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Iš Rusijos. Dėl išeivybės.
I

Ministeriai svarstė išeivy-i 
bės reikalus. Nutarė: sut
varkyti išėivvbę juromis, 
vadinasi, Amerikon, Angli- 
jon ir t.t. Ketinama pada
ryti taip, kad keliaujantie
ji į tolimas šalis žmonės ne
būtų išnaudojami ir kad ne
važiuotų aklai į kokias nors 
šalis, bet ten, kame darbų y- 

■ra . Dėlei keliaujančių "į 
Prusus” ketinama parūpinti 

■darbo Rusijoj. Visą tą sa- 
j vo sumanymą ministeriai 
i paduos Durnai apsvarstyti. :

Vilniaus gubernatorius į- 
sakė žemiečių viršininkams ; 
ir anstoliams (pristavams) ir labai šiltų drabužių netu- 

! paskelbti žmonėms, kad ne- 
[ keliautų Pietų Amerikon, y- 
pač Brazilijon, nes te dar
bų pritruko, ir darbininkai 
badu miršta. Agentus, ku
rie prikalbinėja žmones Pie
tų Amerikon važiuoti, gu
bernatorius įsakė teisman 

[ patraukti.

Sustreikavo 70,000 darbinin
kų; 100 žmonių areštuota.
Peterburgas, 4 balandžio. 

— Nekuriose Peterburgo 
fabrikose tarp darbininkų 
pasirodė keista liga: žmo
gus paimtas tos ligos visiš
kai nusilpsta ir krinta. Ir 
ta epidemija platinasi su 
pasibaisėtinu greitumu. Tai
gi 70,000 darbininkų pame
tė darbą, bijodamiesi, kad

Witte pranašauja karę.
Grovas Witte, vienas iš 

žymiausių Rusijos politikų, 
kalbėdamas su vienu Ameri
kos laikraščių reporteriu pa
sakė, kad jis yra tvirtai įsi- 
tikrinęs, jog Europoj turės 
kilti didelė karė, kurioj be 
abejonės ir Rusijai reikėsią 
svarbią rolę sulošti.

"Žinoma,” sako Witte, 
"metai atgal pilitikoje Eu
ropos padangė buvo kur kas 
tamsenė, negu šiandien, te- 
čiaus yra ženklai, kurie aiš- 

. ’kiai parodo, jog dalykų sto
vis tebėra da toli nesveikas. 
Pirma, Balkanų kriziui galo 
da nematyt. Visa, kas toje 
pasaulio daliję nesenai atsi
tiko, tai buvo tik pirmiuti- 
nis didžiosios tragedijos ak
tas.

"Dabar męs stovim ant 
krašto antrojo akto, tik da
bar da negalima pasakyti, 
kada jis prasidės. Gal būt, 
kad praeis da keliatas metų, 
pakol antru kartu uždanga 
pasikels, o gal tik keli mėne
siai.

"Egėjos salų klausimas. 
Bulgarijos ir Albanijos. 
klausimas, tai vis da neuž
baigti klausimai, ir klausi
mai labai apųs. Prie to ne
reikia užmiršti pinklių tarp 
Serbijos ?r Austrijos.

"Antra, Francuzijos san-Jiga daugiau neišsiplatintų. . 
tikiai su Vokietija kas diena Sustreikavę darbininkai k<Lsu- 
eina vis blogyn, o tas gali į- 
traukti ir Rusiją i tą konfli
ktą. 41

"Trečia, nuo Balkanų ka
rės pradžios Europos vals
tybės pradėjo labai ginkluo- 
ties ir tos pašėlusios lenkty
nės tebeina tarp jų da ligi 
šiai dienai. Tas nuolatinis 
ginkluotų spėkų didinimas 

ant jūrių ir ant saužemio, 
kaip to diplomatai neaiškin
tų. nėra ramybės ženklu."

Toliaus Witte nurodo, kad 
neužilgo (1917 m.) pasibaigs 
tarp Rusijos ir Vokietijos 

» pirklystės sutartis. Kadan- 
■ gi pirklyba šiądien netik e- 

konomiškam. bet ir politiš
kam valstybių gyvenime lo-[ 
šia labai svarbią rolę, tai čia : 
vėl gali kilti tokie nesutiki-1 
mai, kuriuos kardui gali pri
sieit išrišti.
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tikiai su Vokietija kas diena i Sustreikavę
' -'pradėjo rengti gatvėse de- 

montrac-ijas, laike kurių pri
siėjo susiremti su policija 
Areštuota 100 demonstran
tų su viršum.

Kielcų vyskupo paliepimas.
Varšava. — Miestelio Če- 

liadzi kunigas perskaitė baž
nyčioje parapijonams Kiel
cų vyskupo Losinskio palie
pimą apie daktarą Podčac-

80,000 italų rengiasi strei
kuos
80,000 valdžios

Vėl baisi nelaimė ant jūrių.
St. Johns, N. F. — 190 

žmonių, kurie buvo išvažia
vę ant ronių medžioklės, pa
tiko didelė nelaimė: 77 žmo
nės sušalo mirtin, o kitus at
vežta pusgyvius. Atsipei
kėję šitie pasakoja taip. 31 
kovo jie paliko savo laivą 
"Nevvfoundland" ir pasida
liję nedideliais būreliais lei
dosi jieškot ronių (jūrių 
žvėris) ir medžiojo apie 48 
valandas. Maisto buvo pa
siėmę su savim visai nedaug

rėjo.
Seredoj po pietų ištikus 

jau audra su sniegu ir siau
tė visą naktį. Sugrįžti prie 
laivo jokiu budu nebuvo ga
lima. Sniegas užlipino akis, 
o vėjas buvo toks, kad vertė 
nuo kojų. Pagaliaus jie pa
klydo. Ant rytojaus oras 
truputį prasiblaivė, bet už
tai pradėjo labai šalti, žmo
nės per kelias dešimts valan
dų nemiegoję, nevalgę, suša
lę, pradėjo kristi ant ledo ir 
mirti nuo šalčio.

Tuo tarpu išsiųsta kitas 
laivas jų jieškoti. Ir ketver- 
go rytą, t. y. jau 2 balandžio, 
atrado juos: vienus pusgy
vius, kitus jau nebegyvus. 
Kada juos atvežė namo, vi
sa salos kolonija nusiminė.

Tai tokia nelaimė atsiti- 
"Newfoundiand" žmo

nėmis.
Kito gi laivo, "Southern 

Cross," kuris sykiu buvo iš
plaukęs su "Newfoundlan- 

du,” visai neranda. O ant jo 
buvo 170 žmonių. Spėjama, 

[kad ir ši bus toks pat liki- 
imas patikęs.

Newfoundland yra nedi
delė sala, kurios gyventojai 
užsiima žuvininkyste, ronių 
medžiokle ir vien tik iš to 
gyvena. Taigi jei prie žu-

Roma.
geležinkelio darbininkų pa
reikalavo daugiau algos ir 

1 trumpesnių darbo valandų. 
’ Naujasis ministerių pirmi

ninkas Salandra norėjo už- 
glostyt darbininkų reikala- 

i vimą prižadėjimais. Bet 4 
j balandžio buvo geležkeliečių 
[atstovų susirinkimas ir nu
tarta 15 balandžio apskelbti 
generališką geležinkelio 
streiką, jeigu iki to laiko ne
bus išpildyti darbininkų rei
kalavimai.
Manifestacija prieš vokie

čius Liuksemburge.
Liuksemburgas. — Liuk- 

senburgo kunigaikštis įtai- 
< sė pokyli, i kurj buvo užkvie- 
čiami ir vokiečių aficieriai. 
Kuomet šie grįžo namo, vai
kų minia pradėjo šaukti ir 
juos pravardžiuoti. Vokie
čiai rengiasi užklausti apie 

■tą susirinkimą Liuksembur
go valdžios.
Graikai užėmė albanų mies

tą.
Čia gauta ofi- i 

kad

1$ AMERIKOS. bedarbių demonstraciją.
į

New Yorke 4 kovo I. W.

Studentų streikas.
Charkovo universitete at

sirado studentas, kuris, pri- 
simesdamas kairiuoju, dar
gi revoliucijonierium, suži
nodavo kairiųjų paslaptis ir 
paskui išduodavo juos val- 
džiai. Tais jo darbais labai 

^-"asipiktino studentai ir su- 
J streikavo, reikalaudami tą 

šnipą-studenta iš universite
to išmesti. Valdžia iš pra
džios nenusileido, bet pas
kui pasakė, kad tas studen 
tas universitetan nesilanky
siąs, bet jam bus išduotas 
paliudijimas, kad jis univer
sitetą pabaibė. Studentai 
tebestreikuoja.

Agitacija prieš rusų kalbą.
Baltstogė. — Aptiekorius 

Filipavičius, kurs restorane 
atsisakė priimti rusų kalba 
rašytą sąskaitą, ir reikalavo 

y lenkų kalba, gubernatoriaus 
’ nubaustas 50 rub. "už agi

taciją prieš rusų kalbą.”

Gubernatorius plėšikas.
Ne veltui priežodis sako:.

"Prastas padėjimas pagadi-;W. vadavai surengė ant U- 
na ir gerą žmogų." Kur tik nion sq. demonstraciją. De- 
prasideda sumišimai, įvyks-i monstrantai —
ta betvarkė, tuojaus atsi- 
randa gaujos plėšikų, kurie 
pasinaudodami iš progos 
pradeda plėšti svetimą tur
tą. Taip dabar yra Meksikoj, [ 
kur valdžios atida atkreipta 
į revoliuciją. Tenai plėšia ■ 
netik paprasti vagis, bet plė- ■ 
šia net ir gubernatoriai. Štai; 
ateina žinios, 1~J 1
gubernatorius Osuno 
puolė su savo kareiviais is
panų laivą ir apiplėšė jį, pa
imdamas $50,000.

Iš ANGLIAKASIŲ JUDĖ
JIMO.

j 50,000 žmonių metė darbą.
Pasibaigus 1 d. balandžio 

angliakasių kontraktui, 50- 
000 angliakasių Ohio valsti
joj metė darbą ir sustojo be
veik visos kasyklos, nes ka
syklų savininkai nesutiko 
pasirašyti po nauju kontra
ktu, kur reikalaujama dau
giau algos darbininkams. 
Beto, valstijos legislatura 
dabar priėmė taip vadinamą 
Green’o įstatymą, kuris nuo 
15 gegužės įeina jau gyveni- 
man, o sulyg to įstatymo ne- 
kuriuose atsitikimuose irgi 
reikia daugiau angliaka
siams mokėti. Taigi kasyk
lų savininkai, nelaukdami 
pakol tas įstatymas įeis gy- 
veniman, šią savaitę ketina 
paduoti prieš jį augščiausin 
teisman skundą, nes, sulyg 
jų nuomonės, toks įstaty
mas, kuris verčia kapitalis
tą mokėt darbininkui dides
nę algą, yra priešingas ša- { 
lies konstitucijai. Taigi pa
kol iš teismo atsakymo ne
gaus, Ohio valstijos kasyk-; 
lų savininkai su savo darbi
ninkais ir nesitaikys. To- 

■ kiuo budu 50.000 angliaka
siams gali prisieit gana il
gai streikuot.

Indianos angliakasiai grįžta 
darban.

Indianos valstijoj anglia
kasiai irgi buvo sustreikavę 
1 balandžio, bet tai atsitikę 
per nesusipratimą: darbi
ninkai manę, kad jų kont
raktas su ta dena pasibaigęs 
o naujas da nepadarytas. 
Bet unijos viršininkai paaiš
kino, kad senas kontraktas 
pasilieka galėję pakol bus 
naujas padarytas, o jei kom
panijos atsisakytų po nau
juoju kontraktu pasirašyti, 
tai tuomet jau reikėtų strei
kuot.
Illinois valstijoj streiko ne

bus.
Šitoj valstijoj angliakasių 

unijos atstovai savo susirin
kime nutarė daugiau algos 
nereikalauti. Seni kontrak
tai bus atnaujinti beveik be 
jokių permainų. Unijos vir
šininkai tvirtina, jog Illi- 

jnois valstijoj streiko nebus, 
nors kitos valstijos ir strei
kuotų.

į Karėj didvyris, o pačios ne
įveikia.

Los Angeles, Cal. 
las F. G. Willie atėjo teis
man apsikabinęs medaliais, 
kuriuos jis gavęs už narsu
mą civiliškoj karėj, ir prašė 
teismo, kad duotų jam atsi
skyrimą nuo pačios. "Aš 
bijau ir namo pareiti. Ji 

mane muša pagaliu,” skun
dėsi senas didvyris.
Nebalsavo nė viena moteris.

Elgin, III. — Nors šioj val
stijoj moterims duota balsa- 

, vienok Plato 
; Centre miestelije, netoli nuo 
Elgino, nebalsavo nė viena 
moteris. Turbut užtai, kad 
tenai gyvena vien turčiai, 
tai didelės ponios tokiais 
"niekais” nenori užsiimti, 
nes joms rėkia su šuniukais 
bo vyties.

nešė vėliavą 
”Tannenbaum 
paliuosuotas."

su parašu: 
turi būt 
(Tannebaum yra nuteistas 
metams kalėjiman už tai, 
kad vedė bedarbius katali
kų bažnyčion nakvynės pra
šyt.)

Policija su pagelba savo 
šnipų sužinojo apie šitą de- 

kad sukilęs monstraciją jau pirm laiko, 
už- todėl iškalno 500 poliemonų 

ir detektivų pasislėpė apie 
Union Sq. namų karidoriuo- 
se, kiemuose ir laukė. Kada 
pasirodė demonstracija, po
licija netikėtai iššoko, apsu
po aplinkui demonstrantus 
ir pradėjo mušt lazdomis. 
Negana to, atpiškėjo raita 
policija ir arkliais pradėjo 
mindžiot žmones. Detekti- 
vai gi įpuolę į vidurį pradė
jo areštuoti vadovus. Visų 
pirmiausia buvo areštuotas 
jaunas I. W. W. vyras Gans, 
kuris nešė vėliavą su augs- 
čiau minėtu parašu. Paskui 
areštavo O’Carol’į. Jo areš
tavimas iššaukė riaušes. Mi
nia puolėsi neduot. Detekti- 

| vai išsitraukė revolverius. 
Girdėjosi šauksmai: "Mirtis 
kapitalistams!" Policija, 
bijodama, kad O’Carol ne
pabėgtų, suskaldė jam gal
vą.

Iš viso areštuota 9 žmo
nės. Tarp tų yra vienas mo
kytojas, vienas studentas,, 
kiti bedarbiai.

Kapitalistų laikraštija ne 
policiją peikia už tokį poli
cijos žiaurumą, bet užsipuo
la ant I. W. W. ir bedarbių. 
Kitaip jų ir nevadina, kaip 
tik "maištininkai.”

Sušaudyta 10 studentų.
Meksikoj, Vera Cruz mie

ste 2 d. balandžio įtaisyta 
prieš Huertos valdžią de
monstracija, kuri užsibaigė! 
kraujo praliejimu. Studen
tai eidami parodoj pradėjo 
šaukti ant gatvių: "Mirtis 
Huertai!” Policija užpuo
lė ant demonstrantų, du stu
dentu ant vietos nušovė, o 8 
suėmė. Šitie atiduota kari
škam teismui, kuris tuojaus 

i pasmerkė juos sušaudymui.
Demonstracija Įvyko iš 

priežasties atėjusių žinių, 
buk revoliucijonieriai paė
mė Terreono tvirtovę.

Hillųuit "kapitalistas.”
Šiomis dienomis New Yor- 

ke subankrutijo kita banka, 
prigulinti H. B. Hollins ir 
kompanijai. Peržiūrint kny
gas pasirodė, kad toj bankoj 
buvo padėta ir Morriso Hill- 
quito $5,000, o Hillquit mat 
yra pagarsėjęs socijalistas. 
Todėl kapitalistų laikraščiai 
dabar šūkauja, kad Hillquit 
skelbė socijalizmą, o tečiaus 
nesidalijo su darbininkais 
savo "kapitalu," bet laikė jį 
bankoj.

Variakasiai nutarė strei
kuoti toliau.

Columet, Mich. — Perei- 
toj savaitėj čia buvo varia- 
kasių unijos delegatų susi
rinkimas, kuris vienbalsiai 
nutarė visose Michigano ka
syklose streiką vesti toliau.

Unija parūpino 500 šėtrų 
toms šeimynoms, kurios bu
vo išvarytas iš kompanijos 
namų.

Kapitalistų laikraštija ke
lis kartus buvo paskelbus, 
kad streikuojantieji varia
kasiai nutarę grįžt į darbą, 
arba jau pradėję net ir dir
bti. Vis tai melas, leidžia
mas kapitalistų laikraščių 
su tuo tikslu, kad suklaidi
nus visuomenę, kuri strei
ką remia.
Bedarbių "generolas" Kel- 

ley nuteistas kalėjiman.
Sacramento, Cal. — Char- 

les Kelley, kuris vedė Į Wa- 
shingtoną 1,400 bedarbių ar
miją, likos nuteistas 6 mėne
siams kalėjimo. Apie jo su
ėmimą buvo jau rašyta.
Milijonierius bėgs, jei mote- 

rįs gaus balsą.
Reno, Nev. — Kasyklų sa- 

vinikas milijonierius Wing- 
field čia laikraščių reporte
riams pasakė, kad jeigu mo- kasis, kurį skebas anądien 
terįs gaus balsavimo teises, peršovė ant "pikietų" jau 
jis parduos visą savo savas- mirė. Zmogžydys suimtas... 
tį ir bėgs iš tos valstijos.

Atėnai.
ciališkas pranešimas, 
sukilę graikai 4 balandžio 
užėmė albanų miestą Kori- 
cą. Tai esąs graikų pasi
priešinimas Europos valsty
bėms, kurios nepripažino to 
miesto graikams. Manoma, 
jog šį sukilimą pakurstė 
Graikijos valdžia.
Streikuoja 175,000 angliaka

sių.
I Anglijoj, Yorkshire kasy
klose streikuoja jau 175,000 
I angliakasių. Angliakasiai 
reikalauja, kad butų paskir
ta taip vadinamas algos mi- 
nimum, žemiau kurio savi
ninkai negalėtų darbinin
kams mokėti.
12,731 žmogus atsimetė nuo 

bažnyčios.
Berlynas. — Tik dabar iš- 

įkyrėjo 170, tai mažai salelei butų kad per pereitus 1913 metus 
nelaime. Apie Vokietijoj atsimetė nuo baž- 

TAOei ny--os 12,731 žmogus, o per 
6 pastaruosius metus atsi- 
metusiųjų skaitlinė esanti 
50,000.
Neri padidint prezidento 

galybę.
Pekinas, Kynai. — Taip 

vadinamoji Kynų konstitu
cijos komisija, kuri posė
džiauja čia jau nuo pereito 
gegužės mėnesio, užbriežė 

1 naujai konstitucijai tokį 
planą, kuris Kynų preziden
tui suteikia stačiai diktato- 

j riaus galę.
Albanija mobilizuojama.
Duraco. — Naujasai Al

banijos valdonas Vilimas 
daryti kliūčių nat Jokiems liepė mobilizuoti Albanijos 

nės neatliko. [graikų
Tik ir keista ta Austrijos Vilimas pats kariumenėj ir 

valdžia. Juk ji gerai žino, vadovausiąs.

ki ir mokytoją KsendzerskĮ. vusių jau 77 žmonių žūtų da! sjaįškino sinodo 
Šiedu vyru labai f ~ ’ 1 ' ’ "
dvasininkams savo visuome- didžiausia 
niniu veikimu. Vyskupas 
liepia spėka pašalinti juos iš 
bažnyčų. Beveik visa spau
da pasipiktinus šiuo nepa
prastu fanatizmo apsireiš
kimu

1.000 moterų ir vaikų pasi-'j 
liktų be duondavių. g
Bedarbė ir skurdas Galicijoj

Vienna. — Austrijoj taip 
pat prasideda bedarbė. Y- 
pač ji jaučiama Galicijoj. 

Lenką finansistų sumany- Tenai skurdas pasiekė jau 
mas. [ tokio laipsnio, kad žmonės

Varsa va. — Lenkai-finan- pradėjo stačiai badauti.. Iš 
sistai sumanė nupirkti visus t°s priežasties Austrijos 
subankrutijusius Lodziaus•panaikino.visus_ap-: 
žydų ir vokiečių fabrikus.......................   ‘
Visų lenkų laikraščių šis 
kapitalistų sumanymas rim
tai svarstomas. "Kurjer 
Warsz.” kviečia lenkų visuo
menę padėti pinigais šį ka
pitalistų sumanymą vykinti.

Baisi naujiena.
Kalmvkovo (Uralo apyg.) 

— Čia šieno kupečių apačio
je rasta labai daug negyvų 
žiurkių ir laukinių pelių. 
Daktarų tikrinama, kad 
tarp pelių esąs maras. Ad
ministracija ir gyventojai 
labai nusigando, nes ir žmo
nėms gręsia maro pavojus.

Ištrėmimas.
Odesa. — Suimta kuopa 

darbininkų už rengimąsi lei- prieš Berlvno policijos elgi- 
sti darbininkų laikraščio, mąsi katalikų L________
Vienas iš suimtųjų, Lušev, Berlvne. Demonstrantų da- 
ištremtas Sibirijon. lį policija suėmė.

tos priežasties Austrijos

I

! rubežiavimus, kuriuos pas
kutiniais metais buvo įve-

! dus išeivystės sulaikymui.
i Valdžia padarė su nekurio- 
mis laivų kompanijomis net 
kontraktus, kad jos pigiau

■ vežtų žmones Amerikon. 
Žandarmerijai įsakyta ne-

išeiviams, kurie da kariume- kariumenę, kad numalšinus 
nės neatliko. .graikų sukilimą. Princas

I Tu-

Senelė Jonės serga kalėjime
Denver, Colo. — Senelė 

Jonės, kurią kariškas dikta
torius gen. Chase liepė vėl 
čia areštuoti, dabar sunkiai 
serga kalėjime. Ji yra 82 
metų. Ir ji kapitalo ber
nams da pavojinga. 
Nesisekė jam pinigai dirbti.

Philadelphia, Pa. — Nesi
seka S. Tate’ui ir gana. Jis 
yra jau 80 metų senelis ir 
jau 20 metų išsėdėjęs kalė
jime už pinigų dirbimą. Pra
leidęs ketvirtą dalį savo am
žiaus nelaisvėj jis manė bu
siąs gudresnis. Bet vos tik 
padarė keliatą pusdolerių 
policija vėl jį užklupo ir jis 
buvo vėl suimtas ir vėl tei
siamas. Šiuo žygiu jis nu
teistas 5 metams kalėjiman, 
iš kur turbut jau neišeis, nes 
vargiai galės ilgiau gyventi.

Tarnas nušovė savo ponią.
Stockton, Gal. — Tarnau-^^ 

jantis pas daktarą Herber
tą japonietis 4 kovo nušovė 
savo ponią jos miegruimije, 
paskui susirinko sidabrą ir 
pasislėpė. Kada parvažia
vęs namo daktaras rado sa
vo žmoną užmuštą ir sujieš- 
kojo piktadarį, tas užsidaręs 
skiepe nusišovė.
Pasislėpusi policija užpuolė

Skebas žmogžudys.
Calumet, Mich. — Albert 

Salo, streikuojantis varia-

dėl mados.

pikietų” jaubažnvčiose

kad ir Amerikoj dabar tuk- Teisių lygybė Rumunijoje, 
stančiai vaikščioja be darbo. • Bukareštas. — Rumunų 

Demonstracijos. Į parlamentas balsų daugumu 
Varšava. — Studentų mi

nia ties vokiečių konsulo rū
mais įtaisė demostraciją. 
Akmenimis išmušti langai. 
Demonstrantai protestuoja

sutiko pakeisti vieną konsti-1 - - . • -
tucijos punktą. Naujas; S
straipsnis pripažįsta Rumu
nijos teisių lygybę.

