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sai gali pristigti pinigų, jai 
gręsia didžiausias pramoni- 
jos krizis ir prekybos nu
puolimas. Suspaustos visuo
menės jiegos gali išbėgti iš 
savo siaurų vėžių ir srau- 
nais upeliais pasipilt į visas 
puses.. Gal kilt revoliucija, 
kuri gali nušluoti net sostą 
nuo Rusijos žemlapio. Žmo
nės perdaug jau kentėjo nu v 
carizmo jungo, jie laukia tik 
tos valandos, kada tą jungą 
parankiau butų nusikratyti. 
O čia da kaip tyčia caro val
džia pradeda vis daugiau 
siusti: darbininkų laikraš

čiai baudžiami už kiekvieną 
teisybės žodį, daromos kra
tos ir suėmimai. Tas da dau
giau žmones įerzina. Ir ne- j 

tarp Rusijos ir > užsiganėdjnimo ženklai jau 
i duodasi visur matyt. Darbi
ninkų demonstracijos, stu
dentų streikai — vis tai re- j 
voliucijos dvasios apsireiški-! 
mai.
Kaip laidojo socijal-demo- 

kratą.
Peterburge anądien žem- 

sargis užmušė "Vulkano" 
fabrikos darbininką, drau
gą J. Andrejevą... Da drau
gas J. Andrejevas gulėjo ant 
mirties patalo, o jau ėjo gan
das, neleisią viešai jo laidoti. 
Taip ir buvo. Ligonbutis ne
išdavė draugams vėlionies 
lavono. Tegalįs, girdi, iš-j 

'duoti giminėms. O giminių; 
; Andrejevo Peterburge ne- 
| buvo. Bet nereikėjo nė gimi
nių. Kovo 28 d. atvyko li- 
gonbutin antstolis, išdavė 
jam lavoną ir 10 vai. ryto iš
vežė velionį draugą į kapus. 
Ten ji palaidojo slaptai, 

■ kad niekas nematytų ir neži
notų. Peterburgo darbinin
kams neteko palydėti savo 
draugo amžinojon kelionėn. 
Socijal-demokratų frakcija 
uždėjo ant kapo vainiką. Pe
terburgo universiteto stu
dentai vainiką su raudono
mis stugomis ir parašu. 
"Vulkano” draugai ilgai lau
kė kol galės palydėti sa- 
vo mylimąjį draugą. Kai 
užgirdo, kas atsitiko, nebe
stojo prie darbo. Norėjo 
pasitarti, bet policija nelei
do. Tuomet darbininkai už
traukė "Viečnaja pamiat" ir 
demonstratyviai apleido dir
btuvę.
Socijal-demokratų suėmi-
Kijeve policija suėmė 6 

žmones, kurie spaudė hekto- 
grafu socijal-demokratų pa
rtijos vardu atsišaukimus 
dėl paskutiniųjų Peterburgo 
atsitikimų su darbininkais.

Prižada žydus užtarti.
Varšuva. — Naujas gen.- 

gubernatorius Žilinskis pri
ėmė šiandien atstovus kata
likų ir mahometonų dvasi
ninkų ir žydų deputaciją iš 
dviejų rabinų.

Gen.-gubernatorius pab- 
riežė savo gerus norus žy
dams ir pasakė, kad neįei
siąs lenkams jų skriausti. 
Darbininkų nusinuodijimas.

Ryga. — Darbininkų nusi
nuodijimas nesiliauja. Ba
landžio 17 d. apsirgo Liūto 
fabr. 8 darbininkės.

Neleido lekcijos skaityti, 
normalis ir Kijevas. — Gubernatorius 
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Metas X.
KARĖ COLORADOJ; 

Rockefellerio razbaininkai 
į užmušė jau 350 angliakasių.

Colorados angliakasių ko
voj, kuri traukiasi jau de
vintą mėnesį, nuo rugsėjo 
mėnesio užmušta jau 350 
streikuojančių angliakasių. 
Už pralietą kraują visi kal
tina milijonierių Rockfefel- 
lerį. Jis kontroliuoja beveik 
pusę Colorados kasyklų ir jo 
milijonais samdomi galvažu
džiai šaudo streikierius. 
Jauniklis Rockefelleris aiš
kiai anądien kongreso komi
sijoj pasakė: "Aš geriau pa
leisiu visą savo turtą, o strei- 
kieriams nenusileisiu. Ir 
mano sąžinė visai rami nuo 
to, kas dabar dedasi Colora
doj.”

Rockefelleris pats strei
kierių neina šaudyt. Jis ei
na bažnyčion, poteriauja, o 
jo pinigais samdomi kasyk
lų sargai šaudo iš mašininių 
kanuolių vyrus, moteris ir 
mažus vaikus. Ir pono Ro
ckefellerio sąžinė visai ra
mi! Nekaltas žmonių krau
jas jos negraužia.

Angliakasiai matydami, 
kad skerdpnėms nėra galo, 
kad kas kartas tie razbainin
kai giliau brenda į kraują, 
griebėsi už ginklų. Apie 1- 
000 apsiginklavusių streikie
rių užmušė kelis kasyklų 
sargus ir streiklaužius. Ke
lias kasyklas užėmė, o vieną 
uždarė su streiklaužiais.

Pakol milicija su kasyklų 
sargais šaudė streikierius, 
tai viskas buvo gerai, bet 
kada streikieriai gindamiesi 
užmušė keliatą žmogžudžių, 
tai pakilo baisiausis triukš
mas. Pareikalauta, kad jie 
padėtų ginklus. Streikieriai 
atsakė, kad ginklus jie tik 
tuomet padės, kada ateis fe- 
derališkoji kariumenė, išvys 
miliciją ir nuginkluos kasy
klų sargus.

Cenzuruos žinias.
Karės departamentas Wa- 

shingtone nutarė kontro
liuoti visus laikrašičų kores
pondentus ant karės lauko, 
nes tokie korespondentai 
tankiai primeluoja nebūtų 
dalykų, kas ir visuomenę 
klaidina, ir priešui kartais 
gali duoti gerą įrankį. To
dėl kiekvienas koresponden
tas, kuris nori būt su kariu- 
mene, turi iškalno užsimokė
ti $1,000, už ką jis gaus mai
stą, drapanas, šėtrą, balną 
ir kitus reikalingus sau da
lykus. Beto da kiekvienas 
korespondentas turi užsista- 
tyt $2,000 kaucijos, kaipo 
užtikrinimą, kad jis bus tei
singas. Jei primeluos—kau
cija prapuola. Nė vienas lai-

Kongreso komitetas kaltina 
Rockefellerį už kraujo pra- 

, liejimą.
Kongreso kasyklų komite

to pirminikas Foster, sta
čiai kaltindamas Rockfellerį 
už nepaliaujamą angliakasių 
šaudymą, pasiuntė jam ypa- 
tiškai telegramą, patarda
mas vardan žmoniškumo ir 
kenčiančių motinų su ma
žais kūdikiais panaudoti sa
vo įtekmę Coloradoj taip, 
kad tenai kuo greičiausia su 
darbininkais susitaikytų. 
Rockefelleris taip pat tele
grama atsakė, kad jis pave
dąs tą klausimą išrišti savo 
kompanijos valdininkams, 
kurie, sykiu su kitom kom
panijom, geriausia žino tuos 
dalykus ant vietos.

Šitie gi Rockefellerio kom
panijos ponai sykiu su kito
mis kompanijomis pasiuntė 
į Washingtoną sieksninę te
legramą, kur kuobiauriausia 
išniekinta unija, o streikie- 
riai perstatyta kaipo anar
chistai, tvarkos griovėjai, 
triukšmadariai, maištinin
kai ir t.t. Pagaliaus pasaky
ta, kad Coloradoj jokio strei
ko nėra, daugiau kaip 10,000 
žmonių dirba viskuo užga
nėdinti ir nieko nereikalau
ja, esą tik keli šimtai triuk
šmadarių ką nė patįs nenori 
dirbti, nė kitiems nenori lei
sti. Jie užpuldinėją ant mi
licijos, ant ramių gyventojų 
ir t.t. Girdi, tie patįs maiš
tininkai 20 balandžio Lud- 
low apygardoj paslėpė šėt
rose savo žmonas su vaikais 
ir pradėjo šaudyt į miliciją. 
Bešaudydami uždegė šėtras 
ir sudegė jų paslėptos mote
rįs su vaikais.

Po tokia telegrama pasi
rašo 18 kompanijų.
Streikieriai geri kareiviai.

”The Seattle Star” kores
pondentas rašo:

Į mažiau kaip savaitė Co- 
loroados kalnuose gali būt 
užmušta apie 1,000 žmonių.

Karšta, kruvina ir atkak
li civiliška karė virte verda 
anglies apskritije. Aš netu
riu taip stiprių žodžių, kad 
aprašyti tikrą padėjimą.

Tūkstančiai streikuojan
čių angliakasių siaučia kaip 
padūkę, liepsnodami kerštu 
už išskerdimą jų moterų ir 
kūdikių Ludlow kolionijoj. 
Jie neklauso jokių argumen
tų nė patarimų. Veltui ban
dytum juos dabar perkalbėt.

Nuo kalno prie kalno gir- j 
dėties šauksmas: ”Atsimin
kit Ludlow!"

Tūkstančiai tų žmonių y- 
ra buvę karės ugnije Balka
nuose ir Meksikoj jie—grai
kai, italai, bulgarai, rumu
nai, meksikiečiai — visi be
veik seni kareiviai, drąsus, 
gerai apsipažinę su ginklais 
ir geri kariauninkai. Dabar 
jie apsiginklavę gerais ka
rabinais, turi daug amunici
jos ir turi atėmę iš Rocke-' 
fellerio galvažudžių net ke
lias mašinines kanuolės. Ka
syklų sargai dabar jiems ne
daug reiškia.

Milicija užmušė suimtą 
streikierių vadą.

Trinidad, Colo. — Strei
kierių kolionijos vadas Louis 
Tikas, kuri andai milicija su
ėmė ir laikė kaipo karišką' . 

Daug žmonių tapo sužeista, belaisvį, dabar atrastas ne- tarpu nežinia.

gyvas su suskaldyta galva. 
Beto da jo nugaroj yra 3 
skylės nuo kulipkų.
Streiko apygardon pribuvo 

federališkoji kariumenė.
Colorados gubernatoriui 

pareikalavus, Wilsonas pa
siuntė streiko apygardon fe- 
derališkąją kariumenę tvar
kai įvykdinti. 28 balandžio 
pribuvo vienas skadronas 
raitelių, 30 balandžio kitas. 
Valstijos milicija tapo at
šaukta. Federališkos kariu
menės vadas tuoj apskelbė, 
kad jie pribuvo čia ne dėlto, 
kad įsikišti į angliakasių 
ginčus su kasyklų savinin
kais, bet kad sustabdyti 
kraujo praliejimą ir nekaltų 
žmonių žudymą. Jis kal
bėjosi su streikierių vado
vais ir išreiškė savo viltį, 
kad dabar bus viskas ramu. 
Tečiaus streikieriai ginklų 
nepadeda.
Amerikiečiai bėga iš Meksi

kos.
Apsigyvenę Meksikoj a- 

merikiečiai pradėjo bėgti bi
jodami skerdynių. Meksi
kiečiai visur pradėjo rengti 
prieš juos demonstracijas ir 
šukaut "mirtis gringams!" 
(jie amerikiečius vadina 
"gringais"). Anądien Angli
jos kariškas laivas "Hermi- 
one" siuntė net už 40 mylių 
nuo Tampico uosto savo ka
reivius gelbėti užpultus ame
rikiečius. Sakoma, kad per
eitoj savaitėj iš Meksikos 
pabėgo 10,000 amerikiečių..
švietimo komitetas eina 

lėjiman.
Chicago, III. — Aštuoni 

švietimo komiteto nariai ta
po nuteisti 30 dienų kalėji
mo už tai, kad nepaklausė 
teisėjo Foell’o įsakymo pri
imti pašalintuosius iš to ko
miteto 4 narius.
Chicagoj piktadarystės di

dinas.
Chicago, III. — Kaip poli

cijos rekordai parodo, nuo 1 
Į sausio iki 30 balandžio šįmet 
čia buvo 500 užpuolimų, per 

i kuriuos atimta apie $10,000, 
ir 2,000 buvo įsilaužimų, per 
kuriuos pavogta pinigais ir 
visokiais daiktais apie $200- 
000. Arklių su vežimais pa
vogta už $10,000. Automo
bilių pavogta 400.

KARĖ SU MEKSIKA.
Nuo paėmimo Vera Cruz 

uosto daugiau mūšių nebu
vo. Paimtam mieste ameri
kiečiai įsteigė jau civilišką 
savo valdžią prie kariško 
stovio. Gubernatorium pa
skirta Robert J. Kerr iš Chi
cagos ; teisių administrato
rium — William F. Bukley 
iš Austin, Tex.; uosto ir mui
tų inspektorium — Suvieny
tų Valstijų laivyno komen
dantas Stickney; iždininku 
— Chąrles Steward iš India- 
nopolio.

Miestas užimtas formališ- 
kai ir virš jo plevėsuoja 
žvaigždėta S. V. vėliava.

Praėjusioj savaitėj rodė
si, kad tuomi viskas ir pasi
baigs. Tris pietų Amerikos 
republikos: Argentina, Bra
zilija ir Čili įgaliojo savo 
atstovus, kad patarpinin
kauti tarp Suvienytų Valsti
jų ir Meksikos ir patartų 
taikytis. Suvienytos Valsti
jos tą pasiūlymą priėmė, bet 
Huerta sako jis tik tuomet 
kalbės apie susitaikymą, ka
da revoliucijonieriai padės 
ginklus, o revoliucijonieriai 
ant to nesutinka. Taigi nė
ra vilties, kad santaika į- 
vyks.

Gegužės 2 d. 500 meksi
kiečių raitelių ir pėstininkų, 
lieutenanto vedamų prisiun-

Francuzų politikieriai šau- 
dosi.

