos bedievių raš
tus su ūkininku B., kuris 
daug karčios teisybės pripa
sakojo į akis. Mieste kalba, 
kad ir žandarams kaž-kas 
danešė ant J. K. už kaž-ko- 
kius dalykus.

Beto verta pasakyt, kad 
po anam pamokslui buvo tą 
pačią diena išpirkti visi 
”Juokų Kalendoriai.” N. N.

fondo

kvti sau vieną raitą sargybi
nį. Algos tam sargybiniui 
dvarininkas mokėsiąs kas
met po 480 rb.

Prapuolė žmogus.
Pavandenis (Tel. ap.). — 

šiomis dienomis žuvo Pabir- 
žulio Druktinis, pasižymėjęs 
girtuoklis. Jį matė Var
niuose pasigėrusį. Spėjama, 
kad sutemus, grįždamas na
mo ledu per ežerą, Biržulis į 
įsmuko į eketę, nes tuomet 
ledas buvo gerokai įšutęs. 
Lavono ligišiol nesurasta. E- 
žerui vėl užšalus, nebegali
ma jieškoti. Tos dienos jo 
pėdsakai liudija, kad jis yra 
žuvęs ežere, S.

Policijos areštas.
Komisija drauge su polic

meisteriu vasario 19 d. ap
lankė policijos areštą Dami- 
ninkonų mūruose ir rado pa- 
sibaisėtiną vaizdą: pusiau 

’ sugriautos sienos, visur drė
gmė ir pilna visokių gyvių. 
Visi vienu balsu pripažino, 
kad tokioj troboj niekas ne
gali būti laikomas ir nutarė 
ją taisyti. Sienos ketinama 
padaryti iš bestono. įvesti e- 
lektros apšvietimą ir gulėji
mui, į lentynų vietą, pasta
tyti lovas, automatiniai die
ną prie sienos prirakinamas.

Apvaikščiojo baudžiavos pa
naikinimo sukaktuves.

Suvalkų gubernijoje kovo 
2 d. buvo sisose bažnyčiose 
pamaldos, laikomos 50 metų 
baudžiavos panaikinimo su
kaktuvių paminėjimui. Vals
čiaus raštinėse buvo tų su
kaktuvių reikšmė aiškinama 
ir dalinama to paties turinio 
knygučių. Tokios pat iškil
mės buvo visoje Lenkijoje, 
nes ten 3 metus vėliau buvo 
žmonės nuo baudžiavos pa
leisti, ne kaip visoje Rusijo
je ir su ja drauge Kauno ir 
Vilniaus gubernijose.
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Reikės važiuoti Lietu-

I
Bijos amerikoj mirt.

Motina: — Tai mano vaikeli, 
kaip man čia Amerike nusibodo 
gyventi!
von, man čia nesinori mirti...

Sūnūs: — Tai kodėl, mamyte, 
nenori mirti Amerike? Gal 
manai, kad čia visur tokia kieta 
žemė, kaip New Yorke? Yra ir 
smėlio...

Motina: — Oi ne. vaikeli! Aš 
mislinu. kad Amerikoj yra ki
tas Dievas. P. Mačiukas.

Kieti kiaušiniai.
Liepė ponia tarnaitei 

kiaušinių.
— Tik minkštai išvirk, pasa

kė.
Laukia ponia įnešant kiauši

nių. Nesulaukdama šaukia tar
naitės.

— Kodėl neduodi kiaušinių ?
— Kad dar neišvirė, 

liepei minkštai išvirti, 
visą pusvalandi, o kaip 
taip kieti, net tarška... 
čia kalta?

išvirti

Ponia 
Verda 
kieti. 

Ar aš
%

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, pranešim redakcijai per atvirutį, pasilaikydami 

žemiau* nurodytos formoa. Jeigu kuriem* per atvirutį neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adrsesą mainyami gatvža vardą pa
rašykit raidė į*raidj taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada tšveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
SBNA.S ADKKSAS:

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

Geriausi Lietuviški

FOTOGRAFISTAI.

♦^*r+^^6*eariae*oaeae»e*Q»eaeaeaeaeaeaeaeae«eme»

I Akušerka I

No. Street,

Miestas ir valstija

naujas adkksas: 
Pavardė ir vardas

No. Street

— Na, o jeigu tas žmogus
antru sykiu nupultų ir neuž- kurie nebėgo, tai ikišiai die- 
simuštų? nai tenai pasiliko._

— Nepaprastu atsitikimu.
— Gerai. Na, bet jeigu tas 

žmogus dar sykį nupultų 
nuo stogo žemėn išlikdamas 
gyvu, kuomi tada pavadin
tum tą atsitikimą?

— Papratimu.

I

>

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

J. Andružis, Pr. Laurinaitis Ca. ( 

(Stanaičio galerija)
♦53 Bredwajr, Sa. Bastoa, Mass. j)

; Pabaigusi kunu|WoDuui» Medieal i 

Cvllege, Baltimure, M«i.

<> Pasekmingai otlieka savo darbf į : 
Iprie gimdymo, toipgi suteikia vi- ; • 

sokias rodąs ir pageibf invairiose į i 
I moterų ligose. ! :

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS.

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

Pasako a: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už lai kraitį 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.8 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipki! atidę ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

— Žinoma, kad bėgau, nes

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Meters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at

lieka darbj. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemes.

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

K. P. ŠIMKONIS
HOLYOKE, MASS.5 GRAND ST.,

Liūdnas Užgavėnių galas.
Keli jauni žmonės, jų tar

pe Juozas Mikolaitis ir Ze
nonas Mališka, nuvažiavo iš 
Kauno Į Slabadą Į svečius 
pas savo pažįstamą Joną 
Stankevičių. Jaunuomenė, 
norėdama pašokti, nutarė da 
pasikviesti kaimynę Stu- 
dzinskaitę. Mikolaitis ir Ma
liška, beeidami kviesti, susi
tiko visą būrį girtų, jų tar
pe: Vaclovą Jančevskį. Juo
zą ir Stanislovą Šatus ir 
Kastantą Mališevskį. Tie 
girtieji užpuolė beeinančius 
ir nudurė peiliu Zenoną Ma
liška. Užmušėjai suimti.

j Vilniaus universitetas.
”Rieč” korespondentas iš 

Lietuvos labai abejoja, ar 
kuomet-nors valdžia sutik
sianti leisti Vilniuje univer
sitetą steigti, nors ir rusai 
tautininkai tuo rūpinasi. Vi
suomet veiks tas argumen
tas. kad Vilniuj pavojinga 
universitetui lenkų, o Mins
ke ir Vitebske gudų įtaka.