šnipų byla.
Viena. — Pasibaigė 9 ru

sų šnipų byla. Du kaltinin
ku teismas išteisino. 7 nu
teisti ilgus metus kalėti.



i 
i 

"Jaunoji Lietuva" nebusian-Į 
ti jaunoji.

Męs nuspėjom, kad "Jau- 
. noji Lietuva" nepatiks tau

tiečiams. Pirmajame to laik
raščio numerije redaktorius 
p. Jurgelionis aštriai pas
merkė biznį. Dėl dolerio 
musų tautiški biznieriai ga
tavi beveik žmogų pasmaug
ti: "Duok dolerį, arba pas
maugsiu.” "Reikia tik prisi
žiūrėti, kokiu biauriu godu
mu sužvilga tų musų bizni
ninkų aptekusios akis ir 
kaip sudreba jų rankos, ka
da jie pratiesia jas prie do
lerio.”

Tai gryna teisybė. Bet 
teisybė yra karti. Tautinin
kams. kuriems biznis yra 
augščiausiu idealu, tas nepa
tiko ir vos tik pirmas "Jau
nosios Lietuvos" numeris iš
vydo pasaulį, p. Jurgelionis 
tapo nuo redaktoriaus paša
lintas. Dabar jis per kitus 
laikraščius skundžiasi:

"Skaudu man pranešti, kad "Jaunoji 
Lietuva." kokią buvau užbrėžęs ir no
rėjęs. daugiau nebegyvuos. Tie mu
sų gyvenimo puvėsiai, kuriuos apibu- j 
dinau 'Jaunosios Lietuvos’ pirmajame 
numeryj, kaipo redaktorius, pasmau- j 
gė ją vos tik jai pasirodžius.

"Platesnius horizontus atskleisti,' 
dvasios drąsą gaivinti ir mintį gilinti j 
vis dar pas mus negalima svajonė, ir ; 
tai. kas jauna dvasioj, turi užleisti ! 
vietą dvasiškam nususimui.

"Rods. 'Jaunoji Lietuva.’ laikraštis, 
ir toliaus vadinsis 'Jaunaja Lietuva,’' 
bet tas vardas bus man, ir manau, vi- ; 
sai neskaitlingai jaunajai Lietuvai. j 
tik karčiu priminimu jos paniekinimo. |

"Išpildau paskutinę savo pereigą ir 
atšaukiu visus mano pakyietimus ra
šytojams būti bendradarbiais. Kažin I 
ar kada galėsime pasijusti idealiame 
lizde...

"Kleofas Jurgelionis, 
pašalintasai "Jaunosios Lietuvos" re- i 
daktorius.”

mais, kitus prie Kutros sta
to.

"Tėvynė” klausia:
"Ar gi mums. Amerikos lietuviams, 

neužtenka to, kad iš bažnyčių sakyk
lų skelbiama ne tiek Dievo žodžio, 
kiek ypatų, laikraščių, etc. 'kritikos,' 
purvinos kritikos?...”

Toliaus priduria:
""Nėra užtektinai tvirtų žodžių, kad 

parodžius, kaip daug dar žemos žmo
nių dvasios tarp musų esama, kaip da 
daug neapykantos .kaip maža arti
mo meilės: kaip arti laukinių žmonių 
budo, kaip toli nuo krikščioniškosios 
ar žmoniškosios meilės idealo!

"Jei kuriam musų prisieina pasa
kyti kartų žodį apie kunigus, apie 
bažnyčių tvarką, apie nenuoseklumus 
religijos skelbime ar tam panašiai, tai 
tokių laikraščių, kaip "Draugas,” kaip 
"žvaigždė.’ visomis keturiomis, atsta
čius savo iltis, pasišiaušus, puolama į 
mus, baidoma įvairiomis būtomis ir 
nebūtomis "baubomis.’ Suprask: ne- 

| drįsk prabilti apie tuos dalykus, kurie 
! privalo būti nuo žmonių užslėpti, jei 
prabilsi — katalikų jausmus įžeisi. 
religiją griausi ir musų pusėj pasida- 

■ rysi dideliausiu priešu. Pavyzdžiui, 
pranešti, kad kunigas smuklėje girta- 

; vo. kad bažnyčioje skelbiama neapy- 
1 kanta. kurstoma net prie kraujo pra- 
| liejimo "už šventą vierą.' — tai yra 
prasižengimas prieš katalikų jausmus, 

| prieš religiją!”

O jei tie fariziejai, tęsia 
toliau "Tėvynė," Dievo na
mus pavertė į biznio vietas, 
į pinigų mainytuves. savo 
nemandagumui rubežių ne
žino, tai Jiems viskas turi 
būt atleistina.

Gal ir "Tėvynė" persitik
rins, kad su kunigais nega
lima susitaikyt ir gal dau
giau su jais protestų prieš 
sicijalistų laikraščius nera- 

: šys.

I

"Darbininkų Viltis” sykį į 
dvi savaiti.

Jau du mėnesiu. 
"Darbininkų Viltis" 

tik sykį į dvi savaiti.

i

Tai, kaip į 500 metų ninku: kartu su juo ji dir- ti to, ką jau buvau rašęs, bet jam buvo proga pri 
ikija aptamsino lietu- ba, kartu ir badauja, bendri kad Sokolovas nori, tai paai- tos? Ne ir ne. Ir idvasiskija aptamsino 

vius.
"Vilnis” nubausta 200 rub
lių; redaktorius kalėjime.
Pereitoj sąvaitėj gavome 

iš Rygos šitokią žinią:
"Vidžemės trubernatorius nubaudė 

200 rublių naują lietuvių darbininkų 
laikraštį 'Vilių* už moterų numeriu 
straipsnius "Moterų Diena." 'Mongoli
ja" ir korespondencijų iš Rygos huso
rių pulko."

Kadangi atsakomasai re
daktorius negalėjęs pinigais 
tiek užsimokėti, tai jį paso
dinę 2 mėnesiam kalėjimo.

Kad skaitytojai turėtų su
pratimą, už kokius dalykus 
Rusijoj baudžiami laikraš
čiai, žemiau perspausdinam 
iš "Vilnies” abudu straips
niu ir korespondenciją, už 
kurių patalpinimą "Vilnis" 
tapo nubausta.

rie apšvie- 
r taip sku

rde užaugusių daugelis mu
sų brolių kaimiečių atvažia
vę į šią šalį negali greitu lai-

nes pakol

jų dviejų reikalai ir tikslai, škinsiu plačiau. Visųpirma 
bendra turi būti ir kova sa- atsakysiu į jo klausimus. So- 
vo padėjimui gerinti. | kolovas klausia manęs, ar aš

Bet štai jau nebenaujiena kada mušantis lenkus ku apsišviesti, ... -
— po reakcijos metu pakįla ant Knox gatves? Maciau, jiems kas parodo kelią prie 
ir moteris-darbininkė. Daž- Po- Knox gat. gyvena apsvietos, jie jausdamies bi-
niau ją matom jau susirin-( šeimynos lenkų. Nelabai 
kiniuos ir streikuos, dažniau ®ę.na* YienoJe šeimynoje įs- 
ją girdim švietimo draugi- ^do baisi tragedija, mat gas- 
jose ir profesijos sąjungose.; P?do.riu.s susipyko su bur- 
Pamaži ji Įsitraukia į darbi- dingieriais ir pradėjo mus- 
ninku klesos kova. Moterų Pes* Muses kedemisjr kas 
diena tiktai padės tos kovos | M pagriebę, tuo sere vieni 
ribas pranešti ir moterų mi- i , . susikruvmo.
nia pasiekti. Pasidarė tokis triukšmas,

‘ ,. . (kad net kitam name gvve-
V asario 23 dieną visos nanti mergina išgirdo ir 

I darbininkų organizacijos, pranešė per telefoną polici-
! švietimo draugijos ir prote- jaj Pribuvę tris policmonai 
^įjos sąjungos privalo atsi- vos numalšino. Toliaus, po

puokas" ir "sudžiūvėlis,” 
nes jie mat yra brangus.

Ar pažįsti mane?
, I. A. Vaitekūnas.

Chicagos Žinios.

New Yorko Draugijų Są
junga pripažįsta socijalis- 

tams teisybę.
Šitam "Keleivio” numeri- 

je, ant 7-to puslapio, telpa 
Didžiojo New Yorko Drau
gijų Konferencijos rezoliu
cija sulyg tų debatų, kuriuos 
ši Draugijų Sąjunga buvo 
rengusi, kad išrišus, kuri pu
sė teisingesnė: socijalistai, 
ar tautininkai, tarp kuriu 
pastaruoju laiku kilo dideli 
nesutikimai.

Į debatus buvo kviečiami 
taip socijalistai, taip tauti
ninkai. Iš socijalistų pusės 
keturi apsiėmė stoti į deba
tus, iš tautininkų gi pusės — 
nė vienas. Tokiuo budu de
batai neįvyko. Tautininkai, 
matyt, pabūgo, kad socijali
stai debatuose juos sukirs. 
tad nutarė geriau visai ne- 
pasirodyt. Bet tuomi jie pa
rodė savo silpnumą ir soci- 
jalistams atidavė kreditą. 
Todėl New Yorko Draugijų 
Sąjungos konferencija išrei
škia socijalistams savo už
uojautą ir 
atsakančiais 
dovais.

Sveikinam

kaip 
išeina 

___ v -c _____ ____  Keis
ta. kad senas laikraštis taip 
vargsta. kuomet šalia jo 
gimsta nauji ir šiems gana 
gerai klojasi. "Darbininkų 
Viltis” butų geras laikraš
tis, tik reikėtų daugiau gy
vumo. Dabar gi net žinių 
nėra: ant pirmo puslapio de-. 
damos korespondencijos ar
ba perspausdinamos pigios 
naujienos iš "Rygos Naujie
nų." Ant antro puslapio 
perspausdinamos pasenu
sios žinios iš Lietuvos laik
raščių ir da talpinamos apy
sakaitės. verstos iš anglų 
kalbos. Pamokinančių strai
psnelių, naujų žinių, kas de
dasi plačiam pasaulij, "Dar
bininkų Viltije" kaip ir nė
ra. Taip vedamas laikraš
tis negali turėt pasisekimo. 
Kad padaryt laikraštį gyvu, 
reikia sunkiai prie jo padir
bėti.

pripažįsta juos 
visuomenės va-

už tai New 
Yorko Draugijų Sąjungą. Ji 
atliko didelį darbą. Ji paro
dė lietuvių visuomenei, kuri 
iš besivaidijančių musu par
tijų yra teisingesnė. Ji pa
rodė, kuri iš jų yra tvirtesnė 
savo principuose. Tai soci
jalistų partija.

"Tėvynė” pasipiktino.
"Tėvynė" labai pasipikti

no nesuvaldomais "Draugo" 
burnojimais, kuris galų-ga- 
le ir d-rą Šliupą pastatė vie
noj eilėj su Kutra.

Kas tai padarė? klausia 
"Tėvynė." Ar koks "grino- 
rius,” ar toks žmogus, kaip 
Kun. Kemėšis, kuris įžengęs 
Amerikon klausinėjo, ar 
'"Kova” yra L. S. S. organas, 
ar "Tėvynė” yra tokios pat 
pakraipos kaip "Viltis,” ar 
Keleivis” leidžiamas So. 
Bostone, ar Baltimorėj? Va
dinas, kun. Kemėšis nepažį
sta da Amerikos lietuvių lai- 
kraščių, o imasi jau kalbėti 
apie visuomeniškus reikalus 
ir skirsto į kategorijas senus 
veikėjus: vienus vadina cha- Juk tai

"Draugas” pamėgzdžioja 
socijalistus.

Kunigų leidžiamas "Drau
gas." kuris tiek kartų juoke- 
si is Keleivio ir kitų soci
jalistų laikraščių, kad tuose 
talpinami Maikio su tėvu ar
ba Povylo su dėde pasikalbė
jimai, dabar ir pats įveda to
kį pasikalbėjimą. Tenai ke
tina kalbėtis Raulas su Ka
ziu.

Pasirodo, kad musų kuni- 
gužiai taip rambaus proto, 
kad nė savo laikraščiui nie
ko originališko negali išgal
voti. Jie seka socijalistus. 
Gal neužilgo "Drauge” pa
sirodys ir "Džian Bambos” 
skyrius.

Indijonai esą lietuvių gimi
nės.

"Jaunojoj Lietuvoj” p. 
Jurgelionis, pasiremiant T. 
S. Denisono filologiškais ty
rinėjimais, nurodo, jog Mek
sikos indijonai yra Europos 
tautų giminės. Tą liudijanti 
jų kalba.

"Dilgėlės" tai patvirtina. 
Girdi, kaip tik lietuviai prie 
bačkutės tarp savęs susipyk
sta, tuoiaus sako: "O, tu in- 
dijonas!”

Bijo valgyt su mėsa.
"Lietuvos Ūkininkas” ra

šo apie Vilniaus gubernijos 
lietuvių tamsumą. Dabar, 
pavelijus dvasiškijai gavė
nioj valgyt su pienu ir su 
mėsa, žmonės neklauso, gir
di, ”kaip tai galima gavėnioj 
valgyt su pienu arba mėsa?

i griekas!” Ir neval-

Moterų Diena.
šįmet moterų-darbininkių 

diena — vasario 23 d. Kitų 
kraštų moteris jau penktus 
metus apvaikščioja tą dieną, 
rusės antrus, o musų — tik 
da pirmus.

Kam ją apvaikščioja r
Patsai gyvenimas atsako 

į šitą klausimą. Dirba mo- 
terįs-darbininkės nemažiau 
už vyrus. Bet ką jos turi? 
Dažnai nė duonos pavalgyt 
negauna, nė vietos, kur gal
vai priglausti. Visą trečią
ją turto dalį jos sukrauna, 
kapitalistų brangenybes už
dirba — o pačios nuolatos 
vargsta ir kenčia. Jos par
duoda tą pačią darbo spėką, 
kaip ir darbininkai, jas nau
doja tas pats kapitalas, ku
ris naudoja ir darbininkus.

Da daugiau. Juk moteris 
— ne tik darbininkė, bet ir 
žmona ir 'motina. Vargas 
ją atitraukia nuo vaiko. Be 
meilės ir motinos džiaugsmo 
jis auga. Da nesupratęs 
vargo, jis jau kenčia jį. Ir 
ny>sta vaiko sveikata, lygiai 
kaip ir motinos, kuri nesą 
dvi gyvenimo našti — ir mo
tinos ir darbininkės. Nenuo
stabu, jei proletarų vaikai 
tuojau miršta vos spėję gim
ti.

Moteris darbininkė — ir 
”ne žmogus." Ji — be kokios 
teisės, ji — ne pilietė. Ne 
jai, girdi, žiūrėti savo kraš
to gyvenimo, ne jai valdyti 
jį! Gerai. Bet mokesčius 
dėlto ima iš jos? Ir teismas 
ją teisia? Ir į kalėjimą ją de
da. į Sibirą varo?! Tuomet 
ji žmogus ?

Protestuoti prieš tokią 
neteisę susipratusios darbi
ninkės ir įstatė vadinamą 
moterų dieną. Kur yra dar
bininkų partija, te socijalis
tai jas užstoja. Bet šitoji 
diena ypatinga. Ją pavedė 
moterų reikalams: šviesti 
tas, kurios da nesusipratu- 
sios, rūpinti tuos, kuriems 
da jos neparūpo ir rodyti, 
pagalios, visam naudotojų 
pasauliui, jog jos pačios ima 
kovoti su visa savo padėji
mo neteise.

Ir nuo to laiko kitų kraštų 
moterįs-darbininKės kasmet 
paskirtą dieną renkasi į di
delius susirinkimus ir taria
si apie savo padėjimą: rodo, 
kokia proletarijai nauda iš 
moterų-darbininkių padėji
mo : pasakoja, koks jų pa
dėjimas įvairiose darbo ša
kose ir ragina drauges dė
ties su darbininkų klesa ir 
eiti išvien su ja vardan jos 
politikos ir ekonomijos rei
kalavimų. Pirmoji vokiečių 

i moterų diena labai pasisekė. 
Tuksttančiais darbininkių te 
prisidėjo prie partijos po 
moterų dienos 1911 ir 1912 
metais. Tas pats buvo su 
Austrijos ir kitų kraštų mo
terimis.

Męs da pirmą kartą kelia
me klausimą švęsti tarptau- 
tę drabininkų šventę. Pirmą 
kartą musų moterįs pasijus 
susirišusios ne tik su visų 
kraštų darbininkėms, bet ir 
su visa darbininkų klesa. Ji 
visą gyvenimą surišta su sa
vo darbo draugu — darbi-

dėjusios svarstyti moterų- 
darbininkių judėjimą, koks 
jis ir kiek moterįs dalyvau
ja proletarų judėjime, pas 
mus ir kitur.

No. 51 tos pat gatvės gyve
na dvi šeimynos lietuvių ir 
dvi lenkų; pas lietuvius nie
ko blogo nebuvo, o lenkui

Reikia tani pats savo akimis mačiau ke- 
referatų, paskaitų ir pasi- turis sykius mušanties, ir 
kalbėjimų. Nelengvas tai vjs tik su pagelba policmo- 
darbas ir kliūčių jam ne- . nų galėj0 persiskirti. Buvo 
truks. Lztai po metų, kitų i daugiau panašių atsitiki- ar daugiau męs susilauksim mų ta*p lenPkų, kurių pats 
savo eilėse jau naują mote- sav0 akimis nemačiau, 
rį: nebe tą, kuri tyli ir ken
čia. bete tą, kuri veiki kovo
ti ir geriau supranta darbi
ninku klesos siekimus!

” Vilnis."-

Negalima pagirti ir kita
taučių. Sykį grįždamas iš 
lietuvių teatro 11 valandą 
naktį, visur buvo tylu ir ra
mu, tik ant Knox gatvės už
girdau baisų užimą. Iš 
vieno namo išvirto didelis 

_ ‘ visi
: girti, eina griuvinėdami ir 
kas tk papuola, tą užkabinė
ja. Atėję ant Birch gatvės 
pradėjo laužyt tvorą ir triu
kšmą kelti. O kiek da neži
nomų mums tokių atsitiki
mų buvo! Taigi manau, kad 
šitų prirodymų p. Sokolovui 
užteks. Toliau jis sako, buk 
25 d. sausio kaziukų būrys 
nuvaževę priemiestin prisi
gėrė ir pargrįžę susimušė. 
Aš irgi labai papeikiu tokį 
jų pasielgimą; bet nepagir- 
siu ir p. Sokolovo už vadini
mą to būrio kaziukais. Ten 

j važiavo kaziukai ir nekaziu- 
kai. ir važiavo ne vien tik 
rudžio gert, bet pakviesti 
ten gyvenantį draugą ant 
puotos, o kad ten pasigėrė ir 
ant Knox g. mušėsi, tai toji 
gatvė nėra kalta, kaip nekal- 

į ti ir kiti jos gyventojai. Ir 
tie du mušeikos nėra kaziu- 

į kai, nes jie netiki į jokį tikė
jimą, taipgi jie nėra ir soci- 

, jalistai.
Da toliau Sokolovas sako, 

kad kokis ten vyras norėjęs 
papiaut savo moterį, kuriam 
Sokolovas net ir dvi raides 
padėjo, buk tai vardą ir pa
vardę. Apie tą atsitikimą 
klausinėjau kuriuos tik pa
žįstu ir nuo visų gaunu at
sakymą "nežinau," "negir- j 
dėjau,” "tai išmislas” ir t.t.j 

Žinoma, negaliu sakyti, 
kad lietuviai čia šventi ir be ! 
ydų. Juk męs žinom gerai, 
kad nėra tokio žmogaus ant 
svieto, kuris nebūtų pada
ręs jokios klaidos. Didžiau
si mokslinčiai daro klaidas; 
socijalistai daro klaidas Są
jungoj darbuodamiesi; ku
nigai skelbdami šventą Kri
staus žodį irgi tankiai daro 
klaidas. Ir kur męs eisim, 
ten rasim klaidų.

Taigi taip yra tarp moks
lo žmonių, tarp apšviestunų. 
Ar galima tad stebėties, kad 
tamsus žmogus padaro klai-1 
dą. Ir ant Knox gatvės gali į 
būt klaidos, ir gal jų ten, 

i daugiau, negu kitur, bet kas 
štame kaltas? Gal atsakysi, Į 
■ kad jie kalti. Dėlko gi jie 
; kalti ? Dėlto, kad tamsus, ne-' 
(apsišvietę? Bet ar jie nori! 
būti tamsiais? Anaiptol ne. | 
Jie nori ir apsišviest, bet ne- s 
žino kaip ir negalima grei
tu laiku. Atminkim, kad gal 
jų tėvai būdami Lietuvoj 
tarnavo pas poną už ardi- 
narninką ir tarnaudami ne- 
galėjo juos išauginti žmoniš
kai, nes neturėjo iš ko; at- ( 
minkim, kad tokio tėvo vai
kas sulaukęs 6 metų savo ’ 
amžiaus turėjo jau užsidirb
ti sau duoną ir rūbą. Ar jam 

miau. Aš’gi nenoriu atkarto- buvo progą mokinties, ar

MONGOLIJA.
Mongolijos vyriausis dva- būrys francuzukų, ir 

siškis chutuchtu, pardavęs “’“x‘ 
savo kraštą, ir pats kenčia. 
Per mongolų naujuosius me
tus jis nenorėjo priimti Ru
sijos diplomatinio agento ir 

j dabar prisiėjo jam nuože- 
miai persiprašinėt rusų val
džios ir pagerbti rusų vėlia
vą.

Rusija mat, bijodama at
bundančio milžino—kaimy
no. jaunos Kynų respubli
kos, norėjo turėti pašonėj 
kokią nors atspirtį. Dėlto 
ji primokė chutuchtu. didelį 
girtuoklį ir paleistuvį, prieš 

i kynus, ir Mongolijos di- 
džiuomenė apsiskelbė savo 
kraštą laisvu.

Dabar Mongolija vėl su
grįžo Kynų valdžion, bet ra
mus ir darbštus kynai veja
mi laukan, ir ta Kynų val
džia tėra iš vardo. Rusijos 
gi žemdirbiai liuosai kraus
tosi Mongolijon ir neilgai 
trukus rusas "kulokas” už
dės sunkią leteną ant spran
do nelaimingų tamsių Mon
golijos vaikštikų.

Antra atvertus, Rusijos 
biurokratijai ir buržuazijai 
nevisai te vykstą. Vokiečiai 
giriasi, kad jų tavorai einą 
labiau už rusų tavorus ir 
kad mongolai norėję net ru
sus kariumenės mokytojus 

i vokiečiais pamainvti.
"Vilnis.”..

I

i

Rygos husorių pulke vie
nas pirmametis rusas Mogi- 
levo gub., nepakeldamas 
sunkaus kareiviavimo jun
go, norėjo pasiliuosuoti nuo 
tarnavimo ir nusikirto sau 
pirštą. Bet iš to nieko neiš
ėjo ir, dakataro įbaugintas, 
11 vasario nelaimingasai pa
sikorė durtuvo dirželiu ant 
medžio. "Vilnis.”