Paryžius. — Gegužės 4 d. 
Čia atsibuvo buvusio finan
sų ministerio Caillaux dvi
kova su M. d’Aillieres’u, ku
ris per paskutinius rinkimus 
buvo įžeidęs jo garbę. Abu
du buvo kandidatais į par- 
liamentą ir d’Aillieres išli- 
nino ant sienų lapelius, kad 
žmonės už kriminalistus ne
balsuotų (Caillaux pati ne
senai mat nušovė "Figaro" 
redaktorių). Už pavadinimą 
kriminalistu ex-ministeris 
Caillaux ir iššaukė savo 
priešą į dvikovą, šovė viens 
į kitą po du kartu per 20 
žingsnių, bet nė vienas nepa-; 
taikė.
Austrija gal įsikišti į Colo

rados streiką.
Viena. — Austrijos val

džia liepė savo pasiuntiniui 
Washingtone sužinoti, kiek 
Colorados streike užmušta 
Austrijos pavaldinių. Spė
jama, kad Austrija reika
laus iš Suvienytų Valstijų 
atlyginimo už išskerstus jos 
žmones.
Romos laikraštis protestuo
ja prieš žudymą Coloradoj 

italų.
Roma. — Laikraštis "Gi- 

ornale d’Italia" patalpino 
Suvienytų Valstijų sekreto- tė po dermės vėliava savo 
riaus Bryano paaiškinimą, pasiuntinį į amerikiečių a- 

i jog užmušti Colorados strei- vanpostą ir pareikalavo, kad 
ke italai visi buvo jau natų- amerikiečių gen. majoras 
ralizuoti S. V. piliečiai, ir Russell pasiduotų jiems su 
sako, kad tokio paaiškinimo savo kariumene. Supranta- 
neužtenka. Colorados strei- ma. tokį reikalavimą ameri- 
ką "Giornale d’Italia" vadi- kiečiai atmetė. Tuomet me
na "italų skerdyne" ir sta- ksikiečiai pasiūlė 10 minutų 
čiai kaltina už tai Suvienytų laiko ginklams padėti. Ame- 

| Valstijų valdžią, kuri negali rikiečių vadas liepė meksi- 
i ar nenori suvaldyti savo Ro- kiečiams geriau pasišalinti, 
ckefellerių žmogžudžių. Pastarieji kelis kartus iššo-

„ . „ „ . i vę nasitraukė.
Gaisre žuvo oO žmonių, i Negana to, generolo Funs- 
Valparaiso, Čiii, pietų A- tono orlaivių skadronas iš- 

merika. — Daugiau kaip 50 lėkęs iš Vera.Cruz patyfė. 
žmonių žuvo gaisre, kuris 1--
užgimė čia 4 gegužės nakčia Maas rengiasi su 10,000 ka- 
ir nušlavė kelioliką namų, riumenės užpulti ant stovin- 
Namai buvo taip sulipyti, čių Vera Cruz uoste ameri

kiečiu. Ta žinia amerikie
čius labai išgąsdino, nes jų i 
yra tik 7,000 tenai, o meksi- j 
kiečiai esą jau visai netoli.| 
Daug Meksikos kariumenės 

gyventojai oficierių, persirengė civiliš- 
t-, . a——šnipinėja

KARĖS DEBESIAI; ŽMO
NĖS RENGIASI PRIE RE

VOLIUCIJOS.
Rusija šiandien labai ne

rami. Nors pastarąjį laiką 
nutilo laikraščių ginčai, įvai
rios valstybės nustojo barš
kinę ginklais ir politikos go- 
rizontas išrodo tyras ir aiš
kus, bet tai tik pirmuoju 
žvilgsniu . Ištikrųjų gi tarp
tautinis padėjimas ir dabar 
tebėra neaiškus ir pavojin
gas ir tebegązdina visuome
nę ir gerai informuotus po
litikos veikėjus. Ypač blogi 
santykiai 
Vokietijos.

Austrijos karės partija ir 
diplomatai atvirai išreiškė 
savo pasipiktinimą ir nepa
sitenkinimą dėl prasidėjusio 
Rumunijos artinimosi prie 
Rusijos.

Net ir optimistai neslepia, 
kad ant tarptautinio gori- 
zonto matyties labai juodų 
debesių. labai nepastovus 
padėjimas Balkanų pussali- 
je, sunkus Turkijos padėji
mas, Albanijos riaušės ir ga
lės kilti dėl jų nesusiprati
mas didžiųjų valstybių tar
pe.

Pesimistų gi dabartinis ■ 
politikos padėjimas skaito- ! 
mas labai pavojingas. Nepa
prastas Vokietijos rūpini
masis pratiesti kuodaugiau
sia gelžkelių ties Rusijos sie
na; skubotas Vokietijos ir 
Austrijos ginkląvimasis; ne- 
uaprastas Vokietijos admi
nistracijos nervąvimasis ir 
kabinėjimasis prie rusų-ke- 
leivių. į kuriuos vokiečiai' 
žiuri, kaip į Rusiios šnipus 
— vis tai apsireiškimai, ku
rie drauge su Vokietijos val
dininkų užkariavimo sie
kiais ir su nesenai buvusiais 
Vokietijos laikraščių prieš 
Rusiia išsišokimais sudaro 
labai itemptą, pavojingą, pil
ną visokių netikėtų atsitiki
mų atmosferą. Geriausis 
šio momento nepastovumo iri 
pavoiingumo barometras y-' 
ra birža, kuri dabar baisiai 
nervuojasi.

Žinoma, nei Vokietijos u- 
knininkai, nei dauguma Vo
kietijos pramonininkų visai 
nenori kariaut su Rusija. Ši
tie Vokietijos sluogsniai tie
siog bijosi karės. Bet Vo
kietijos dvarininkai-junke- 
riai ir susiorganizavę į sin
dikatą anglių bei geležies ba
ronai jau senai degančiomis 
noru akimis žiuri į rusų Bal
tijos kraštą ir dieną naktį 
svarsto, kaip čia tą gerą ką- < 
sni pagriebus. Pagalios, už
pulti ir nusilpninti Rusiją, : 
savo didžiausį priešą Balka- < 
nu klausime, jau senai ren
gėsi Austrijos karės partija, 
sosto įpėdiniui bevadovau- 
jant.

Bet rimtų politikos ir vi
suomenės veikėjų nuomone, 
ne tiek reikia bijoties karės 
šmėklos, kaip didžiausio ne
aiškumo ir nepastovumo vi
duriniame rusų valstybės 
padėjime. Tokiose sąlygose 
yra negalimas 
pasekmingas 
gyvų visuomenės jiegų. At- dičevui paskaityti lekcijos a- 
sitikus karei ir didelei tarp- pie "visuomenės ir politikos tinys jiems širdingai pade----- 70.
tautinei suirutei. Rusija vi- sroves žemietijoje." kavo. žz zzr

i

kad meksikiečių generolas

kad visas ugnagesių darbas 
buvo veltui.

Balkanuose vėl mušasi.
Balkanuose vėl suskardo 

šūviai. Epiro ___
sukilo prieš didžiąsias Euro- kom drapanom, 
pos valstybes, kam šios pri- kiekvieną amerikiečių žing- 
skyrė šiaurinę dalį Epiro sni ir viską praneša saviš- 
prie naujosios Albanijos vai- kiams.
stybės, kurios karaliumi pa- Liudininkai matė, kaip mili- 
skyrė vokiečių princą Wie- cjja padegė streikierių šėt-
dą. Gegužės 2 d. sukilėliai 
užpuolė su sunkiomis kanuo- 
lėmis miestą Kolonią ir po 
kelių valandų bombardavi
mo paėmė jį. Dabar jie ke
tina bombarduot Koritzą.
Demonstracijos prieš Suvie

nytas Valstijas.
Pereitoj nedėlioj sostapi- 

lėj Bruselije ispanai ir pietų 
Amerikos studentai buvo į- 
taisę keliatą demonstracijų 
prieš Suvienytas Valstijas, 
kam jos užpuolė ant Meksi
kos. Demonstrantai susi-1 
rinko prie Meksikos pasiun- Washingtone gavo dabar ži- 
tinio rūmų, sakė prakalbas nią, kad prie Vera Cruz uo- 
ir išreiškė Meksikai savo už- sto paėmimo amerikiečių iš 
uojautą. Meksikos pasiun- viso užmušta 16, o sužeista 

*. Visus lavonus atve
ža namo palaidot.

II

ras.
Trinidad, Colo. — Kelia

tas liudininkų, tarp tų ir d- kraščio reporteris negal da
rąs A. Harvey, matė savo a- rvt fotografiškų paveikslų 
kimis, kaip milicija su kasy- iš karės reginių. Paveiks- 
klų sargais apipylė streikie- lams traukti yra pastatytas 
rių šėtras kerosinu ir užde- žmogus nuo valdžios. Tie 
gė jas. Tas pats daktaras paveikslai eina į Washingto- 
parodė valdžiai baltą veliu- ną. o iš ten bus siuntinėjami 
ką, po kuriuo jis ėjo gelbėt laikraščiams.
sužeistų streikierių. Jo vė- 
liukas buvo 3 kartus peršau
tas.

Užmušta 16 amerikiečių.
Laivyno

Kelia-

Policija užpuolė gegužinę 
demonstraciją.

New Yorke gegužinė 
šventė neapsiėjo be kraujo 

departamentas praliejimo. Kada 15,000 
žmonių susirinko ant Union 
Sq. ir minia pradėjo neri
mauti, policija ištraukus la
zdas pradėjo mušt demonst
rantus ir ardvti susirinkimą.

Laivas ant jūrių liepsnose.
Halifax, N. S.—Gegužės 4 

d. čia atėjo bevieliu telegra
fu žinia, kad apie 300 mylių 
į pietus nuo Cape Rače ant 
jūrių dega nežinomas laivas, 
visas liepsnose, nuo galo lig 
galo. Degantį laivą užtiko 
plaukiąs iš Bremeno į New 
Yorką vokiečių garlaivis 
"Seydlitz." Ant degančio 
laivo nebuvo jokių ženklų 

'gyvybės ir aplinkui ant jū
rių nesimatė nė vienos val

kelės su žmonėmis. "Seyd
litz” apsuko kelis kartus ap

linkui, bet degančio laivo 
vardo negalima buvo pa
žint. "Seydlitz" tuojaus su
šuko bevieliu telegrafu pa
gelbės. Atsiliepė už 50 my
liu "Franconia" ir 200 mvlių 
"Olvmpic.” Iki 5 balandžio 
daugiau jokių žinių da ne
buvo. Kas atsitiko su de
gančio laivo žmonėmis, tuo

I I
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Ar pasiekia Dievo garbę?
Tokiuo ant galviu „Rygos 

Naujienose’’ (No. 14) telpa 
gana įdomus straipsnis, kur 
apibudinama musų kunigė
lių dora. „Rygos Naujienos” 
nurodo, kaip tamsus musų 
žmoneliai neša paskutinius 
savo grašius „ant Dievo gar
bės,” o kunigai tuos pinigus 
sunaudoja saviems reika
lams: puošia savo gaspadi- 
nes, perkasi dvarus, skun
džia laisvos dvasios laikraš
čius, samdo geriausius advo
katus ir čia vėl šimtai "ant 
Dievo garbės" sudėtų pini
gų išleidžiama, žmonės vai
kščioja apiplyšę ir suvargę, 
o kunigėliai pasipuošę ir vos 
paneša savo lašinius. Kai
mai sulužę, o klebonijos net 
šviečia. Ir tai vis už žmo
nių grašius.

Kaipo pavyzdį. "Rygos 
Naujienos" stato kunigą Ja- 
rulaitį. ilgus metus klebona
vusį Plungėj. Jarulaitis du 
syk" skundė "Rygos Naujie
nas" caro valdžios teismams, 
bet abu syk bylą pralaimėjo. 
O štai kaip buvo:

"Jarulaitis ilgus metus beklebonau- > 
damas Plungėje, nuolat rinko pini
gus naujai bažnyčiai statyt ir surinko 
nemažą krūvą pinigų. Pradėjo sta- , 
tyti naują muro bažnyčią ir per 10 ' 
metų, iš nežinomos priežasties, pasta
tė tik pamatą vieno masto aukštumo. Į 
Žmonės negalėjo suprasti, kodėl jų 
naujoji, taip laukiama bažnytėlė ne
auga; jug rodos ir pinigų iš paskuti- i 
nios parapijoms duoda, ir medžiagos 
yra ir tvirtos darbo rankos prie baž
nyčios statymo niekad nepailsta, bet 
bažnyčia vis neauga. Manė jau para
pijoms, kad rusų valdžia vėl spaudžia 
katalikus ir nebeleidžia naujų bažny
čių statyti. Siuntė delegatus pas kle
boną Jarulaiti. kad išaiškintų, kodėl 
bažnyčia nešta tos. Tas vietoje, kad 
paaiškinti žmonėms priežastį, išvarė i 
parapijonų delegatus ir neužilgo pats ■ 
persikėlė Į kitą parapiją. O plungie- 
čiai likosi prie apgriuvusio savo lau
kiamos bažnyčios pamato; kaip vai- ; 
kai prie tėvo kapo...

"Po to Jarulaitis su kokia-tai 'kom
panija’ nupirko gražų dvarą ir paso
dino ten savo giminaiti valdytoju. 
Pats-gi persikėlė į Viekšnius net ant 
džiakono vietos.”

Tik tuomet plungiškiams 
paaiškėjo, kodėl tas dvasiš
kas „vadovas" per 10 metų 
nepastatė jiems bažnyčios. 
Jie parašė apie tai į "Rygos 
Naujienas” (No. 1. 1912). 
Kunigui Jarulaičiui tas bai
siai nepatiko ir jis nieko ne
laukdamas pūkšt „R. Nau
jienų’’ redaktorių Jakavičių 
į teismą.

"Advokatui užmokėjo 100 rublių. ! 
pats važinėjo bent kelis sykius Į Ry
gą ir vaišino advokatus gardžiais ir ; 
brangiais pietais, kur išmokėjo ant
rą 100 rub.”

Vienok nieko nelaimėjo. 
Patįs kun. -Jarulaičio liudy
tojai teisme pasakė, kad pi
nigų bažnyčiai statyti surin
kta galėjo būt 50.000 rublių 
su viršum, o kunigo pastaty
tam pamatui išleista tik 14- 
000 rublių: kur dingo da 36- 
000 žmonių sudėtų pinigų, 
niekas nežino.

Teismas Jekavičių išteisi
no. Kun Jarulaitis nenusi
leidžia. Jis pasisamdo da 
geresnį advokatą, kuriam 
užmoka 250 rublių, ir skun
džia „Rygos Naujienų" re
daktorių net į "Sudebną Pa
latą” Peterburge.

"Ta byla Jarulaičiui taip rūpėjo, 
kad net jam nelaiku prisisapnavo, buk 
ji busianti nagrinėjama vasario 28 d. 
š. m. ir jis, visai negavęs ’paviestk 
(žinios), atvažiavo i Ryga ir pagavęs 
savo advokatą ir visą glėbi parapijos 
knygų, nuvažiavo visai bereikalo Į 
Peterburgą; atėjo teisman ir sėdi vi
są dieną, ir laukia savo bylos.

"Kuomet teismas užbaigia visas by- 
ias, Jarulaitis pradeda jieškoti savo 
bylos ir jam teismas paaiškina, jog 
jo bylos dar nėra ir jog jis visai ne
buvo kviestas ant tos dienos, ir kad 
jo byla yra paskirta ant kovo 24 die
nos; tegul jis tada tik atvažiuoja, ka
da gaus paviestką. Ir taip džiakonas 
Jarulaitis, užmokėjęs savo advokatui 
250 rub., grįžo iš Peterburgo atgal, 
kaip dūdą pūtęs.”

Atėjus 24-tai kovo, kuni
gas Jarulaitis vėl važiuoja 
Peterburgan, ir vėl moka 
advokatui 250 rublių. Pra
sideda teismas ir Palata Ja
kavičių išteisina, taip pat 
kaip ir Rygos apskričio tei
smas. Vadinas, kunigas iš-' 
leido 700 rub. vien advoka
tams, neskaitant savo kelio
nių ir kitų iškaščių. Visi tie 
pinigai buvo juk daugiausia 
žmonų sudėti „ant Dievo 
garbės.” Taigi, "Rygos Nau
jienos” dabar klausia, ar pa
siekė jie "Dievo garbę?”

Vargiai. Juk jie likos su
kišti teismams ir advoka
tams. Su tų pinigų pagelba 
kunigas norėjo nusivalyt ne
švarią savo garbę. Jis norė
jo da daugiau — įkąsti ne
kaltą žmogų. Ir tam tikslui 
jis nesigailėjo 700 rublių!

”O Viekšniuose, kur jis klebonavo, 
tiek daug yra pavargėlių elgetų, tiek 
daug našlaičių... Kad jis tuos pini
gus, kuriuos bereikalingai išmetė sa
vo byloje, butų išdalijęs ir iššukavęs 
Viekšnių parapijoje labdaringu siekiu 
varguoliams, jam žmonės rožes po 
kojų klotų, garbė butų neapsakoma, 
matytų visi tikrą kunigą, o ne gešeft- 
macherį, kraunantį turtus, kuriuos— 
kandis gali suėsti, ir po teismus su 
'bedieviškais’ laikraščiais nereiktų tą- 
syties.”