Pavarė miestsargį.
Vilniaus policmeisteris at

statė nuo tarybos miestsar- 
gi Sanila už tai, kad šis itei-- ' v

kė laišką areštantui. laiko
mam miesto policijos arešte.

i

Oi tie vaikai!
—Kodėl, mama, mus tėtė toks 

plikas ?
— Matai, vaikeli, tėtė daug 

rūpinasi, daug mislina, užtai ir 
nupliko.

— O kodėl tavo, mama, tiek 
daug plaukų ant galvos?

— Paliauk bent kartą su 
vo klausimais...

—
Kaip bučiuoti gražiąją lytį.

Vyras turi būti gabus, kad 
užganėdinus gražiąją lytį 
bučiuojant. Paimk jos deši
nę ranką į savają ir pritrauk 
ją prie savęs. Perkelk savo 
kairiąją ranką per jos deši
nį petį, o tuomet susiglaus a- 
biejų krutinės į krūvą ir jos 
galva nusvirs į užpakalį. Vy
ras turi pasilenkti ir pri
spausti savo lupas prie jos. 
Bučkis bus užbaigtas ir gra
žiajai lvčiai labai patiks.

S. N—kis.

sa-

Pajieškojimas.
Pajieškau dešriaus, kuris 

labai senai dirbo mano bučemė- 
je dešras. Girdėjau, kad dabar 
jis Chicagoj daktarauja ir kad 
tas biznis jam nelabai sekasi. 
Gal būti, kad praktikos da nega
na turi. Taigi lai atvažiuoja, 
o vėl gaus darbą prie dešrų.

Bostono bučeris.

ne-

Restauracijoj.
Svečias: — Kiek kaštuoja 

kepta višta?
Tarnas: — Doleris.
Svečias: — Gerai. Duok 

vištos!
Tarnas atneša vištą ir 

prašo dolerio.
Svečias: — Atpiauk man 

už 7 centus. S. N—kis.

Paliko 22.000 rublių.
Simanas Skirmantas, 

męs Kauno Kauno gub.. nuo
lat gyvenęs Austrijoje ir mi
ręs Paryžiuje, paliko 22 tūk
stančiu rublių procentiniais 
popieriai5. Jau praslinko 
gerokas laikas nuo jo mir
ties ir niekas giminių neatsi
šaukė. niekas neješko to pa
veldėjimo. Jei per 10 metų 
niekas prie tų pinigų neatsi
šauks. pinigai tie bus paimti 
valstybės iždo naudai.

Popieriai mirusiojo Sima- 
no Skirmanto yra dabar 
Kauno apygardos'teismo pa
vedami teismo nariui 2 sky
riaus Kaune, kad šis pasis
tengtų surasti mirusiojo gi
minių.

Naujokų suėmimas.
Nuo vasario 1 iki 15 d. Pa

nevėžio apskr. suimta 8 nuo 
kariumenės pasišalinusius 
naujokus ir Kauno apskr. 2.
15,000 žemės vienasėdžiams.

Kauno apskr. Žemės tvar
komoji komisija 1914 m. ke
tina išskaidyti vienasėdžiais 
apie 15,000 žemės dešimti
nių.

gi

Dvarininkas laikys sargy
binį.

Baisogalos (Šiaulių apsk.) 
dvarinikas Vladislovas Ko
maras gavo iš vidurinių rei
kalų ministerio leidimą lai-

i

Krata knygyne.
Lenkų Makovskio knygy

ne vasario 21 d. buvo daro
ma krata. Jieškota kvitų ir 
blankų, lenkų kalba spaus
dintų. Kaip girdėt, ir kitose 
lenkų pirklybos įstaigose bu
vo tokios pat kratos.

Nebyliams mokykla.
Prisiekusis vertėjas Bar- 

ševičius vėl kreipėsi į mies
to pirmininką, prašydamas 
pradėti rupinties įkūrimu 
Vilniuje nebyliams mokyk- 

: los.

I

Boikotuoja svaiginančius 
gėrimus.

Kruonis (Trakų apskr.)— 
Nesenai Kruonio miestiečių 
sueigoje nutarta uždaryti 
čia visus traktierius, parda
vinėjančius svaiginančius 
gėrimus.

Lietuvių kalba rusų semina
rijoj.

Pravoslavų dvasininkų su
važiavimas nutarė Vilniuje 
pravosl. dvas. seminarijoje 
įvesti lietuvių kalbą.

Serga reumatizmu.
Waterburije vienas lietu vys 

sirgdamas reumatizmu pasakė 
savo pačiai: ”Kiba imk penkinę 
ir nunešk ant mišię. Gal biesas 
ir išneš tą prakeiktą marmatiz- 
mą.*

Į

Neturi nieko, nevaikščiok niekur
Naktinis valkata susitikę.? 

žmogų ant gatvės atkišo revol
veri ir sušuko:

— Atiduok pinigus!
— Kad aš visai jų neturiu...
— Atiduok laikrodėli!
—Neturiu

— Tai ką-gi turi?
— Nieko neturiu.
— Jei nieko neturi, tai ir na

ktimis nesivalkiok. R. židžiunas.

Iš mokyklos.
— Motin, aš šiandien daug 

išmokau!
— Oką?
— Musų žemė sukasi vi- 

tir. vitir, vitir. o žvaigždės 
ir kiti dangiški kūnai lanks
to ir virpa, Jtaip avino vuo- 
dega. _R. židžiunas.

nei laikradėlio.

Patarimas.
Klausimas: — Kaip grei

čiausia galima aplėkt aplink 
žemę?

Atsakymas: —Išsikeik ba
lionu taip augštai, kaip tik 
gali, ir laikykis ant vietos. 
Per 24 valandas žemė apsi
suks apie savę, praeidama 
pro tave ir tu busi aplėkęs 

į ją į 24 valandas.

Pasiteisino.
— Kodėl tu, Ickau, kluoną 

nedengi, tik tu žiūrėk, kaip 
pija?

— Niu, kaip jam gali 
dengt, kad taip pasiutusiai 
lija?!

— Na, tai dengk kuomet 
nelija.’

— Niu, o kam reik to sto- 
igo, kada nelija?!

Netaip supranta.
Ant religijos lekcijos ku

nigas negalėdamas išaiškin
ti mokiniams, kas tai yra 
stebuklas, ėmėsi pavyzdžių:

— Na, kaip tamsta pava
dintum tokį atsitikimą, kad 
jeigu žmogus nupultų nuo 
augšto stogo žemėn ir neuž
simuštų?

— Atsitikimu.

Filozofija.
16 metų mergina 

gauti sau vyrą, dailų, meilų, 
turtingą ir dorą.

20 metų mergina nori gau
ti sau vyrą, tik gražų ir tur
tingą.

25 metų mergina nori 
gauti sau bile tik... vyrą.

J. Fisenka.

nori

Juozas: — Aš ir mano pa
ti padarom čielą dešimtį.

Petras: — O kaip tai gali 
būt?

Juozas: — Aš esu vienas 
(1), o mano pati zeras (0).