•y

Polemika
ir Kritika

SI 00 SOKOLOVUI Už PRI
RODYMĄ.

"Keleivio” No. 4 š. m. til
po Sokolovo korespondenci
ja iš Levviston, Me., kurioje 
buvo labai išpeikti lietuviai 
gyveną čia ant Knox gatvės. 
Kadangi toji korespondnci- 
ja buvo nevisai teisinga, tai 
aš buvau priverstas ją ati
taisyt, ką ir padariau ”Kel.” 
No. 9. Bet štai Sokolovas 
nesutinka su mano pataisa 
ir "Kel.” No. 13-tam šokasi 
priešais mane su naujais iš- 
mislais ir dar atkartoja tą 
patį, ką jau buvo rašęs pir-

I

škį liuosesniais negu Lietu
voj, greičiausia papuola į 
šulinį tamsybės — į alkoho
lį, kuriame ir vargsta dar la
biau. Taigi tokių musų bro
lių lietuvių randas keli ir ant 
Knox gatvės, kuriuos p. So
kolovas vadinti, be jų kalty
bės, Afrikos girių gyvento
jais, o ne broliais, ne drau
gais. Ar gi čia tamstos tei
sybė? Jeigu gi atsitiko ko
kie nesmagumai, tai per sa
vo tokią korespondenciją jų 
nepamokinsi. Tas, kuris pa
darys kokį nesmagumą, at
radęs laikraštije tokį papei
kimą nesupras, dėlko jį pei
kia ir vistiek nemes blogai 
daręs, jeigu jo gražumu ne- 
perspėsi, bet greičiau trenks 
laikraštį šalin ir daugiau ne
ims jo rankon.

Taigi pone Sokolove, pasi
imk tą gastinčių sau, ku- 
riuomi manai Knox gatvės 
lietuvius paskatinti prie ap- 
švietos. Geriau stengkis į- 
kalbinėti kiekvienam užsira- 
šyt kokį nors laikraštį. Iš
aiškink, jeigu supranti pats, 
kenksmingumą svaigalų, 
per kurių vartojimą dau
giausia nesmagumų išeina, i 
o ne koliok jų per laikrašti. 
Gyvu žodžiu kalbėk jiems,! 
kad blogai nedarytų, o tada 
nereiks ir mums ginčyties 

• ir užimt laikraštije rietą be 
reikalo.

Toliau p. S. prašo manęs, 
kad darodyčiau faktais, bet 
pats nežino ko prašo. Juk 
aš pasakiau anuosyk, kad 
gerų namų neparduoda ant 
Knox g., o jis šaukia, kad 
parduoda. Jei parduoda, tai 
kodėlgi jis nedarodė kelis 
parduoda tokius namus? Ir 
kokiais faktais jis remiasi, 
kad dėl lietuvių žiaurumo 

tuos namus parduoda? Jo
kių faktų pas p. Sokolova 
kas link to nėra. Taigi už 
tai aš jį ir vėl melagiu galiu 
pavadinti. Tiesa, rodos, po 
No. 17 namelis parsiduoda, 
bet tas jau supuvęs.

Ant galo savo litanijos p. 
Sokolovas daro man purri- 
esnį užmetimą. negu tas 
vanduo, kurio jis norėjo nu-1 
siprasti. Jis sako, buk aš i 
per "Draugą” išvadinęs drg. ■ 
L. Pruseiką "apuoku,” o J.; 
B. Smelstorių — "sudžiuvė- 
liu.” Ir da gėdina mane už 
tai, ir džiaugias, kad aš "Ke
leivio” skiltyse toks blogas 
būdamas pasirodžiau. Tą, 

! žinoma, rašė Sokolovas no
rėdamas užkirsti kelią man 

|į "Keleivį.”
Sokolove! ar gi negėda 

pačiam išmislijus tuos pra
vardžiavimo žodžius ant tų 
dviejų garbių vyrų, o paskui 
tą savo išmislą mesti ant 
manęs? Kur teisybė, kur 
darodymas, kur sąžinė, kur 
padorumas tamstos, taip' 
šmeižti mane prisidengus 
slapivardžiu ? Aš būtinai 
noriu, kad už įžeidimą ma
nęs padėtum tikrą savo var
dą ir pavardę. Jeigu tams
ta, p. Sokolove, darodysi, 

i kur ir kelintam numeri i 
! "Draugo” buvo mano vadin- 
i ta drg. Pruseiką "apuoku,” 
o drg. Smelstorius "sudžiuvė 
liu,” tai aš užmokėsiu Soko
lovui $100.00 (šimtą dole
rių.) Ir kada p. Sokolovas 
asmeniškai užsipuoli ant 
manęs, tai padėk tikrą savo 
pavardę. Tada pažiūrėsim, 
katras busim purvinesnis.

Na, žiūrėsime, kaip p. S. 
darodymais paims tą šimti
nę, kurią aš jam atkišęs tu
riu ir, darodžius atiduosiu. 
Juk geriau šimtinę paimt iš 
manęs ir mane niekšu pava
dint, negu pačiam p. Sokolo
vui likt melagiu.

Na, p. Sokolove, (jieškok 
"Drauge" mano žodžių "a-

Įdomios prakalbos. Chi- 
! cagos priemiestije Engle- 
wood 18 d. kovo buvo paren
gtos prakalbos, kalbėjo dr. 
Grai—nas ir kun. K—šis.

Daktaro kalba, žinoma — 
tai vakarikšti ir nedasudyti 
barščiai. Kaip jau žinoma, 
jis visada kalba apie švaru
mą vargdienių grintelėse. 
Nurodė, kaip reikia užsilai
kyti, liepė netinginiaut, gar
džiai valgyti ir dirbti, tiktai 
nepersidirbti. Švarumo rei
kia kuodaugiausia. Bet aš 
patėmijau, jogei daktaras G. 
kitus švarumo bemokyda
mas, visiškai užsimiršo apie 
save; pats taip apsileidęs, 
tingi net savo griešną kūną 
apvalyt, tai yra barzdą nu
siskusti. Aš tikrai mačiau, 
kaip laike jo kalbos apie šva
rumą pilna barzda buvo ne
švarumų. Aš patarčiau dak
tarui kitą kartą pačiam būti 

: švaresniu, tacį ir publika ge
naus tikės į svarurumą. To
liaus nurodė kaip šluoti stu- 
bas ir kokia mėsa pirkti. Sa
ko, pirkti visada reikią švie
žią mėsą; nors mažai, ale 

sveika.
Tas labai gerai, bet žmo

gus dirbantis fabrikoj ne- 
davalgęs neilgai begalės ir 
dirbti. Tad nėra laiko žiū
rėti į valgį, ar šviežias ir 
skanus, turi valgyt ką paga
vęs, bet ligsočiai.

Toliaus aiškino apie džio- 
: vos ligą. Toji liga žmogų pa
gauna per nemokėjimą šluo- 

! ti stubas. Bešluojant stubą 
dulkės pakįla, paskui sukvė- 
puoja ir tankiai užsikrečia 
džiovos liga. Tas pagirtina, 

; bet daktaras pamiršo pasa
kyti, o gal nenorėjo, jogei 
darbininkai dirbdami ang
lių mainose ir įvairiuose fa
brikuose daugiau nuodingų 
gazų ir dulkių prisikvėpuo
ja ir milijonai miršta be lai
ko. Matyt daktaras bijojo 
kunigo, kad tas neįtartų jį 
socijalistų esant. Bet užtai 
jis neužmiršo pasakyt apie 
balius ir šokius. Sako, musų 
jaunuomenei aš veliju nešo
kti jokių kitų šokių, vien tik 
lietuviškus, kaip tai klum
pakojį, suktinį ir t.t. Ir paro
dė. kaip šokti, ir kaip tai 

i sveika, kad taip šokdamas 
gerai išsikratai.

Aš patarčiau daktarui, pa
kolei suktinį nepradėsi kra
tyti, ateit su manim į Mc- 
Kormicko fabriką nors vie
ną dieną pastumdyt troką 
arba karutį su geležimi, o 
pamatysi, kad čia žmogus 
taip "išsikratai,” jog tautiš
ko suktinio jau nesinorės. 
Pamatysi, jog tenai mums, 
darbininkams, iškrato sąna
rius per dieną ir be jūsų su
ktinio ar klumpakojo.

Vienintelė daktaro kalbos 
dali* buvo gera, tai paragi
nimas mokytis angliškos 
kalbos ir tapti šios šalies pi
liečiu. Už keliatą šių žodžių 
verta ištarti’ ačiū. O kas- 
link "Draugo” redaktoriaus, 

' tai nėra kas nė rašyt. Jo kal- 
i ba buvo taip silpna, kad var- 
Į giai galima buvo suprasti, 
ko jis ten reikalavo iš publi
kos. Po kelių žodžių savo 
kalbos jis užklausė: kas pri- 

j veisė ir išskirstė taip žmo
nes i įvairias partijas? Vie-' 
nas iš publikos atsiliepė, jog 
kunigai tą nuveikė. Tas ku
nigą Kemešį taip sumaišė, 
jogei nežinojo ką toliaus be
kalbėti ir pats, būdamas ku
nigu, turėjo prisipažinti, jo
gei tas žmogus pasakė teisy
bę. Toliaus da paaiškino, 
jogei katalikiškų laikraščių 
tik tris ir tie silpnai gyvuo
ja. Savo "Draugą” išgyrė, 
o visus kitus nupeikė. La
bai prastai išsižiuri, kad 
žmogus savo tavorą girda
mas, kitų peikia.

> Sūnūs teisybes.
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Prakalbos, koncertas ir va
gystė.

Kovo 28 lietuvių socijalis- 
tai parengė su finais vaka
rėlį parėmimui Massachu- 
setts valstijoj leidžiamo_so- 
cijalistų laikraščio 
Leader.” Vakarėlis 
gana gražus, bet žmonių a- 
tėjo nedaug.

Kovo 29 Keistučio drau
gija buvo parengus prakal
bas, kad parinkus kiek au
kų tautos namui Vilniuje, 
nes anuokart, kada lankėsi- 
čionai Yčas, ši draugija at
sisakė aukauti, išreikšdama 
tuomi savo protestą p. Yčui, 
kuris būdamas Lietuvos at
stovu dūmoje važiavo svei
kinti Lietuvos budelį-carą, 
bučiavo jam rankon ir pirko 
dovanas. Vienok pritarda
ma tautos namų idėjai, Keis
tučio d-ja nutarė prisidėti 
auka ir tuo tikslu buvo pa
rengtos šios prakalbos. A- 
pie to namo vertę kalbėjo 
"Keleivio” redaktorius, S. 
Michelsonas. Jis nurodė, 
kaip neteisingai tautininkai 
su klerikalais užsipuldinėjo 
ant socijalistų, buk šie nieki
ną Mokslo ir Dailės D-ją ir 
statomąjį jos namą. Socija- 
Iistai, sako, nupeikė tiktai p. 
Yčą už nešvarią jo politiką, 
prieš Mokslo ir Dailės D-ją 
gi jie nė žodžio nėra pasa
kę. Tautininkai iš Yčo ypa
tos padarė visą beveik tau
tą ir jos namą Vilniuje. Tie- ' 
sa, socijalistai sakę, kad ak- 
tuališkos naudos iš tokių na
mų amerikiečiams nebus. Ir < 
kiekvienas sveiko proto : 
žmogus gali tai pats supras
ti. Jeigu jus darbo netek- 
sit. tie namai jums darbo 

neduos; jeigu jus valgyt 
norėsit, tie namai jus nepa
sotins : jeigu jūsų kambarys Į na, taipgi labai dievobai- 
5us šaltas, tautos namai jus i mingą vyrą, bet tas pabėgo 
nesušildys. Net apšvietos 
jie jums nesuteiks, nors ir 
vadinsis "mokslo įstaiga." 
Bet visgi Lietuvos istorijai 
tokie namai yra svarbus. 
Męs ligišiol neturėjom tam 
tikros vietos, kur butų gali-' 
ma pasidėti ..Joriškas lieka
nas. Istorijai mat svarbu ži
noti tautos praeitį. Kaip 
tauta gyveno seniau, kokia 
jos buvo kultūra, kokie įran- dimų, musų katalikų balsas 
kiai, ant kokio laipsnio sto- netyruose šaukiantis, bet vi- 
vėjo šalies išdirbvstė, tą ai-

. škiausia parodo iš tų laikų 
’ užsilikę išdirbiniai. Net mo

linis puodas vielomis apipin
tas už šimto metų bus svar
bus dokumentas apie šian
dieninę Lietuvos kultūrą. 
Vyža, ir ta daug pasakys 
musų vaikų vaikams apie 
Lietuvos praeitį, 
gi tokius dalykus užlaikyti, 

y“ kad jie nežūtų ? Reikia tam 
' tikros įstaigos. O tautos 

namas Vilniuje ir bus tokia 
įstaiga. Taigi męs negalim 
toki narna boikotuoti. Jis 
yra reikalingas ir kas tik iš
gali. patartina ii parernt 
nors keliais centais.

Pabaigus S. Michelsonui 
kalba, buvo renkamos aukos 
tautos namui. Kiek surink
ta. man neteko patirti.

Potam tas pats kalbėtojas 
kalbėio ap 
^•rigulė- i
' Cv ‘ • ’_<
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Toliaus sekė visa eilė mono
logų, dialogų ir deklamacijų, 
kurių didžiumą išpildė vis 
So. Bostono draugai socija- 
listai. Viskas išėjo gerai ir 
publika buvo labai užganė
dinta.

Kuomet svetainėj buvo 
koncertas, tūli niekšai įsi
laužė į draugo Žiurinsko 
drapanų krautuvėlę ir išvo
gė apie už $300 tavoro. Mat 
Žiurinskas yra socijalistas 
ir dalyvavo koncerte; kada 
parėjo iš koncerto namo, 
krautuvė buvo jau išlaužta. 
Pavogė visą žmogaus turte
lį, susidėtą per didelį vargą. 
Spėjama, kad tai darbas tų, 
ką ant kiekvieno žingsnio 
stengiasi socijalistams ker
šyti ir visaip juos šmeižia 
per savo organus.

Ten pat apvogė ir kitą 
krautuvėlę, Steponavičiaus, 
bet čia ne tiek padarė blė- 
dies.

Kooperacijai biznis eina 
neblogai. Darbai čia eina 
silpnai. J. Gyvūnėlis.

MONTELLO, MASS.
"Draugo” No. 12-tam tū

las Sėjikas, rašydamas iš 
Montello, Mass., korespon
denciją giriasi: "Musų kata
likai tyruose neklajoja; ga
vo kunigą, kuris aprūpina 
dvasiškais reikalais.” Ta» 
yra teisybė; bet policija da 
daugiau aprūpina jų reika
lus. Štai ant Canton ga
tvės vienos "nekaltos pa
nelės” saliune keli kabiu
kai bemaukdami rudį pra
dėjo derėtis ir apie kitokias 
"vigadas.” Bet panelė rei
kalavo gana brangiai; te- 
čiaus vienas ir sulygo ir pra
sidėjo gešeftas. Kiti pasi-j: 
piktinę sunkiai jį sumušė, i 
Skandalas atsidūrė teisman Į , 
ir J. D. užsimokėjo $18.00 - ■>- ,. ,,

Antras kaziukas. F. J., "?rant« lr r6*- c *tbtU' 
orie savo pačios užtiko A—“H8? don.or>et! bose- 
a _ x • -s , • , n. Išgirdęs apie tai jo sėb

ras O’Brien, nuvažiavo i 
Youngstovvn ir pasidavė i Į 

j kariumenę. kad išvengus 
bausmės. Tuomet musų bo- 

i sėlis su kitu savo sėbru Gai- 
lagheru suvertė visą bėdą 

j ant O’Brieno, sakydami, kad 
! tai jis sumušė ir pinigus at- 
įėmė iš J. Shureko. Na ir 

teismas, kuris atsibuvo 2 
kovo, išteisino "boselį” ir 
Paul Gallagher’į, o kaltinin- 

I kui E. O’Brienui atleido kal- 
| tę, nes jis pasidavęs į kariu- 
| menę ir eisiąs "tėvynės gin- 
Iti."I

Musų valdžia tokių mat ir 
reikalauja. Tegul šis faktas 
atidaro akis ne vienam iš 

mus brolių darbininkų, ku
rie balsuoja už rep. ir dem. 
partijas, tegul atmena, kad 
kolei balsuos už juos, tolei 
ir teismuose teisybės neras.

J. S. M.

vį” užrašinei. Bet dabar ir kiai ir kiekvienam supran- 
pas jį "Keleivis” pareina su tarnai išaiškino.
"Laisve.” Na ir kur jo pro-; Antru kartu kalbėjo apie 
tas laikyti tokius burdingie- šeimynišką klausmą ir nu- 
rius? Bet pilvas prispyrė; rodė, koks šliubas geriau im- 
mat pereitą rudenį darbai ti. Pasirodo, kad civiliškas 
sumažėjo, tai žmogelis nė’šliubas yra daug geresnis, 
mikt apie "bedieviškus” lai- Taipgi užtraukė gerai kata- 
i km. k.-i_ ,—•. ’likams, kad jie bereikalin

gai šmeižia socijalistus. Da
vė gerai ir kunigėliams per 

i skvernus. Ant galo drg. St. 
M. priėjo prie pragaro. Nu
rodė, kad tai tik kunigėlių 

j išmislas. Nei to velnio yra, 
nei jo niekas matė. Bet ku
nigėlių biznis to reikalauja. 
Jeigu kunigas iš statinės pa
sakys, kad nėra pragaro, nė
ra velnio, tai jau jo biznis 
nueis po šimts pypkių. Tuo- 

t imet už savo kaimvno dūšią 
niekas jam penkines neduos. 
Reiktų nabagams skvernus 
susiėmus eit į dirbtuvę.

kraščius, bile tik burdingie- 
rius. Bet vis da žmogelis 
negali suprasti, kad tik so- 
cijalizme tėra jo išganymas.

A. Z.

ivaitę. Mokiniai tam pasi
priešino. Sako, ponaitis 
mainai savo žodį. Ir nuo to 
vakaro mokytojo nei akių 

' nematyt. Dabar paimtas 
mokytojas franeuzas. Moki- 

| niai gal butų ir $8 lietuviui 
mokėję, bet pamatė, kad pa- 

Ičiam mokytojui da reikia 
; mokinties. Ponas I. K. tik 
1 suvedžiojo daug vaikinų.

Muzikališkus instrumentus 
jis buvo paėmęs iš anglų 
krautuvės ir išdalijo norin
tiems mokinties. Kiti buvo 
jau nusipirkę visai triubas, 
kiti užsistatė kaucijos po $5. 
Dabar, kurie paturėjo triu
bas, krautuvninkas nebenori 
priimt atgal, o jeigu priima, 
tai $5.00 jau prapuola. Di
džiuma jau pametė mokin
tis, nes nemokant kalbos 
svetimtautį mokytoją sun
ku suprasti. OI—s.

T Vi

I Alkani Žmones i
į K. JASIUKAIČIO KETURIS AKTŲ DRAMA.

i J Statys ant scenos L. S. S. 60 kp. Į

| po Velykų, 18 Balandžio) Apr.|, 19141 
I Lietuvių Labdarystės Salėj 
j KAMPAS E IR SILVER SIS., So. BOSTON, MASS.j 
| . Svetaine atsidarys 6:30; perstatynas prasidės 7:30 vakare.

Veikalas pilnas įspūdingų scenų, paimtų iš tikros 
| gavenimo. Jame atvaizdinta musų pačių paveikslas. 
£ Tai vienas iš populiariškiausių veikalų.
| Po teatro bus šokiai, kurie tęsis iki vėlybai nakčiai. į 
| Todėl, gerbiamąją publiką, kaip vietinę, taip ir į 
| iš apielinkių užkviečiame atsilankyti.
f Su guodone L. S. S. 60 Kuopa.;

STRUTHERS, OHIO. 
Užpuolikas — "tėvynės 

apgynėjas.”
"Geriau kariumenėn, ne

gu kalėjimam” Taip nus
prendė Edward O’Brien, ku
ris kitaip turėtų eit kalėji- 
man už sumušimą T ’ ' 
reko.

Bus veik metai laiko, kaip! v* j į dUdiVHlUd dL L Lilieia pribuvo tūlas lietuvys is; Ta is bu‘v0 deklamaci- 
jos; L. Malinauskiutė, P. 
Pimpė ir P. Kapickas sakė 
eiles. Viskas atlikta gerai, 

j Publika užsilaikė ramiai. 
Geistina, kad drg. M. atsi
lankytų ir antru sykiu į Le- 
wistoną, nes padarė gana 
gražų įspūdį. Du vaikėzu 
buvo pradėję kelt betvarkę. 
Tai P. G. ir K. G. Abu bro
liai. Turbut nepatiko, kad 
kalbėtojas pasakė, kad vel
nio nėra, nes vienas iš jų, ro
dos užsiima velnių pardavi
nėjimu. Turbut jau gamta 
padarė klaida juodu tverda
ma. Sakė, kad kalbėtojui už
trauksią "per žandą," bet 
kažin kodėl neužtraukė. To
kių sutvėrimų reikia neleist 
Į susirinkimus. Jiems vieta 
girioje. Olgirdas.

WATERBURY,CONN.
Štai koks atsitikimas pas j 

mus buvo: Jonas D—kaitis,Į 
dirbdamas dirbtuvėj pasida
rė švino kulką ir apsiuvo ją 
skūra. Kovo 22 dieną nu- 
vėjo jis pas kaimyną, kuri 
buvo dvi bačkutės rudžio. 
Išsitraukęs gerai grįžo na
mo. Atėjęs ties parku susi
ginčijo su vaikais. Sargas 
pamatęs girtą, varė namo. 
Bet šis parodė kulką, saky
damas: "Aš tavęs nebijau.” 
Sargas D—kaitį areštavo už 
pasikėsinimą jį užmušt. Ant 
rytojaus buvo teismas ir nu
teisė D—kaitį 80 dolerių. 
Bet kadangi pinigų neturė
jo. tai išvežė į New Haveno 

įšaltąją, kur turės visą gra
žiausią laiką praleist tam
sybėj. D—kaitis yra karš
tas katalikas, kaip sako, lai
krašti bijo paimt i rankas, j 
Jei butų skaitęs laikraščius, 
šiandien gal nebūtų kalėji
me.

Darbai pas mus eina ge
rai, dirbam pilną laiką, ale 
nauju neima ir bedarbių ne
trūksta. J. žuvininkas.

Donorą, Pa. Donoriečiams 
jis gerai buvo žinomas kai
po "American Steel & Wire 
Co.” geras svėrikas, už ką 
gavo įspirt. Čia gavęs dar-; 
bą už boso pagelbininką jis 
užsimanė pardavinėt darbą. 
Taip jis buvo susiderėjęs su 
J. Shureku už $5.00 duoti 
jam darbą. Ir davė. Bet 
atėjus sukalbėtam laikui J. 
Shurekas pinigų jam nepri
statė. Tada musų "boselis” 
pasitelkė minėtą E. O’Brie- 
rią ir Paulą Gallagher’į ir J 
užpuolė tamsoj iš smuklės 
einant J. Shureką. Sumušė 
ji ir pinigų atėmė $20.00. 
Taip gal butų ir praėję, nes 
sumuštasis negalėjo pažinti, 
kas jį sumušė. Bet tūlas J. 
F. B. matė, kaip "boselis” su 
valkatomis apleido savo au
ką ir sumuštajam taip paša-

■ kė. Tas suprato, kad tai bu- 
!vo už $5.00 dolerių ”įstoj>

Taigi 23 kovo išėmė

Da trečias, H. K., pasprū
do palikdamas panelei ma-1 
žyli. Bet pakalbink tas "pa
neles” užsirašyti laikrašti, | 
tai tuojaus tau atrėš: ”Kas j 
iš tų laikraščių, tik cicilikės, 

'bedievės juos skaito, o męs 
nenorim!” Dėlto socijalis- 

i tės ir bedievės merginos prie 
lopšių nevaitoja. Sulyg ”D.” 
korespondento Sėjiko išve-

jsuomet atsimuša į polcijos 
! nuovadą.