Tai gyvas musų "dvasiš-1 
kūjų tėvelių" doros paveiks
lėlis. Amerikoj jie da "gra
žiau” elgiasi.

"Darbininkų Balsas."
Pirmas „Darbininkų Bal

so’’ numeris jau pasirodė. 
Kaip buvo jau keliatas kar
tų laikraščiuose minėta. 
"Darbininkų Balsas” yra 
skiriamas I. W. W. reika
lams gvildenti. Jo antgalvis 
papuoštas šitokiais ©bal
siais: "Visų šalių darbinin- 

js!” "Skriauda 
yra ’ skriauda vi- 
"Darbo vaisius pri
tik darbininkui.”

kai vienykite: 
vienam 
siems!’’ 
klauso 
"Organizacija ant pramonės 
pagrindų.’’

Vis tai gražus ir teisingi 
obalsiai. Tik keistai skam
ba leidėjų aiškinamoji prie
žastis. prispyrusi juos leisti 
tą laikrašti. Girdi:

"Suvienytose Valstijose dar 
ikišiol neturėjome tikro 
laikraščio, kuris nurodytų kapitalistų 
šunybes ir rengtų darbininku; 
nomišką kovą su 
tinimui darbininkų būvio, 
ta priežastis privertė mus 
Pramonijos Darbininkus išleisti 
organą, kuris užims pirmą ir 
biausią vietą gvildenime Įvairių eko
nominių klausimų ir rengime pasaulio 
proletariato prie galutinio pasiliuosa- 
vimo nuo alginės vergystės ir kapita
lizmo valdžios."

Mums rodos, kad daug bu
tų teisingiau, jei leidėjai bu
tų pasakę, kad ligšiol nebu
vo lietuvių kalboj laikraščio 
pašvęsto vien I. W. W. rei
kalams. Darbininkų reika
lams pašvęstų laikraščių A- 
merikos lietuviai turi jau ga
na daug. „Kova." "Kelei
vis." ’Laisvė,” "Pirmyn,” 
„Naujienos.” "Lietuvių žur
nalas’’ ir "Dilgėlės" — visi 
gina darbininkų reikalus ir 
rengia proletarijatą į kovą 
su kapitalizmu. "Darbinin
kų Balsas” nieko daugiau 
nepasakys. Bent pirmame 
numerije jis nieko naujo ko
vai su kapitalizmu nenuro
do.

Tečiaus męs naujam laik
raščiui laimės nepavydim. 
Linkim jam kuogeriausios 

kloties ir pasisekimo.
Šiaip jau "Darbininkų 

Balsas” daro neblogą įspūdi. 
Visas pripildytas neilgais 
straipsneliais. Bėgančių 
smulkių žinių nėra. Forma
tas toks, kaip "Tėvynės." 
Leidžia jį Baltimorės lietu
vių rubsiuvių. I. W, W. ant
rasis skyrius. Kaina me
tams $1.50. Adresas:

859 Hollins st., Baltimore, 
Md.

"Darbininkų Balso” reda
ktorium yra p. J. Laukis. 
Nuo savęs jis sako taip:

” 'Darbininkų Balso’ programan Į- 
eis tik darbininkų reikalai. Pirmiau
siai jis bus Pramoninių Pasaulio Dar- 

į bininkų principu išreikštoju. Jo skai
tytojai pažins iš jo kuomi šita orga- 

; nizacija yra ir kodėl kiekvienas dar
bininkas privalo prie jos priklausyti 

' ir jos eilėse kovoti už savo ir savo 
• luomo reikalus.”

Toliaus:
"Musu rupestimi bus vesti darbi

ninkus prie vienybės ir susipratimo, 
rodyti jiems daromos skriaudos ir bū
das apsigynimui nuo ju ir skleisti jų 

'• tarpe sutikimą ir meilę.
"Jei šitame savo darbe rasime rei

kalą kieno klaidą pataisyti, ar savo 
priešininką sutremti, visuomet steng- 

| simės atskirti žmogų nuo jo darbų ir 
j nupeiksime tik jo darbus, jei jie mu- 
| sų akyse bus to verti, nekliudę paties 
i žmogaus.”

Iš viso „Darbininkų Bal- 
{so” redaktorius randa tik 
dvi žmonių kategoriji: dar
bininkus ir nedarbininkus.

"Jokių kitų dalinimų pas mus ne
bus; katalikai, bedieviai, tautininkai, 
socijalistai. anarchistai ir visi kiti, 
kurie už algą dirba, bus mums tik 
darbininkais, musų draugbroliais, ku
rių išsigelbėjimas iš šitos kapitaliz
mo vergystės yra tik jų vienybėje. 
Antra vertus, visi tie, kurie darbinin
ko darbu gyvena, bus mums tik dar
bininkų priešais. Su jais męs kovo-

sime kur tik jų, kaipo luomo, reika
lai susidurs su darbininkų reikalais. 
Visur kitur žiūrėsime į juos kaipo į 
žmones, gal daugiaus išsitobulinusius 
dėl duotų jiems pirmysėių, bet šiaip 

. galinčius klysti, ar būti gerais pilie- 
’ čiais, kaip ir visi kiti žmonės.”

MARKSO KRITIKAS GRį- 
ŽTA PRIE MARKSISTV-
Edvardas Bernštein, 

kiečių revizionistų 
kuris 14 metų tam atgal 

i buvo pametęs 
partiją, dabar vėl 
prie socijalistų.

Kada 1890 metais pasiro
dė jo knyga "Mintis apie so
cijalizmą ir Socijalistų Par
tijos Pareigas,’’ tai tarp so
cijalistų kilo gana karšti po- Į 
lemika ir rodėsi, kad net 
partija gali plyšti pusiau, 
šita jo knyga užinteresavo 
net ir buržuaziškas parti
jas.

Bernšteinas norėjo per
žiūrėjimo (revizijos) socija
listų partijos programo. Jis 
buvo įsitikinęs, kad staigus 
pakilimas vokiečių industri
jos XIX-to šimtmečio pabai
goje suteikė darbininkams 
didesnes algas ir trumpes
nes darbo valandas.

Vokietijos darbininkų pa
dėjimas tiek daug pagerėjo, 
kad Bernšteinui pasirodė, 
jog Marksas klydo, kuomet 
jis sakė, kad „pasaulis eina 
revoliucijos linkui.” Jis bu
vo tos nuomonės, kad darbi
ninkų klesos pakilimas gali 
įvykti kapitalistišam režime.

Todėl jis proponavo Soci
jalistų partijai naują prog
ramą su, maždaug, šitokia 
platforma: Vietoj revoliu
cijos — reformos: vietoj kle- 
sų kovos — susivienijimas 
su buržuaziškomis partijo
mis : vietoj revoliucijinio so- 
cijalizmo—darbo partija. Jo 
obalsis buvo: Galutinas tiks-, 
las yra niekas, o judėjimas 
yra viskuo.

Bet keli paskutiniai kapi
talizmo metai padarė socija-1 
listų veterano pažvalgoj re
voliuciją ir jis vėl grįžta prie 
marksistų, kuriuos 
taip kritikavo.

Savo kalboj, sugrįžęs prie 
socijalistų. jis pasakė, jog 
dabar jis daugiau, negu ka
da nors pirmiau, persitikri
nęs. jog Markso žodžiai pil
dosi. nes kova tarp darbinin
kų ir kapitalistų klesų kas 
diena eina vis platyn ir ašt
ryn. Dabar jau niekas 
daugiau netiki, kad busimoji 
draugija galėtų užgimti vi
duryj kapitalistiško režimo.

Išreikšdamas tokią nuo
monę. Bernšteinas pripaži
no, kad tarp kapitalistų ir 
darbininkų negali būt jokios 
vienybės ir kad darbininkai 

'turi stipriai laikytis socija
listų partijos, nes tik ji ko
voja už pagerinimą jų būvio.

Kas norėtų geriau susipa-’ 
žinti su Bernšteino teorija, 
kada jis buvo "reviziojonis- 
tu.” patartume perskaityt Z. 
Aleksos knygute "Kurgi tas 
viskas nyksta?’’ Gaunama 
"Keleivio" Redakcijoj: kai
na tik 10c.

I

V. Padonevičia.

SPRINGFIELD, ILL. 
Prakalbos. Nigerkos apvogė 

kataliką.
Bal. 21 vakare vietinės an

glų socijalistų kuopos buvo 
prakalbos teismo buto salė
je. Kalbėjo žinomas „Ap- 
peal to Reason" redaktorius 
‘ “ l Kal-

vadasj

&0<suffrižo Fred D. Warren.
* • į ba buvo aiški, nuosekli. Ptr- 

I ėjęs prie karių klausimo, pa
sakė, kad karės reikalingos 
ne darbininkams, bet vien 

i turčiams, todėl drg. Warren 
| ir liepė pasiųsti turčius į tas 
kares, tegul jie tenai sau iš- 

j silupinėja akis, išsilaužo ko
jas ir rankas, jeigu jie jų 

i nori. Priminė ir Amerikos 
karę su Meksika (mat tą pat 
dieną prasidėjo), sakyda
mas, kad karė nėra niekam 
daugiau reikalinga, kaip tik 
John D. Rockefelleriui, nes 
Meksikoj yra aliejaus lau
kai ir jis juos nori į savo 

j rankas paimti. Rockefelle- 
ris Suvienytų Valstijų val
donas. jis nori ir musų kon
gresas su prezidentu siun
čia armiją, kad skerstų ne
kaltus žmones. Kvietė vi
sus rašyties prie socijalistų 
ir rinkti socijalistus į valdiš
kas vietas; kada turėsime 
valdiškose vietose socijalis
tų didesnį skaitlių, tąsyk ga
lėsime konfiskuoti milijonie
rių turtus, o Rockefelleriui 
ir kitiems ponams duosime 
darbo.

Žmonių buvo apie 500, bu
vo ir lietuvių apie desėtkas. 
Drg. Warren turi gerą iškal
ba ir tarpais ęana karštai 
kalba.

Bal. 17 d. Ignotas Bernec- 
kas atsiėmė $440 iš bankos Į 

i (mat manė grįžti į Lietuvą),' 
ir nuėjo su pinigais pas ni- 
gerkas paviešėti (taip jis 
pats policijoj pasisakė). Bet 
išėjęs iš prostitucijos na
mo apsižiūrėjo, kad pini
gų neturi. Davė žinią poli- į 
cijąi. bet ši nuėjus tų niger- 
kų jau nerado. Ir $440 din
go. J. Berneckas turi jau 
arti 50 metų amžiaus, turi 
moterį ir keliatą vaikučių. 
Jis yra geras katalikas. Rei- 

ikia pasakyti, kad tie 8440 
buvo sudėti iš centų nutrau
ktų nuo moteries ir kūdikių 
maisto. Moteris su kūdi
kiais buvo gal nedavalgius, 
kad tik surinkti daugiau; 
kartais gal ir stubą gailėjo
si pasišildyti. Dabar viską 
nunešė nigerkos. Tai, prie 
ko veda tamsumas.

Švendras.
Nuo Red. Pridėta prie ko

respondencijos iškarpa iš 
vietinio anglų laikraščio pa
tvirtina šitą atsitikimą.

WILKES-BARRE, PA.
Balandžio 19 d. D. L. K. 

Keistučio teatrališka kuopa 
vaidino '‘'Kerštinga meilė.” 
Sulošt pavyko vidutiniškai. 
Geriausiai sulošė rolę Mil
dos p-lė Grybiutė ir Ožgio— 
Kasparas.

Pertraukose buvo skam
binta ant piano. J. Ažys 
pajuokino publiką savo ”bai- 
koms.” Bet žmonės visgi ne
buvo užganėdinti, nes Į pus
antros valandos viskas užsi
baigė. Patartina rengti te
atrą nasistengt daugiaus ką 
atlikti.

Žmonių prisirinko 200 su 
viršum. Kuopai liks pelno.

Raulas.

M ALTHAM, MASS.
Darbai mažėja, žmonių 

tamsumas.
Ligišiol darbai čia ėjo ne

blogai. Nors uždarbis au
deklinėse nekoks, bet visgi 
ant pragyvenimo galima bu
vo šiaip taip užsidirbti. Da- 
bargi darbai sumažėjo; au
deklinė, kur dirbo 2.000 
žmonių su viršum, daug dar
bininkų paleido ir palikę tik 
4 dienas tedirba. Sunku ir 
pragyventi.

Lietuvių čia yra 15 šeimy
nų ir apie 60 nevedusių. Be- 

jveik visi jie tikintieji, taigi 
i ir labai tamsus. Laikraščių 
bijosi, kad nesugriešyt, bet 
gerti tai tik duok. Karče
mų čia nėra, tai ekspresas 
subatomis nespėja rudžio 
vežti. Geria per visą suba- 
tos naktį ir nedėldieni. Pa- 
nedėlije kitas ir i darbą per 
silpnas. Prageria po $4.00. 
o kaip laikraščiui užsirašyti 
tai ir $1.50 gaila.

Jausmų žeidikas. nęs parašė "apie 200." To-

MONTELLO, MASS. 
Perdaug drąsus.

Tūli musų koresponden
tai jau tiek pasidarė drą
sus, kad i teisybę neatkrei
pia nei atydos. Štai „Ke
leivio” No. 17-tam tilpo iš 
Montello, Mass., korespon
dencija apie socijalistų su
rengta vakarėli, kurioj tū
las p. B. K. rašo: „Atsilankė 
apie 200 vntatų.” Aš pats su
skaičiau 320 asmenų, o da 
ir potam žmonės ėjo; taigi 
čia aiškiai pasirido, kad B. 
K. neskaitęs, o tik pamisli-

liaus p. B. K. sako: "Bal. 12 ; _
d. buvo L. T. Namo d-jos gana juokų, bet Springfiel- 
diskusijos apie-bedarbę.” Iš- 
tikrųjų gi jokių diskusijų a- 
pie "bedarbę” nebuvo. Tie
sa. buvo paskirta diskusi
joms tema: „Ar iš netikusio 
surėdymo kįla bedarbės, ar 
iš daugumo žmonių?” Bet 
kadangi tą vakarą buvo la
bai didelis vėjas ir matomai 
iš tos priežasties atėjo ma
žai žmonių, tai ši diskusijų 
tema tapo atidėta ant to
liaus, o vieton diskusijų bu
vo leista kiekvienam ką-nors 
pakalbėti; taigi negalima 
rašyt, kad „diskusuota apie 
bedarbę.”

Toliaus p. B. K. da sako: 
„Kalbėtojai patįs nežinojo, 
ką norėjo pasakyti, sakyda
mi, gal juos kritikuos; bet 
kad buvo žemiau kritikos, 
tai niekas ir nekritikavo.”

Aš negirsiu tų "kalbėto
jų," vienok negalima sakyti, 
kad "žemiau kritikos.” Kal
bėjo apie pelenų dienos įve
dimą įsteigimą išpažinties, 
sakramentų ir aiškino, kiek 
tie dalykai kenkia darbinin
kų judėjimui, o baigdamas 
kalbėti pasakė: "Gal kas su 
manim nesutinkat, tai galit 
kritikuoti.” Tas, man rodos, 
nėra žemiau kritikos. Bet 
aš nesistebiu iš tų, kurie baž
nytinės istorijos nepažįsta, 
gal jiems ir išrodė "žemiau 
kritikos,” nes kunigai pasa
koja kitaip apie tuos daly
kus.