Ir šiandien tebesą.
— Tamista buvai rusų 

japonais karėj
— Taip.
— Ar ir tamista bėgai 

Mukdeno

SU

Juozuk, kam tuos kiauši
nius sumušei ?

Jieškojau juose pingų. nes 
tėtis sakė, kad "kiaušiniai 
tai pinigai.’’ J. Fisenka.

J. Fisenka.

įĮ| Reikalaukit visur ir visados tik

lowXEys

Susikalbėjo.
. Ponas klausia einančio 
keliu žmogaus: "Kiek vars
tų gali būti lig Panevėžio?” 
Šis atsako, kad vakar buvo 
24, o šiandien teliko tik 23. 
ne šiąnakt naktiganiai 
vieną varstą sudegino.

P. Grabauckas.

Crest kendžiu. nes tai vienos iš| 
geriausiu ir skaniausiu kendžiu 
Jeigu tu kendžiu niekur negau
nate, tad ateikit pas mane, nes 
esu generalis agentas Bostonuii

K. ŠIDLAUSKAS |
111 226 Broadway,

SO. BOSTON. J

$50 TAU PREMIJOS.

V. ■'

V" y.4 V
Parašyk numerius nuo 1 i-- 9 

kiekvienoj duobukėj, taip, kad su
skaičius vieną bile kurią eilę gau
tum 20. Prisiuntus teisingą sudė
jimą, kiekvienam prisiųsim kredi
to čekį ant 850, kuris geras tik 
perkant 4 lotus, 10,000 ketvirtainių 
pėdų žemės, tik 10 mylių nuo di
džiojo New Yorko. Prekė tų lo
tų $119, tečiaus, kas turės tą mu« 
sų čekį, gaus tą lotą už $69. Iš- . 
mokėt tik po $5 mėnesij. Norint 
geresnių informacijų ir mapų "no 
žemės, rašykit ant šio adreso: (13) t 
OUTCALT REALTY CO. Dep. 8. 
’ , 1 TTndsnn st„ Jersey City. N. J.

< . r
r f
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ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

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

Serus vyrams Siutus ir Overkotus 
pigiausiai ir gerai.

Musų 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 Vyry ir Motery drapanas, & 

Tikras Jūsų brolis lietuvys

u•ii

Budreckis i 
222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St., Įj 
So. Boston. Mass. Montelio, Mass. | 

Telefonas: So. Boston, 21013._ ___ y
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PAVASARIS, PAVASARIS!
TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;

bet t k taa.4 tikrus ir linksmas pavasaris, kaip žmogus paša
liu- iš savo kuno-organizmo lig£ bei nesveikumus, kaip ž.e- 
sjos šiurkštų Šaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu to nepadary
sit, tai liga k .nk.ns kūną kaip iš viršaus, teip vidurių, naiki
nant sveikatų ir gyvastį y t aršiausias neprietelis irteip besant 

netik pavasary je, bet vasarų ir niekad neturi jo
kios linksmybės ir ramumo, bet vargų.

KAD JAUTIESI™^’^ 
smų pavasarį, tai iš<gydyk, išvaryk ligų lauk iš 
kūno, kraujo nervu ir v durių: o kad ta vistų pa
daryti atsišauk lietuv Šk j kalboj prie tikro 
F r ■-•fesonal o Daktaro Klinikos, kurs pagal reikalų 
pn a kys speciališkai geriausias liekarstas, kurios

i saulė- spinduliai išvaro žiemos šaltį, taip ligų išvarys lauk, be peilio, be s* pūlingų

Apturėsi tikrą linksmą pavasarį ir gerą sveikatą; 
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dekav< darni. IŠ DAUGYBES ucr patalp.nam:

GUODOTINASAI DAKTARE IRSPECIALISTAI:
Esu 1.. .ii dėkingas užgerų išgyd; mą, k;>d su I ekarstoms teip gerai pasilikau išgydy

tu, nes pasi ik .u kaip n:;-i.:ii atgimė*, daUirl nksma ir smagu, dar pu ė liekar tų pasiliko, 
bei gerai e.>u svo ;<as. kad daugiau n»‘reik liauju varto1 i. taig; š.mtą kartų dčkavoju Pbda; 
d iphios M. Kiin.kui, kaipo g»-rani da.carui už pritaikin:::;ą ir suta -ymą t‘ » labai g rų 
Dekartų. Su guodone. Good b^e Jurgis Dalskis. Box 81, Alfred. N. Y. Mr. Jur
gis Lutauskas. Jerome, Pa. St. Liudzevičia. 216 Piea>a:.t str. !> • .:, Wi». K. Olševiėe, 
1144 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė. Bos 226, Glens Fails, N. Y. 

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links- 
mtl DHVHSHUltl irdėkavoja už išgydymu nuo visokių šviežių ir užsenėjusių 

ligų. Nervu ir nusi pnėjimų, perši.u.io ir kosėjimo, gal
vos skaudėj, mo i r svaigimo, vidurių nesveikumą ir užkietėjimo, s«£So> i.uN'ginio nuo 
saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo, teip-;;at nuo limpančių lytiškų 
ligų ir tam panašios rūšies vynj nelaimių. Teip-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių ligų.

TYFlhllt °apturėsi rodų.
® pag lb^ ir tikras 1 ekarstas, kurios gali tave išgy

dyti ir turėsi Linksmą pavasarį. Visada rašant adresu* k teip:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 

1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
Valand a kasdien nuo 10 iki 4 popiet Nedėtomis nuo 10iki 3 popiet.

Ir vakarais r.uou iki 8 Vtaminknrs ir Pėtnyčtomis.
KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS. KADGALI BLT1 GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS, 
tik r»*.k ats.šaukt į Philadelphijos M. Klinikų, knr.s valdžios pripažinta-, delei žmonių labo. 

..DAKTARAS“ ska ty c šitą knygį. kuri parašyto naujausio mokslo ir labai reikalinga kaip 
varams teip ir moterims, turėt ta knygų. Atrakt daug p slaptybių ir pamokinimų apie kų
ikšiol nežiuojot Apturėsi dovanai, tik prisiųsk kėlės štampus už prisiuntimo kaštus

Philadelphios M. Klinikai.

O

KASjįPRISIŲS MUMS $20,

TRAOC MARK

tas
apturėsGramafoną ir 16 dainų

vertes’ $25.00
Užlaikau Gramafonus su Lietuviškom Dainoms.
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Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap
turėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 

rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, _su drukuo- 
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. 
te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:

gromatoina
Reikalauki-

112 GRAND STREET,
W. s. WAIDELIS

BROOKLYN, N. Y.
assssssas v r nnnni—»
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Tiesu Patarimai.
*

John Apszego. — Advokatai 
iš vienos valstijos negali vesti 
provų kitoj, jei jie nėra išdavę 
egzamino ir nėra prileisti tenai 
praktikuoti. Tokie advokatai, 
kurie veda provas per laiškus vi
sam pasaulije, yra tos pačios rū
šies žmonės, kaip ir daktarai, 
kurie gydo per laiškus. Geriau 
su tokiais neužsidėti. Patari
mus aš galiu duot, bet ir tai rei
kia suprast, jog nežinant dalyko 
iš abiejų pusių aš galiu patart 
tik aplamai imant. Jei koks 
svarbus reikalas, geriausia nu
eit pas gerą vietinį advokatą.