Štai jie griebėsi kito daly
ko. Noroms nenoroms pa- 
randavojo socijalistų buvu- 

; šią svetainę ir ten rodo šio- 
kius-tokius paveikslus. Vie
ną nedėldienį Įėjau pasižiū
rėti. Rodė kokius ten ,”Saut 

Bet kaip-; Amerikos ožius.” Ju vadina- 
■ mas "preligentas” J. R: aiš
kino taip: "Šie ožiai geri va
žiuoti: o jų vilna tokia gera. 

; kaip avies: o pienas tokis 
i geras, kaip ir ožkos I...” Iš 
publikos pasigirdo balsas: 
"gal tu gėrei ožio pieno?” 

Kun. Asilas.

i

Į! G.

HYDE PARK, MASS.
27 kovo buvo parengtos 

L. S. S. 85 kuopos prakalbos, 
kalbėjo drg. J. Perkūnas. 
Aiškino, kas tai yra socijali- 
stai ir ko jie reikalauja. 
Kalba tęsėsi 3 valandas ir 
labai žmonėms patiko. Ka
da kalbėtojas ant galo pak
lausė, ar nenori kas ko pa
klausti, vienas atsistojęs iš 
publikos pasakė, jog jis la
bai norėtų prie socijalistų 
prisirašyt, bet bijąs, kad ku
nigas nepriimsiąs ausinėn. 
Drg. Perkūnas paaiškino, 
kad žmogui reikia turėti tik 
gryną sąžinę ir širdį, o ne 
ausinę. Ne Kristus ausinę 
palikęs, bet kunigai prasi
manę. Kristaus moksle to 
visai nesą.

Norįs apsišviesti.

l FOREST CITY, PA.
Čia vienas karštas katali

kas lindo per langą į J. An
tanaičio stubą ir išgąsdino 
Antanaičio žmoną. Ši sukė
lė visą šeimyną. Antanaitis 
paėmęs šautuvą norėjo to 
kataliko dūšią tuojaus nu
siųst pas Abraomą, bet šei
mynai prašant, paleido gy
vą, tik pašaukė į teismą. Tei
smas pastatė dievobaimingą 
žmogelį po $500 parankos. 
Šis gi pinigų neturėjo, ir rei
kėjo eiti už grotų. Bet atė
jo keliatas prie degtinės 
prietelkų, vienos raudojo, o 
kitos biauriai burnojo "be
dievius,” kad "gerą frentą" 
patupdė.. Jos ir surado ge
raširdi žmogeli, kuris ju 
"frentą" išpirko.

Baltas Avinas.
/

ku laikraščių, kaip "Keleivio/* 
"Kovos” ir "Laisvės,” mėgo ap- 
švietą, buvo teisingos ir geros 
širdies žmogus. Paėjo iš Kau
no gub., Raseinių pav., Balta
kių parapijos. Paliko pačią su 
trimi mažais vaikučiais dideliam 
nubudime. J. Petrikys.

NORTH GRAFTON, MASS. 
Sužeistas dinamitu.

Kovo 22 d. Boleslovą Karži- 
čiu patiko didelė nelaimė. Tas 
nelaimingas žmogelis atsikėlęs 
iš ryto pasiėmė dinamitu užtai
sytą kulipką ir pradėjo žaist. 
Ant nelaimės dinamitas sutren
ktas sprogo, nutraukdamas jam 
3 pirštus ir apdraskydamas ma
žai mergaitei veidą. Jis likos 
nuvežtas ligonbutin, o jo mote
ris likosi didžiausiam varge su 
dviem kūdikiais ir reikalinga pa
geltos. P. Jokūbaitis.

LOS ANGELES, CAL.
Oras čia šiltas, orenčių ir 

kitų vaisių medžiai jau su
žydėjo. Kapitalistai auto
mobiliais važinėjasi ir tik 
gėrisi tomis grožybėmis. Bet 
iš darbininkų klesos mažai 
kas naudojasi tuo puikiu o- 
ru. Tiesa, dirbtuvių čia ma-.* 
žai ir kurios yra ir tos ne
didelės. dirba po keliata de- 
sėtkų žmonių, taigi prasti 
darbininkai dirba daugiau
sia hoteliuose, restorantuo- 
se ir krautuvėse. Dirbt rei
kia po 13 ir 14 valandų. 
Šventom dienom taipgi rei
kia dirbti ir vos tik galima 
uždirbt po $40 dolerių, o ku
rie labai senai dirba, tai po 
$50 ant mėnesio. Taigi Ca- 
lifornijos rojus ne darbinin- 

i kams, bet kapitalistams, ku
riems nereikia dirbti ir net 
nežino, kas tai yra darbas. 
Vargdieniui gi beveik dar 
blogiau tarp tų ponelių gy
venti, nes labiau išnaudoja 

laiko tave paniekinime.
Tesybės Mylėtojas.

'T

PEABODY, MASS.
Kovo 29 vietinė L. S. S. 

202 ir 163 kuopa iš Salėm, 
Mass., parengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. J. Perkūnas iš 
Nevv Yorko. Prie to da bu
vo sulošta keliatas monolo
gų ir eilių, ką atliko V. 
Dumbliauskas ir S. Zaleskas 
iš Lynno. Publikos buvo 
pirmą kartą tiek daug 
ir, kiek matytis, visi prakal
ba likosi užganėdinti.

Aukų uždengimui lėšų su
rinkta $4.00. Taipgi verta 
paminėt, kad 163 kp. iš Sa
lėm, Mass., ir 202 kp. iš Pea- 
body susivienijo, kad sujun
gtomis spėkomis geriau bu
tų darbuoties ant darbinin
kiškos dirvos. Nutarta tan
kiai rengt prakalbas, disku
sijas ir t. p. Lipčius.

ROCKFORD. ILL.
"Keleivio” 13-tam nume- 

rije drg. V. Mizeris rašo a- 
pie buvusias čia prakalbas 
ir sąko, kad A. Montvidas 
kalbėjo prastai. Korespon
dentas turbut turi kokį vpa- 
tišką piktumą ant kalbėtojo, i 
kad taip kalba. Prie to ir j 
kalbėjo ne A. Montvidas, bet 
B. Montvidas, visai kitas 
žmogus. Jo kalba nebuvo 
prasta nes ir prie kuopos 
prisirašė 9 nauji nariai.

Ten buvęs.

PATAISYMAS.
"Keleivio” 13-tam nume- 

rije tilpo pašaipos formoj 
raštelis užvardintas: "Džian 
Tareila vietoj Džian Bam
bos laiko spyčių.” To rašte
lio autorius, p. Patriotas, pa
šiepęs p. J. Tareilos kalbą, 
laikytą 15 vasario, š. ri.; Wa- 
terburije, Conn., priduria da 
šitokią pastabą:

"Bet neprošali pastebėti;, 
kaip tas žuvininkas meške- 
rioja. Kelioliką metų atgal 
Waterburije šv. Kazimiero 
krautuvėje bežuvaudamas 
visiškai ją nužuvavo. Apie 
tą žuvavimą žmonės pašna- 
bždoms daug visko kalbėjo 
ir viešai (rodos ”Vienybėj 
Liet.") buvo jau iškilęs 
skandalas, apie kokias ten 
dešras, kurios buk užsikabi
nusios ant meškerės, tačiau 
ir tas buvo greitai užgniauž
ta."

Taigi čia metama ant 
žmogaus tamsus šešėlis su
lyg tų dešrų. Kaip jos ten 
"užsikabino ant meškerės" 
aiškiai nepasakyta ir todėl 
galima apie tai manyti vi
saip. Kadangi p. Tareila 
sako, kad tas užmetimas v- 
ra neteisingas, ir kadangi jis 
tilpo be redaktoriaus žinios 
ir kadangi autorius tikru 
savo vardu nepasirašė, !tai 
šiuomi męs tą raštelį atšau
kiau'. Skaitytojai tenededa 
am jokios svarbos.

I RUMFORD, ME.
; Kovo 15 d. buvo su areš- 
' luotas taip vadinamas 
Rumfordo "sportas” End. 
S—kas. Jisai atvyko su ki
tais sporteliais į Mexico 
(Rumfordo priemiestis) pas 
italus alučio atsigerti ir, ži
noma. kaip gerokai išsitrau
kė, tai parėjęs į Rumfordą 
pradėjo garsiai angliškai 
šnekėti, tuo tarnu kur bu- 
vęs-ne-buvęs polleistas kapt 
už rankovės, ir musu spor
tas pasijuto skiepe benakvo- 
jąs. O ant rytojaus už tą 
nakvynę užmokėjo $9.41, o 
da tebėra po $00 kaucijos už 
liežuvius. Gaspadorius.

LEYTSTON. ME.
L. S. S. 105 kp. buvo pra

kalbos, kalbėjo drg. St. Mi- 
chelsonas. Pirmoj temoj 
nurodė darbininkų skurdą 
ir kokiu budu darbininkai 
gali ta skurdą prašalint. Ra
gino kiekvieną šviesties ir 
kitus ragint prie apšvietos. 
Kuomet busųne apsišvietę, 
tai ir patįs pamatysime, ko
dėl tas skurdas ir visi ned 
rėkliai vieniem tik darbinin
kams nugarkauli slegia. 
Drg. St. M. sakė, jog ir męs 
tokie pat žmonės kaip kiti, 
ir musu kraujas raudonas 
kaip tokio Rockefeilerio ar
ba Morgano. Toliaus nuro
dė, kad męs nėr daug bijo- 
mės velnio ir Dievo, nors ti
kim, kad esame to paties 
Dievo vaikais. Žiūrėk, sa
ko. kapitalistas nei kunigas 
nebijo nė Dievo, nė velnio, o 
tas tamsus žmogelis visko 
bi jo. Bet ir kaipgi nebi jos, 
kad jo pakaušis pilnas kuni
gėlių pramanytų baidyklių. 
Yra tokių, kuine net savo še
šėlio bijosi. Kunigėliai per vių bena ir pasakė, kad ku- 
pamokslus sako, kad kiek rie norės mokinties, tie tu- 
vienas žmogus turi už savo rėš mokėt po 25c. i savaitę ____ _ ___ ______,___ r
nugaros aniuolą ir velnią, už tris lekcijas. Taip moki- tų ant scenos prieš publiką. 
Drg. St. M. daug padarė už- no gal 12 vakaru. Paskui ( Nuostoliu neturime.
” ' ■ • - -.................. — ‘ ' K. Barauskis.

BRIGHTON, MASS.
Užmušė lietuvę merginą.
28 kovo kertėj Market st. 

ir Western avė., vakare su
važinėjo einančią iš darbo 
lietuvaitę Katariną Vasi- 
liauskiu.te. Ji paėjo iš Vil
niaus vedybos, Trakų apsk
ričio. Jos draugė, kuri su ja 
kartu ėjo, sako, kad kondu
ktorius kaltas, nes jom ei
nant skersai gatvės užsilei
do? lietsargį, jos nepastebė
jo. kad ant jųjų karas eina, 
o konduktorius neskambino. 
Tuo budu kuone ant vietos 
velionė tapo užmušta. Josi 
draugė da sako, kad velionė 
turėjusi $60 už pančiakos, 
bet kas nors negyvai išplo
vė su pančiaka. bet kas, tai 
sunku susekti, nes policmo- 
nas su keliais svetimtaučiais 
buvo nunešę ją pas airius į 
stubą, tai ar ne tenai ir iš
plovė. Raulinaitis.

LEWISTON, ME.
Atvykęs andai iš Rumfor

do p. T. K. sutvėrė čia lietu-

STRUTHERS, OHIO.
š:s miestukas turi netoli 

2.000 gyventoju.: guli 5 my- 
atstu. nuo Youngstovvn, 

iOhio. Lietuviu yra 11 šei
mynų ir tiek pat pavienių.

■ Jie visi 
iSheet & 
miškai 
čia stovi 

;čių pareina nemažai 
ivio” 5, "Laisvės” 4.
i 2, "L. Žur.” 1. ”;
"K-'ta1iko"3 ir "Draugo” 2. 
Da ir.”Vėžio” 1. Bet irfana- 

: tikėlių randasi. Tokių čia v- 
ra du. Vienas didelis "mok
slinčius.” kuris iei imanvtu, 
tai "Keleivi.” "šakę” ir ,ių 
leidėjus ant iiešmo suvertu. 
Kur tik užeina pas kaimy
nus. ten atkalbinėia nuo, 
"bedievišku” laikraščių, o i- 
kalbineja "Ka-ką.” kaino di- 
dž;ausia "gazietą.” Bet žmo
gui nesiseka ir gana. 2 metai, 
atgal tas nats žmogutis pa-i 
Fene burdingieriui išsikrau-!

o
i a

I/*'*' **✓**>•**• 
dirb.a Youn^s^ovn 

e Co. ir viduti- 
uždirba. Apšvieta 
nežemai: laikraš- 

: "Kelei- 
’Kovos” 

Šakės” 2,

e reiKalmgumą 
prie pašelpiniu 
tik. žinoma, prie 
Ir prie Keistučict

Dios prisiraašė; rodos. 34
nPuii nariai. Reikia da pa
sakyti. kad rašyties prie 
draugijos kvietė ir drg. Žiu- 
rinskas. vietinis.

Vakare tą pačia dieną bu
vo Labdarvstės D-jos kon
certas naudai lietuvių sve
tainės. kurią ši draugija 
mano čia statyti. Pirmuti
nis kalbėjo d-ras F. Matulai
tis. kurs labai puikiai nuro
dė tokio namo vertę. Toliau 
finai nagriežė ant smuikų, 
Micbelso'aas "pakrėtė” juo
ku. iš ko publika gardžiai 
prisijuokė. Drg P. Ketvir-; 
tis su savo žmona 
"Džian Bamba su 
kas taipgi puikiai nusisekė, styt, kad tas sumanė "Kelei- klausimų ir visus juos aiš- p. I. K. pareikalavo $8 į sa

sulošė
Reide,”

I

NASIIUA, N. II.
Kovo 28 d. L. S. S. 192 kp. 

triusu buvo pastatyta ant 
scenos ”Legališki žmogžu
džiai.” Beto buvo da dialogų, 
monologu ir deklamacijų.

Lošėjai buvo kviesti iš 
Lawrence’o L. S. S. 64 kp.. 
kurie sulošė pusėtinai. Ypač 
gerai savo roles atliko Law- 
r^nse’o merginos. Teko gir
dėti vietines šnekant, kad 
ios nė už 8100 dolerių nelin-

EAST ALTON, ILL.
Kovo 18 ekspliodavo para-

Išėjus darbi- 
naktinis 

pažiūrėt, 
aip džiūsta parakas, jam 

sutrenkus duris, tuojaus iš- 
tiko ekspliozria: mspekto- I 12-tam, kur tamsta teisinai- 
nus tapo sudraskytas i šmo
telius ir visame miestelij iš
byrėjo langai. Nuostolio 
padarė ant $5,000. 19 kovo 
tos pačios kompanijos sude
gė ir kita dirbtuvė, bet iš 
žmonių nieks nenukentėjo.

A. Juodžiukynas.

ko dirbtuvė, 
ninkams namon, 
inspektorius ėjo 7 ‘

VIRA S LAIŠKAS K. 
ŠEŠTOKUI.

Gerbiamasis! Tilnus tams- 
jtos straipsneliui ”Kel.” No.

i si iš visų daromų tamstai už
metimų, vadindamas visus 

i savo ypatos šmeižikais, pa- 
isipylė daugybė protestų iš 
i visų pusių. Visi sako, kad 
j tamsta neturėjai morališkos 
teisės tokį straipsnį rašyti. • 

Nenorėdami ginčų, mes 
visus tuos protestus grąži- 
nom. 
žinti. 
testą 
rią tamsta sakeisi nieko ne
žinąs. Todėl malonėk, svei
kas. atvažiuot "Keleivio" re- 
dakcijon (girdėjom, kad gy
veni netoli Bostono), norim

I

ROCKFORD, ILL.
Nelaimė dirbtuvėj.

Masinu dirbtuvėj tapo sužei
stas lietuvys Antanas Pečkaus- 
kis. Nuvežtas lipronbutin už tri
jų dienu mirė. Prieš pat mirtį 
buvo pašauktas kunigas. bet 
ligonis jo visai neprisileido. Ve
lionis buvo laisvu pažiūru žmo- su tamsta pasikalbėti, 
gus. buvo skaitytoju pirmeiviš-

Bet nusibodo ir grą- 
Pagaliaus eravom pro- 

ir nuo M. P., anie ku-

’Kd.” Redakcija.



ivių, o katalikų bažnyčia.

|
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— Alou, Maike I
— Sveikas-gyvas, tėve!
— Ar tu manęs neišsiil- 

gai?
— Išsiilgt neišsiilgau, bet 

visgi norėčiau žinot, kur tu, 
tėve, buvai prapuolęs praė
jusioj savaitėj. Bene tupė
jai tik belangėj?

— Vaike, kaip aš matau, 
tai tu apie mane prastai mis- 
liji. Kaip tik manęs nema
tai, tau tuojaus rodos, kad 
belangėj, vadinas, sėdžiu ant 
pakutos.

— Na tai kurgi tu buvai, 
tėve?

— Brocktone.
— O ką tu ten darei?
— O kas tau galvoj! Per 

jaunas esi apie viską žinoti.
— Tai bene piršliais buvai 

pas kokią senmergę 
žiavęs?

— O kas tau sakė
tai?

— Ar aš įspėjau?
— Nežinau, vaike.
—Nežinai. Vadinas 

sipažinti nenori, o užginčyt 
negali. Taigi aš įspėjau.

— Gali būt.
— Jei gali būt. tai reiškia, 

kad jau taip ir yra. Ar taip?
— Jes. vaike.
— Na tai sveikinu, tėve.
— Už pasveikinimą ačiū, 

nes man labai kaulai skau
da.

— O ko jie skauda?
— Ne užsimoka man tau 

pasakot, nes tu ne daktaras.
— Tai pasakyk nors, kaip 

tau piršlystė ėjosi. Ar su
sitaikei? 0 gal jau ir apsi
vedei ?

— Ne. vaike, taip greitai 
tas nesidaro. Reikia da pa
laukt. kol užsakai išeis.

— O kur bus užsakai?
— Da nežinau, ar bus. 

' — Tai da nepaduota?
— Nosarv.
— Na tai pasakyk, kaip;

ten buvo ? Kas per viena to
ji mergina, kuomi ji užsii-' _
ma. ar turtinga, ar tu jai pa- mi užsiima ta mergina, pas 
tikai, kas tau ją nurodė ir tt. kurią tu buvai piršliuos?

— Buvo taip, vaike. Kaip 
tu žinai, dabar aš gyvenu 
pas šnapsaucka ant burdo. 
Pas jį ateina katalikiška ga- 
zieta "Dangus.” Ir tenai 
męs radom parašyta, kad 
Brocktono bedieviai pasista
tė savo bažnyčią ir katalikai 
tam nesipriešino; bet kada 
dabar katalikai pradėjo sta
tyt katalikšką bažnyčią, tai 
tie bedieviai pradėjo visaip 
juos išjuokti: senus jau vy
rus vadina "kaziukais” 
brendusias merginas 
kaltomis panelėmis” ir t.t. 
Taigi aš ir nuvažiavau te
nai. kad padėt su tais neda- 
verkom kovot. Nuvažiavęs 
pažinau mergą.

— Palauk, tėve. Tu sakai, 
kad bedieviai tenai pasista- da iš Šiaulių senas mano pa
te sau bažnyčią. Ar tik tu žįstamas, sako: ”Alou, šliup- 
neklvsti. Bedieviai niekur 
bažnyčių nestato. Aš žinau, "Alou, bačkute!” Ir žodis po 
kad Brocktono arba Montel- žodžio, mąno draugas paki
lūs lietuviai turi pasistatę Jo jam kumšti po nosia ir 
bažnyčią, bet tai nėra bėdie- sako: "Arkpažįsti šitą, cici-

nuva-

apie

pn

—Tai tu. vaike, minini tą, 
ką dabar uždaryta stovi?

— Taip.
— Ne, vaike, bedieviai da- i 

bar pasistatė sau naują, ku
rią jie vadina "tautišku na
mu.” Nesenai buvo jos ir 
pašventinimas. Buvo šuva-i 
žiavę visi socijalistų vysku
pai : Grigaitis, Bagočius ir 
daug kitų. Visi sakė pa
mokslus. mokino žmones, 
bet apie Dievą nė neužsimi
nė. Net nepersižegnojo pra
dėdami. Ir tu nori su ma
nim ginčytis, kad tai ne be
dievių bažnyčia... Kaip aš 
apie tai pamislinu. tai man 

j net pakinkiai dreba.
— Tėve, tu labai klysti. 

Tasai tautiškas arba liau
dies namas, kurį dabar 
Brocktono ir Montellos lie
tuviai pasistatė, nėra jokia 

i bažnyčia, tik paprasta sve
tainė susirinkimams laikyti, 
teatrams, baliams ir kito
kiems pasilinksminimams 
rengti. Tokius namus turi 
visos civilizuotos tautos. Ir 
niekur tokiuose namuose 
nepoteriauja, nes tai įstaiga 
svietiškiems žmonių reika- 

. lams, o ne dvasiniems. Dva- 
siniems reikalams yra baž
nyčia. kurioje vėl negalima 
rengti šokių nė prakalbų sa
kyti.

— Ale kam jie vadina ka-
: talikus "kaziukais?”

— 0 kam katalikai visus 
šviesesnius žmones vadina 

i "cicilikais?”
— Maike. ar neturi ug

nies? Mano pypkė užgeso.
— Ne, tėve, pirma pasa

kyk man, kodėl katalikai sa
vo priešus taip pravardžiuo
ja?

— Katalikai, vaike, tik gi
nasi, nes socijalistai visuo
met juos vadina tamsunais, 
girtuokliais, peštukais ir da 

i kitaip.
, — Na, gerai, tėve; o kuo-

su-
v ne-

I

— Ji laiko bizni.
— Koki bizni?
— Saliuną.
— 0 kas ten eina gert ?
— Lietuviai.
— Ar eina socijalistai?
— Ta vakarą, kaip aš bu

vau, tai buvo vienas ir soci- 
męsjalistas. Ale, vaike.

jam ir davėm’...
— Kas ”męs?”
— Męs. visi parapijonai.
— Ar daug jūsų tenai bu- 

vo-
— Apie tuzinas.
— Tai jus jį mušėt?
— Jes, vaike. Vos gyvas 

išėjo.
— Už ką?
— Mat, jis atėjo paintę 

šnapso nusipirkt. Ilgakojis,

tarni,” o tas jam atsako:

like!” 0 tas jį kaip stums, 
mano draugas tik kabarkšt 
augštieninkas. Juozapai tu 
šventas, kas pasidarė. Stam- 
bunas, tas ką vieną ausį tu- į 
ri nukąstą, pašoko kaip au-Į 
dra ir sušuko: "Užmušt tą 
bedievį.” Socijalistas leidos 
per duris. Męs visi paskui. 
Aš pirmas šokau vytis, nes 
arčiau prie durų sėdėjau. Ir 
velnias žino kaip ten patam- 
sėj užsikabino mano koja ir 
pargriuvau. Ilgakojis, ku
ris vijosi puodą su kopūstais 
pagriebęs, užsikabino už 
manęs ir taip virto, kad gal
va papuolė stačiai į kopūs
tus. Kiti vėl bėgdami suvir
to ant jo. Aš pradėjau rėk
ti apačioj. Bet kas tau klau
sys. Duot, sako, tam cicili- 
kui. čia niekas nemato. Ir, 
mislydami, kad apačioj guli 
socijalistas. jie taip mane iš- 
prosino. kad ir šiandien kau
lai skauda.