Diskusijų pirm.,
P. A. Vizbaras.

LEM ISTON, ME. 
Iškilmingos Velykos.

Balandžio 13 d. lietuviai 
čia paaukavo kapitalistų 
valdžiai apie S50.00. Buvo 
prigrūsta lietuvių pilna City 
Hali ir buvo devynios bylos. 
O ar žinot už ką? Ogi už 
girtybę, už peštynes ir ki
tus panašius pasielgimus. 
Kai buvo kooperacijos nutar 
ta statyt visuomeniškas na
mas, tai atmetė, sako nėra 
pinigų. O City Hali rodos 
pastatyta ir pinigų nereika
lauja. bet lietuviai tenai ne
sigaili mokėt. Senai jau bu
tų buvęs lietuvių namas pa
statytas už tuos pinigus, 
kiek idėjom šaltojon. Peš
tukai ir girtuokliai nuo 
Knox gatvės daugiausia su
mokėjo. Tik pažiūrėkit į 
anglų laikraščius, pamatysi- 

jte pilnas skiltis apie savo 
darbus. Keturios savaitės 

i atgal anglų laikraščiai juo
kėsi : jei nori, kad kas pa- 

■ mušfų, nuveik at Knox gat
vės; jei nori, kad kas kiše- 
nius iškratytų, nuveik ant 
Knox gatvės. Ar tai gražu 
klausytis tokių komplimen
tų? Ir pinierus reikia mokėt, 
ir tave da išjuokia! Lelija.

GARDNER, MASS.
Nepavykęs vakaras.

Vietinė lietuvių socijalistų 
lopą vaidino "Blindą’’ 25 

baladžio. Iš artistiškos pu
sės veikalas atlikta gerai, 
bet iš medžiagiškos pusės 
vakaras nenusisekė ir kuo
pai reikės turbut pridėt. La
bai liūdna, kada žmonės dir
ba, vargsta, mokinasi ir ga
lų gale turi da primokėti. 
Musų jaunimas, kuriam 
daugiausia reikėtų tokius 
vakarus lankyti, bevelija tą 
laiką praleisti prie 
biauraus svaigalo.

Zigmantas.

SPRINGFIELD, ILL. 
"Daktaras Graičiunas" sce

noje.
Balandžio 16 d. teatrališ

ka kuopa "Banga” statė sce
noj porą veikalėlių: "Namai 
Pragarai” ir "Daktaras 
Graičiunas.” Pastarasis vei
kalėlis perstato d-ro Grai- 
čiuno vargus: nespėjo žmo
gus gauti ligonį, pradėjus 
tik džiaugties daktaryste ir 
vėl jį kunigas išveja "Drau
gą" pardavinėti ant gatvės. 
Šis veikalėlis perstatyt Chi- 
cagoje, kur d-ras G. visiems

do lietuviams mažai yra ži
nomas, tai daugelis jo ir ne

suprato. „Namai Pragarai” 
Į gi veikalėlis silpnas ir neuž
imantis, nors aktoriai sulo
šė savo rolęs ne suvis blogai. 
Taipgi buvo du monologai ir 

i Džian Bambos spyčius su 
Į Keide. Žiūrint į visą loši- 
I mą, nebuvo pergeriausia, 
bet ir ydų perdaug nebuvo.

Publikos buvo neperdau- 
giausia, kuopa gal tik išlai
das apsimokės.

Į metus laiko kuopa, ro
dos, galėjo ką nors geresnio 

; sulošti, bet nuo pernai pa- 
I vasario visiškai nieko o nie
ko nesulošė iki šiol.

švendras.

GILLESPI„ ILL. 
Sustojo kasyklos.

Nuo 14 balandžio pas mus 
sustojo dirbusios kasyklos, 
nes atėjo iš Livingstono an
gliakasiai, pradėjo šaudyt ir 
liepė neit dirbt, pakol kom
panija nepasirašys po nau
ju kontraktu.

Lietuvių čia yra 7 šeimy
nos ir visi beveik turi savo 
namelius, bet labai tamsus. 
Jei pajunta pas kurį bačką 
rudžio, tai tuojaus susiren- 

j ka, bet kaip andai netoli nuo 
čia, Benld miestelije, L. S. S. 
77 kuopa parengė prakalbas, 
tai nė vienas nenuvažiavo. 
Da gi pamėgzdžiota socija- 
listus. Vienas išsikaušęs at
sistojo ant kresės ir pradėjo 
"spyčyt.” „Broliai, dėkime 
po kelis centus ant tautiškų 
reikalų.” Ir keliatas sudėjo. 
Ką jie su tais pinigais darys, 
nežinia. Siratos vaikas.

LEWISTON, ME.
Prakalbos ir protestas.
Vietinė socijalistų kuopa 

pradėjo rupinties, kad įve
dus savo tarpe geresnę tvar
ką. Kad užbaigus vaidus, 
išbraukta iš kuopos 3 nariai, 
J. L.. P. Č. ir A. J., dėl ku
rių daugiausia kildavo kuo
poj nesutikimų.

Balandžio 19 d. S. L. R. K. 
A. kuopa susidėjus su lietu
viškųjų "vyčių” skyrium bu
vo parengus prakalbas. Kal
bėjo tūlas „kralikas” (gal 
klerikas? Red.) Varnauskis. 
Jo kalba kaip visų klerika
lų išgyrė "vyčius,” ragino 
rašyties prie S. L. R. K. A. ir 
t.t., tik jis daug mandages
nis už kitus, nes savo kalboj 
nesikoliojo ir ant socijalistų 
neužpuldinėjo.

Balandžio-21 d. socijalistai 
i buvo sušaukę D. L. K. P. sve
tainėj protesto mitingą prieš 
Burnetto bilių. Atėjo apie 
50 žmonių ir visi prisidėjo' 
prie protesto. II—s.

ant akių. Sako, ar yra iš jų 
koks mokytas vyras?” Pa
tarčiau lietuviams pažiūrėt į 
"šakę” kelis numerius atgal, 
o sužinosit, iš kur jis tą „pa
mokslą” išsimokino.

Onos Žentas.

S. MANCHESTER, CONN. 
Prakalbos.

Balandžio 19 d. atsibuvo 
L. S. S. 214 kuopos sureng
tos prakalbos. Drg. J. V. 
Stalioraitis iš Wallingford, 
Conn., skaitė referatą ant 
temos, kodėl žmonės orgai- 
zuojasi. Nurodė, kas buvo 
su neorganizuotais darbi
ninkais Romos viešpatystės 
laikais, kaip juos tironiškai 
kankino ir išnaudojo. Ant
ram atvėjuje kalbėjo apie 
dabartinius darbininkų rei
kalus. Ant galo kvietė į dis
kusijas, bet paprastai soci- 

i jalizmo priešai tik užpečkije 
vyrai.

Kalba publikai patiko, ką 
liudijo ramus užsilaikymas 
iki paskutinio kalbėtojo žo
džio, išskyrus tik kelis ru
džio vergus, kurie kalbėjosi 
tarp savęs ardydami ramu
mą.

Buvo ir monologų su de
klamacijomis, ir Džian Bam
bos "spyčius.” Visi vienbal
siai užprotestavo prieš Bur
netto bilių, ir pasiuntė pro
testo rezoliuciją prezidentui.

Publikos buvo nemaža, 
nors 15 d. balandžio atva
žiavęs kunigas iškeikė soci- 
ialistus, kaip tik jo šventos 
lupos leido, liepė spiaut jiem ga ačiū.

ROCKFORD, ILL.
Atsakymas "V. L.” kores

pondentui.
29 d. kovo čia buvo suren

gtos visų Rockfordo draugi
jų ir kuopų Tarybos vaka
ras, kuriame kiekviena 
draugija bei kuopa turėjo 
progą savo norus bei tikslą 
viešai paaiškinti.

Nors pirmeiviškos draugi
jos ir socijalistai stengėsi 
kaip galėdami pastatyti ant 
estrados tokias y patas, dėl 
kurių nereikėtų rausti nė 
patiems, nė susirinkusiai 
publikai, o vis dėlto „Vieny
bės Lietuvninkų” (N15) ko
respondentas neapsiėjo neį- 
kandęs Lietuvos Sūnų ir Du
kterų draugijos narj drg. 
Albiną Petronį, kuris minė
tam vakare tą draugiją at
stovavo. Pasirodo, kad pas 
musų tautiečius nėra žmoni
škumo ir gana. Ar kur rei
kia ar nereikia, o kitos nuo
monės žmogų jie visuomet 
mėgsta Įžeisti.

Iš tautiečių ir klerikalų 
pusės buvo tokių silpnų kal
bėtojų, kad kiti buvo žemiau 
kritikos, o vienok socijalis
tai ne „kritikavo” jų laikraš
čiuose, neišniekino gerų jų
jų norų, bet užjasdami jiem, 
kaipo darbo žmonėms, nors 
ir nesuprantantiems šių die
nų judėjimo, paplojo delnais.

Aš čia nebandysiu išdėsty
ti visą programą minėto va
karo, nes savo laiku tas jau 
buvo padaryta, tik paminė
siu, kas buvo p. P. Deltuvos 
"V. L.” No. 15 parašyta.

Štai jo žodžiai: 
„Rockfordo Dr-jų Taryba 

buvo nutarusi, kad tokiam 
visokių pakraipų vakare iš 
kalbėtojų pusės nebūtų už
gauliojama vieni kitus. To 
nutarimo kalbėtojai prisilai
kė išskiriant L. S. ir Dukte
rų kalbėtoją, kuris rodos ko- 
kį-tai monologą kalbėjo apie 
tris minutas laiko. Gėda 
Rockfordo lietuviams, jeigu 
toki vyrukai leidžiami ant 
estrados prieš publiką, kur 
jiems ne vieta.”

Kad ir silpniausis kalbėto
jas butų, tai visgi nors bis- 
kį mandagumo turintis žmo
gus nedrįs pasakyt, kad „gė
da lietuviams, jeigu tokie 
vyrukai leidžiami ant estra
dos.” Tas „vyrukas” Rock
fordo lietuviams gėdos visai 
nepadarė, nes pasakė iš laik
raščio išmokęs darbininkiš
kos pakraipos monologą. Jei 
kas padarė kam gėdą, tai ją 
padarė p. P. Deltuvas „Vie
nybei Lietuvninkų” savo 
chamiška korespondencija.

F. Paškevičius.

W. LYNN, Mass. 
Koncertas.

Balandžio 26 atsibuvo L. 
S. S. Gi kp. koncertas. Nusi
sekė labai puikiai. Geriau
sia atsižymėjo mažas vaikas 
P. Znotas iš Roxbury ir du 
maži iš Peabody,' Juozas ir 
Izabelija šidiškiučiai.

Daug juoko pridarė ko
medija „Kriaučiai,” kurią 
atliko draugai iš Brightono. 
Z. Aliukevičiutė iš Haver- 
hill, Mass., sudainavo dvi 
daineli. Vietinės M. Kra- 
kauskiutė, O. Žvingeliutė, E. 
Žvingeliutė ir dar viena, ku
rios pavardės nežinau, su
dainavo "Nors audros ūžia" 
ir "Sveiki broliai." Taipgi 
buvo sulošta keliatas mono
logų.

Nepaisant didelio lietaus, 
žmonių prisirinko 300 su vir
šum. Iš publikos pusės bu
vo girdėtis: "o tai puikus 
koncertas.”

Aukų uždengimui lėšų su
rinkta $4.91. Kaip akto
riams, taip ir aukautojams, 
varde 61 kp. ištariu širdin- 

LipČius.
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GRAMPIAN, PA. 
Nelaimės.

Anglies kasykloj, kuri y- 
ra vos tik 2 pėdų ir 8 colių, 

sulyg rusiško kalendoriaus augščio ir da pilna vandens, 
Velykas, kurios pripuolė 19 užsidegė aną dien pumpoje 
balandžio. Dievuoti žmonės, 
visą gavėnę pasnikavę, susi
laukę Velykų paprastai pra
deda linksminties, kaip "se
nam krajuje," pasigeria, rė
kia ,staugia vilkų balsais, o 
ant galo pradeda dūkti ir Persigandęs trakmonas pa- 
skersties. Taip buvo ir per bėgo. Angliakasiai subėgę 
šias Velykas. Viena mote- ugnį užliejo, 
ris tapo užmušta, keliatas 
žmonių sužeista, o apie 50 
suareštuota. Vietinis ang
lų dienraštis "The Montreal 
Daily Star" 20 balandžio ra
šo apie musų ateivius, kaip 
apie laukinius žmones:

"Lavonbutije (in the 
morgue) guli moteriškės A. 
G. lavonas su kulipkos sky
le, kaipo paliudijimu, kaip 
patiko ją mirtis.

"General Hospital’ije guli _______________
Vosilius Kasis, jaunas atei- keti po $1.00 kas diena, tai 

i___- Matot, mažas
šuniukas, o kiek bėdos pri
darė.

Jis da apriejo daug šunų 
ir kačių. Nekurie aprietus 
savo šunis jau užmušė, bet 
kiti da laikosi pririštus, o ki
tų palaidi laksto. Lietuviai 
turėtų apsisaugot, vaikus 
neleist su šunimis žaisti, ant 
rankų nešioti, nes į veidą ga
li įkąsti. Taipgi reikia sau
gotis ir kačių.

MONTREAL, KANADA.
Kruvinos Velykos; 50 sve

timtaučių areštuota.
Ateiviai apvaikščiojo čia

benzinas. Trakmanas palei
do smarkiau ventiliatorius, 
kad ištrauktų durnus. Orą 
pradėjo taip traukti, kad ke
purę nešė nuo galvos. Ug
nis ėmė da smarkiau degti.

Tai viena nelaimė, 
kita. Vieno vengro 
apriejo pagedęs šuo. Pašau
ktas daktaras liepė siųsti 
šunies galvą Philadelphijon 
išegzaminuot. Išegzaminuo
ta ir pripažinta, kad šuo ti
krai pasiutęs. Atėjo gyduo
lės. Vieną dieną čiepijo 3 
kartus, kitą du ir taip ligi 
18-kos dienų. Vienos tik gy
duolės prekiuoja $75.00, o 
dviem daktaram reikia mo-

vis iš Rusijos, kuris nuolat vėl $32.00. 
kosi, nes turi peršautus 
plaučius.

"Policijos nuovadų skie
puose po visą miestą sėdi a- 
pie 50 ateivių ^foreigners).

"Kiekvienoj miesto daliję, 
kur tik gyvena Rusijos atei-

■ viai, yra daug sužeistų žmo
nių su apraišiotomis galvo
mis. nes apvaikščiojo savo 
Velvkas.

”Taip yra visuomet, kas 
metai. Jų Velykos visuomet 
atsižymi didelėmis muštynė
mis. riaušėmis, žmogžudy
stėmis ir mirčia. Velykos 
pas juos yra toks laikas, ka
da po ilgos gavėnios kelia
mos didelės puotos, kurios 
baigiasi beprotiškais pasi
linksminimais, paeinančiais 
nuo pigių gėrimų.”