žemės dabartinis valdytojas pa
duoda paveldėjų iššaukimą (vy- 
zyv nasliednikov), o šiems ne
atsišaukus, j u teisė gaut minėtą 
dalį miršta ant visados.

Esant Amerikoj ir norint pir
kti ūkę, geriausiai yra štai kaip 
padaryt: pardavėjas padaro par
davimo aktą (kupčaja kriepost), 
pirkėjas tą aktą pasiunčia draug 
su "doviernasčia” kokiam savo 
draugui ar giminaičiui, kad anas 
per tenaitines įstaigas tą dovier- 
nastį užtvirtintų ir valdytų tą 
žemę iki jus parvažiuosit.

D. Gedminas. — Jei draugys
tės turtas yra padėtas bankoj 
ant vardo keliu išrinktų ypatų, 
kurios prasišalinusios nuo vie
tos atsisako pasirašyt, vieninte
les ir geriausias būdas yra pa
duoti tokius ermyderio kėlėjus Į 
teismą, kurs privers juos pasi
rašyt ir teismo kaštus užsimo
kėti, o jei kaip, tai atsisės ir be
langėm kur jiems tinkamiausia 
vieta.

C. Mellen. — Jei žmogus atsi
vežė savo pačios brolio vaikutį ir 
apleido jį, geriausia visą dalyką 
raportu6tį į ”State Board oi 
Charities,” Hartford, Conn., ir 
pranešti, kokį tas žmogus tu
ri turtą, o ta įstaiga paims kūdi
kį į savo globą, ir žmogų privers 
užmokėt už užlaikymą.

Redakcijos atsakymai.

Šlapikas. — Paslaptis trum
pa: žmogus skolingas pinigų, 
paduokit vietiniam advokatui ir, 
jei yra iš ko, sukolektuos iš sko
lininko.

Jei vyras pabėga nuo moteries 
su kita, persiskyrimą gaut leng
va, ir jo moteris galės tekėt į 6 
mėnesius po teismo už kito vyro.

Jei jus nuteisė už neštoj imą 
ir laiką į kariumenę, ir jus pra- 
sišalinot, tai parvažiavus už 6 
metų bausmė bus dovanota, dėl 
ilgumo laiko.

Craigneuko Gyventojas. — 
Tėvas gali padalyti turtą taip, 
kaip jam patinka, ir todėl nega
lėsit sulaužyt, juo labiau, kad tas 
dokumentas padarytas 14 metų 
tam atgal. Norėdamas jį sulau
žyt, turėtumėt darodyt, kad jis 
buvo pakvaišęs arba girtas.

Jei Škotijoj negaunat lietuviš
kų rekordų, jų gausit Lietuvoj 
arba Amerikoj. Be muito neį- 
vežšit. bet muitas nebus daugiau 
kaip 50% jų vertės.

St. Dambrauskas. — Jei žmo- 
■gui sueina 34 metai, į Rusijos 
ikariumenę nebeima. Iki tam lai
škui, nežiūrint kada sugrįžtum, 
vis paims. Už tą, kad į laiką ne- 
stojot, bausmė yra maža, gal ko
kią savaitę liuoso arešto. Po 34 
metų sugrįžus, baudžia gana 
sunkiai, bet kiek, tai priklauso 
nuo žmogaus, aplinkybių ir tei
smo. čia esant negalima pasa
kyti, galit gaut ketvertą mėne
sių. o gal ir porą metų.

Pranas Ilgunėlis. — -Jus tėvas 
gyveno ant jūsų motinos brolio 
žemės ir mokėjo skolas, dalis 
statė naujus budinkus. Dabar 
tas jūsų dėdė pats ar per 
doviernastį gal atimt tą žemę iš 
jus tėvo, jei jis ten be jokio kon
trakto gyveno, o įmokėtus pini
gus parokuot į randą. Bet jei 
jis kokį kontraktą turėjo, tad 
reikalas bus išrištas pagal su
tartį.

G. Martin. — Jei žmogus lie
kas sužeistu kada jis mėgina 
važiuot tavoriniu traukiniu, ne
gali gaut jokio atlyginimo, nes 
kompanija tokiam atvėjuje jo
kios priderystės būt a«. - argi su 
sužeistuoju neturėjo. Jei butų 
kas nustūmęs, ar tyčia užvažia
vęs, tada būt galima atlyginimo 
j ieškot.

Senecharib. — Suvienytų Val
stijų teismų sistema yra tokia 
pat, kaip ir Anglijoj, Kanadoj ir 
Australijoj. Sistema yra visai 
nuosavi, pačioj Anglijoj per 
šimtmečius išvvstvta. Beabejo- 

kad joje yra sriovė senovės 
Romos teisių, Justiniono kodek
so, arba taip vadinamų "civiliš
kų teisių, bet abelnai imant ang
liška jurisprudencija nieko bend 
ro su kontinentališkomis teisė
mis neturi. Išaiškint čia visko ne 
galima, bet pagaliaus jus iš to ir 
naudos neturėsit, 
jatės, turėtumėt 
sės.

J. Bieliauckas.
užrašo dalį, ir vaikas tos dalies 
n epą j ieško per 30 metų, tada

Jei interesuo- 
studijuot tei-

— Jei tėvas

J. Rasiuliui .— Džian Bambos 
’spyčius” negali būt sunaudo

tas, nes tas musu garsus ”sa- 
iunkvperis” galėtų da užpykti, 

jeigu kiti pradėtų jam ”spyčius” 
rašyti. Jis mat mano, kad jis 
pats viską žino. Su "saliunkv- 
periu” nesiginčysi.

Neparduotam grinoriui. — Tų 
žmonių per korespondencijas nu. 
išmokinsim, nes jie ir laikraščių 
neskaito.

Saulės Broliui. — Už eilutes 
ačiū; bus geros.

Avinėliui Nekaltamjam. — 
Gaila laikraštije vietos kunigų 
pamokslams kritikuoti; nedėsi
me.

J. Ramanauskui. — Tokios 
korespondencijos ant kiek atsi
menam ”Kel.” redakcija nega
vo.

Lukšių Juozui. — Apie tuos 
debatus buvo jau kelia tas kar
tų rašyta, atkartot nėra reikalo. 
Kad 100 kartų rašytumet, prie
šai vis savo tvirtins.