—Matai, tėve: pasirodo, 
kad ir čia ne socijalistas jus 
užkabino, bet jus jį užpuo
lėt. Ar galima tad pykti, 
kad jus pavadina kaziukais? 
Užlaikydami slaptas smuk
les ir platindami girtuoklys
tę jus patįs save žeminat.

— Maike, kalbėk tu sau 
kaip nori, bet aš jau busiu 
biznierius. Kaip tik biskį 
pasveiksiu, važiuosiu į Mon
tello ir apsiženysiu. Ji turi 
saliuną ir aš išrokavau, kad 
prie mano sveikatos toks bi
znis yra geriausias.

— Bet ir trumpiausias ke- 
llias į belangę. Kurpius.

Iš Amerikos.

KLAIDINGUMAS.

Byla Detroito Katalikų 
su Socijalistais.Policijos žvėriškumas.

Los Angeles, Cal. — Tik 
dabar išeina aikštėn, kaip 
žvėriškai Sacramento mies
telio policija pasielgė su be
darbiais, kurie ėjo i Wash- 
ingtoną ir pakelėj apsistojo 
tame miestelije. Kada tie 
bedarbiai sugulė ant žemės 
ir sumigo, gauja piktadarių 
”tvarkadarių” uniformoje 

pašaukė ugnagesius ir palei
do šaltą vandenį ant mie
gančių. Suliejo juos iki siū
lo. Tuomet "tvarkadariai,” 
matyt bijodami, kad nuo šal
to vandens tie žmonės neuž
sidegtų kerštu. įpuolė tarp 
minios ir pradėjo pilti lazdo
mis į visas puses. Kraujas 
su vandeniu bėgo upeliais. 
Viskas atsibuvo nakties lai
ku, kada miestelio gyvento
jai buvo jau sumigę. Kelia- 
tą žmogysčių pakelta nuo 
gatvės, įmesta į ratus ir nu
vežta, bet niekas nežino kur. 
Sakoma, kad tie žmonės bu
vo policijos užmušti.

Paskui po lazdų smūgiais 
tų alkanų žmonių armija iš
varyta iš miestelio į Yolo pa
vietą, prispirta prie Sacra
mento upės ir laikyta kelias 
dienas be valgio. Paskui lie
pta iškrikti. Vadovai paso
dinti kalėjiman.

Tokio žvėriškumo ir Rusi
joj da nesigirdėjo.

Bedarbių vadovas nuteistas 
metams kalėjimo.

F. Tannenbaum, kuris ve
dė andai New Yorko bedar
bius bažnyčiosna reikalaut 
tenai nakvynės, tapo nuteis
tas metams kalėjimo ir 500 
dolerių pinigais užsimokėti.

Byla traukėsi 3 dienas. Jis 
kaltinamas buvo neva už 
laikymą uždraustų susirin
kimų ir kurstančias kalbas, 
o ypač už tuos žodžius, kad 
"galima tikėtis, jog bažny
čioj pasilies kraujas.” Tuos 
žodžius Tannenbaum pasa
kęs vesdamas bažnyčion be
darbius.

Tannenbaum iškalno sa
vo teisėjams pasakė, jog jis 
žinąs, kad busiąs nuteistas, 
nes ponai teisėjai priklauso 
juk prie tos klesos, prieš ku
rią jis kovojąs ir kovosiąs.

"Kokia nesąmonė!” sakė 
Tannenbaum su ironija. 
"Užmetat jus man. buk aš 
norėjęs pralieti kraują. Juk 
kapitalistiškoji klesa į me
tus pralieja daugiau kraujo, 
negu darbininkai į 5 metų. 
Visas mano prasižengimas 
buvo tame, kad norėjau pa
rūpinti bedarbiams pastogę 
nakvynei.”

Po valandai laiko prisai- 
kintojų suolas pripažino 
Tannenbaumą vienok kaltu, 
o teisėjas Wadhams pasky
rė jam didžiausią bausmę, 
kokią tik įstatymai tokiam 
atsitikime leidžia.

Tannenbaum paeina
Austrijos, vokietys iš gimi
mo, ir yra vienas iš gabiau
sių I. W. W. agitatorių.
Bedarbių armija vienok ei

na į Washingtoną.
Buvom rašę, kad bedarbių 

armija, kurią vedė "genero
las” Kelley iš Californijos į 
Washingtoną. tapo Sacra
mento mieste policijos išbla
škyta; bet dabar vėl ateina 
žinios, kad 27 kovo 100 be
darbių pribuvo į Denver, 
Colo., o iš čia keliaus toliaus 
į Rytus, linkui Washingto- 
no.

Uždraudė vaikščiot ant 
"pikietų.”

Portsmouth, Ohio. — Ko
vo 20 d. sustreikavo čia kur
piai. Į streikuojančių vietas 
kompanija tuoj pastatė 
streiklaužius. Unija nuta
rė pastatyt prie fabrikos 
”pikietus,” kad streiklaužių 
į darbą neleisti. Teismas ė- 
mė ir uždraudė streikuojan-

ANTRAS UŽPUOLIMAS ANT SOCIJALISTŲ.

(Tąsa)
K. — Kokio tas pagalys buvo didumo, ku

riuo mušė?

rio.
A. — Pusantros pėdos ilgio ir trijų colių sto-

— Taip, aš sakiau, kad turim injunction.
— Ką jis atsakė jums?
— Jis prašė, kad parodytume injunction.
— Ar jus rodėt jam, kokį uždraudimo

Pastaruoju laiku laikraš
čiai pradėjo kalbėt apie ra- 
diumą. Šis elementas buvo 
lietuviams tiek naujas, kad 
kiti net vardo teisingo netu
rėjo jam pavadinti. Mačiau. 
"Keleivis” padarė gerą pas
tabą ir vardas turės būt tei
singai duodamas.

Manau, kad daugiausiai 
publikos pasieksiu atitaisy
mu ir kitos klaidos apie ra- 
dijumą.

Nesenai "Laisvėj” tilpo 
j straipsniukas apie radiu- 
mą. kuris dėl savo trumpu
mo negali duot aiškaus su
pratimo apie dalyką. Bet 
didžiausia klaida padaryta 
ten pasakymu, buk radiu- 
mas turi ypatybę šviesti ir 

| šildyti, nenustodamas ma
žiausio svarumo. Chemikai 
mano, kad dalis jo pasimeta, 
bet nėra tiek dalikatnių 
svarstyklių, kad pasvert tą 
dalį. Bet svarbiausia, kad 
taip yra su radiumu tik dru
skų pavidale, o ne elementi- 

Inėje formoj. Pastaroj for- 
Įmoj radiumas greitai jun
giasi su oro oksigenu ir su
tveria visai naują medegą— 
radiumą oksidą. Vandenije 
jis tirpsta. Vienintelis bū
das radiumą apsaugot nuo 
daugelio jo ypatybių išsieik
vojimo — tai paversti jį į ži
nomas druskas. Radiumo 
druskos (pav. chloridas ir 
bromidas) yra pastovios ir 
jos atsižymi tokiuo pat švie
sos ir šilumos išdavimu, kaip 
ir liuosas radiumas. Bet 
kas nors kiek chemija žino, 
tam liuosas radiumas ir jo 
druskos yra visai skirtingi 
dalykai. Gydyme vėžio Ir 
kituose tūluose atsitikimuo
se vartojamas yra ne radi
umas, o radiumas chloridas, 
nes liuosas radiumas susiju
ngtų su oksigenu ir tuomet 
jo nesugaudysi.

Kas pažįsta nors kiek che
miją. tas žino, kaip milžiniš
kas yra skirtumas tarp jo 
paties, jo rukščių (acids) ir 
druskų. Butų gerai, kad ra
šantieji, jeigu jie žino, vi
suomet vadintų dalykus tik
rais jų vardais, o skaityto
jai su laiku įpras suprasti 
tai. Labai yra lengva žmo
gų klaidingai išmokinti, bet 
sunku paskui išvaryt iš jo 
smegenų klaidingus žodžius 
ir mintis.

A. Montvidas, med. stud. tiems vaikščiot ant pikietų.

iš
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K. — Kur jis tą pagalį gavo, kuriuo mušė?
A. — Nežinau kur jis jį gavo, bet aš mačiau, 

kad jis su pagaliu mušė.
K. — Tai užteks.

Klausinėja liudininką Čekanauską.
K. — Ar tamsta esi narys tos bažnyčios ?
A. — Ne, nenarys, bet į bažnyčią kai-kada 

nueinu.
K. — Ar esi socijalistas, ar priguli prie socija

listų partijos?
A. — Nepriguliu prie socijalistų partijos.
K. — Kaip ten matei tas muštynes, ko ten 

buvai prie tos bažnyčios?
A. — L. čečkauskas buvo atvažiavęs pas ma

ne, potam ėjo namon, aš jį palydėjau ir beeinant 
gatve radom mušant žmogų, tada čečkauskas 
pradėjo prašyt mušeikas, kad nustotų mušę tą 
žmogų; tada 4 mušeikos puolės ant čečkausko ir 
jį ten sumušė.

K. — Kaip jie ten jį mušė, kuomi?
A. — K. Juškevičius šėrė pagaliu į galvą, o 

kaip čečkauskas parkrito, tai kiti, V. šatulaitis, 
J. žąsinas ir V. Didžiūnas, kojomis spardė ir šo
kinėjo ant galvos.

K. — Kokio didumo tas pagalys buvo, kuriuo 
mušė?

A. — Negaliu pasakyt didumo, tai buvo lent- 
galis.

K. — Kur. kokioj vietoj tas atsitiko?
A. —Ant Westminster. tarpe Cardoni ir Del- 

more gatvių.
K. — Koks laikas tada galėjo būt. ar išryto 

popiet ?
A. Taip, apie 12:15 po pietų.
K. — Ar čečkauskas nedalino plakatų?
A. — Ne, jis nedalino.
K. — Tai užteks.

Skundiko arba sumuštojo L. čečkausko advoka- 
Sapiro klausinėja kaltininkus bei mušeikas.

Pašaukta zakrstijoną V. šatulaitį.
K. — Kur tamsta p. V. šatulaiti, gyvenat ?
A. — šitam mieste, ant Goodwin avė.
K. — Kaip senai tamsta gyvenate šitam 

mieste?
A. — 24 metai.
K. — Kuo tamsta užsiimat, kokiuo amatu?
A. — Moulderis.
K. — Ar tamsta nebuvai patrauktas į teis- 
pirmiau kada už kokias muštynes arba už-

ar

tas

mą 
puolimą ant žmogaus kur nors?

A. — Nebuvau patrauktas Į teismą; šitas 
pirmas kartas.

K. — Ar tamsta esi kokiuo viršininku šios 
parapijos, ar tik paprastas parapijonas?

A. — Taip, aš esu viršininku tos bažnyčios, 
esu zakristijonu, taipgi esu tos bažnyčios komite
to narys (trustee).

K. — Ką šitas vyras, L. čečkauskas, darė 
31 d. rugpiučio prie lietuviškos bažnyčios, už ką 
tamsta jį mušei? ,

A. — Aš šito vyro, L. čečkausko, visai nema
čiau. Aš mačiau aną vyrą, K. Tamašiuną, dali
nant plakatus.

K. — Kur jis dalino plakatus, kokioj vietoj?
A. — Aš jį radau dalinant plakatus ant baž

nyčios trepu.
K. — Ką tamsta jam sakei, ar tuoj ėmei 

mušt?
A. — Aš jam liepiau eit už 6 blokų nuo baž

nyčios.
K. — Ką jis darė, ar nuėjo tolyn, ar ant tos 

pačios vietos dalino plakatus?
A. — Taip jis nuėjo tolyn ant gatvės ir vėl 

dalino.
K. — Ką tamsta tada darei, kaip jis vėl da

lino?
Z

A. — Aš klausiau jo, ar jis turi permitą ant 
šitos gatvės dalyt plakatus?

K. — Ką jis tamstai atsakė ant to klausimo?
A. — Sakė, kad jokio permito neturįs ir dar 

sakęs, kad jam permitas nereikalingas plakatams 
dalyt.

K. — Ką tamsta tada jam darei
A. — Aš jam liepiau traukties tolyn iš šitos 

gatvės ir liepiau nustot dalinus tuos plakatus.
K. — Ką jis tamstai atsakė, ar nustojo da

lyt plakatus?
A. — Jis man sakė, kad aš jam negaliu už

draust dalyt plakatus, dar sakė, jeigu noriu, kad 
nustotų dalyt, tai turiu pašaukt policmoną ir jei
gu policmonas nepavelys dalyt, tai tada jis ne
dalys.

K. — Ką tamsta tada darei, ar pašaukei po
licmoną ?

A. — Aš pašaukiau kitą, bažnyčios komiteto 
narį, J. Žąsiną.

K. — Ką tamsta su J. žąsinu darėt jam, ar 
mušėt jį?

A. — Liepėm, kad parodytų permitą, arba 
šalintus iš ten.
K. — Ar jis prasišalino iš ten?
A. — Ne, jis nesišalino iš ten, neklausė mus 

ir vis dalino praeiviams plakatus. Klausė mus,

“kad

kokią męs tiesą turim jam uždraust dalyt plaka
tus.

K. — Ar tamstos jam sakėt, kad turit išpir- 
kę injunction prieš jį?

A.
K.
A.
K.

ženklą?
A. — Taip, J. Žąsinas turėjo prisikabinęs 

švento Stanislovo bažnyčios ženklą.
K. — Ar jus jam sakėt, kad J. žąsinas yra 

policmonu ?
A. — Taip, męs sakėm, kad męs turim lais- 

nį iš bažnyčios, su kuriuo galim uždraust jam 
dalyt plakatus.

K. — Ar jis nustojo dalyt?
A. — Ne, nenustojo, jis vis dalino ir liepė, 

kad męs pašauktume policmoną.
K. — Ar tamstos šaukėt policmoną?
A. — Taip, aš nuėjau šaukt policmoną, ale 

policmonas greit neatėjo, tai aš pašaukiau kuni
gą-

K. — Tamsta pašaukei kunigą vieton polic
mono?

A. — Taip, aš pašaukiau kunigą.
K. — Ką kunigas jam sakė?
A. — Pašnekėjo su juo, paėmė iš jo vieną 

plakatą ir nuėjo namo.
K. — Ar ir tamsta, ponas šatulaiti, gavai tų 

plakatų ?
A. — Taip, jis man davė?
K. — Kokie tie plakatai buvo, kokio turinio?
A. — Plakatuose buvo parašyta, kad nėra 

Dievo, nereikia bažnyčios anė tikėjimo.
K. — Kas mušė plakatų dalintoją K. Tama

šiuną ir L. čečkauską?
A. — Aš nežinau, aš nemačiau, aš su kunigu 

nuėjau į kleboniją ir išten nebeišėjau; buvau ten 
per visa diena.

K.
A.

čiau.
K.

— Kas tą žmogų sumušė, L. čečkauską?
— Aš nežinau, aš čečkausko visai nema-

— Tamsta nori, kad teisėjas Įtikėtų, jog 
tamsta nemušei L. čečkausko?

A. — (Su piktumu atsako) Aš sakiau, kad 
tą dieną čečkausko visai nemačiau, kam čia ma
ne taip daug klausieji? Kad jus ateitumet su 
plakatais pas bažnyčią, tai ir jus gautumėt.

K. — Tai užtenka.
Advokatas Sapiro klausinėja mušeiką J. žąsiną.

K. — Kur tamsta gyveni ?
A. — Ant Widman pi.
K. — Kaip senai Detroite gyveni?
A. — 10 metų.
K. — Ar tamsta esat tos bažnyčios virši

ninku?
A. — Taip, aš esu tos bažnyčios komitetas.
K. — Už ką tamsta mušei čečkauską 31 d. 

rugpiučio; ką jis darė pas jūsų bažnyčią?
A. — čečkauskas ir Tamašiunas dalino pla

katus.
K. — Kur jie dalino plakatus, ar toli nuo baž

nyčios ?
A. 

durų.
K. 

tus?
A.

čios.
K.

— Ant bažnyčios trepu, tarpe bažnyčios

— Kas tau pasakė, kad jie dalino plaka-

— V. šatulaitis pašaukė mane iš bažny-

— Kaip tamstą iššaukė V. šatulskis iš 
bažnyčios, tai radai tuos 2 vyru, K. Tamašiuną ir 

čečkauską dalinant plakatus?
A. — Taip, aš juos radau dalinant plakatus.
K. — Ir tuojaus pradėjai juos mušt?
A. — Ne, aš jų nemušiau.
K. — Ką tamsta jiems darei?
A. — Aš liepiau jiems trauktis tolyn iš tos 

vietos.
K. — Ką jie tamstai atsakė, ar nuėjo tolyn?
A. — čečkauskas šėrė man į galvą ir aš nu

virtau trepais žemyn ir gulėjau apsvaigęs; kaip 
atsipeikėjau, tai pajutau, kad man koja labai su
mušta.

K. — Tamsta jų nemušei?
A. — Aš jų nemušiau, jie mane mušė.
K. — O kas tą žmogų. L. čečkauską sumušė?
A. — Aš nežinau, aš nemačiau, aš jų nemu

šiau, jie mane mušė.
K. — Kokia tamsta jiems blekę rodei saky

damas. buk tai policmono žvaigždė?
A. — Aš turėjau blekę pasikabinęs švento 

Stanislovo bažnyčios.
K. — Kur tamsta jiems tą blekę rodei, ko

kioj vietoj ?
A. — Ant gatvės.
K. — Kokius plakatus jie ten dalino, ar tam

sta gavai tų plakatų
A. — Gavau, jie man davė.
K. — Ar tamsta skaitei tuos plakatus?
A. — Taip, skaičiau.
K. — Kokio turinio jie buvo?
A. — Buvo parašyta, kad nėra Dievo, nerei

kia bažnyčios anė tikėjimo.
Teisėjas klausia, kas turit tų plakatų, kurie 

buvo ten dalinami?
Katalikai atsako, kad jie neturį dėl tos prie

žasties, kad geras katalikas negali tokių plakatų 
nešiot.

K. Tamašiunas pasisakė, kad jis dar turįs 
likusių, kurių da neišdalino.

Teisėjas liepė skaityt. Tamašiunas perskai
tė lietuviškai. Užklausta katalikus, ar tai tie pa
tįs plakatai, kr, buvo dalinami 31 d. rugpiučio pas 
bažnyčią? Atsakė: tie patįs. Tamašiunas iš-

L.
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vertė plakatą angliškai. Teisėjas sako, kad tuo
se plakatuose nieko nėra prieš bažnyčią, negi 
prieš tikėjimą.

Zakristijonas V. šatulaitis pasikėlė nuuo sė
dynės ir sako, kad Tamašiunas neteisingai išver
tė angliškai. Teisėjas liepė V. Šatulaičiui pačiam 
perskaityt ir išverst teisingai. V. šatulaitis at
sakė, kad jis skaityt nemoka, bet jis žinąs, kad 
Tamašiunas neteisingai išvertė.

K. — To užtenka.

Advokatas Sapiro klausinėja kaltininką K. Juš
kevičių.

— Ar tamsta esi viršininku tos bažnyčios ?
— Ne, tik taip parapijonas.

K.
A.
K. — Už ką tamsta mušei L. čečkauska 31 

d. rugpiučio?
A. — Aš jo nemušiau.
K. — Kas ten plakatus dalino 31 d. rugpiu

čio pas lietuvišką bažnyčią?
A. — Aš nežinau, aš nemačiau plakatų dali

nant, aš čečkausko visai nemačiau.
K. — Ką tamsta ten matei, kas ten mušėsi?
A. — Aš nežinau, aš nemačiau, aš tik mačiau 

ten didelį būrį žmonių ant gatvės stovint.
K. — Ko tas būrys žmonių tenai stovėjo su

stojęs, ką jie ten veikė burije sustoję?
A. — Dalino kas ten plakatus, tai jį buvo 

apstoję.
K.

KNYGA?POEZIOS

Ar turite nusipirk; graži; su daugeliu graži; pareikši;

tai skubėk!

K. — O ko ten policmonas buvo?
A. — Aš nežinau.
K. — Tamsta pirma sakei kad čečkausko 

visai nematei?
A. — Kaip aš ėjau namo, tai mačiau jį ant 

gatvės.
K. — Iš kur ėjai namo?
A. — Iš bažnyčios.
K. — Kaip čečkauskas išrodė tada, kada jį 

matei ?
A. — Buvo kruvinas.
K. — Kas jį sukruvino?
A. — Aš nežinau, aš nemušiau, aš muštynių 

nemačiau.
K. — Tamsta sakei, kad kaip su kunigu nu

ėjai, tai iš ten jau niekur nebeišėjai per visą die
ną?

A. — Taip, aš ten buvau visą dieną.
K. — Tai kur tamsta matei čečkauską kru

viną, jeigu neišėjai per visą dieną iš klebonijos?
A. — Aš ėjau namo iš kunigo, tai tada ma

čiau čečkauską kruviną ant gatvės.
K. — Ar čečkauskas buvo nuėjęs pas kuni

gą ir tamsta jį išvijai, neleidai matyt kunigo?
A. — Taip, jis buvo atėjęs, aš jo neleidau 

dėlto, kad jis buvo visas kruvinas.
K. — Tai tamsta nori, kad teisėjas įtikėtų, 

jog tai yra teisybė, ką tamsta sakei, kad tamsta 
čečkausko nemušei?

A. — Taip aš sakiau viską teisingai, aš jo 
nemušiau ir mušanties nemačiau.

K. — To užtenka.
Teisėjas kalba į mušeikas-katalikus, sakyda- 

das: Jus, vyrai, negarai darot, kad užpuldinėjat 
žmones ant gatvės be reikalo, jie turėjo tiesą eit 
ir dalyt plakatus; šio miesto įstatymai nedrau
džia dalyt apgarsinimų, jeigu ir j stubą nuneštų, 
ir tai tiesos neturit mušt; ant to yra valdžia, jei
gu kas negerai elgiasi, tai praneškit valdžiai, val
džia žinos, ką su jais daryt.

Buvo jau 11:30 valanda, teisėjas nagrinėji
mą pertraukė, palikdamas ant popiet, ant 1-mos 
valandos.

Po pietų teisėjas kalba į sumuštąjį L. čeč- 
kausk; Jus, vyrai, negerai darot, kad einat tenai 
pas tą bažnyčią dalyt plakatų, žinot, tie žmonės 
išeina iš bažyčios po maldų įsikarščiavę ir randa 
tuojaus pas jų bažnyčią dalinant plakatus, tai 
taip ir pasielgė. (Į čečkauską) Jūsų dalykas iš
eina išvieno su K. Tamašiunu. Tamašiunas da
lino plakatus, jie jį užpuolė įsikarščiavę, jus pa- 
simaišėt, tai jus mušė.