Gražios tai žinios, ar ne? 
O tai vis tikinčiųjų darbai. 
Laisvi žmonės i šventes ne-

Dabar 
vaiką

PHILADELPHIA, Pa. 
Darbai gerinąs. Katalikų 

Velykos.

džiu sakant, -Detroito kapi
talistai renkasi darbininkus 
kaip arklius ant turgaus. 
Kožnas Packard automobi
lių dirbtuvės darbininkas tu
ri pereiti per kelis daktarus:
1) daktaras nuogą apžiūri.
2) duoda skaityti rašto 20 
pėdų atstu ir jeigu nematai, 
tai darbo negausi. 3) duoda 
kelti, pusti ir mušti tam tik
rą elektros mąšiną ir užra
šinėja viską. Išklausinėja, 
prie kokių organizacijų pri
guli, kokio tikėjimo, prie 
kokios bažnyčios priklausai, 
kokią šeimyną turi, kiek pi
nigų turi ir kur juos laikai, 
ar vedęs ar ne. Duoda dar
bą ir eina į tavo namus tyri
nėti. Jeigu suranda, kad ne
teisingai pasakei, tai pavaro 
iš darbo.

Gegužės 10 dieną atsibus 
laisvamanių prakalbos; kal
bės M. Mockus ant dviejų 
temų: 1) "Ar Dievas sutvė
rė moteriškę,” 2) ”Ar mote
riškė pagimdė Dievą?”

Prakalbos bus C. O. F. sa
lėj, 1448 Chene st., kertėj 
Tromblv st., prasidės 2:30 
po pietų. Įžanga visiems 
dykai.

Butų geistina, kad dau
giau moterų atsilankytų į 
šiais prakalbas, nes šis klau
simas daugiausia jas palie
čia. F. Bedievis.

■
!

PHILADELPHIA, PA. 
Keliaujantis knygynas.
Lietuvių Keliaujantis 

Knygynas čia jau atsistojo 
ant gerų tvirtų kojų. KoL 
neturėjo savo ruimo buvo

Darbai šiuomi laiku biskį ]yg be pamato Bet dabar, 
pasigerino, bet netrūksta ir 
bedarbių.

Velykos perėjo, bet ne vi
siems laimingai. Kaip visa
da, taip ir šįmet katalikai at
sižymėjo.

Štai būrelis katalikų, pa-

. Pašelpinis Kliubas paskyrė 
vieną savo ruimų skaityk
lai, tai žmonės lyg bitės ren
kasi, skaito knygas ir laik
raščius, o kai-kurie nešasi ir 
namo. Sąlygos labai priei
namos nes tik 5% imama už

I

palovi i avelio uc- . cncirinlrn narnos nes uk o./c imama uztiki ir Kristaus prisikėlimo reJ- A1S bažnyčios, susirinko. t - knygos nuo tų, 
—  ------- i” neapvaikš- Pas A. B—ki ir pradėjo vii- / Kn^os nu2taip "linksmai” 
čioia.

Užmuštoji moteris paliko 
4 mėnesių kūdikį. Jos vvras 
sėdi kalėjime už užmušėjis- 
tę. Mat prisirinko pas juos 
svečiu ir begeriant susipyko. 
Šeimininkas atidarė duris ir 
sukomendavo: ”Geriaut iš 
manoauzos!” Bet kad įsi
drąsinę svečiai visai ant to 
nepaisė, tik rėkė ir ūžė, tai 
šeimininkas išsitraukė re
volveri ir pradėjo gązdyt 
svečius šaudymu. Moteris 
užsistojo už svečius, mat bu
vo iaunų "kavalierių.” Vy
ras tuomet šovė savo moteri
škei mlvan ir mirtinai ią su
žeidė. Nuvežta ligonbutin 
ji tuoj mirė. K. K.

kurie nešasi namo. Perkė-

mis. (3) kalbėjo ponas Bar- 
čis. Jis padėkavojo visiems 
tiems veikėjams, kurie tiek 
daug vargo turėjo, pakol sa
vo tikslą atsiekė, tai yra iš- 
siliuosavo iš po juodosios ar
mijos jungo arba airišių ne
tikusios bažnytinės tvarkos. 
Toliaus kalbėjo po keliatą 
žodžių p. Blinstrupis, p. 
Strzineckis ir Kunigas Kan- 
skis (lenkas), šie visi išrei
škė savo simpatijas jaunam 
klebonui ir visiems sve
čiams. J. M. Lankelis.

Padėka Liet. Tautiškam 
Benui.

Širdingai dėkuoju Lietu
viškai Tautiškam Benui ant 
Town of Lake už papuošimą 
pamaldų mano "Primicijos” 
dienoje gražia muzika.

Kun. Bronislovas
Jankauskas.

Dor a
lūs knygyną į minėtą kliubo Į 
ruimą, (322 N. 9th st.) kasi 
nedėldienis knygynas esti j 
atdaras nuo 9 vai. ryto iki 10 

i vai. vakaro. Taip pat jis 
i rado nemaža užuojautą ir iš 
i pusės laikraščių bei knygų 
leidėjų. "Keleivis,” "Lais
vė," "Naujienos,” "Kova," 

j "Šakė,” "Lietuvių Žurna
las,” "Dilgėlės,” ir "Pirmyn" 
netik kad savo laidos knygų 
prisiuntė kaipo auką knygy
nui, bet da pasižadėjo ir lai
kraščius siuntinėti. Senas

gyt savo išdžiuvusias į 
gavėnę gerkles. Bevilginda- 
mi vieną savo "brolį” J. 
J—ką taip "sudorojo," kad 
tas vargšas tik ant rytojaus 
pasijuto betupįs už geleži
nių grotų, su susiūta ir nus
kusta galva. Žinoma, užsi
mokėjęs keliatą dolerių už 
nakvynę žmogelis vėl išėjo 
laisvas.

Tai vis bažnyčios mokslo 
pasekėjai, kur nedėldieniais 
keikiamas "Keleivis” ir kiti 
darbininkiški laikraščiai. 
Daug geriau padarvtų tie, 17.--------. ~.—-------- 1
taip vadinami doros skelbė- y.m.cas ir^ PnsiVnte sa\0: 
jai, kad vieton keikus nau- .^ygycių Leide-
dingus laikraščius, patartų -l3?18 41(Įe^ acil2-:
žmonėms juos užsirašvti, ■ J kun. Miluko vietą tapo

jai, kad vieton keikus nau- išleistų knygučių. Leidė- i

tuomet butų sveikas protas 
ir galvos, ir nereiktų kruvi
nai uždirbtus centus, atiduo
ti policijai. Vargšas.

MIL5VAUKEE, WIS. 
Negražus lietuvių darbai. 
Lietuvių čionai nėra daug, 

bet ir iš tų pačių atsiranda 
labai tamsių žmonių. Pas 
tūlą P. R. po No. 632-14th st. 
atėio į svečius J. K. su savo 
žmona ir 11 mėnesių vaiku 
praeleisti linksmai laiką. 
Svečiai ”užfundijo” alaus du 
ar tris baksus, kelias bon- 
kas degtinės ir pradėio ger
ti. Kada iau gerai isikaušė, 
anie 10 vai. vak. parėjo bur- 
dmgierius V. Margevič, ku
ris buvo buvęs metus pas k. 
ant burdo. Taigi ponia K. 
tuoi pradėjo lysti prie jo ir 
kumsčia grūmoti, kam jis 

mvH merginą V. L. ir vaikš- 
č;om su ja po teatrus. Ir 
labai iniršus norėio duot 
jam kumščių i aki. bet nepa
taiko- kumščių nuėio pro ša
lį. ;«mušė duru stiklą ir sa
vo mažam vaikui sumušė no
gi bud kraujas bėgo. Tai 
tąin o^rvena. tamsus musų 
žmnnod- laikraščiu neskaito, 
i gp^ialidhi prakalbas nesi- 
JnnVn vmk’U klimSČia ir tuš
tino bnnlrjig.

Bnrboi nas mus eina silp- eiti: pradeda daugiau prii
msi kodnrbiu vra daug. Ba- minėti darbininkų į dirbtu- 
JpndJzin 151 sudtreikavo alaus 
vožsioi ir bačkmė unija nas 
Pj»b«<- Rrewin<y Co. dėlto, 
kad bodas norėio išvaryti 
vipna darbininką. Streikas 
tesės dieną ar dvi. ž^tvs.

atkeltas kun. Širvidis.
J. Vaza.

Čia paminėsiu vieną atsi- sėsi lyg lapės buodega apie 
tikimą, kur musų žmoneliai 
atsižymėjo savo tamsumu. 
Keliatas apšviestesnių drau- 

’gų sumanė sutverti lavini- 
Įmosi bei teatrališką kuope
lę, nes yra jaunų vaikinų ir 
merginų, kurie noriai tam 

į tam pritaria. Reikėjo tik su- 
siorganizuot ir gaut vietą su- 

| sirinkimams. Paprastuose 
namuose neparanku, bet ir 
to dar negalima gauti. Taigi 
nutarta prašyti A. P. L. A. 
4-tos kuopos kliubo namo, 
kuris šiokiomis dienomis vi
sados būna tuščias, tiktai 
nedėliomis tenai susirenka 
”blaivybę” platinti. Būda
mi visi nariais minėtos drau
gystės, manėme, kad su mie
lu noru bus duota mums vie
ta. Bet 19 d. balandžio buvo 
susirinkimas ir kada tas į- 
nešta,.pakilo baisus triukš
mas; musų tamsunėliai pra
dėjo rėkti: nereikia jokių 
mums mokslų, nė teatrų, nes 
męs ir taip jau gana daug 
žiome, ir neleisime visai į 
kliubą, nes policija pamačius 
su merginomis ar moteri
mis suareštuos mus visus ir 
namą uždarys. Norėta pa- 

: aiškinti jiems, kad jie klys
ta, bet jokių paaiškinimų ne
klausė, tiktai rėkė kaip levai, 
kad nereikia.

Paskui paaiškėjo, kad tie 
tamsunėliai per porą savai
čių pirm to organizavosi vai- 

i kščiodami po karčiamas, ar- 
; ba namuose prie bačkutės 
(prisikalbinėjo vienas kitą, 
j kad tiktai užkenkus šiam už- 
: manymui. Ir jiems pavyko 
paimti viršų. Svetainės ne
davė. Kada vienas iš draugų 
pasakė, kad jus užgindami 
apšvietą, laužot konstituci
ją, nes konstitucija liepia 
platinti apšvietą, tai musų 
tamsunėliai atsiliepė, kad 
tiktai vieniems vyrams ap- parapijų pinigais, 

nu negalima leist į kliubo na- mis°l kaip jie vardan dievo 
mą (mat merginos negeria).

Pirmininkas taip pat buvo 
priešingas ir drauge agita- 

Ivo, kad tiktai suardžius tų 
kelių narių pradėtą apšvie- 
tos darbą. J. Teisybė.

Po tam buvo prakalbos. 
Kalbėjo A. Smith ant temos 
"Krikščionybė ir socijaliz- 
mąs.” Publikos buvo pilna 
svetainė ir klausėsi atidžiai. 
Čia buvo išversta krikščio
nybės viduramžių darbeliai: 
inkvizicija, križiokų karės ir 
abelnos karės laiminamos 
kunigų. "Ir dabar, jeigu jie 
turėtų galybę, degintų mus 
ant laužo,” sakė kalbėtojas. 
Nurodinėjo, kad religija yra 
nieks daugiau, kaip tik prie
tarai. Ant galo ir tie patįs 
katalikai ėmė plot rankomis.

Jaunas socijalistas.

moteris. Tūliems pasisakė, 
kad buvęs net ir karėj rusų 
su japonais, i čia atvažiavęs 
dėl sveikatos, nes turįs koki 
ten reumatizmą. Ant ryto
jaus buvo skaitlingas kliubo 
ir L. S. S. 39 kp. protesto mi
tingas. Ateina ir čia kunigu
žis. Užbaigus savo reika
lus, prasidėjo diskusijos dėl 
to netikėto svečio. Pirma 
leista kalbėti kunigužiui, ku
ris ir pradėjo sekančiais ver- 
ksminvais žodžiais:
"Mieli broliai! Aš atvažia
vau dėl sveikatos, broliai. 
Gal jus manysite, kad aš to- 
kis ir tokis, bet aš turiu pa
liudijimą nuo vyskupų, iš 
Lietuvos vieną ir du iš Illino- 
jaus vyskupo. Lietuvos ne
skaitysiu, ba jis surašytas 
lotiniškai, tai jus nesupra
sit.” Perskaitęs sako: "Jei 
jus sutiksit, tai nueisime čia 
pas vyskupą ir jis, beabejo- 
nės, priims, o aš tarnausiu 
dėl jūsų širdingai, už ką man 
kiek atlyginsit. Aš, broliai, kaip buvo atimta iš lietuvių 
Lietuvoj buvau, bet ant sve- spauda. Paskui nurodinė- 
timo pasporto ilgai negalė- jo, kaip ją iškovojo.^ Tik, ži- 
jau būt. Aš čia atvažiavau 
dėl sveikatos *r prie jus 
glaudžiuosi, broliai (šluosto
si ašaras ir sėda).” Tvarkos 
vedėjas klausia, ką manote 
apie tai. Tik du atsirado, ką 
pasakė: "Va, būt gerai, kad 
turėtume savo kunigą, tada
ir lietuviai pradėtų apsigy- cijalistų redaktorius, kad tie 
vent vienoj vietoj” (dėl muš- nepriklauso prie laikrašti- 
tynių). Bet iš. kitos kusės ninku susivienijimo. Taipgi 

laisva- davė redaktoriams pamoks
lą, kad neužsipuldinėtų ant 
ypatų ir netalpintų šmeiži
mų į laikraščius. Tas labai 
gerai.

Bet nuo savęs norėčiau 
- — paklausti d-ro šliupo, ko-
Buvo jam iriuose laikraščiuose tilpda

vo: ”benkartai," ”išperos,” 
”rujos,” ”paleistuviai,” ”va- 

——— ..——-—. - —— —j- , p kl pi j pxxxi^c*io, nedoras giliai" ir kitoniški "gražus" 
svietą, bet moterų ir mergi-j jy gyvenimas su gaspadinė- žodeliai?

_ -,. . .„ m , _ 1 Antras kalbėjo tautiečių
daro sau bizni is vargšų be- »šu|as- p. j. 0. Sirvydas, šis 

vyrukas, matyti, tik ir tinka 
"Vienybę Lietuvninkų" 

socijalistus šmeižti "vagi
liais.” Kalbėjo vargšas, kal
bėjo ir galų gale išėjo zero. 
O kitus kalbėtojus jis mėgs
ta savo "Vienybėj L.” "kri
tikuok”

Oi, tas musų "brolis” Sir
vydas ! Gaila, kad tik publi
ką vargina! Žmonių buvo ir 
taip mažai, bet pradėjus kal
bėti musų "broliui” Sirvy
dui, pasiliko tik apie 20 ypa
tų.

BROOKLYN, N. Y. . 
Tautiečių prakalbos.

Bal. 22 d. tautiškame na
me atsibuvo prakalbos, ku
rias parengė T. M. D. 3-čia 
kuopa, paminėjimui 10 metų 
nuo atgavimo lietuvių spau
dos.

Pirmas kalbėjo d-ras J. 
Šliupas. Iškarto aiškino,

noma, čia buvo apsilenkta su 
teisybe. Besiklausant d-ro 
Šliupo aiškinimo atrodo, lyg 
kad butų tik vieni patriotai 
už spaudą kovoję. Apie so- 
cijaldemokratų darbus dak
taras nė neužsiminė.

Ant galo pradėjo barti so-

tynių). ]
stojo socijalistai ir 1 
maniai. Socijalistai ir las- 
vamaniai pirm diskusijų at
sinešė prie jo prielankiai, ta
tai jam šrodė "good busi- 
ness.” Bet dabar jis išgirdo, 
ko negirdėjo, rasit visame 
savo gyvenime. P 
nurodyta visi kunigėlių dar
bai: kaip tai pabėgimai su

MILWAUKEE, WIS. 
Pamokslas apie Jurgį.