Inkognitui. — Juokus gavom, 
ačiū. Yra gerų.

P. K. Bijūnas. — Juokai ne
tinka.

Tautiškai lazdai. — Apie 
Dram. Ratelio vakarą mums jau 
kitas parašė.

Tiesu patarėjui. — Tamstos 
raštelio sunaudot negalim, nes 
nė tai rimtas dalykas, nė juokai.

A. Jozukevičiui. — Tamstai 
buvo atsakyta pereitam ”Kel.” 
numeri j e. Ką prašėt sugrąžint, 
tai sugrąžinom.

Perkūno broliui. — Kadangi 
kitas mums parašė apie tas pra
kalbas pirmiau, tai ano ir talpi- 
uam.

Lietuvaitei. — ”Ekonomija 
era graikiškos kilmės žodis i 
reiškia ūkę. su visais jos padar
gais ir prietaisomis apdirbimui 
gaunamų iš jos produktų. "Po
litiškoji ekonomija” reiškia mo
kslą apie šalies išdirbystę.

Skaitytojui. — žodis ”pil- 
grim” reiškia keleivį. Pilgrimų 
buvo daug; jie važiavo daugiau
sia iš Anglijos būriais, susitelkę 
pagal tikėjimo, j ieškodami čia 
daugiau laisvės savo tikėjimų 
plėtojimui. Plymoutho pilgri- 
mai, kurie atvažiavę čionai 1620 
m. įsteigė Plymoutho koloniją, 
buvo seperatistais.

F. Piemenėliui. — Negalime 
talpinti, nes tamsta darai labai 
negražius užmetimus ant žmo
gaus, o savo pavardės nepasira
šai. Jeigu tai teisybė, tai ko
dėl po korespondencija nepasi
rašyti ?

Senam Singeliui. — Tai vie
tos gyventojų reikalai, platesnei 
visuomenei jie neapeina, todėl 
užimti jais laikraštį butų lyg ir 
neparanku, o tuomi labiau, kad 
pas mus ir vietos nėra atlieka
mos.

K. Armonui. — Tris juokus 
sunaudosime, kituose mažai juo
ko.

A. Akmenukui — Klaida visai 
menka, nėra reikalo ją taisyti.

J. Neniui, iš Dayton, Ohio. — 
žinutė nesvarbi. Lietuviai vi
sur mėgsta išsitraukti, o tikin
tieji ir velykinę atlikti. Tas jau 
visiems žinoma ir nėra reikalo 
apie tai rašyti.
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Visy

Užlaikv geriausį

dohn E. nolan

IHIAS ST. AIDRZEJEWSKI

P1 s.

Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis

K ■ L E I V I S

Nauji Rastai

TTRINYS:

lt

I

niaukų žilimo 
Reumatizmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio..........
kirmėlių........

7 l’armentcr SI. 
Į Boston, Mass.
Visokias ligas gv 

I dau pssekniingia- 
' usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durve bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon

M. Gaili van Co.

Amerikos Pilietis. Knygutė i 
sutaisyta ir išleista J. Ilgauao, i 
Chicago, III. Kaina 25c.

Dėlkt reikia žmogui gert ir 
valgyt? Pagal A. Bemšteiną i 
parašė d-ras A. G—mus. Išlei-! 
do "Keleivis.” So Boston, Mass. j 
Knygutė labai pamokinanti; kai- i 
na 15c.

Kurgi tas viskas nyksta? Pa
gal K. Kautskį parašė Z. Alek
sa. Knygutė sociologiško turi
nio. Išleido "Keleivis.” Kaina 
10c.

Vertėju ir leidėju atidai.
Šiuomi pranešu, jog jau bai

giu versti lietuviškai knygelę 
”What Every Giri should 
know?” Trumpu laiku lietuviš
kas vertimas bus spaudoje. To
dėl pranešu, idant kiti tą patį 
darbą nedirbtų. J. Stropus,

So. Boston, Mass.

Keleivio” Kalendorius
1914 metams jau atspauzdintas.

Šiy mėty kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapiu.

I

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

Delio vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo 
tautietį nusitraukt paveikslus, o 
>.šr odysit da gražiau kaip gyvi. 
P asiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (7)

J. TAUKEVICIA
727 N. Mat n st.. Montelio, Mass.

Didžiausia Šulam? Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

VATERLAND 58,000 Toną 
950 pėdų ilgio laivas

IMPERATOR 52,000 Toną; 
919 pėdų ilgio laivas

Tiesioginė Linija tarp 
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir 
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFANO ir

HAMBURGO 
HAMBURGf

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO 

PIGIAUSI KELIONĖ
I SENĄ TĖVYNĘ IR IŠ TEN. 

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

tės prie
607 Boylston street, Boston, 

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

Geriausis patarnavimas STERE 
G’IUJ ir III KABINETE, kuris su 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 
voms, valgomojo kambario, maudy 
nės, skalbinyčios ir Lt.
Dėl platesnių paaiškinimą kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE 
•07 Boylston street. Boston. 

arba 45 Broadway, N«w York. 

arba pas Trinius agentus.

SENI VYNAI ir
GEROS DEGilNES

Specijališkas pardavimas per šį men.

Sudėjimas Xo. 5.
Bunka Goidenxxxx Rve Why. 6^ 

,, Cognac Brandy **• 
,, Višniovka 
,, Orange IVine
4 Pilnos kvortos $3.50

Sudėjimas N’o 8.
Bonka Kentucky \Vhy 

,, t 'aliforma Brandy 
,, Vi.šuiovka 
,. Span iškas Port \Vine

4 pilnos kvortos $.300 kaina.
Tie yra geri Gėrymai ir pigus 

bet neprasti.

H. L. GOLDEN & CO.
iaportnotojai ir Oangumj Likltrl; Pardsotsjai.

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

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

Elip, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS S A LIŪNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA 

Užlaiko geriausią Alų, Vyną, 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Baliams ir 
kitokiems 1 asilinksminimams. Ta- 
voras geras. Patarnavimas gra
žus. ReiktJe meldžiam atsilanky
ti. (22)
8 Stokes st., Providence/R. I.

495 Broadway, So. Boston. 
Valandom

Nuo 12*2 dienų ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėliotus iki 8 vai. po pietų.

2 KATAUOGAI DYKAI!
lietuviškų KNYGŲ nuo 
seniausios iki naujausios 

laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

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

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

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
S u taiso m Receptus su di

džiausia styda, nežiūrint ar B 

Lietuvos atvežti ar amerikoniški 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius 
P. JATULOVICIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S* Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 

o męs per ekspresą gydulss pa
siųsim.

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

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

v
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eiles) —Jėzus Variavo- 
je_— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis)—Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

=— KAINA 25 c.
“Keleivio” skaitytojams nusiijsim tik už 10 c. 
Kas noritągraŽŲ 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.