Advokatas Sapiro į teisėją: Aš nemanau, 
kad tie žmonės turėjo tiesą užpult žmogų ant 
gatvės ir mušt. Už tokį darbą reikėtų juos ap
kaltint.

Teisėjas Staine atsako: Kad šitas dalykas 
taip susipynęs, kad sunku išrišt ir aš šiandien 
negaliu juos apkaltint. Aš atidedu iki 1 d. rug
sėjo dėl apsvarstymo.

Rugsėjo 1 d. teisėjas pripažino V. šatulaitį 
ir K. Juškevičių kaltais, sakydamas: Jus netu
rėjot tiesos užpult žmogų ant gatvės ir aš pripa
žįstu jus kaltais, bet jums, kaipo pirmą kartą, 
bausmę dovanoju. Bet toliau saugokitės, nes bu
site nubausti.

ši byla aiškiai parodė, kad teisėjas nėra be
šališkas. Iš pradžios jis nenorėjo čečkausko nė 
išklausyti. Mat užpuolikai yra katalikai, už ku
rių stovi kunigas, toliaus vyskupas ir visa dva
siškoji mašinerija, kuri valdo tamsias minias ir 
laike rinkimų gali stipriai remti savo šalininkus 
tų minių balsais. Todėl teisėjui nesinori su tais 
katalikų politikieriais pyktis. Bet negalėdamas 
atvirai Įstatymams priešintis, noroms nenoroms 
išdavė varantus ir visi užpuolikai buvo areštuoti 
ir du pripažinti kaltais.
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10 Kktuviu Apvaikščiojimas
švento Antano Draugystės, Stoughton, Mass.

Ar tamsta gavot tų plakatų, kurie ten 
buvo dalinami?

A. Taip, aš gavau, man davė.
K. — Ar skaitei tuos plakatus, kas ten buvo 

parašyta?
A. — Skaičiau.
K. — Ar buvo priešingi bažnyčiai
A. — Plakatuose nieko prieš bažnyčią nebu

vo, plakatai visados esti geri, kada tik juos dali
no, ale kaip męs nueinam ant jų prakalbų pasi
klausyt, tai tada jie iškeikia musų tikėjimą, ku
nigus ir bažnyčias.

K. — Ar tamsta turėjai piktumą ant tų da
lytojų? ,

A. — Aš jų neapkenčiau dėl to, kad jie ne
priguli prie mus parapijos.

K.
A.

— Kas tamstai davė plakatų?
— Aš nepažįstu to žmogaus, kuris man 

davė plakatą.
K. — Ar tamsta matei kur čečkauską 31 d. 

rugpiučio ?
A. — Mačiau ant gatvės pas bažnyčią.
K. — Ką ten čečkauskas darė pas tą bažny

čią?
A. — Aš jį mačiau ant gatvės stovint pur

viną ir kruviną.
K. — Kas jį supurvino ir sukruvino?
A. — Aš nežinau; jie patįs susikruvino.
K. — Kur tamsta gavai tą pagalį, kuriuo 

mušeisi ?
A. — Aš neturėjau jokio pagalio, aš nesimu- 

šiau, jie patįs tarp savęs mušėsi.
K. — Tamsta nori, kad teisėjas įtikėtų, jog 

tamsta nesimušei
A. — Taip, aš nemušiau ir muštynių nema

čiau.
K. — To užtenka.

Sapiro antru kartu klausinėja zakristijoną V. ša- 
tulaitį.

K. — Tamsta sakei, kad šitų vyrų nemušei?
A. — Aš jų nemušiau, aš tik liepiau jiems 

trauktis tolyn su plakatais.
K. — Ar jie traukės tolyn?
A. — Jie nesitraukė tolyn; kaip aš jiems lie

piau trauktis, tai čečkauskas stūmė mane.
K. — Ar čečkauskas turėjo plakatų?
A. — Taip, turėjo, policmonas iš jo atėmė.

Loveli, Mass. — 21 kovo 
smuklėj prie Frei st. susimu
šė lietuviškieji blaivininkai, 
kurie turi čia susitvėrę blai- 
vninkų kuopelę, šeši „blai
vybės” platintojai buvo a- 
reštuoti. Penki iš jų užsi
mokėjo bausmę ir tapo pa- 
liuosuoti, o vienas patubdy- 
ta ant mėnesio kalėjiman.

J. P. K.

PAJIEŠKAU DARBO prie rimo- 
riaus, moku visokį darbą, galiu ap- 
•nušt krases, sofas, siut plėškes ir 
t.t. Nesenai iš Lietuvos ir mielai su
tikčiau dirbt bile darbą. Kam toks 
darbininkas yra reikalingas, malonė- 
"kit tuojaus priimt.

Vladislovas Kunickas,
278 C st., So. Boston, Mass.

Pajieškau dėdės Vincento Rėklio 
Suvalkų g., Marijampolės pav., Be- 
liuniškių kaimo; pirmiau gyveno Bal- 
timorej. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

, J. Petkevičius,
28 Forrest st., Blantyre, Scotland. 

Pajieškau brolio Andriaus Marcin-

Paj ieškojimai
Noriu surasti Antaną Andriukaitį, 

naeina iš Kauno g., m. Skirsnamonė- 
Pakalniškiai, Raseinių pav.. Pirmiau 
gyveno Lawrence, Mass., vėliau išva
žiavo į Waterbury, Conn. o dabar ne
žinau kur. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti.

* Zuzana Andriukaičiutė, (17) 
23 Milford st., Lawrence, Mass.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Kazi
miero Butkų Kauno g.. Panevėžio 

pav., Pasvaliu parap., Paberžiškių so
džiaus, 8 metai kaip Amerikoj. Girdė
jau, gyvena Racine, Wash. Jie pa
tįs ar kas juos žino malonės pranešti. 

J. Butkus.
336 E. 149 st., New York City.

kevičiaus angliškai vadinas A. J. Mit- 
chell, Suvalkų g., Marijampolės pav., 
Pagirmonių gmino, Elksnekiemio kai
mo. apie 20 metų Amerikoj, pirmiau 
gyveno Waukegan, III. Aš tik ką at
važiavęs iš Lietuvos turiu svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jj žino malonės 
pranešti.

Katarina Marcinkevičiūtė,
2024 Peoria Road, Springfield, III.

Pajieškau brolių Stanislovo Bur- 
newskio. Stanislovo Jankausko ir Ka 
zimiero Kontrimo, visi Kauno g., Tel
šių pav„ girdėjau, gyvena Chicago, 
III. Turiu svarbų reikalą. Jie pa
tįs ar kas juos žino malonės pranešti.

Ignacas Bumevskis, 
1708 Euclic avė., Marion, Ind.

Pajieškau Antano Petrukieno Kau
no g., Panevėžio pav., Vabalninku pa
rapijos, Bakšėnų sodžiaus, 5 pėdų ir 
4 colių augščio, gelsvų plaukų, kuris 
atsilankęs pas mane iš Philadelohi-

Pajieškau Monikos Keblerytės, po 
vyru Petrauskienė, Kauno g.. Rasei
nių pav., Jurbarko parap., Palėkiu 
kaimo. Ji nati ar kas ją žino malo
nės pranešti.

Jonas Kučinas,
622 Muilins st-, Montreal, P. Q.

• Canada.

Pajieškau pusbrolių Antono, Jono 
ir Pranciškaus Šapailų; visi trįs gy
vena Philadelphijoj, Pa. Malonėkit 
atsišaukti.

Stanislovas Balmonis,
1109 Oak str., Dekalb. III.

I

jos, Pa., buvo primtas kaipo svečias, 
ir beviešėdamas nuskriaudė mane pa
siėmęs mano $80.00 vertės laikrodė
lį $25.00 vertės siutą $9.25 pinigais 
prasišalino . Girdėjau, turįs pačią 
Philadelphijoj, Pa. Kas pirmas pra
neš apie ją, gaus $10.00. (18)

M. Zozas,
2123 Watson st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Bronislovo Krumino Kau
no g., nesenai gyveno Boston, Mass., 
dirbo Shapiro Co., bankoje. Plataus 
veido, geltonų plaukų, atvažiavo pas 
mane; dvi dienas paviešėjęs nuskriau
dė mane ant $14 ir prasišalino, 
tokį žinot malonėkit pranešti.

A. Savičiunas,
New Hof Brown. House. 

Providence, R.

Kas

I.

Pajieškau Juozo Ramanaucko Su
valkų g., Veiverių gmino, Užbalių kai
mo. Angliškai vadinasi Joe Ruman. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas jį, žino malonės pranešti.

Charles Litvaitis,
46 River str., Rumford, Me.

Pajieškau Volotkevičiaus Kauno g., 
Telšių pav., rodos, gyvena Brock- 
tone ar Brightone, Mass. Turiu svar
bų reikią iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
jj žino malonės praenšti.

A. A. Pocevičius,
70 Clapp st„ Stoughton, Mass.

Pajieškau brolio Antano Vasiliau
sko Suvalkų g„ Bartininkų gmino, 
Vilkabalių kaimo; prieš 9 metus gy
veno Springfield, III. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti. (16) 

J. S. Wassel,
2424 Moffat st, Chicago, III,

Pajieškau savo pačios Onos Zabla- 
ckienės po tėvais — Luckiutė Suval
kų g., Kvietiškio gmino Nartų kaimo, 
1912 metuose Amerikos valdžia ją 
deportavo į Lietuvą. Kas prisius jos 
adresą gaus $3.

Kastantas Zablackas, 
1800 N. 9th st., St. Louis, Mo.

Pajieškau pusbrolio Mikolo Gavė
no Kauno g., Novoaleks. pav., Papi
lės parap.. Garšvų sodžiaus. Metai 
atgal gyveno Lawrence, Mass. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Marijona Slekytė,
101 Oak st, , Laurrence, Mass.

■Švento Antano Draugyste. 10 metų savo gvvav mo. parengia labai gražų 
: ap vaikščiojimą, su plačiu programų; bus

Teatras, Koncertas, Prakalbos, Dainos ir šokiai.
> Minėtas apvaikšėiojimas atsibus

iPMUJ. 20 Balandžio ] April}, 1914 
T0WN HALL

Miesto Salėj, - - Stoughton, Mass
Prasidės nuo 12 vai. dieną ir tęsis iki pat ryto.
Nuo 1 vai. prasidės Paroda, apie 3 valandą prasidės Koncertas, Dainos ir 
Prakalbos. Kalbės F. J. Ragučius iš So. Bostono ir kiti kalbėtojai.

5:30 po piety prasidės Teatras.
Bus perstatoma lalai žingeidi drama NIHILISTAI 

Užmušimas caro Aleksandro Antrojo.
Čia pamatysit, kaip lietuvy* Grineveckis meta bombą ir nužudo cara. 

Teatras labai žingeidus ir kiekvienam reikėtų pamatyti.

Po teatro prasidės šokiai.
Visas programas yra taip sutaisytas, kad kiekvienas turės proga pamatyt 

daug žingeidžių dalykų ir pasilinksmint Todėl meldžiame ne* vien tik 
Stoughton’o, bet ir apielinkės lietuvius .atsilankyti.

Įžanga: 35, 50 ir 75 centai.
Su pagarba užkviečia

Šv. Antano Dr-stės KOMITETAS.

Pajieškau Antaninos Ribikauskie- 
nės, Kauno g., Šiaulių pav., Kruopių 
parap., 37 metų amžiaus, 5 pėdų ir 
4 colių augščio, rauplėto veido tam
siai mėlynų akių tamsių plaukų, pa
siėmus 5 mėnesių kūdikį prasišalino 
nuo manęs su Kazimieru Užu 28 me
tų amžiaus, 5 pėdų ir 8 colių augščio. 
Kas praneš, kur jie gyvena, gaus $5 
dovanų.

Frank Ribikauskas, 
6060 Statė st., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Antano Dargužio 
Kauno g., Panevėžio parap., Dzigai- 
lių kaimo. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Pranas Dargužis,
819 Shady avė., Charleroi, Pa.

Visose liuosose 
Valandose

Nes turintis 
Ui; kny« 
Tarės saagf 
Užsitiiii.

Pajieškau draugo J Jono Kursos, ku
ris prigulėjo prie D. L. K. Vytauto 
dr-stę, Roslyn, Wash. Meldžiu at
sišaukti.
. Juozas Rekašius,
P. O. Box 439, Roslyn, Wash.

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

Pajieškau pažįstamo Kazimiero 
Vaičiulio Kauno g., Raseinių pav., 
Švėkšnos kaimo. Jis pats ar kas jį 
žono malonės pranešti.

Juozapas Astrauckas,
R. D. 5. West Haven, Conn.

Pajieškau dėdės Raulo Gervialio iš 
Suvalkų g., Seinų pav., šventažerio 
gmino, Slovantų kaimo, apie 30 me
tų kaip Amerikoj, girdėjau, turi sa
vo farmą. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti. (16)

Antanas Gervialis,
46 Mechanic st.,

Newton Upper Falls, Mass.

Pajieškau savo pačios Mortos Dei- 
mantiėnės Kauno g., Šiaulių pav., Pa
pilės miestelio, girdėjau kad 2 metai 
kaip Amerikoj, gyvena Chicago, III. 
Ji pati ar kas ją žino malonės pra
nešti.

Jonas Deimontas,
2833 Mulber all., Pittsburgh, Pa.

gerai kalba angliškai, tamsių plau-

Pajieškau Onos Franckevičiutės a- 
pie 3 mėnesiai kaip Amerikoj, iš Kur- 
liandijos gub., Tukkum miestelio. Ji 
pati ar kas ją žino malonės pranešti.

, Geo Bernotas, , 
1529 Michigan avė.. Sheboygan, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 20 metų, aš esu 23 m. My
linčios dorą gyvenimą malonėkit at
sišaukti ir prisiųsti savo paveikslėlį. 

J. Kareiva.
10544 Edbrooke avė., Chicago, III.

Pajieškau draugo Rokaus Žąsino, 
Kauno g., Šiaulių pav., Žagarės mies
telio, 2 metai kaip Amerikoj. Jis pats 
ar kas jį žino malones pranešti. Tu
riu svarbų reikalą. ,

K. M. Ramutis,
635 O’Brien str., Chicago, III.

Pajieškau Antano Kavaliausko, 
prieš du metu gyveno Newarke, N. J., 
o dabar girdėjau gyvena Elizabeth, 
N. J. Malonės atsišaukti.

M. G. Stravinski,
439 E. Pine str., Mahanoy City, Pa.

Pajieškau tetos Janulaičiutės po 
vyru Valaitienės Suvalkų g., Vilkaviš
kio pav., Rudos kaimo. Ji pati ar 
kas ją žino malonės pranešti.

Tamošius Janulaitis,
1105 W. Coal st., Shenandoah, Pa.

Pajieškau sesers Marijonos Garve- 
liutės Suvalkų g., Seinų pav., švent
ažerio gmino, Slovantų kaimo, apie 
7 metai kaip Amerikoj. Ji pati ar kas 
ją žino malonės pranešti.

Antanas Garvelis,
46 Mechanic str., 

Newton Upper Falls. Mass.

Pajieškau savo sunaus 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, Ratulių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti 
šiuo adresu: (15)

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

ir L _ .
kų ir rudų akių, turi priesakij 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.

BROOKLYN, N. Y.
Tėmykit. Kas juokias, tas niekad ne 
serga. Lietuvių Apšvietos Dr-stė po 
gavėnios nuliūdimų sumanė visus lie
tuvius palinksmint pirmą dieną Ve
lykų, t. y. 12 BALANDŽIO (April) 
surengė gražų pasilinksminimą,2 vai. 
po pietų prasidės šokiai, nuo 7 prasi
dės perstatymai 2 juokingų komedi
jų "Musų Gerasis” ir "Daktaro Kabi
nete.” Juokų iki ausų: o pasibaigus 
perstatymui vėl sudrošim suktinį ir 
klumpakojį. Tos linksmybės bus 
Tautiškam Name. 101 Grand st- 
Brooklyn. N. Y. Įžanga 25c. Neuž
mirškit atsilankyt.

Su pagarba, KOMITETAS.

TEATRAS IR BALIUS
Vietinė Tetr. kuopa ”Banga” ren

gia gražų perstatymą ketverge, 16 
balandžio 1914 m- Arion Hali, kam
pas 4 ir Jefferson sts^ Springfield, 
111. Bus suloštos dvi komedijėlės: 
"Narnai—Pragarai” ir "Daktaras.” 
Salė atsidarys 7 vai vakare. Šokiai 
prasidės nuo 8:15. Tikietai: vyrams 
50c., moterims ir merginoms 25c. Ma
loniai užprašo visus atsilankyti.

•Bangos” KOMITETAS.

T« tai draugas bis geriausias, 
Ateis, kad busi liidaiausis, 
Užjaus skausią, diilįs svietą

Pakils liūtis netikėti, 
Atgims neras, veikt, kovoti 
Reik tik kartais pasvajoti.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 7 K z* 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga: ■

Ta pati knyga gražiais kietais JI 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunamą

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadway,

TEISINGAS NAMAS 
Keliaujantiems į Lietuvą 

arba iš Lietuvos.
Geriausiai aprūpina visokiame rei

kale ir pagelbi nelaimėse. Todėl ge
riausia apsistot keleiviams Lietuviš
kame Name. (20)
MIKOLAS RACZEWSKIS
Eydtkuhnen, (Ostpr.) Germany.

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.

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. 
Platesnių žinių klauskit per laišką.

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

PARSIDUODA
Trims ruimams forničiai švariai 

užlaikyti, tinkami jaunavedžiams ar 
ba su maža šeimyna, švarus kamba
riai, nauji forničiai ir nebrangiai kaš
tuoja. Matyti galima nuo 6 iki8 vai. 
vakaro. Atsišaukit pa::

J. A. Navickas,
25 2nd st., Room 15 3 fl., 

So.Boston.Mass.

PARSIDUODA SALIUNAS
ir salė tinkama dėl šokių susirinki
mų ir vestuvių. Pigios laisnės, biz
nis išdirbtas gerai. Iš priežasties iš
važiavimo Lietuvon parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės: (16)

J. A. KARSOKAS
520 Straigth st_, Paterson, N. J.

I PARSIDUODA PIGIAI
Bučernė ir grosernė. Biznis išdirbtas 
gerai, Vieta apgyventa lietuviais ir 
lenkais. Norintieji gerą biznį turėti 
pasiskubinkite.

4839 W. 14 St., Cicero, III.

LIETUVIŲ DRAUGYSTES 
KURIOS TURI 

„KELEIVĮ” Už ORGANĄ 

Lietuvių Mokslo Draugystę 
Pittsburgh, Pa.

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

Mitingai atsibuna kiekvieną astrą 
nedeldienį mėnesio Ciprijono Zotoią- 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdybe
Prezidentas — Augustas Barčius, 

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

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

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

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

4541 So. Hermitage avė- Chicago, UI

Palaimintos Lietuvos Dr-«tf 
Chicago, UI.

Valdyba.
Prezidentas Ed. Čepulis,

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

1916 Canalport ave^ Chicago, Al 
Protokolų rašt. — K. Meškauskai, 

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. Tamkeviaa,

1916 Canalport avė, Chicago, DL

IŠKILNGAS VAKARAS.
Laisvės Jaunuomenės Muz. Dram. 

Draugija parengia Velykoms vakarą 
j Nedėlioj. 12 balandžio (April) 1914, l 
i M. Meldažio svet- 2242 W. 23 place, 
Chicago, III. Durįs atdaros nuo 5 vai. 
vakare, uždanga pasikels 7:15. Sce
noje lošiama pirmu kartu Chicagoje! 
labai juokinga dviejų veiksmų kome
dija "Pagavo.” Dainuos 3 Chicagos 
chorai: L. S. S. 81 kuopos mišrus 
choras. Chicagos L. S. S. Vyrų Cho
ras ir Laisvos Jaunuomenės choras. 
Po programo balius ir šokiai.

Visus kviečia, KOMITETAS.

HAVERHILLIEČIAI!
Ar jus pirksite

i šiai vasarai naujus čeverykus, ar ne- 
I šiosite pernykščius. Jei manot pirk
ti, tai žinokit, kad dabar trįs visiems 
gerai žinomi lietuviai vaikinai užsi- ‘ 
dėjo naują čeverykų krautuvę. Nu- 
veikit pas juos. Tavoras tik dabar 
atvežtas iš fabrikos, taigi paskutinės 
mados. Kainos taipgi pigesnės, ne
gu kitur. Ateikit pažiūrėt po nume-

■ riu
112 River st.,

Haverhill, Mass.

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas. 

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

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

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

4501 S. Hermitage avė., Chicago, DL

Pajieškau Kazimiero Mėsiuno Kau
no g., Panevėžio pav., Ragenenų so
džiaus. Jis pats ar kas jj žino malo
nės pranešti. (16)

Bernad M. Doczko
P. O. Box 954 Spring Valley, III.

Pajieškau vaikino Vinco Dranginio, 
kuris man labai prasižengė ir bėdoj 
mane palikęs išvažiavo iš Brooklyno, 
N. Y. į Baltimore, Md., '
chesterį, N. Y. o vėliaus ir iš ten iš
važiavo ir nežinau kur. Taigi kas jį 
žinote malonėkit tuojaus pranešti, už 
ka busiu labai dėkinga. (16)

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

GERA PROGA
Man reikia pinigų dėl užsimokėji

mo už patento tiesas, ir todėl esu pri
verstas parduoti 25 Šerus Hercules 
Tire Protector Co., po $25.00 šėrą. 
Aš parduosiu 25 procentais pigiau, 
jei kas pirks prieš Mojaus 1-mą. Par
duosiu visus sykiu arba po kelis. Su 
žinokit pas:

E. BALOD,
18 Chilton st- Cambridge, Mass.

iš ten j Ro- GERA PROGA.
norintiems gauti gerą ir pigų fomičių 
penkiems kambariams. Galima maty
ti dieną ir vakarais. (15)

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

Pajieškau brolio Vinco Daujanto 
Kauno g., Šiaulių pav.. Pilvialių sodos 
8 metai Amerikoj. Jis pats ar kas 
jį žino ma1''”*s pranešti. (15)

W. Daujotas,

82 Bond str., Elizabeth, N. J.

GERA PROGA.
Parsiduoda pigiai keptuvė. Namas 

didelis ir biznis gerai išdirbtas. Vie
ta apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Platesniu žinių kreipkitės laišku «r- 
ba vpatiškai. (17)

BOSTON BAKERY.
P. O. Box 781. Leechbury. Pa.

TF.MYKIT. 
SOCIJALIZMO TRUPINTAI. Knv 
gėlė 48 puslanių su atsakvmsris an 
šešiolikos užklausimu, arba užmeti 
mu socijalistams. Kaina 20c.. 
ETIKETĄ — Taisyklės namoHnan 
čio« gražaus ansiė’imn. Kaino 25c 

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

140 East 19 st.. New York City.

Liet Neprigulm. Kliubai, 
Chicago, UI.

Valdyba.

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

Prezid. pagelb. — Jonas VainąuM— 
Prezid. pagelb. — Jonas Šimbelis, 

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

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

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

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

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va
kare, "Aušros” svetainėje, po No. 3141 
S. Halsted st. Metinis susirinkimą* 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: B*« 
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis 
pos mėn.