Teko man nueiti į lietuvių 
bažnyčią, kada buvo apvaik
ščiojama švento Jurgio, gy
vulių patrono šventė. Aš 

Į jau buvau nebuvęs kelis me
tus bažnyčioj, taigi ką aš čia 
girdėjau, tai sarmata ir ra
šyti. Kun. Š—kus pradėjo 
sakyti pamokslą apie šv. Ju- 

: rgį, buk Jurgis buvęs karei- 
(vis ir tai vyresnis už kitus. 
(Graikijos karalius pradėjo 
l tuomet persekioti katalikų 
Į tikėjimą. Jurgis buvo paži
nęs katalikų tikėjimo nau
dą, todėl pradėjo užstoti už 
krikščionių "vierą.” Kara
lius tada liepė tarnams duo-

Iti Jurgiui biauriausių nuo
dų, kad jis tuojaus numirtų, 
ką tie ir padarė. Atnešė 
Jurgiui pritaisę didelę tau
rę nuodų ir padavė Jurgiui. 
Bet Jurgis tik dėjo kryžių 
ranka per taurę ir išgėrė 
nuodus, ir nieko neatjautė, 
taip kaip kad butų kokį pie
ną išgėręs.

Taigi, Jurgis buvo karei
vis, be jokio išsišventinimo, 
ir tokius "stebuklus" pada
rė, o kunigas yra pašventin
tas ir gali visas maudytis 
šventam vandenij, o vienok 
jokių stebuklų neparodo sa
vo parapijonams.

Da kiti Jurgio stebuklai: 
Vienam ūkininkui sykį ge
gužės mėnesije, kada reikėjo 
laukus arti, pastipo jautis ir 
tas žmogus nežinojo ką be-, 
daryti. Atsiminė, kad yra 
toks Jurgis, ką viską gali. 
Eina jis pas Jurgį ir prane
ša apie savo nelaimę. Jurgis 
pasimeldė ir sako: "žmogau, 
eik namo ir tavo jautis bus 
gyvas." žmogus parėjo ir 
rado jautį sveiką.

Ir kunigas nesigėdi tokias 
kvailystes pasakot žmo-

*

ja tarp darbininkų neapy
kanta ir surengia muštynes 
(Detroite, Chicagoj ir kt.), 
kaip jie nepildo Kristaus 
prisakvmo mylėk artimą, 
kaip jie skelbia 5-tą prisa
kymą neužmušk, o tuo tar
pu patįs eina ant karės, šau
do į penktą prisakymą, dur-

LOS ANGELES, CAL.
Lietuviai mano statyti sau 
svetainę. Kunigas "pirtij." 

Bal. 18 d. buvo balius, ku- tuvh ’ duria irtimą, o dabar
. ri parengė L. S. S. 39 kp. Ba- čia atkeliavę non spaviedo- 
lius matomai bus pralaimė- ti musų tyras sirdis, kurios 

i tas dėl dviejų priežasčių: iš- vienos žmogžudystės ant 
tiko gaisras svetainėj trimi ,saj^s neJąuca-. Nurodyta, 
dienom prieš balių ir tą pa- “ 
čią dieną buvo surengę ba
lių lenkai; tad nė tie, nė tie 
neturėjo perdaug publikos. 
Kuopa da mokinasi "Gyvieji 
Nabašninkai" ir žada neuz- 

x_____  ilgo statyt; tik neparanku,
: žmonėms, kurie ateina, kad kad prasidėjo karščiai iki 90 
išgirsti pamokinimo žodį.. laipsnių. 
Vietoj griauti prietarus, ku-1 
nigas juos tvirtina; vietoje vien su Liet. LaisvėsPašelpi- 
šviesti tamsius musų žmone-, niu kliubu pasiuntė prezi- 
lius, kunigas da daugiau dentui Wilsonui protestą 
juos tamsina, pasakodamas prieš Burnetto bilių. 
jiems nebūtus daiktus. Ar] Kliubas rengia balių ant 
reikia tad stebėtis, kad pri- 9 gegužės. Kliubas čia irgi 
siklausęs musų bažnyčiose darbuojasi: turi pusėtiną sa- 

pamokslų žmogus kartais Vo knygvną ir arti $1,000 be
eina jieškot "velnio” nusi- ’-------

j pirkt. Ir visokiems apgavi
kams tarp tokių musų žmo
nelių tikra rugiapiutė. (Tik
ra tiesa. Da nelabai senai 
atvažiaėęs į Bostoną tokis 
tamsus katalikas užmokėjo 

i vienam apgavikui $40.00 už 
("velnią.” Red.) Jei stebuk
lai yra galimi, tai kodėl kun. 
Š—kus pats jų neparodo? 
Jeigu jau jis negali to pada
ryt, ką Jurgis, tai tegul nors 
pastipusį katiną atgaivina, 
o męs tuomet visi jam įtikė
sim. V. G.

i

CHICAGO. ILL.
Bal. 19-tą d. š. m.

To\vn of Lake buvo didelė 
iškilmė šv. Petro Apš. baž- 
nyčio: buvo laikomos pirmos 
mišios kun. Bronislovo Jan- 

; New 
Yorko arcivyskupui R. K.

i Timotejui, jam pamaldas 
laikant asistavo trįs lenkų 
kunigai. Į bažnyčią žmonių 
pribuvo virš tūkstančio. Lai
ke mišių puikiai griežė ant 
galerijos Lietuviškas Tauti
škas Benas iš Town of Lake; 
taip gi ir choras, nors nes
kaitlingas, bet pusėtinai jau 
pasilavinęs ir gana gražiai 
sugiedojo laike ceremonijų. 
Pabaigoje buvo parengta 

dainavo draugiška puota arba pietus,1 
_ . ! kur dalyvavo virš pusės šim-

> su-

ant
CHICAGO, ILL. 

Vakaras.
Balandžio 19 d. L.

VIII Rajono Dramatiškas kiiusko.“ Dalyvaujant
Ratelis turėjo paskutini šio - - - - -
sezono vakarą. Statė sceno
je "Milijonai Vandenije.”

Veikalas sulošta puikiai. 
Apgailėtina, kad lietuviško
ji visuomenė pradėjo nesi
lankyti ant perstatymų. Ir 
šiam vakarėlije svečių buvo 
labai mažai. Gal priežastis 
tame, kad visose aplinkinė
se svetainėse buvo vakarai, 
prie to ir negražus oras 
daug sulaikė.

Po perstatymo 
chorai: _

L. S. S. 81 kuopos, Lais- į0 ypatų. Pietus buvo 
vos Jaunuomenės ir Chica- ,rengti parapijos komiteto, 
gos Lietuvių Socijalistų vy- visi svečiai gražiai linksmi- 

nosį. Laike pietų buvo ir 
I prakalbos. Čia paminėsiu 
i kalbėtojų vardus: (1) kalbė- 
1 jo vietinis jaunasis klebonas 
Br. Yankauskas. Išreiškė di
dele simpatiją ir dėkingumą maža ir apsišvietusių lietu- 
visiems svečiams, o labiausia viu, bet didesnė dalis, tai to- 
komitetui, kuris dėl jo tiek kię tamsunai, trivirviai. ku- 
daug dirbo. (2) kalbėjo adv. 
Bračiulis, nurodvdamas šios 
bažnvčios reikalingumą ir nraVidžia ii karčiamose, o 
naudingumą, rišdams ją su nedėirHeniais — 
visom tautiškom draugvs- Tr negana, ką natis nesirupi- 
tėm bei tautiškomis kapinė- na. bet da ir tiems kliudo.

19 d. bal. L. S. S. 39 kp. iš-

S. S.

Idė.rų choras.

DETROIT, MICH.
Kapitalistai egzaminuoja 

darbininkus.
Darbai jau pradėjo geriau

ves. ant gatvių, ant farmų. 
Bet darbininkų yra labai 
daug privažiavusių iš kitur, 
tai renkasi daugiausia svei
kus. drutus vvrus, kožną 
daktarai iščiupinėja. Žo-

Kliubas rengia balių ant

kad kunigai nesirūpina žmo
nių dusių išganymu, tik sa
vo kišeniaus pripildymu. 
Kiekvienas kunigas tūkstan
čiais apsikrovęs (ir tas pats 
J. Malinauskas tūliems pasi- 
gvrė. kad jis galis lotą nu
pirkti ir duoti $2,000 ant pa- 
statvmo bažnvčios). J. Sta- 
nelis paklausė, ar nežino ku
nigas. kur dingo kun. Jukne
vičius iš Newarko? Čia ku- 
nigužis tik lupą kramto ir 
įuosta i špiktumo. Nurody
ta jam ir daugiau katalikų 
dvasiškuos darbelių, kaip va 
bvlos su vyskupais ir t.t.

Bedalis Vaclovas.

CHELSEA, MASS. 
Prakalbos.

Lietuviai ir čia pradeda 
judėti. Nesenai susitvėrė 
pašelpinė Lietuvos Sūnų 
D-ja, kuri 26 balandžio buvo 
parengus jau ir prakalbas, 
kad ir moteris paagitavus 

prisidėti prie d-jos. Žmonių 
prisirinko daug. Kalbėjo p. 
Bagočius apie lietuvių tau
tos istoriją. Prie draugijos 
prisirašė 14 merginų ir 3 vy
rai. Po prakalbai Ona Viš- 

' niauskiutė iš So. Bostono
A. Smith nurodinėjo kuni- gražiai padeklemavo. Pas- 

gužiui, kaip jie yra silpni kui p. Bagočius kalbėjo apie 
prieš teoriją ir praktiną ma- karę su Meksika. Žmonės 
. i , • -------- ? buvo labai užganėdinti.

Darbai čia eina prastai.
K. V.

PITTSBURG, PA.
Šitame mieste randasi ne-

rie turėdami liuoso laiko 
nesitveria už anšvietos, bet

kliubuose.

pitalo. Dabar nutarė pirk
ti lotą ir statyt savo svetai
ne. Už tai reikia jį pagirti. 
Jei tik kliubas pradės vyg- 
dvti gvveniman savo nutari
mą, tai socijalistai ir neatsi
liks kliubui nepadėję.

Šiomis dienomis čion pri
buvo lietuviškas Romos a- 
gentas. tūlas kunigužis J. 
Malinauskas. Pribuvęs tuoj 
surado kliubo sekretorių ir 
norėio, kad tas tuoi iam su
šauktu ekstra susirinkimą. 
Sekr. atsakė to negalįs nuda
ryti, nes konstitucija nelei
džia. Patarė iam laukti pa- 
nrasto susirinkimo. Tuomet 
Vmuoružis buvo nuvėies na.- 
rvrrrdrnn'ka. tas iam patarė 
•>fp?t j T, R. S. 39 kn. bab’u. 
To? tnr? išlralba, girdi gali 
kręint?s ir nrie iu.

Tr kunigužis atsilankė ant 
baliaus su atsukta į gerąją 
buco nnvVnldo. bet anie savo 
rriori «n'*iia1isi’nTBg jig nie- varstas i ožio raga. kad na- 
ko nonran-nirrnpio. fi’k ma’- išsmešdino laukan.

terijalizmo, koki jų supuvę 
argumentai, kad jie negali | 
prinarodyti virš gamtiškos 
galybės. Jau tūli laikraščiai 
net pasiūlė tūkstančius už 
prirodymą, o vienok jie tyli, 
it į žemes sulindę. Jie drįs
ta tik rėkaut ir šmeižti už 
akių, bet kuomet jiems rei
kia stot i viešas disKUsijas, 
jie visados bėga, kaip nuo 
ugnies. Girdi, aš norėčiau, 
kad kunigas stotų į diskusi- 
ias nrieš darvinizmo teoriją, 
bet iš kalno spėju, kad nes
tos. Kunigužis sušuko: ”Tu 
h o r) i o vi s. tu baisus bedie- 
ric”” J. Karvelis natėmi- 
io: "Matot, gerbiamieji, iau 
dabar iis užsipuola ant tei- 
rinoii žodžiu, o kas butu, iei 
ii d butu na ra ni jos kunigu?” 
čia snnžė delnai.

Tr ta’"n kunigužis buvo sū

JERSEY CITY, N. J. 
Nauja moterų draugija.
L. S. S. 59-ta kuopa buvo 

surengus čia prakalbas 26 
balandžio, kad sutverus ko
kią nors pirmeivių moterų 
draugiją. Kalbėjo drgg. J. 
Jukelis ir M. Račiutė-Her- 
man. kurie nurodė, kaip to
kia draugija reikalinga. Pri
sirašė iš pradžios 20 moterų. 
Vvral sumelė ioms $6.00 dėl 
pradžios. Pakol pramoks 
vesti draueriios ir susirinki
mu tvarka, joms ketina pa
gelbėti moteris iš New Yor
ko ir Brooklvno. o taipgi ir 
vietos socijalistų kuopos na
riai.

T,ai gvvuoia moterų drau
gia! D. Pilka.



— Ale jis nebus katalikas.
— O kas jis bus?... Na, pa

sakyk, kas jis bus?... Pro- 
testonas? Budistas?

— Palauk, vaike, aš eisiu 
paklaust kunigo.

Patriotizmas.

Kare prieš karę

pač jei prie to da yra geras 
bubnas, o jei da su koja ge- 

| rai pritari, o jei da uždai
nuoji, tai bracia taip ir trau
kia tave šokti. Jes, vaike, j 
armonika yra geriausia mu
zika.

— Turbut tik tenai, kurt 
torielkas daužo.

— Kaip sau nori, Maike, 
bet kuomi tu manai palinks
mint svečius?

— Svečių pas mane nebus, 
i tėve.

— Vienas, vaike, neapsi- 
vesi.

— Tai apsivesiu su mergi
na.

— Bet prie to reikia pa-

—Pasakyk, Maike, kodėl 
tu neaugi?

— Todėl, kad mažam ge
riau.

— Nausa. Mažo vyro mer
gos nemyli. O tau, Maike 
butų jau laikas apsiženyt.

— Apie tai, tėve, nesirū
pink. Kaip ateis laikas, aš 
apsivesiu.

— Ale aš norėčiau, kad tu 
apsiženytum pakol aš gyvas. 
Aš noriu ant tavo veseilės iš
sigert, Maike.

— Jei mano vestuvės ka
da nors ir bus, tai ant jų ne
bus jokių gėrimų.

—Kaip tai, vaike, nebus 
jokių gėrimų? Kibą tu prie 
blaivininkų sasaidės prisira- brolių, pamergių, svoto ir tt. 
šei? Bet aš tau pasakysiu, 
kad musų konstitucija išsi
gert visai nedraudžia. Aną 
dieną pats prezidentas įnešė, 
kad ant kito mitingo paimi 
bačkutę.

— Ne. tėve, aš prie tokių 
"blaivininkų," kaip jus, ku
rie gerdami nori išnaikint 
svaiginančius gėrimus, visai 
nepriguliu ir todėl ant mano 
vestuvių gėrimų visai nebus.

— Tai kas man iš tokių ve- jau palieki ženotas ir polic-
x------ 3 nepasi- manas negali tavęs suareš-

to- tuot?
— Tėve, kažin, ar tu čia 

neklysti? Juk tu šliubą 
mei bažnyčioj, ar ne?