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

Profesorius medicinos

Lfetafczfes D-T23II Zisslsza

Tikras Šaltinis Sveikatos
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 Hospi- 
tal of London. taip 
išsilavino, kad da

bar nėra jau ligos, kurią jis.negalėtų iš
gydyti. gvarantnoja jis ir išgydo viso
kias ligas: Paprastas, 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 išgytu m: nes kas jam, kaipo profe
soriui yra galima to negali padaryt pa- 
pastas daktaras. Laiškus adresuokit 
taip: (15)

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

tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

GERĄ DIENĄ DRAUGE! — 

Gera dienai

Na, o kur 

tamista ei

ni? — Paa 
JONĄ 

KULBOKĄ 

išsigert sti
klą alaus, 
nes ten šal 
tas ir go
riausia vi
sam Brook- 
lyne alus ir

gardus užkandžiai. — Taip, ir ai 

misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas j; geri 

cigarai ir gardi degtinę, todėl 
žmonės ten gali getai susistiprint. 
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai, 
po numeriu: (16-4)

74 Grand SU kampas Wyte Avk 
BROOKLYN, N. Y.

Vi.natinla loaMikau

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

238 HARRISON *VE, BOSTON.

sinių žiedų.
no adreso už 98c.
mierą. Už teisingumą gvarantuojam. į 
Su visokiu reikalu uždekit tokį adr.:
EXCELSIOR WATCH CO., DEP. A.

CHICAGO. ILL. 1

$19 DYKAI!
Perkant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuves, sugėdina

te-mažiausiai 19 dolerių todėl, kad kiekvienas parda
vėjas nuo Jūsų pareikalaus 25 <iol. už ta patį laikro
dėlį. kurio ypatinga kaina išdarbystės tik 6 <lol.

Jaigu nori nusipirkt sau vieną 25 dol. laikrodėlį 
už 6 dol.. tai iškirpk šitą pagarsinimą ir prisiųsk 
mums su savo pilnu adresu, o męs išsiųsime tuojau 
laikrodėli gražioje pliusinėje dėžutėje dėl apžiurę ji-1 
mo be jokio primokėjimo.

Męs užtikrinam. kad perkantis nuo musų laik-! 
rodėlį. neturės nė jokio riziko dėlto, kad gali apžiu-| 
rėt laikrodėlį, ar yra tokis, kaip męs garsiname. Į 
Jeigu persitikrinsi, kad musų laikrodėlis yra tikrai Į 

vertas 25 dol. ir yra 14K Gold Filled gvarantuotas per išdirbtuvę ant 20 metŲ su • 
visam sviete pagarsėjusiais viduriais, tada užmokėk 6 dol. ir keletą centų už į 
prisiuntimą. Męs pataisom musų laskrodėlius per 20 metų be jokio užmokesčio I 
arba išmainom ant kitų. Kas pareikalaus, tam męs išsiųsim musų didelį iliu
struota kataloga dykai.

NATIONAL COMERCIAL CO.
505 E. 5-th STREET, Dept. 22, NEW YORK, N. Y.

JK BRAHOAUSIS ŽMOGAUS

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos 'in
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas......... .......
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių., ,50c. ir 
Kraujo Stiprintojas............ .
Nuo kosulio..................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proskos.........10c. ir
Pigulkos dėl kepenų................

|l Blakių naikintojas...................
i II Dėl išvarymo soliterio...........

Anatarinas plovimui......... 
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis..........
Antiseptiškas muilas.
Gumbo lašai

»1.M
75 

- *3 
l.M
,5. 
.«• 
.50

1 00
.25 
.10 

3.00 
.25
.25
.50 
.25 

50c. ir 100

Nuo galvos skaudėjimo. 10e. tr 
Nuo kojų nuospaudų. 10c 
Nuo dantų gėlimo............
Nuo peršalimo..................
Plaukų stiprintojas... .25c 
Linimentas arba Expel*eris 
Nuo pi 
Nuo K< 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo. . 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas.

Specijališka Tikrai Lietuviška Tre j anka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos risolrios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. €.« koto* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo ra musą gyduolių aprašymais 

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

Jsire )■■■ brangi yra jotų sveiksta. tai teojatn reikalaukite gyduolių, rslyiiasrf arta 
atsilankydami i

VINCAS J. DAUNORA,



—rw.

8 KELEIVIS

Visokios Žinios
325,000 bedarbių New 

Yorke.
Kaip New Yorko majoras 

Mitchell tvirtina, tame mies
te dabar yra 325,000 žmonių 
be darbo. Socijalistai deua 
visas pastangas, kad aiškiai 
šitiems žmonėms nurodžius, 
kodėl šita bedarbė atsirado 
ir kas čia kaltas. Ir socija- 
listams tas darbas sekasi.
Russell bus "Call” redakto

rium.
Pagarsėjęs rašytojas 

Charles Edivard Russell, ku
ris nesenai apleido kapitalis
tų partiją, o prisirašė prie 
socijalistų, nuo 1 balandžio 
ketina likti socijalistų dien
raščio ”New York Call” re
daktorium.
Revoliucijonieriai pralaimė

jo svarbų muš}.
Meksikos revoliucijonie- 

riams paimti Terreono mies
tą nepasisekė. Po kelių die
nų smarkaus mūšio generolo 
Vilios armija turėjo pasi
traukti su dideliais nuosto
liais. Kiek tame musiję kri
to negyvų ir kiek sužeista, 
rašant šitą žinią da nėra ži
noma, bet manoma, kati 
skaitlinės bus didelės. Į Jimi- 
nezo miestą 588 sužeistų jau 
atvežta ir da daugiau lau
kiama. Sakoma, kad ir pats 
revoliucijonierių vadovas 
gen. Vilią sužeistas.
Kanibalai suvalgė misijonie- 

rius.
Ant Malekula salos, netoli 

Australijos, kanibalai užmu
šė ir suvalgė 6 misijonierius. 
kurie buvo atvykę mokinti 
juos tikėjimo.
Nukirto žmogžudžiui galvą.

Frankfurte. Vokietijoj, 23 
kovo nukirto Karlui Hopfui 
galvą už tai, kad jis užmušė 
savo tėvą, pačią ir dvejatą 
vaikų.