Tėvynės Mylėtojų No. 1
Town of Lake, Chicago, J9L

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1* 
ant Town of Lake, Chicago, III., ab> 
tingai atsibuna kiekvieną pirmą oo- 
dėldienį mėnesio, A. J. BieržyooMo 
Salėj, kampas 46 ir Paulina at*.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskia,

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

5235 S. Bishoff st., Chicago, DL 
Prot. rašt. K. A. Čiapas.

1736 W. 47 st.,' Chicago, DL 
Turtų rašt. A. J. Kareiva,

1805 W. 46-th st., Chicago, HL 
Kasierius K. K. Strzyneckia,

4612 So. Ashland avė., Chieago, AL 
Užžiurėtojas org. Matausaa SunkM*^ 

3314 S. Morgan st., Chicago, DL

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

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

CHAS ZEKAS & CO.
_____ Room 214 Northem Office Building, 
So. Boston, Mara. 186 N La Šalie at, Chicago, UL

PARSIDUODA FORNIČIAI
geri, nauji forničiai trims ruimams 
ir virtuvei, mažai vartoti, parsiduo
da pigiai iš priežasties išvažiavimo. 
Matyti galima kas diena.

J. Žukauskas, i
142 Bowen st.
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ma, negu jį palaidos... Taip... 
Šiandien subata... Mirė vakar... 
Panedėlije... Atvažiuosi? Kada?. 
O, taip ilgai jis nenori laukt...

Į Kaip?... šį vakarą ... Gerai, jis 
palauks... Gud bai !...

R
F

op

-B-B.i .....

lenkė pasodino vištą kiaušinius 
perėt. Kiaušiniu padėjo tik 9, 
bet kada višta išperėjo, viščiu
kų buvo 11. Tai tikri stebuklai 
ir musų kunigėliams reikėtų pa
žiūrėti, ar negalima tenai pada
ryt ”cudauną” vietą? Padėjus 
baksą gal ir aukas galima butų 
pradėt rinkti.

Apie tą stebuklą mums pra
neša skaitytojas J. Amlaitis. 
Tikra tiesa. Iš 9 kiaušinių 11 
viščiukų.

N

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneštu redakcijai per atviruig, pasilaikydami 

žirniaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutį neparanku pripil- 
dyku tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Auraesą mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidą taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampe, tada išveng
siu! daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ

Geriausi Lietuviški 

FOTOGRAFISTAI. Akušerka
Mus dirbtuvė yra įrengta 

sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas 
kuopuikiausiai; malevojam 
naturališkomis farbomis; iš 
mažų padidinant ir tt. Esant 

* reikalui einam į namus foto
grafuoti.

458 Brudvrajr, Se. Bestos, Mass.

, į Pabaigusi KursąWomans Medical i 

CoUege, Baltiiuore. Md.

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

F
 6 Loring sL, į :

• arti Efir 7th st j :

’ t SO. BOSTON, MASS. ;
eoeoiOMouoMXiceo^^

8KNA3 ADRESAS:
Pavardė ir vardasŠuns vuodega ir darbininko alga.

Vieną kartą žmogus pakly
do su šunim tyruose, kur nebu
vo galima gaut maisto. Badui 
prispyrus žmogus pradėjo gal
voti. kur gavus maisto gyvybės 
palaikymui. Šunį jis nenorėtų 

l užmušti, nes tas gali būt jam 
■ da naudingas. Nuplovė jis §u- 
[ neliui vuodega ir išsikepė. Nu- 
graužęs uodegą, kaulus atidavė 
tam pačiam šuneliui, kad palai
kyt ir jo gyvastį, nes gali jam n 
vėl būt reikalingas.

Šitokį ekonomišką sumanymą 
pamėgo ir ponai kapitalistai. 
Tik vietoj vuodegos jie nuplau
na darbininkui visą jo rankų . 
darbą, o vietoj kaulo jam prime- • 
tą mažą jo triūso dalelę, kuri, 
vadinasi “alga.” kad palaikyti 
jo gyvastį ant toliaus. nes jis: 
kapitalistams visuomet reika
lingas. A. šule.

j

Padarė gėdą.
pas vieną ūkininką

No. Street,

Miestas ir valstija

NAUJAS adkksas: 
Pavarde ir vardas

No. Streei

J. Andrulis, Pr. Laurinaitis Ce. 

(Stanaičio galerija)

a r k 
Abu raudoni.

Pristavas. — Ei, ty, ber- 
niok, ar tu tik ne socijalis- 
tas?

Berniokas. — Ne. ponuli.
Pristavas. — O jesli tu ne 

socijalistas, tai kodėl tu toks 
raudonas?

Berniokas, 
dau, ponuli.

Pristavas. — O čevo tu 
persigandai ?

Berniokas. •
pono palietų...

Persigan-

Raudonų

Knygyne.
Darbininkas i savininką:

— Tamsta, šitame laiške 
žmogus prašo prisiųsti kny
gų ir S3.00 pinigų prisiuntė, 
bet addreso savo visai nepri
dūrė. Kas man daryt?

Savininkas. — Tai paimk, 
ar girdi , ir parašyk jam te
gul jis priduoda savo adre
są. R. židžiunas.
Dėlko Dievo autoritetas puola.

šeimyniškam vakarėli j vi
siems žinomas juokdarys K., lai
kė prakalbą tokioj temoj. Trum
pai paduodu jo kalbą:

“Daug-daug tūkstančių metų 
atgal Dievas padarė klaidą ir 
iš to kilo baisiausios pasekmės: 
kalbama, jog jisai dabar tuom 
taip susirūpinęs, kad nesikiša į 
jokią svietišką politiką ir neda
ro ’eudų’ ant žemės. Mat kaip, 
žinom iš biblijos, žmogus Die- ' 
vui sutverti ėjosi labai lengvai. 
Nudrėbė iš molio balvoną. syki 
pūstelėjo, pusę sykio nusispiovė
— ir žodis stojosi kunu. Ado
mas, besivalkiodamas po* tanku- i 
mynus kaž ką tai pradėjo jausti 
ir, nubėgęs pas Dievą (tuomet 
da žinojo, kur Dievas laikė ofi
są) tarė: ’Dieve, aš negaliu vie
nas — nerimstu.’ — ’Gut!’ at
sakė Dievas. Užmigus Adomui. 
Dievas iš jo šonkaulio sutvėrė 
Jievą. Išsyk Adomas nesupra
to, kame dalykas. Vieną gra
žią dieną Dievas būdamas gera
me upe. pasakė norutei: ‘Veis
kitės ir platinkitės,’ ir da kaž-ką 
abiem pašnabždėjo į ausi. Nuo 
tos valandos, o nelaimė, Dievas 
ir prarado savo didžiausią spė
ką ant žmonijos, pranyko auto- 
rit°' " Lašakė.

Kamarotų pasikalbėjimas.
Tėvas Tamošius. — Ot pra

keikta macis tie bedieviai 1 Kei
kiu. keikiu, o negaliu prakeikti, 
nė jų pačių, nė jų raštų. Susior- 
ganizavom kompaniją savo raš
tams leisti, bet neskaito ir gana. 
Sako: šlamštas ir tiek. Nė sil
kėms vinioti neima.

Tėvas Kurpnickas. — \Vell. 
nežinau ką bedaryt. ir aš visaip 
bandžiau, keikiau, valdžiai skun
džiau. o nieko nemačija. Skai
tant šventrašti randu pasakyta: 
”Jei turėsi tikėjimo kaip aguo
nos grūdas, pasakysi kalnui: 
persikelk. tas persikels.” Taigi 
eidamas syki pro '‘Keleivio” re
dakciją atsistojau ir sakau: 
“Nueik skradžia žemės, prakeik
tas socijalistų lizde.” Atkarto
jau 10 kartų, bet šita kaip stovi, 
taip stovi. Velniai žino, ar męs 
tikėjimo savo širdyse neturim, 
ar šventraštis meluoja?...

Inkognito.

ant 
ku- 

Kuni-

Sykį 
baliaus tarp kitų svečių ir 
nigas pakviestas buvo, 
gas išsigėręs pradėjo apie mer
ginas sukties. Prisėdo prie jau
nos ūkininko dukters ir klausia:

— Pasakyk, kvietkeli, kaip 
tau patiktų moterystės stonas?

Mergina drąsiai atkirto:
— Kunigėlis gali tai pats ge

rai žinoti, nes ilgą andaroką ne
šioji. K. Armonas.

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

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

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

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

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

K. P. SIMKONIS
HOLYOKE, MASS.

■

V. Keistučiui. — Grąžina- į 
me atgal su paaiškinimu.

Keturakiui. — Tamstos' 
korespondencijos nedėjom, 
nes viena: ji paišeliu rašyta 
ir rašyta ant abiejų pusių, 
kas labai apsunkina statv-1 
mą; antra gi: tamsta nepa
duoda tikros savo pavardės

5 GRAND ST.,

$50 TAU PREMIJOS.

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigu 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 Onrkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyru ir Moterų drapanas. ;

Tikras Jūsų brolis lietuvys

<k

J. Orinui. — Tamstos ra
štelio sunaudot negalėsim.

Rafael Worges. — "Žmo
nijos Priešas” gavome, per
žiūrėsime ir. jei tiks, Įdėsi
me i gegužinį numeri.

J. Smailiui. — Išmokt kru
tamu jų paveikslų mašiną o- 
peruot ir egzaminą išduot 
galima i 4 mėnesius: bet rei
kia da praktikos apie 6 mė
nesių. taigi iš viso apie 10 
mėnesių. Aparatų yra viso
kios kainos. nuo S220 iki 
S275.

šventakupriui. — Jūsų 
korespondencicjos nedėsim, 
nes tas jūsų kunigo vistiek 
nepamokytų, o žmonės apie 
"dvasiškųjų” darbelius ir 
taip jau žino. Su ypato- 
mis kovoti neužsimoka, rei
kia kovoti su sistema.

J. Vainilavičius. — Jūsų 
dokumentą su šešiais para
šais. liudijančiais, kad kas 
apie šeštoką buvo rašyta, 
viskas teisybė. grąžinam, 
nes nenorim, kad laikraštije 
vėl pakiltų ginčai, iš kurių 
jokios naudos niekam nega
li būti.

Olgirdui. — Apie nesuti
kimus jūsų kuopoj žinutės 
nedėsime, nes tai ypatiški 
kivirčai tarp dviejų ypatų. 
Juos reikia kuogreičiausia 

užslopint, kad neužkenktų 
kuopos augimui. Jei kitaip 
negalima, tai besivaidijan
čius išskirti iš kuopos, kad 
nesudemoralizuotų kitų na
rių.

Ežiui. — Tamstos raštelio 
nedėjome. nes tas nė kiek 
tos draugijos narių nepatai
sytų 
ra 
i'alikti 
iie sa 
išrodo

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

SUCEDYTOJAS
LAIKO PINIGE, SVEIKATOS IR GROŽYBES

’C222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St., 
S o. Boston. Mass. Montello, Mass

? > Telefonas: So. Boston, 21013.
!«

Tie žino.
Kunigas radęs vaiku buri be- 

sibovijant sumanė pamokinti 
juos apie sutvėrimą svieto ir už
klausė :

— Vaikai, ar žinote, kaip Die
vas sutvėrė žmogų?

Vaikai. — Iš molio nulipino.
Kun. — Taip, bet ką velnias 

veikė, kada Dievas tvėrė?
Vaikai. — Nežinom, nežinom.
Kun. — Dievas nulipdino 

. žmogų iš molio. Įpūtė jam dva- 
i šią per nosį ir žmogus pradėjo 
. vaikščioti: velnias, kaipo amži
nas Dievo priešas, irgi pradėjo 

; lipyti žmogų. Nulipdė, bet du- 
■ šios negalėjo Įpusti. Putė, putė, 
ir taip paliliko tik balvonas.

Vaikai visi vienu balsu susu-u-

iaiKu

tavo s 
liepia 
dėl to

KAPA

PAVASARIS, PAVASARIS! |
TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS: Y

II

irt*

i

R£S Lėir

/ iena

Pa

j

pa si I kau i.’jy 
tų pas Ji 
vou*?h:..:

i £ :

c
rukstan 
rmi pa va

Ta: yra ekonomiškiausias prosas ir ce- 
rai apsimoka kiekvienam kriaučiui ir Sei
nai. Galima Jiidyt su cazalinu arba spiritu 
irprekiuoja tik 3 c už 10 valandų. Vienas 
iš geriausių iOadimų. Didžiausią belizną 
su IMPHRIAL prosu lengva suprosvt ir pi 
sru Parsiduoda tranu pigiai 5 svaru nz 
$4.00. Kri įačiams ŽO srang, S8 00. Atsiu
skit S. .oo. męs prisiųsim Imporial prosą, o 
priimdami pr •,-ą. užmokėsit 83.oo. Piales- 
niąžmiu klauskite p'T ba ypati-ka i saule , spinduliui išvaro £e:;.os

TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS^
bet t k tada ti/.rus ir linksmas pavasaris* kaip žmogus pa£a- 
Ii: a i> s;.vo kur.o-organizrao bei nesveikumus, ka p ž.e- 
Hio_» t. arklui šaltį* kuris \argin.,. Vieno.., .vigu to n •;a<iury- 
s.t. t i lis a k n k. ris kun.-} k.ip iš viršaus, teip vidurių, nu.ki
bant sveikatą .r gyva/tį. t aršiausias neprietelis ir U i p bė sa:.t 

r. t k p .vasar; „e, bet vasa ų ir niekad neturi 
k.Oo l.nksmjbes ir ramumo, bet varu

KAD JAUTIESI™S-^*
sma pavasarotai iš igydyk, išvaryk ligų lauk iš 
L-.uo, krau.o nervų .r v durit: o 1 ad tą viską ra
di ti atsUa-.k lietuv šk j kalboj ir e tikro 
rr»-fe«onal c I> ktaro Ki nijos, kurspag.u re.kalą 
p- .• kys s'■•eciaiiškaigeriausiasliekarstas.kurios 
;..u, taip liga išvarys lauk, be peilio* be sopulingų

bet : 
kairė

nūs prie

Prie telefono.
■\ Alou!... Jonas Striukas ? Klau
pk, tamsta: vakar numirė tam
stos brolis Antanas Striukas... 
Ką sakai?... Kada numirė? Va
kar po pietų... Taip..'. Atvažiuok, 
jis nori su tavim pasikalbėt pir-

nom kunigėli; tai vis tie 
bažnyčioj stovi. 
Inkognito.

supiudyt juos, tai tik- 
supiudytų. Taigi geriau 

juos ramybėj, tegul 
u veikia taip, kaip jiem 

geriausia, o su lai;
patįs susipras, 

enovskiui. — Tok 
ikraštin dėt negaii-

7 daiktai vertes $30.oo, už $5.S5.

. A
vo 

ą setą.
ma ėmimo. Atimant r
tai tada užmokėsite agentui $5.95
siuntimą, kurie nebus daugiaus kaip 30 centų.
mokėti nei vieno cento. (18)

Pasinaudokit iš sitis progos greičiausiai! Rašykit mums tuojaus ir ad
resuokite
UNIVERSAL COMPANY, 162 N. Dearborn st., i)e?t. 1L, CHICAGO, ILL.

125 E. MAIN
MAIGrTS

AMSTERDAM užaugsi 
GUODOTI 

Esu i.

rii ir moterį 
: ir pasekt: 
ksin. skilvio. 
AS DYKAI.

lėiiomis ir£:

AVĖ.

NESiŲSKIT PIRM 
Prisiųskit mums r-& 
i išsiųsime, v 
ėmimo. Atimant

PIMGĮ
gerą

I L žmones
adresą ir šitą

C. O. D. per expre 
ada viską apžiurėsit

tavorą vertės $30.00 ir kaštus už per-
Priešingai gi nereikalaujate

a męs jums 
pžiureti pir- 
užganėdinti,

■nijiuirem

ŠCV 
. N. Y.

:ks=>
tėjusiu 
o, Eiti-

KAS PRISIUS MUMS $20 

apturgsGramafoną ir 16dainų 
vertes' $25.00

Užlaikau Graniatmus su Lietuviškom Dainoms.
eigų neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtiųe markę, o ap 

■" turėsi didelį ir puikų katalogą, Išariame rasi visokių geriausių Armonikų, iri 
;<i Skripkų. Triubų ir daugybę-kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų M 

ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų >1 
>» grom.itoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, «u drukuo- ĮjĮ 
jį tais anlinnk kor.vertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už Sl.oo. Reikalauki- j 
,M te visokio tavoro pas tikrą lietuvi, o gausite teisingus tavorus. Agen- Į 

1 tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą: į

W. S. WAIDELIS
112 GRAND STREET, RROOKLYN. N. Y.
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Reikale Lietuvišką Draugijų 
Sąjungos Didžhnjan 

New Ywke.

Kovo 1 d. š. m. laikyta 
konferencija. Susirinkimą 
atidarė sekretorius. Per
šaukus sulyg mandatais de
legatų vardus, delegatų at
sirado 32. Visi tapo priimti. 
Protokolas perskaityta ir 
priimta.

Sekė raportas komisijos 
surengimo viešų debatų. Ra
portas priimtas. Iš raporto 
pasirodė, kad iš vienos pu
sės apsiėmė stoti į debatus, 
o iš antros pusės nesirado, 
tai dėl to ir neįvyko debatai. 
Po ilgo pasikalbėjimo nutar
ta išnešti sulyg tu debatų re
zoliuciją, su nurodymu, dėl 
ko jie buvo rengiami, ir dėl- 
ko neįvyko. Rezoliucijos pa
rašymui išrinkta šie drau
gai: J. Jukelis, J. Mačys, A. 
Petriką.

i

Raportas sekretoriaus, ku
ris buvo išduotas iš slapto
sios komisijos veikimo kas- 
link prašalinimo niekšų. Iš 
raporto pasirodė, kad daug 
gero yra nuveikta dėl visuo
menės ; raportas priimtas 
vienbalsiai. Prie to išdavė ir 
baliaus atskaitą, kuri taip 
pat priimta. Raportams pa
sibaigus sekretorius Stepo
nas Karvelis atsisakė nuo 
sekretorystės, bet per ilgą 
pasikalbėjimą nutarta vien
balsiai, kad sekretorius pa
siliktų iki bus sušauktas 
naujai išrinktas viešų reika
lų komitetas.

Toliau sekretorius pers
kaitė užimtas dienas draugi
jų baliams, teatrams ir pik- 
ninkams. Pasirodė, kad D. 
L. K. Gedimino D-ja ir L. 
Preserių Unijos 58 skyrius 
yra paėmę tą pačią 20 d. bir
želio, o tai iš tos priežasties, 
kad preseriai ikišiol nepri
gulėjo prie Sąjungos. Nu
tarta prašyti, kad jie pasis
tengtų dieną permainyti. 
Bet per išsikalbėjimą likosi 
nutarta, kad du baliai vieną 
dieną gali būti, tik ne ant 
vietos, būtent, vienas galėtų 
būti Brooklyne, o kitas New 
Yorke, ar šiaip pošalije. Bet 
teatrai negali būti viena 
diena du. Teatras gi ir 
balius gali būti ir du, tik ne 
ant vietos. Beto da buvo 
kalbama apie užsiregistra
vimą dienų. Nutarta, kad 
teatrališkos draugijos tega
li užs’registruot ne daugiau, 
kaip po dvi dieni vienam se
zone. Bet at.b’kus vieną vei
kalą. teatrališka kuopa gali 
pasiimti ir kitą dieną, kuri 
rasis neužimta.

Augunas, J. Bučinskas, S. 
Jankus, J. Šukys, O. Vosilie
nė, V. Zaveckas, J. Mačys,
M. Jukelis, V. Šabanauskas.

Taigi turiu padėkavoti 
viršminėtam komitetui, ku
ris nesigailėjo savo triūso ir 
darbavosi dėl visuomenės 
labo. Taipgi turiu padėka- 
voti ir „Keleiviui,” kuris mu
sų draugijai tarnavo ir tal
pino kiekvieną nutarimą ir 
pranešimą, kurs tik buvo vi
suomenės reikalais parašy
tas, neatmetė nė vieno sykio. 
Buvo tokių raštų, ką vietinis 
Brooklyno laikraštis atsisa
kė talpinti, nes bijojosi bo- 
mų, b „Keleivis” nieko nebi
jodavo, talpindavo taip, 
kaip būdavo parašyta.

Taigi tardamas širdin
gai ačiū visiems, kurie tik 
veikė dėl L. D. Sąjungos ar
ba visuomenės labo, pasilie
ku su pagarba. L. D. S. D.
N. Y. sekr., Step. Karvelis.
Viešų Reikalų Komiteto Su

sirinkimas.
Susirinkimą sušaukė sekr. 

Step. Karvelis. Posėdį ati
darius, visų pirimausia pa
sveikinta naujas V. R. K-tas 
ir paaiškinta Sąjungos rei
kalai, kad kiekvienam butų 
žinoma, kas veikti. Paskui 
buvo renkama komiteto val
dyba. Sekretorium išrinktas
K. Labanas, jo pagelbininku 
F. Deveikis, iždininku V. 
Šabanauskas.

Taigi dabar gerbiamosios 
draugijos ir pavieni su vi
sais reikalais kreipkitės į 
naują L. D. Sąjungos sekre
torių, K. Labaną, 239 South 
4th St., Brooklyn, N. i.

Užregistruotos dienos:
Merginų Siuvėjų Unijos 

balandžio......................
Scenos Mylėtojų Choro 

gegužės ..........................
L. D. K. Minaaugio liepos
Lietuvos Sūnų rugpiučio 
Sim. Dauk. Dram. Drau

gijos rugsėjo..............
Lietuvių Kelionės Pa- 

šelpos Draug. spalių..

30

12

i

■»

Keleivio Kalendorius

TI'RINYS:

NAUJA LINIJA
Tarp BREMENirBOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną 

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

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie: 

0ELR1CHS & C0.
Užtvirtinti agentai

83-85 Statė St. Boston, Mass

Tiesu Patarimai
*

SENI VYNAI ir
6ER0S DEGTINES

Specijališkas pardavimas per šį tnen.
Sudėjimas Xe. 5.
Bunka Goldenxxxx Rve Wl>y. < 

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

Sudėjimas Jie. 8.
Bonka Kentucky Why

,, California Brandy
,, Višniovka
,, Spaniškas Port \Vine

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

bet neprasti.

H. L GOLDEN & CO.
Iapsrtietgj*l Ir Daujuncj Llkltrl; Parduetojai.

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

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

■*>1 X

g.

M. Gallivan Co. Į

Užlaiko gerinusį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd sL, So. Boston.

Telephoae Se. Beste*. 84a M.

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

Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7.9 vakare, 
Nedėlioms iki 8 vai. po pietą.

Teisingiausia Ir Gariamia 

APTIEKA 
Sutaiaom Receptus su di

džiausia atyda. nežiūrint ar Ii 
Lietuvon atvežti ar amerikoniški 

Gyduolių galite gauti, kokia* tik 

pasaulije vartoja, taipgi viaadoe 

randasi lietuvis aptiekoriua 

P. JATULOVTČIUS.

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

o męs per skspresą gydulea pri
siusi ni.