— Šiur. vaike.
— O kiek sykių buvai•Z 

reštuotas?
— Taip vaike. pereitoj 

į savaitėj mane areštavo už 
tai, kad įlindęs į Brauno viš- 
tinyčią norėjau pernakvot, 

j Suėmė ir reikėjo 6 dienas 
sėdėti, sako, vištas norėjai 

įišvogt. Ir nors tu čia bažy- 
kis, niekas tau netikės, kad 
tu nekaltas. Bet tas, vaike, 
nerokundoj. Už apsiženiji- 
mą manęs ne areštavo da nė 
karto. O pabandyk be šliu- 

’ ibo gyvent su merga — tuo
jaus tave paims.

— Bet ar žinai, tėve, kad 
jei kunigas duos šliubą be 
valdžios leidimo, tai tave 
taip pat areštuos? Areštuos 
netik tave, bet ir kunigą.

— Bet už tai reikia gauti 
iš valdžios laisnį.

— Tai visgi pasirodo, kad 
prie apsivedimo ne šliubas 
turi svarbą, bet valdžios lei- 

Už ką tad kunigui

— Tėve, tu kalbi apie to
kias vestuves, kokias kelia 
tamsus tavo parapijonai. Tu 
žinai, kad aš taip nedarysiu.

— Tai kunigas neduos tau 
šliubo?

— O ką reiškia šliubas?
— Tai reiškia, kad kuni

gas suriša tau rankas su 
mergina, užmauna jums žie
dus. o tu užmoki jam už tai 
15 ar 20 dolerių ir tuomet

stuvių, jei žmogus 
gersi? Neišsigėrus ir 
rielkos nesumuši.

— O kam torielkas mušti?
— Tai va, kam? Taip rei

kia!
— Kodėl reikia?
— Kibą tu nežinai, kad 

per veseiles visur torielkas 
daužo?

— Aš girdėjau, kad kar
tais per vestuves ir galvas 
susidaužo, bet tai da nereiš
kia, kad taip reikia. Tai gir
tų darbas, tėve. Bet pas 
mane to nebus.

— Ak tas, tai tavo biznis, 
Maike, vienok aš tau duo
čiau gerą rodą: jei gyveni 
tarp žmonių, tai ir daryk, 
kaip žmogus.

— Ką norėjai tuomi pasa
kyt. tėve?

— Aš norėjau tau pasaky
ti, kad jei kelsi vestuves,
tai kelk jas taip, kaip visi 
žmonės daro: paimk bent 18 
bačkučių alaus, bent 12 tu
zinų torielkų, susikviesk vi
sus savo pažistamus ir tegul 
pasilinksmina katalikiškai. 
Muzikantų gali nesamdyt. 
aš galėsiu ateit su armonika, dimas. Už ką tad kunigui 
Reikia daryt, Maike, taip, mokėt $20? Juk jis čia nie
kad nebųtu sarmato:

ė-

a

ko neprideda, tik paliudija, 
kad tokia ir tokia pora suti- 

ervventi. O tą gali pada
vėjas už $1.00. 
tad nueiti pas 

Mokėti 
nist kit 

t’

Prasidėjus karei su Mek
sika, visi Amerikos socija
listai pakėlė protestą prieš 
organizuotą žmonių skerdi
mą.

Los Angeles socijalistai 
sušaukė nedėlioj milžinišką 
susirinkimą, kad užprotes
tavus prieš žudymą nieku 
mums neprasikaltusių Mek
sikos darbininkų. Išsiunti
nėta telegramos ir Europos 
darbininkų organizacijoms, 
kad ir jie pakeltų protestą. 
Ant abiejų žemės puskamuo- 
lių darbininkai turi sukilti 
prieš kapitalistų rengiamą 
kraujo praliejimą. Centra- 
liškam socijalistų partijos 
sekretoriui W. Lanfersiekui 
nusiųsta šitokia telegrama:

Karė—kapitalistų su
manymas.

"Californijos socijalistai 
reikalauja, kad visoj Euro
poj ir Amerikoj butų rengia
mi priešais karę mitingai ir 
keliami protestai. Kapita
listai vienijasi, kad priver
tus valdžią Įsikišti • Meksi- 
kon. Darbininkai turi atsi
sakyt mokėt tos karės lėšas 
Kaip krauju, taip ir pinigais. 
Tegul darbininkai atsisako 
keršyti Huertai už vėliavos 
Įžeidimą, pakol toji vėliava 
bus niekinama pačių Ameri
kos konstebelių ginant kapi
talistų reikalus.”

bačkų 
ir ari 
didžia

i

age- 
o v-

/. armom
<os nėra,

kelsiu
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. tėve, kalbi, 
lietuvių tėvų gali 
aikas?

Kapitalistai daugiau Įžei
džia savo šalies garbę, negu 

Huerta.
Toliaus susirinkimas pri

ėmė protesto rezoliuciją, ku
rią drg. Vheeler pirma bu
vo Įnešęs Los Angeles mies- 

j to tarybom Rezoliucija 
skamba šitaip:

Kadangi pasirodo, 
musų šalis randasi ant slen- 

; ksčio karės su Meksika.
Kadangi pasirodo, jog tos 

karės priežastimi, kaip laik
raščiai tvirtina, yra vien tik 
taip vadinamos musų garbės 
Įžeidimas dėl suėmimo kelių 
jūreivių Tampico uoste; bet

Kadangi Amerikos pilie
čiai kur-kas aršiau yra kapi- ■ 
talistų žeidžiami kovoj su 
darbininkais musų pačių ša- 
lije;

Kadangi 82 metų amžiaus 
moteris, žinoma kaipo Moti
na Jonės, da iki vakar die
nai buvo laikoma baisiam 
kalėjime Walsenburge, Co- 
lo., kaipo kariškoji belaisvė, 
o panašus suėmimas Ameri
kos jūreivių Meksikos uoste 
Tampico tapo pripažintas vi
sos šalies Įžeidimu ir tuojaus 
pareikalauta, kad Meksika 
už tai atsiprašytų, iššauda
ma prieš Amerikos vėliavą 
21 kartą iš kanuolių. kas 
kvepia da baroniškais lai
kais ir neturi jau nieko ben
dro su augštesne išminčia ir 
žmoniškumu,

Todėl męs pripažįstam, 
kad karei dėl tos priežasties, 
dėl kurios dabar agituoja 
Washingtono diplomatai, 
reikia būtinai priešinties; 
bet ir kiekvieną karę męs pa- 
smerkiam, nes gerai žinom, 
kad tie. kurie už karę agi
tuoja ir kurie ją- pagimdo, 

i karę niekad neina.
aus męs nutarėm, kad 

ei jos bu
rtu Vals-

vau- 
natoc

jog

tarpu 1
Dievo 
mušk,”

ialfstai
žodžiu, jie ap- 
rie karę. Tuo- 

unigai, kurie skelbia 
prisakymą ”neuž 

tyli, kaip oisteriai.

ir tvirtina, kad visai tautai 
i bus geriau, kada Raulas su 
Kaziu atsigers f 
karčemoj alaus. Tai yra į- 
žeidimas tautos — valkioji
mas jos vardo po karčemas.

Mano nuomonė tokia: 
žmogus turi eiti pirkti tenai, 
kur jis gauna geresnį tavorą 
ir pigiau. Jeigu pas lietuvį 
tokios pat pančekos 12c., o 
pas žydą — 15c., tai tuomet 
geriau pirkt pas lietuvį; bet 
jei pas žydą pigiau, tai tuo
met geriau pirkti pas žydą.

Da reikia paminėti juo
kingą musų patriotų preten- 
siją, kad visas pasaulis ati
duotų lietuviams garbę, ar
ba naivų jų šukavimą: "Lie
tuviai, pasirodykim svetim
taučiams !” Sakytum, lietu
viai yra kokie viršgamtiški, 
nepaprasti sutvėrimai, ko
kių svetimtaučiai da nėra 
matę. Tuščias ir kvailas pa
sididžiavimas.

Žinoma, yra ir gerų darbų 
musų tautininkų atliktų. Da- 
leiskim, steigimas knygynų, 
platinimas apšvietos — tai 
pagirtini darbai. Aš čia 
stengiaus nurodyt tik silp
nas jų puses.

P. A. Jančauskas.

Taigi, galima pasakyt, 
kad tie tūzai sapnuodami a- 
pde paliuosavimą Lietuvos 
dabar seiles varvina tik dėl 
baznio, o kad įvykdinimui sa
vo svajonių reikės statyt pa- 
vojun savo kailį, o jie bi
jos išsižadėti savo turtų, 
nes kartais gali nepasiek
ti busimojo rojaus, todėl jie 
visokiais budais traukia ”mu 

ižikus” savan būrin. Reikia 
kelt patriotizmą liaudije iš 
anksto. O kada ateis laikas 
kovos, tegul "mužkai” kovo
ja už savo tėvynę, o musų 
biznieriai iš to pasinaudos. 
Jie dabar savo prakalbose 
tankiai vis mėgsta kalbėti a- 
pie Vytautą, Keistuti ir ki
tus Lietuvos kunigaiščius, 
kaip jų vedami lietuviai nar
siai mušėsi už savo žemę. Ir 
kokia tai garbė yra muštis 
už liuosybę.

Dabar iš viso augščiau pa
sakyto matome, kad tautiš
kų agitatorių tikslas yra to
kis: "Jus nuskinkit obuolį, o 
męs ji suvalgysim,” kas rei
škia. paliuosuokit Lietuvą, 
suteikit jai savivaldą, liekit 
kraują už tai, o męs vaisius 
surinksime.

Gal ne viens pamislys, kad 
aš užganėdintas dabarti
niu Lietuvos apverktinu pa- 

: dėjimu ir esu priešingas pa- 
liuosavimui? Visai ne! Vi
sas svietas turi pasiliuosuot 

■ iš dabartinių kraugerių 
priespaudos. Lietuva taipgi 
turi būt laisva. Bet męs ži-1 
nome, kad kiekvienas lašas 
kraujo yra brangesnis uz I 
maišą aukso, tai kaip turi 
būti brangios upės išlieto 
kraujo? O matant, kad tas 
kraujas yra liejamas veltui 
ar galima tylėt? Męs turi-, 
me daug tokių pavyzdžių. 
Ar gi Suvienytų Valstijų j 
žmonės liedami upėmis į 
kraują pasiliuosavimui iš po 
despotizmo, pasiliuosavo iš 
jo? Ne! Pasiliuosavo tik 
buržuazija, kuri galima sa-Į 
kvt, mažai prie tos kovos 
prisidėjo, bet dabar renka 
jos vaisius. O darbininkų 
milijonai kaip kentėjo, taip: 
ir kenčia badą ir skurdą. O | 
Portugalijoj ar ne tas pats? 
o Francuzijoj?

Taigi matome, kad upės 
išlieto darbininkų kraujo, 
kalnai subudavoti jų kau
lais, jiems nė_ truputį laimės 
nesuteikė: < 
giai pirkdami sau liuosybę ir j 
laimę, nupirko ją tik 
kraugeriams.

Męs dabar matome augs-; nio rajono fabrikų inspek- 
čiausį tikslą tautiečių. Męs’4-—««« 
matome, kad patriotizmas y- 
ra darbininkų luomai pavo
jingas. Tai mums parodo ir 
Rusijos patriotų darbeliai: 
žydų ir kitų tautų persekio

jimai, nes žydai daro dau
giausia konkurencijos rusų 
biznieriams, tai reikia juos 

! skerst. Ir čia panaudojamas 
patriotizmas: viena tauta

•siundoma prieš kitą. Musų 
patriotai irgi baisiai neken
čia žydų. O ar ne tą patį 
matome lenkų patriotų-en- 

:dėkų darbuose? O kiek gal 
būt daugiau dar pavyzdžių?

Tautininkai kiek galėda
mi gaudo darbininkus į savo 
tinklus, užmauna jiems aki
nius, per kuriuos matyt tik 
Vytautas, Gediminas ir kiti 
"didvyriai.” Ir tamsus žmo
nės. nieko daugiau nematy- 

i patriotizmo 
karštije. Kiekvienas tau- 

; "lietuviai 
pas savąjį” atneša vis nau-. 
dą. Nes jei jis turi bizni ir 
šauks pusę valandos, tai be

Šiame straipsnelij aš tu
riu naierį aiškinti ne patrio
tizmo pamatą bei jo reika
lingumą, tik noriu nurodyti, 
ką jis suteikia darbininkų 
luomui ir kas po juo slepia
si.

Kiek istorija mums paro
do, patriotizmas visuomet' 
apsireiškia meilėj tėvynės, i 
neapykantoj kitų tautų kai
po savo priešų, vienok ne- ! 
kuomet nesirūpina savo tau-: 
tiečių gerbūviu. Viešpatau- j 

Į jantieji luomai visuomet žiu
ri. kad tik jiems butų gerai, j 
o kas dedasi su valdomai-- 

I siais. jiems niekad nerūpėjo 
ir nerupi. Kad praplatinus, 
savo viešpatavimą, kad pri- 

Įsiplėšus daugiau turtų, val
donai visuomet stengiasi su
kurstyti žmonėse patriotiš-Į 
kus jausmus, o paskui siun
čia juos Į karę ir tie mušasi 
"už savo tėvynę,” žūva pa
tis ir žudo kitus, o valdonai : 
iš to naudojasi. Ir tai vadi
nasi patriotizmu.

Kiek žmonių žuvo vardan 
patriotizmo bei kapitalizmo 
naudai, sunku ir numanyti: 
ne keli tūkstančiai ir ne mili
jonas. O atkreipkime domą 
kokių luomų daugiau žuvo, 
ar valdančiųjų, ar valdomų
jų? Kiekvienas žino, kad 
valdomųjų 
nių. Tie, ką šaukia už pa
triotizmą, patįs muštis nie
kad neina. Taigi matote, kad 
valdomamjam luomui patri
otizmas reiškia tik vargą ir 
mirti, o valdančiam luomui 
bei turtuoliams jis labai pa
geidaujamas.

Dabar pažiūrėkim musų 
gyvenimam Ar gi ne tas 
pats ir pas mus dedas? Pa
imkime tautišką musų laik
raštiją: "Lietimai pas sa
vąjį!” "Lietuviai, mylėkime 
savo tautą ir savo pinigus 
dėkime Į tautiškas bankas.” 
"Lietuviai, mylėkime savo 
tėvynę ir lankykim savo už
eigas," kurios kitaip vadina
si paprastomis karčemomis. 
Ir tamsus žmonės klauso. Ei
na. geria, o jei koks centas 
atliko, neša "tautiškon” ban- 
kon ant Halsted streeto. 
Žmonės vaikščioja pavargę 
ir apiplyšę, o "tautiškas” 
bankierius ir kurčemninkas 
gražiai pasirėdę ir nutukę 
automobiliuose važinėjasi. 
Jiems "patriotizmas" gerai 
apsimoka, bet ar darbinin-j 
kams nuo to nors kiek ge-j 
riau ? Visai ne! Taigi aišku, 
kad musų patriotizmas reiš
kia tik biznį. Kada musų pa
triotas kalba apie "tautos 
meilę,” tai visuomet apsižiū
rėk. ar tik neturi jis saliuno. 
laivakorčių agentūros, "ban- 
kos,” arba pančekų krautu
vės.