Bedarbių skaitlius Bosto
ne vis auga. Žmonės vaikš
čioja nuo namo prie namo 
prašydami valgyt. Y’ra ant 

' Avery gatvės virtuvė bedar
biam* bet ji negali visų pri
valgydinti. Pereitoj nedė
lioj virtuvė atsidarė 5 vai. | 
ryte, nes bedarbių eilė sto
vėjo jau ant gatvės. Virtu
vėn leidžiama ant syk po 50 
žmonių. Kaip tie pavalgo, 
leidžiama kitų 50. Pakol pir
mutinė grupa pavalgė, prie 
virtuvės stovėjo jau 450 
žmonių. Maistas duodama 
prastas. Iš pradžios buvo 
da dešrukių ir makaronų, 
paskui gi duota tik duona ir 
sriuba, kurią atiduoda res
toranai ir hoteliai. kas pas 
juos jau atlieka. Bet pava- 
karij ir duonos pritruko, o 
da apie 200 žmonių stovėjo' 
ant gatvės laukdami savo ei
lės. Dirbančios virtuvėj mo
teris turėjo bėgti miestan 
jieškoti duonos. Surinkta a- 
pie 100 kepalų. Soti publi
ka juokėsi žiūrėdama, kaip 
tos moteris bėgo AVashingto- 
no gatve po kelias bandas, 
duonos po pažasčia nešda- ’ 
mos linkui Avery gatvės,; 
kur apie 200 bedarbių laukė 
jų visą dieną nieko nevalgę.

Per visą dieną pavalgin- 
dinta šiaip taip 800 žmonių 
su viršum. j

atsidarė lietuvių kooperati- 
viška krautuvė, kuriai seka
si puikiai ir privatiškoms 
lietuvių krautuvėms tas nė 
kiek nekenkia. Dabar p. Ma
tus nupirko ant Broadway 
gražų saliuną. kuris prigulė
jo Baldwinui. Labdarystės 
draugija nusipirko svetainę. 
Pavieniai lietuviai taipgi 
perkasi namus. Jei taip il
gai tęsis, tai neužilgo lietu
viai užviešpataus visą So. 
Bostoną.
bėti. N. Januška, pirm.

Pereitą panedėli So. Bos
tone atidaryta nauja žuvų 
rinka, o 
ryta.

Bostone likos užda-

K. Vytauto dr-stėsD. L.
kvartalinis susirinkimas at
sibus nedėlioj, 2 vai. po pie
tų. Lietuvių salėj. Malonėki
te visi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų apkal
bėti.

VIENITELIS RUSIŠKAI- AMERI
KONIŠKAS BIURAS asekuruotas 

(ant $10,000 ir leidžiamas per šteto 
gubernatorių vesti tiesiškus ir bizniu
kus reikalus. Praeitus metus męs pa- 

| dejom Rusijos bankoj 100,000 rublių.
Męs siunčiam pinigus pasidėjimui j 
bile kokią banką Rusijoj ir gaunam 
depositus i penkias savaites. Męs pa
darom visus tiesiškus reikalus ir par
duodam laivakortes.

RSSIAN AMERICAN BURBAU 
160 N. Fifth Avė..

tarp Lake ir Randolph St., 
CH1CAGO. ILL.

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

Nauja Lietuva parsiduoda 
pigiai.

Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 
chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų, 

ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo 640 akeriy, 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą įmokant $100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmą. 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, ne į 
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.

v

Vietinės Žinios
Nedėlioj, 29 kovo, Lietu

vių svetainėj buvo prakalbos 
šv. Petro Draugystės. Kal
bėjo kleb. T. Žilinskas ir Ra- 
manauckas su savo pačia. 
Jau daug visokių prakalbų 
pas mus So. Bostone buvo, 
bet tokių pliauškimų visgi 
seniai negirdėjom. Kun. Ži
linskas kalbėjo kaip žmogus, 
bet Ramanausko ir Rama- 
nauc-kienės kalbos, tai tik
ras bobelių pliauška
las. Nieko daugiau negali
ma buvo išgirsti, kaip tik ci- 
cilikai, raudonkakliai, cicili- 
kai, raudonkakliai ir visa ei
lė panašių litanijų. Nebūtų 
nieko biauraus, kad Rama
nauskienė pliauškė apie 
tuos žmones, kurie gali vi
suomenei pasirodyti su savo 
darbais kasdiena, bet toji 
paleistburnė nesigėdijo kal
bėt ir apie velionę Oną Ba- 
ronaičiutę, kuri jau senai 
ilsis sau ramiai nuo tų visų 
biaurybių, kokias mums rei
kia šiandien pergyventi. Juk 
velionė Baronaičiutė nieko 
blogo jai nepadarė ir niekuo 
nenuskriaudė, tad ar gali
ma daleist, kad tokia boba 
savo pliovones išlietų net 
ant mirusių žmonių? Jos 
kalba visai netinka sve
tainei. Teisybė, mačiau, 
kad daugelis ir iš pačių šv. 
Petro dr-stės narių nusispjo
vė ant tokio plepalo, bet ar 
tas nuvalys musų draugystę 
nuo tų biaurumų, kuriais ap
drabstė savo nešvaria kalba 
Ramanauskienė. Atsimin
kim, kad musų sąnariai tą 
bobą pakvietė ir kada ji 
pliauškė, nesustabdė jai kal
bos. Jeigu męs to neatitai- 
sysim, tad ar galėsim drą
siai pažiūrėt žmonėms i akis 
ir pasakyt, kad ”męs mylim 
artvmą savo kaipo pats sa- 

Dr-stės Sąnarys.

šiomis dienomis Harvar
do universiteto profesorius 
Lovvell gavo iš Tokios kara
liškojo universiteto keistą 
dovaną. Yra tai čiela eilė 
šarvų, kokiuos nešiodavo se
novės japonų karžygiai. Ap
sirengęs žmogus tokiais šar
vais panašus daugiau i koki 
raguotą velnią, negu i žmo
gų-

Ta dovana likos prisiųsta 
p. Lovvelliui už tai, kad jis 
padėjo gauti japoniečiams 
du profesorių, būtent, Kauf- 
maną ir Price’a. kuriedu da
bar užima angliškų teisių ir 
politikos ekonomijos kated
ras japonų universitete To
kioj.

Protesto prakalbos.
Subatoje. 4 balandžio, 8-tą 

i valandą vakare L. S. S. 60-ta 
[kuopa rengia prakalbas so
cijalistų svetainėj. 376 
Broadway. Kalbės drg. A. 
Baranauskas.

Šios prakalbos bus tuomi 
svarbesnės, kad jose bus iš
neštas protestas prieš var
žanti ateivystę Burnetto su
manymą. kuris dabar yra 
svarstomas Suvienytų Vals
tijų kongrese. Jei niekas 
prieš tą sumanymą neprote
stuos, tai jis taps Įstatymu 
ir tuomet nė vienas ateivis, 
nemokantis skaityt, nebus Į- 
leistas Amtrikon. Taigi to- 
kis Įstatymas butų pavojin- 
giausis lietuviams, kurių be
veik pusė nemoka skaityt. 
Todėl susirinkite visi, kad 
protestas butų kuoskaitlin- 
giausis.

Rengimo komisija.