Toliau buvo skaityta it- 
zoliucija, kuri buvo priimta 
ir nutarta pagarsinti laikra- 
štije. Da buvo kalbama a- 
pie mažas draugijas. Pa
duota sumanymas, kad su
vienyti jas į vieną 
draugiją, bet tas 
ant toliau. Buvo pakeltas 
klausimas apie teatrališkas 
draugijas, bet ir tas pasili
ko ant toliaus (privalo kiek
vienas ru pinties apie tuos 
dalykus, kad žinotumėm ką 
veikti ateinančioj konferen
cijoj). Toliau buvo kalba
ma apie drg. J. Paukštį, ku
ris yra ligonbutije. Išrink
ta komisija pasiteiravimui 
apie jo padėjimą. Į komisi
ją įėjo šie draugai: Step. 
Karvelis, O. Vosilienė ir P. 
Sinkus.

didelę 
pasiliko

Toliau buvo skaitytas re
ferendumas. Devyni nariai, 
gavusieji daugiausia balsų, 
likosi viešų reikalų komite
tu. Tai yra šie draugai: O. 
Junevičiutė, M. Jukelis, I. 
Mačys, S. šabunauskas, V. 
Zaveckas, K. Labanas, I. Va- 
liutkevičius, F. Deveikis, S. 
Vaičekauskas.

Praėjusiais metais viešų 
reikalų komitete buvo: J.

3
Gerbiamosios draugijos, 

kurios da neturit užsiregis
travę, o manote ką nors ren
gti, malonėkit pranešti sek
retoriui K. Labanui, 239 So. 
4ch st., Brooklyn, N. Y.
Su pagarba, Step. Karvelis.
Kodėl neįvyko debatai? 

Rezoliucija.
L. D. Sąjungos konferen

cijoj laikyto j 1 d. kovo š. m. 
nutarta išnešti sekanti rezo- 
’hiciia: Kadangi pastaruo
ju laiku musų visuomenėj į- 
siviešpatavo dideli nesutiki
mai tarp dviejų sriovių—so- 
cijalistų ir tautininkų — ir 
kadangi tie nesutikimai ėjo 
vis aštryn ir aštryn, tai L. 
D. S. D. N. Y. savo konfe
rencijoj 23 lapkričio, 1913 m. 
nutarė parengti viešus de
batus ir pakviesti abiejų pu
sių žymesnius vyrus, kad iš
rištų, kurioj pusėj daugiau 
teisybės. Paskelbus tai lai
kraščiuose ir pakvietus tū
lus veikėjus per laiškus, pa
sirodė štai kas: Iš socijalis- 
tų pusės atsišaukė 4, o iš 
tautiečių pusės nė vienas ne
apsiėmė ginti savo poziciją. 
Todėl L. D. S. konferencija, 
išklausus debatų regimo ko
misijos raportą, nutarė iš
reikšti savo nuomonę, kad iš 
tautininkų pusės daromi so- 
cijalistams visokie užmeti
mai yra neteisingi, nes kada 
jie buvo pašaukti prieš vie
šąjį tribunalą darodyti tai, 
ką jie ant socijalistų per ke- 
liatą metų kalbėjo ir rašė, 
jie atsisakė. Iš kitos gi pusės 
socijalistai stojo ir prižadė
jo darodyti, kad tikrai taip 
yra kaip jie skelbia.

Imant tai atidon, męs iš
reiškiame socijalistams už
jautimą ir pripažįstame juos 
tinkamais vadovais visuo
menės.

Po konferencijos nutari
mu pasirašo L. D. S. D. N. Y.

Sekret, Step. Karvelis. 1

.? — Globėjas paskirtas ant 
mažamečių turi tiesą gaspado- 
riaut netik laike mažametystės, 
bet ir laike savininko nebuvimo. 
Iš priežasties kad globėjas val
do ne savo, bet tikro savininko 
vardu, jis negali užgyvent. Ge
riausiai pavesti tą žemę savo 
draugui ar giminaičiui, per do- 
viemastį, valdyt kol pats nepar- 
važiuosit, už dyką arba už ran
dą.

Metrikos nuo kunigo čia, S. 
V., neturi jokios vertės, vien tik 
Lietuvoj pas kunigus. Valdiš
kuos dalykuose turit gaut ”birth 
certificate” iš miesto: jei mažas 
miestelis, nuo ”town derk,” jei 
didelis miestas, nuo ”registrar.”

S. Dobilas. — Vien dėlto, kad 
brolis išėjo tarnaut kariumenėn 
1909 m., jus nepasiliuosuojat ir 
turėsit tarnaut, arba Rusijoj ne
sirodyk

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

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

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

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

1,417,710 ton 4—442 Laivas

HAMBURSAMERICAN UNIJA
Didžiausia 6arlahi| Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

VATERLAND 58,000 Tonų 
950 pėdų ilgio laivas

IMPERATOR 52,000 Tonų; 
919 pėdų ilgio laivas

Tiesioginė Linija tarp 
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir 
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFAXO ir

HAMBURGO 
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 
nes, skalbinyčios ir Lt.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie 

HAMBURG-AMERICAN UNE 
607 Boylstoa street. Boetea 

arba 4* Bmedvay, New Tart 

arba pu vtinius agentus.

1914 metams jau atspauzdintas.
Šių metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių.

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

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

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA 

Užlaiko geriausių Alų, Vynų, 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Baliams ir 
kitokiems j asilinksminimams. Ta- 
voras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikale meldžiam atsilanky
ti. (22)
8 Stokes st., Providence, R. I.

ilohn E. nolan
aanjauaio* mados

GRABARIU8IR BALSAMUOTOJA* 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą 
kuogeriaosiai ui aebraagią proką.

335 Broadway, 8«. BeatMk 
Gyveaime vista C4S Br*a4way.

■*uj*u*io* mados

GRABARIUSIR BALSAMUOTOJA*
Atlieka visokį darbą prie palaldojlMi
kuogariausiai oi oabraagią proką.

I 335 Broadway, 8«. BeatMk
Gyvaal

I

ir

niaukų žilimo 
.leumatizmo.. 
lytiškų ligų...

..........  
kirmėlių........

aptieka: 
iurvs bar

50c. ir 1.00 
5Oc. ir 1.00
..................SO 

....................M 

................... ts 

...................a 
10c. ir .«»
..................M

Premeria* medicinos

Uetuviszkas D-ras M. Zissta
7 Parmenter St

Boston, Mass.
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit į 
mano d_.. ____
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*

PROF. O1VEN 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-

— KAINA 25 c.
‘Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 

Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:

Keleivis,” 28 Broadiai, Su. Boston, Mass.

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

Dėlto, jeiuu 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. B.
221 E17st,Dep. E, NewYort, N.Y. 
Priėmimo valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakoro. Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
10 ryto in. S vakaro. Nedėliomis ir šven

tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų,

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis leukiikas

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

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

sinių žiedų. Nusiunčiam ant kiekvie
no adreso už 98c. Prisiųskit piršto i 
mierą. Už teisingumą gvarantuojam. 1 
Su visokiu reikalu uždekit tokį adr.: ’

EXCELSIOR WATCH CO.. DEP. A.
CHICAGO. ILL. 1

$19 DYKAI!
Perkant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuvės, sugėdina

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

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 
laikrodėlį gražioje plusinėje dėžutėje dėl apžiūrėji
mo be jokio primokėjimo.

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

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 
prisiuntimą. Męs pataisom musų laskrodėlius per 20 metų be jokio užmokesčio 
arba išmainom ant kitų. Kas pareikalaus, tam męs išsiųsim musų didelį iliu
struotą katalogą dvkai.

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

BMHOAUS1S ŽMOGAU

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

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja

Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA 

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas....................51.00
Gyvasties Balsam as.......................75
Nervų Stiprintojas.,50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas.......................50
Nuo kosulio........... ...25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvi nes proškos..........10c. ir 1.00
Pigulkos ael kepenų................... 25
Blakių naikintojas.........................10
Dėl išvarymo soliterio....... 5.00 
Anatarinas plovimui.....................25
Nuo kojų prakaitavimo...............25
Gydanti mostis..............................50
Antiseptiškas muilas.....................25
Gumbo lašai................ -50c. ir 1.00

Specijališka Tikrai * *tuviška Tre j anka Arba Trejos Devynieros 2ic.
Taippat ii Lietuvos pargabentos ▼. otrios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir t. t., 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
MFReikalaukite priuuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymai*** 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai aųšiniškus ir teisingu* patarimus kiekvienoje ligoje.

Jai** Joms brangi yta jum, sveikata. tai tuojau reikalaukite gyduolių, raiydearf arka 
atsilankydami j LirSutaMę

VINCAS X DAUNORA,
•• Badford Aveane <aa*e* Nertfc 4-tee gatvta Brootoy*, M. Y

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo............ .
Nuo peršalimo..................
Plaukų stiprintojas... .25c. 
Linimentas arba Expelleris 
Nuo pi 
Nuo K f 
Nuo Ivtiškų 
Nuo dusuli- 
Nuo .
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

f"



» KELEIVIS

Visokios Žinios.
Gatvekarių kompanija "su- 

st rėkavo.”
Clevelando meste žmonės 

ant gatvekarių moka tik 3c. 
Tokį nutarimą padarė anais 
metais miestas. Bet 30 ko
vo gatvekarių kompanija 
sustreikavo sakydama: "5 
centai arba nieko." Ir trijų 
centų visai neėmė, penkių gi 
centų irgi negalėjo imti, nes 
teismas da nebuvo tame 
klausime išreiškęs savo nuo
monę: taigi pasinaudodami 
iš tos progos tūkstančiai 
žmonių važinėjosi visai dy
kai.

Taip buvo ir Toledo mie
ste. toje pat Ohio valstijoj. 
Tenai 31 kovo kompanija 
pervežė 62,797 žmones dy
kai.

Apiplėšė kazirninkus.
New York. — Kovo 2 d. 

penki ginkluoti vyrai Įsiver
žė i kazirninkų kliubą ant 
W. 17-th st. ir pagriebę $5- 
000 pabėgo.

Vietines Žinios

4 
reikia ištarti už tai žodį pa
garbos.

Vytauto draugija yra vie- dien telefonas, 
na iš seniausių draugijų So. 
Bostone. Balandžio 29 d. 
nuo jos Įsikūrimo sukaks 
jau 20 metų. Per tą laiką ji 
daug jau sušelpė streikierių, 
našlaičių, nelaimingų atei
vių ir nepraleido nė vieno 
svarbesnio darbininkų judė
jimo šiokiu ar tokiu budu 
prie jo neprisidėjus. N. J.

Pas Lexingtono policijos 
viršininką suskambėjo aną-

Kapitalistų teismas prieš 
I. W. W. literatūrą.

New Yorko magistratas 
Levy pripažino kalta L. Ber- 
ger'iutę platinime "kurstan
čios” I. W. W. literatūros. 
Amerikos kapitalistai tikrai 
nori revoliucijos.
žmogaus gyvastis verta $75.

Tiek apkainavo New Yor
ko teismas darbininko žmo
gaus gyvastį byloj prieš 
Triangle dirbtuvę, kur a- 
nuomet sudegė 148 darbi
ninkai. Kapitalizmas.

Barbarizmas.
Wilmington, Dėl. — Vie

noj dirbtuvėj čia nuplakta 
keturi apnuoginti darbinin
kai. Jie rėkė nesavo balsu, 
kada mėsos lėkė šmotais. 
Kapitalistai pradės tuojaus 
žmonių kraują lakti.
Policijos viršininkas kalėji

me.
Terre Haute, Ind. — Poli

cijos viršininkas Holler ta
po nuteistas kalėjiman už 
išniekinimą teismo.
Wilsoną išvadino "bomu.”
New Yorke areštuota du 

I. W. W. nariu, B. Belmont 
ir P. Marmore, kuriedu sa
vo prakalbose prezidentą 
Wilsoną pavadino ”bomu." 
gubernatorių Glynnną ”me 
lagiu," o teisėją Simsa — 
"valkata.”

šiomis dienomis So. Bos
tone areštuota 7 vaikai už 
Įsilaužimus ir vagystes. An
glų laikraščiai jų vardus pa
duoda šitaip: Juozas Ne- 
vulis, 13 metų: Antanas Ne- 
vulis, 15 metų, abudu gyve
no po No. 127 Bo\ven st.; 
■John Dolan, 14 metų, gyve
no po No. 146 Bo\ven st.; 
Antanas Višniauskas, 15 
metų, 123 Bowen st.; Jonas 
Klimas. 16 metų. 26 Broad- 
\vay. ir Juozas Jankauskas. 
15 metų, gyveno po No. 6 
Broadvvay.

Taigi, išskyrus Dolaną. vi
si kiti lietuviai. Kaip poli
cija spėja, jie senai jau užsi
imdavo plėšimu. Prie neku
riu plėšimų tie maži plėšikai 
jau ir prisipažinę.

Je plėšdavę daugiausia 
Bostone. Daugiausia numy- ____
lėtais jų daiktais būdavę re- monologų,.dialogų,

Įmaciju ir tt. Tarpais dai
nuos "Birutės Kanklių’’ cho
ras.

Visi artistai, kurie nori 
dalyvauti koncerte, malo
nės ateiti 11 balandžio soci
jalistų salėn ant praktikos.

Visus kviečia
Rengimo komisija.

Šiomis dienomis iškeliavo 
i platųjį svietą žinomas lie
tuviams Urbonas, kuris lai
kė po No. 21 Harrison avė. 
rubsiuvių dirbtuvę. Algos 
darbininkams (apie $5401 
paliko nemokėtos. Palikti 

jo Įrankiai, kaip pasirodė, 
praskolinti Talbot Co. fir
mai. Darbininkams liko ti
ktai senas jo ploščius ir ki- 
šeniuje rožančius.

S. Grubliauskas.

Velvku vakara. t. v. atei- 
nanti nedėldieni So. Bosto
no socijalistai rengia kon
certą Labdarystės D-jos sve
tainėj. Bus perstatyta juo
kinga komedija '"Tarnas Į- 
painiojo” ir daug bus viso- 

juokų, 
dekla-

painiojo"
kių pamarginimų:

"Halio!” atsiliepė policis- 
tas.

"Ar čia policijos viršinin
kas kalba?" užklausė plo
nas moteriškas balselis.

"Taip!”
"Klausykit. prisiųskite 

man tuojaus policmaną ar
ba ateik tamsta pats, tik 
greitai, nes mano daržan i- 
lindo didelė kiaulė!...”

"Nieko nėra namie,” atsa
kė policijos viršininkas ir 
pakabino telefono rageli.

Farmos, Farmos! FaBllOS FaffllOS!
Nauja Lietuva parsiduoda

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi-. 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra

II
VIENATINĖ TIESI LINIJA

i

Rusijos ir 
Kanados.

Rusijos ir 
Amerikos

OWINSK

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIENU
Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 

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

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

27 Broadway, New York, N. Y.

Turiu ant pardavimo farmų didžiau
sioj Lietuvių Kolionnoj, kur yra 210 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran
dasi Michigan valstijoj, Lake Mason 
ir Manistee pavietuose Žemė randasi 
prie pat geležinkelių ir arti portavų 

Turiu daug ne
išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi
sokio didumo farmų; prekė nuo 9 iki 
$25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 
gerais ir prastesniais budinkais, so
dnais ir be sodnų; prekė jų, pagal ge
rumo budinkų ir įtaisymų, nuo $5 iki 
$75 už akerj. Išpradžių reikia įmokė
ti suvis mažą sumą pinigų, o likusią 
palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemė ; 
yra geriausia, galima pasirinkti, ko
kios tik nori: lygaus lauko su mažoms 
kalvukėmis, palei upelius ir palei žu-1 
vingus ežerus, oras kuosveikiausias. 
vanduo kuogeriausias ir lengvai gau
namas, javai užauga visoki. Rašykit 
tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra- į 
si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
žemę ir visos kolonijos padėjimą. At- i 
važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė.t 
Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj ! 
išlipęs iš treino telefonuok pas mane, I 
nes aš gyveu ant farmos. Gavęs ži- i 
nią, tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar j hotelį, paimsiu jus ir apro- 
dysiu visą žemę, iš kurios galėsi pa-

geriausia proga tenai pirkt farmas lrr . i- išdirbtos žemes antlietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerj. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo 640 akerių, 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali- i 
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, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- 
COCK. MICH., 3:30 po pietų gausit! 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži-1 slnnkt pa?aI savo nor^ Adresas: (27) 

nių klauskit per laišką. (17) ANTON K1EDIS
Į PEACOCK, Lake County, MICH.

AUKSORIŠKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokius 

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

JONAS ŽEMAITIS. 
BOX 13. SAUBLE, MICH.

Beveik

šimtmetis

SIUS

ALUS

EL US

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

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

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

kaip išdir-

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui... .10c.

Laketukus
daiktus. Musų agentai P. Valiukonis 
pristato orderius į aplinkinius mieste- 

[ liūs ir nieko brangiau neprekiuoja.
Dabar yra nupigintos prekės 25c. 

nuo dolerio, todėl geriausia proga 
pirkti.

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

CHAS URBON
261 Broadway, So. Boston, Mass.

VIENATINE LIETUVIŠKA

i

ir tas padarė

BALLANTINES

BRAVARUS

netik garsiais, bet

žinomais kievienam

name, kur tik alaus
LIETUVIAI!gerumas yra supran

tamas.

Galima gaut visur.
I

t

I

3m
Vysai Dykait

Odos Išbėrimai

21

sava

nas, nevedes
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.Jeigu reikalaujat gyduolių, reikalaukit Severas ir 
reikalaukit, kad Jurrs duotų ne kitokius, kaip tik 
Severas. .Jokių kitų vieton jų neimkit. Jeigu .Tusų 
aptiekorius negalėtų jų pristatyt, tai užorderiuokit 
tiesiog nuo

Dr. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas,

258 Hannover st , Baste n, Mass,
SEVEROSi ( Paliuosnojanti saldokai)
T A R T A Y ,r pasekmingi - Kaina tik 10 centu.* AD - LA A. 1 \ aikams ir suaugusiems ‘

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

Severos Mosties nuo
Odinių Ligų

(Severa’s Skin Oinlment)
[ir patėmykit jų malšinančių įtekmę.' 

Kaina 50 centų.

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
V. Keistutis. 226 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

bam geriau-volveriai, elektriškos lem
putės, peiliai ir tam pana
šus dalykai, kurie kiekvie
nam vaikui paprastai ge
riausia patinka.

Policija sako, kad jie yra 
išplėšę iš viso 7 krautuves.

"Nihilistų” repeticija atsi
bus ketverge, 9 kovo. 8 vai. 
vakare Socijalistų svetainėj. 
Todėl visi aktoriai būtinai 
pribukite ant repeticijos.

J. A. Bekampis.

Išsirašykit rimta bepartivišką, 
talpinanti Įdomiausius straip
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikraštj

“V A ID Y L A”.
“Vaidyloje” rašoma gryna ii 

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

Kama metams tik 50c.
Kurie norit pažiūrėt prisius-j 

kit ’oc Adresas:
“VAIDYLA”

810 W. 19 St. Chicago, III.

Gydymas 39 girtuokliu lėša- 
vo valstijai $385,823.

St. Paul, Minn. — Minne- 
sotos valstija turi tam tikrą 
Įstaigą gydymui alkoholikų. 
Pereitais metais toj Įstaigoj 
buvo gydoma 39 girtuokliai 
ir valstijai Iėšavo $385, 823.

Japonija slapta statosi 3 lai
vus.

Washingtone gauta žinia, 
kad Japonija slapta ginkluo
jasi. Dabar ji statanti 3 di
delius kariškus laivus, apie 
kuriuos slepiama visos ži
nios.

Po No. 2267 AVashington 
st., Roxbury. pereitą nedėl
dieni 3 plėšikai sumušė sar
gą. kitą surišo, paskui Įsi
laužė drapanų krautuvėn, 
susprogdino geležinę spintą 
ir pavogę $15.000 pabėgo.

Praėjusi panedėli sustrei
kavo Hood pieno firmos ve
žėjai dėlto, kad firma pra
šalino 3 vežėjus už organi
zavimą unijos. Firma pasi
samdė streiklaužius. Lau
kiama riaušių. Streiklau
žius saugoja policija.

L. S. S. 60-ji kuopa iš-
' siuntinėjo visoms So. Bosto- 
;no draugijoms ir apielinkės 
kuopoms pakvietimus prisi
dėti prie gegužinės Šventės, 
kurią 1 d. gegužės apvaikš- 
čioja viso civilizuoto pasau

lio darbininkai.
D. L. K. Vytauto D-ja sa- 

ivo susirinkime 5 balandžio 
nutarė prie tos šventės ap- 
vaikščiojimo prisidėti. Rei
kia da paminėti, kad Vytau
to draugija išrinko delega
ciją ir Į bedarbių konferen
ciją, kuri šelpia bedarbius. 
Šis faktas jau parodo, jog 
Vytauto draugijoj turi būt 
susipratusių ir šviesių žmo
nių, jeigu ji pradeda rupin- 
ties jau net bedarbių klausi
mu. Vytauto d-jos nariams

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaitus sut.iisom nuo visokių lisrų 

ir su didžiausiu sauKumn. Užlaiko
me ir Trejų devynerių. kaina 20 c. 
už bonsą. Galit susikalbėt pa« mus 
savo kalba. (lw)

S. FELDMAN
310 Harrison avė., Boston, Mass.

Pigios Kainos Dideli Laivai 
Gražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo ęharlestown,

Parsitrauk giminiečius ar draustus 
iš tevynfe per M hite Star Liniją 
Dėl ateityj reikalineų platesnių 
paaiškinimų arba asrentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:
Kompanijos ofisas. 84 Štate St. 
Geo. Bartaszius, 261 Broadwav,

So. Boston.
Polish Indnstrial Assn, 37 Cross st 
P. Bartkeviėia, 877 Cambridgest., 

F.ast Cambridge.
J. Rottenber". 115 Salėm st. 
Nutilę Shaj ir> Co.. 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoi

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

Nuo Reumatizmo SI .00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos 41.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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

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

Visokie 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 sugrąžint^ 
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 expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

Kaliniai turi patįs apsikirpt.
Ohio valstijos kalėjime li- 

gišiol buvo Įtaisyta kaliniam 
maudynė ir skutykla, kur 
juos nuskusdavo ir apkirp- 
davo profesijonališki barbe- 
riai. Šiomis gi dienomis 
kaliniams išdalyta 1.500 žir
klių ir pasakyta, kad nuo 
dabar jie patįs turi apsikir
pti, Skustuvų visai neduo
da. •
Nusišovė policijos kapitonas

Washington. — Kovo 4 d. 
čia buvo atrastas savo kam- 
barije mirštantis policijos 
kapitonas Thomas J. Hollin- 
berger. Jis gulėjo su per
šauta galva ir rankoje laikė 
da rūkstantį revolveri.

Pinto, Sask., Kanada. — 
Čionai tebeviešpatauja da 
žiema, dienomis šalčio esti 
po 10, 15 ir 20 laipsnių. Dar
bai kasyklose apsistojo, dn-l 
ba po 3 dienas sąvaitėje. ši 
apielinkė tebėra da kaip ir 
neapgyventa. Per vasarą 
pievos stovi prižėlusios 
didžiausios žolės. Tik dabar 
prasideda kolonizacija.

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

W. F. Severą Co. “““
_____-'--V-.c

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

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

Excebiior Watch Co.
M$ Athenaeua Bl»„ CHICAGO, ILL

( 50,000 
KNYGŲ
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vieną iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale nauduoti pvlnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma i trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Ar Esat Kankinami
Užnuodijamu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų. 
Prastoimu Gyvastinės Skvstibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vvriskuma, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, i cgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava ____
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas,- lagotas arba bied- 

arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždirbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistč tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

Ta dykai gauta knyga yra wertės 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENl.
DR. JOS. L1STER & CO., L. 402, 208 N. Fifth Are, Chicaąo, III.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knvgą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.