Labdarystės Draugijos 
pereitą šventadieni buvo 
koncertas. Dalyvavo Lais
vės choras iš Cambridge. 
kelios vietinės mergaitės ir 
vienas airvs. ŠĮ karta kon
certas iš visokių atžvilgių 
buvo geras ir daug skyrėsi 
nuo pirmutinių Labdarystės! 
dr-tės koncertų. Geistina, 
kad ir ant toliau rengtų to
kius koncertus. Aš...

Geras kambarys 
įgalima gaut pas lietuvius 
vienam arba ir dviem žmo
nėm. Yra maudynė ir kiti 

į parankumai. Adresas: 426 
E. Fifth st., So. Boston. ant 
pirmų lubų.

Keliauk j arba Iš Europos
---------------------------per--------------------------

White Star Linija per Bostoną.
iį Pigios Kainos Dideli Laivai

<ji

So. Bostono lietuvių biz-! 
nis eina dideliais žingsniais 
pirmyn. Ant Broadway vis [ i 
daugiau ir daugiau pradeda I [ 
matyties lietuviškų užrašų.I j 
Airiai stebisi, kad lietuviai ’ ! 
taip progresuoja. Nesenai

Gražus patarnavimas
Laivai išplaukia reguliariškai iš 

Bostono nuo Charlestown.
Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per IVhite Star Liniją 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:

i

,----------------------.---------.-
■ ' Kompanijos ofisas. 84 Statė St.

1 Geo. Bartaszius, 261 Broadway,

f
So. Boston. 
Polish Industrial Assn, 37Cross st 
P. Bartkeviėia, 877 Cambridge st., 
East Cambridge. 
į J Rottenberff, 115 Salėm st.

' Nutilę Shaj ir » Co.. 92 Salėm st. 
iį Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoi

Co

□

$i 
i

s

) 
D J »n

Rusijos ir 

Kanados.

i

Rusijos ir 
Amerikos

i

VIETINE TIESI UNIJA

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIENŲ 

Greičiausi, Geriausi. Didžiausi, 
du-šriubiniąi, pasažieriniai laivai tarp 
Liepojaus ir New Yorko, ir iš New 
Yorko j Rotterdam ir Liepojų. Žemos 
prekės. Atsišaukit pas

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

27 Broadway, New York, N. Y.

Iffl/CZA/I
Jp'kursm 
5į russu
I 7/z I■ i >

\CZARITZA^ 
\DWtN5K

į

Ljįl

Farmos Farmos!
Turiu ant pardavimo farmų didžiau

sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran
dasi Alichigan valstijoj, Lake Mason 
ir Manistee pavietuose Žemė randasi 
prie pat geležinkelių ir arti portavų
miestų ir miestelių. Turiu daug ne- I 
išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi- ; 
šokio didumo farmų; prekė nuo 9 iki 
$25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 
gerais ir prastesniais budinkais, so-

I rūmo budinkų ir įtaisymų, nuo $5 iki 
$75 už akerį. Išpradžių reikia įmokė
ti suvis mažą sumą pinigų, o likusią 
palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemė 
vra geriausia, galima pasirinkti, ko
kios tik nori: lygaus lauko su mažoms 
kalvukėmis, palei upelius ir palei žu
vingus ežerus, oras kuosveikiausias, 
vanduo kuogeriausias ir lengvai gau
namas, javai užaugą visoki. Rašykit 
tuojau, o gausite dovanai mapą ir I 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra- ' 
si aiškiai ir teisingai aprašvta apie I 
žemę ir visos kolonijos padėjimą. At- i 
važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė. I 
Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj I 
išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyveu ant farmos. Gavęs ži
nią, tuoj pribusiu su automobiliu ant , 
dipo ar į hotelį. paimsiu jus ir apro- I 
dvsiu visą žemę, iš kurios galėsi pa- . 
sirinkt pagal savo norą. Adresas: (27) .

ANTON KIEDIS
PEACOCK, Lake County, MICH

fX, įiriUvisoS aSumo Įf "*».: !>?*» «. pae.l gę:

1

ką.FMIANT1NE S

BOCK

LIETUVIAI!
I

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

S. BARACEVIČIA,

AUKSORIŠKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokius 

Laikrodžius, didelius ir 
mažus,Vyriškas ir Mote
riškus, Auksinius, Pa

auksuotus ir Sidabrinius^ 
Šliubinius Žiedus, Dei

mantus ir visokiusper- 
lus; taipgi Lenciūgėlius, 
Špilkas, Branzoletus, 
ir kitokius pasipuošimui

jau išėjo

guanamas

ir

Buteliuose.

Išsirašykit rimta bepartiviš1 
talpinanti įdomiausius straip
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikraštj

“V A 1 D Y L A”.
''Vaidyloje” rašoma gryna ir 

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

Kaina metams tik 50c.
Kurie noilt pažiūrėt prisiųs

tai ioc Adresas:
“VAIDYLA”

810 W. 19 St. Chicago, III.

Stabmeldiška Lietuva
Kiekvienas lietuvis turėtų ją per
skaityt ........................................... 10c.

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui... .10c.

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

Dabar yra nupigintos prekes 25c. 
nuo dolerio, todėl geriausia proga 
pirktu

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

CHAS URBON
Boston, Mass.

J
261 Broadvay, So.

VIENATINE LIETUVIŠKA 

aptieka 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

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

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

Nuo saulės nudegimo 50 c." Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS

Į

5
i

-

ir

Dr. B. 6. WERHICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas,
259 Hannover st-, Baste n, Mass

Odos Išbėrimai'

J
I

toki, kaip niežėjimai, dedervinės, užnuodijimas par 
stupu ir kitokie niežianti odiniai išbėrimai, reikalau
ja gera vidurinio vaisto. Pamčtrinkit

Severos Nosties nuo
Odinių Ligų

(Severa’s Skin Ointment)
įir patėmykit jų malšinančių įtekmę.; 

Kaina 50 centų.

SEVERO?! Paliuoscojanti saldokai f
np*n t \ y Maionųs ir pasekmingi;- Kaina tik 10 centu. 
•1 -A 15 - LAA 1 Vaikams ir suaugusiems '

.Jeigu reikalaujat gyduolių, reikalaukit Severos ir 
reikalaukit, kad Jums duotų ne kitokius, kaip tik 
Severe s. Jokių kitų vieton jų neimkit. Jeigu Jūsų 
aptiekorius negalėtųjų pristatyt, tai užorderiuokit 
tiesiog nuo

W. F ..Severą, Co. “dK“s
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
226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

I

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų. 

Prieinamiausią ir parankiausia 
vieta lietuviams.

304 Breitaj ir 259 D stmts, 
SO. BOSTON, MASS.

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro

dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, afit 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi- ' 
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- : 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums ; 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin- | 
kitę, jus užmokėtumet už tokį pat | 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt1 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior Watch C«.
»06 Athenaeum Blg^ CHICAGO, ILL

I

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

I