Dar turiu pasakyt apie 
tautišką kultūrą. Bet kaip 
jie supranta kultūrą, kaip 
jie platina ją? Nagi platin
dami kapitalizmą, tverdami 
tautiškų "feikerių” trustus 
arba, kaip jie sako, lietuviš
ką pramonę. Iš augščiau 
privestų pavyzdžių mums 
gali būt aišku, ką tas lietu-j 
viškos pramonės kėlimas i 
padanges reiškia. Mums da
bar aišku, kodėl tautiški a- 
gitatoriai taip labai trokšta 
paliuosuot Lietuvą ir sut- 
vert savistovią viešpatystę S 
arba respubliką. Čia irgi (darnu klejoja 
biznio patriotizmas. Lietu- \ J/ 
va paliuosavus tautiški tu- tiečio sauksmas 

ižai galės bujot kaip piktžo- 
lės trasioj dirvoj. Bet klau
simas, kas eis kovoti už Lie
tuvos savvvalda? JuYčai i abejonės keliatas žmonių at
perka carui dovanas^ ir silankvs pas jį daugiau ir jo 
bučiuoja iam rankas. Gal bizniui tuojaus bus sveikiau, 
būt, kad iš jų tarpo tik koks (Žmogus, apsvaigintas patri- 

i vienas 
zai eri 
prieš 
ideologiia 
*•0 da 
gauti 
bizniu? __ _
vė žada gražu pelną, 
norės mirti? Kas t 
eis kovoti? '

I

i

I
Į

kad j 
tamsių žmo-!

skitas išeis kovon, tu- otizmo smilkalais, neatsi- 
nenori prasižengti žvelgdamas į prekę ir kainą 

carą. Jų buržuaziška ' ■ ■; nas "savajį.”
to neleidžia. Prie žinoma, kad lietuvis eina 

gali kulipka kakton pirkti nas lietuvį, tai mes ne- 
i. o kaip tuomet bus su galim būt priešingi. Tas ga- 

O "Vilijos” bendro- Ii būt net pagirtina. Bet męs 
r Kas negalime tylėti, kada musų 
tuometi biznieriai iš savo biznio no

ri padaryti "tautos reikalą”

I

Baisios darbo 
sąlygos.

Darbininkai krinta nuo nuo
dų kaip žiurkės.j

i Nesenai telegramos pas- 
i kelbė, kad Peterburge "Tre- 
Įugolniko” koliošų fabrikoje 
užsinuodijo daug darbinin
kų, dėlko pakilo didelis triu
kšmas tarpe darbininkų.

Dabar gi pasirodo, kad ne
geriau dedasi ir Rygos "Pro- 

| vodniko” kaliošų fabrikoj. 
Štai ką apie tai rašo "Lietu
vos žinios.”

Fabrikos administracija 
i buvo mėginusi kaliošų dir
bėjoms pakeisti benziną ben- 
zoliumi, kaipo svarbiausią 
klijaus dalį. Šito bandymo 

: vaisiai buvo tokie: po 2 vai. 
i laiko buvo išnešta 20 mote
rų su viršum apalpusių lau- 

į kan, kurių skaičiuje mirė O- 
na Berg, Susana Pakalnit, 
Emilija Daudin, Ekaterina 
Berzin ir D. Daumarovičie- 

! nė. Darbas tą dieną buvo 
CJie UtaiD ' bran-' Pertrauktas 10 vai: ryto. Jie taip oran^ Lapkričio 4 d , kadangi tUo- 

- i met duotas klijus nebuvo pa- 
i keistas kitu, darbininkai ne- 
• stojo dirbti, pasišaukė vieti- 
Į • ___•____ _ ________ •_____ _1_

• torių Tatutiną, tikėdamiesi, 
i kad juos užtars. Inspekto
rius apžiūrėjęs klijų pasakė.

' kad jis nesąs šiame reikale 
. specialistas, bet jam rodąsi, 
kad viskas esą gerai, nes fa- 

; brika laikanti 17 gydx tojų 
J specijalistų ir tie žiną, ką da
irą: jei darbininkės alptų, tai 
'jų pačių silpnumas esąs ta- 
: me kaltas, ir jis tik galįs tom 
darbininkėm patarti, ku
rios negali pakelti to oro, pa- 
sirokuoti ir pasišalinti iš fa
briko, o tos, kurios nori dirb
ti, galį pradėti darbą, nes 
jų sveikatai jokio pavojaus 

1 nebusią. Šiais žodžiais už
baigęs savo kalbą, inspekto- 

I rius išsinėšino iš fabrikos.
Darbininkai pareikalavo, 

kad tas klijus butų ištirtas 
' medicinos žvilgsniu ir butų 
viešai paaiškinta ar klijus 
kenksmingas, ar ne, kitaip 
jie nestosią į darbą. Fabri
kos administracija noroms-

• nenoroms sutiko, ir buvo kli
jus ištirtas fab. gydytojaus 
Luveno ir iš šalies medicinos

; profesoriaus šnikerio, kurie 
ir pripažino, kad klijus nuo
dingas. Tokiuo tai budu na. 
sisekė darbininkams paša
linti benzoli, bet ne ilgam:' 
kovo 4 d. 1914 m. vėl tas pats 

jbenzolis buvo duotas. Kovo 
4 d. anie 9 vai. rvto fabrikos 
ambulatoriios ir sratvės ant 
akmenų krūvos apalpusių- 
moterų gulėjo, kitoms net

teris, jei 9 vai. nebūtų per
trauktas darbas. Kovo 5 ir 

lietuviškoj 6 d. ateina jos Į fabriką, ran- 
‘ da tą patĮbenzolį — ir grį

žta namo. Būrelis darbinin
kų muša telegramą V. Du
rnos s.-d. frakcijai. Atva
žiuoja V. Durnos atstovas 
Malinovskis ištirti.

S.-d. įneša paklausimą 
pramonės ministeriui apie 
”Provodniko” darbininkų* 
nuodijimą Nuo kovo 8 d. 
davė vėl gerą klijų. Kovo 
11 d. ateina fab. inspekto
rius Į fabriką, išklausinėja 
darbininkų apie kovo 4 d. at
sitikimą ir išeina. Kovo 15 
d. duoda ir vėl benzolį, ir vėl 
50 moterų su viršum ir vie
nas vyras apalpsta. Darbi
ninkas pribėgęs prie telefo
no šaukia fabrikos inspek
torių. Inspektoriui atvažia
vus su policijos antstoliu, su
stato protokolą; prisileidęs 
iš bosų klijaus bonkas, bosų 
kranus užriša šniuru ir už
deda antspaudą; darbinin
kams pasirašius po protoko
lu — išsinėšina. Darbinin
kams fabr. administracija 
liepia eiti namon ir tada tik 
ateiti prie darbo, kada bus 
ant vartų išlipintas praneši
mas, kviečiantis dirbti.

Dienos darbininkai pasili
ko, vėdina salę, valo dulkes, 
plauja grindis ir t.t. Kovo 

117 d. atvažiuoja iš Peterbur
go pramonės ministerio pa
siųsta komisija ištirti visą 
atsitikimą. Kovo 18 d. pasi
rodo ant fabrikos vartų pa
kvietimas stoti darban. Ko
vo 19 d. 7 vai. ryto darbinin
kai susirenka fabrikon. Bo
sai buvo užklijuoti su ant- 
spaudomis. Meistrai liepia 
darbininkams plėšti ant
spaudas ir pradėti darbą, 
nes jie patis neturį teisės. 
Darbininkams gi už tai nie
ko nebusią. Darbininkės at
plėšia vieno boso antspau
dą — randa klijų su benzo- 
liumi — pakratę rankas ei
na namon. Tą pačią dieną 
po pietų ant fabrikos vartų 
pasirodo vėl pakvietimas 
stoti Į darbą, su paaiškini
mu, kad fabriką per 25 me
tus vartojusi tą patį Nebilio- 
vo kompanijos benziną ir 
niekuomet darbininkai neal- 
po. Jų nuomone, darbinin
kų alpimo priežastis esą ga
vėnia. Dvi sąvaiti nebusią 
geresnio benzino, nes atga
benimas iš užsienio tiek lai
ko reikalaująs, todėl reikią 
pratinties prie to paties. Ko
vo 20 d. susirinko dalis dar
bininkų ir pareikalavo iš fa
brikos administracijos, kad 
jiems užmokėtų už sugaišin
tą laiką, o jei ne, tai kad už
mokėtų da užl4 dienų iš kal
no. Fabrikos administraci
ja i tą reikalavimą nieko 
rimto neatsakė, o tik liepė 
ateiti kovo 21 d. į darbą. Kuo 
pasibaigs šis konfliktas, ne
žinia, o tik žinoma, kad nuo 
kovo 4 d. arti 10,000 darb. be 
darbo ir duonos laukia Ve
lykų švenčių ir dešimčiai gu
li ligonbutije. Liūdna ir bau
gu žiūrint Į dabartinį su
tvarkymą, prie kurio atsi
tinka panašių dalykų.

Negana to, atleisti nuo 
darbo ligos kasos įgalioti
niai Šteinas ir Dzikovičius 
už tai, kad 10 d. Įgaliotinių 
susirinkime priminė darbi
ninkų alpimą. Atsakytas 
darbas kasos valdybos na
riams Erofejevui ir Kaske-' 
vičiui.

I

Ir taip da gerai.
Bet tas 

butas yra labai drėgnas! Čia 
prie sienų jau auga grybai!

•Šeimininkas. — Tai ką, 
gaj jus norėjote, kad už to
kią'* menką nuomą jums vi
dų ją augtų rožės?

\ Su pelnu.
— Kiek kvortų pieno jus 

gaunate iš savo kaj^Bų?
— Taip, apie aštubnes de- 

kraujas prasimušė mo bur- j šimtis.į
■ T ’ " ’ —CV kiek parduodate?

— /daugiaus, kaip šimtą.
I

ną ir nosi. Ir kažin ar bu-i 
tu likus gyva nors viena rųo-

Nuomininkas.



IKSAS.

Hipnotizmo Galybė.
(Mintis iš judomųjų paveikslų.) 

Farsas vienam akte.
(Pabaiga.)

Nora. — Aš girdėjau apie hipnotizmo 
.galybę, tik nežinau, ar tai teisybė.

Volienė. — Sako, kad teisybė. Eikim, 
aš ją valyzoj turiu.

Nora. — Nagi pabandysim, gal ir gel
bės. (Išeina per priešakinies duris.)

Klynas (iškišęs galvą per šonines du
ris). — Jau išnešė velnias. (Išeina ant sce
nos.) Bet ir vėl atneš. Ji vėl ant manęs 
užpuls... Pašaukt policiją?... Neparanku— 
pačios motina. Bet kaipgi kitaip padūku
sią bobą nuraminti?... Aha, žinau — reikia 
nugirdyt. (Praveria šonines duris.) Mar
cele, atnešk čia man konjaką, cukrų, kelias! 
citrinas, šaukštą ir tą stiklinį uzboną van
dens su ledais. Vandens tik pusę uzbono.

(Tarnaitė atneša ir vėl išeina. Klynas | 
pripila vandenin cukraus, išmaišo, jspau-l 
džia dvi citrinas, paskui supila konjaką ir 
vėl išmaišo.)

Klynas. — Marcele! (Smarkiau.) Mar
cei!

Tarnaitė (atbėga). — Ką ponas prisa
kysi?

Klynas. — Paimk šitą bonką ir citrihas 
šalin, o atnešk man stiklą. (Tarnaitė at
neša.) Dabar gali eit sau. (Prisipila sau 
stiklą gėrimo ir ragauja.) A-ta-ta!... Kaip 
uošvė šito paragaus, jai pereis visas piktu
mas. Dabar galiu drąsiai jos laukti. (Atsi
sėda užpakaliu į priešakines duris ir pra
deda skaityt knygą. Įeina Nora su hipno
tizmo knyga, bet Klynas jos nejaučia.)

Nora (prisiartina iš užpakalio ir atsi
skleidus savo knygą pradeda skaityt ir vie
ną ranką ištiesus daryt ja visokius gestus, 
lyg hipnotizuodama. Klynas tuo tarpu sė
di sau ramiai ir skaito, lyg nieko nežinoda
mas, kas dedasi jo užpakalije. Atsivertęs 
naują lapą, jis prisipila stiklą gėrimo, atsi
geria ir skaito toliaus. Ji susijudinus da 
labiau pradeda lupomis krutint, nuduoda
ma skaitymą, da energiškiau pradeda ran
ka mosuoti; pagaliaus ištiesia ir kitą ran
ką, su knyga, ir akis išvertus purkšdama 
pradeda garsiai šnypšti). — ššššššš!...

Klynas (paėmęs stiklą atsigeria ir po- 
valiai atsisuka). — Na, o ką tas reiškia?

Nora (susimaišius). — Hip... hip... hip
notizmas. Tu užhipnotizuotas... Aš pripy- 1 
liau Į tą uzboną nuodų. Tu užnuodytas. 
Šok, šokinėk paskui mane, nes mirsi. (Ji 
pradeda šokinėt pasitursindama ir taip . 
bėgti apie stalą, o jis paskui ją. Bešokinė
dami išbėga per priešakines duris. Įeina : 
Volienė.) <

Volienė. — Ogi kas čia per gėrimas? 
Gal ir gardus, reikia paragauti. (Prisipi
la stiklą ir ištraukia.) Net akyse šviesiau i 
pasidarė! Kas čia toks gali būt? (uosto.) 
Kvepia, kaip koks perfurnas. Nagi da stik- 1 
lą. (Prisipila ir išgeria. Tuotarpu Įbėga

Klimas su Nora bešokinėdami ir šokinėja 
viens kitam iš užpakalio už pečių Įsikabi
nęs. Volienė žiuri nustebus.) Na, o kas 
jums pasidarė? Ar jau iš proto einat?

Nora. — Oi, mama, neklausinėk. Jis 
atsigėrė nuodų iš šito uzbono. (Šokinėja.) I

Volienė. — Ar tai šitam uzbone nuo
dai?

Nora. — Taip, nuodai.
Volienė. — Jėzau, Marija! Ogi aš du 

stiklu išgėriau.
Klynas. — Šokinėk su mumis, nes kitaip 

mirsi. (Šokinėja visi trįs ir bešokinėdami
išbėga per priešakines duris. Įeina tarnai-1 
tė.)

Tarnaitė (atsargiai apsidairo). — Po-1 
nų nėra, reikia paragauti, kas čia per tran
kąs. ' (Prisipila, išgeria ir laižosi.) Ak tu gi 
gardumėlis! Tai turbut šunpanas, ką šven
tas tėvas geria. (Geria iš viso uzbono. Kly
nas, Nora ir Volienė Įbėga vėl šokinėdami.)

Nora (pamačius tarnaitę geriant). — 
Marcele negerk! Į tą uzboną aš pripyliau 
nuodų. Šokinėk su mumis, nes mirsi.

Tarnaitė (Įsikabinus Į senę Volienę 
pradeda šokinėt ir taip visi keturi susika
binę Į eilę bešokinėdami vėl išbėga laukan. 
Už durų barškina. Palūkėjus Įeina dakta
ras Oželis.)

Daktaras. — Ar yra čia gyvas žmogus? 
Nieko nesimato ir nieko nesigirdi. (Barš
kina į šonines duris, praveria jas.) Ar yra 
čia kas? Nėra nieko. (Pasideda savo krep
šį ir sėdasi prie stalo.) Tfu! taip skubinau- 
si, o čia nieko nėra... A, čia yra kuom ir tro
škulį užgesint. Nors tas gerai. (Prisitrau
kia uzboną, pauosto.) Lyg konjaku kvepia. 
Nagi pabandysim. (Prisipila ir geria.) Po 
galų gardus. (Įbėga ”užnuodintieji” šoki
nėdami.)

Klynas. — Daktare, gelbėkit mane, 
nuodų atsigėriau, tuoj mirsiu.

Volienė. — Ir mane, ir aš mirštu.
Tarnaitė. — Ir aš nuodų atsigėriau.
Klynas. — Daktare, mane gelbėkit pir

miausia, aš daugiausia išgėriau ir jaučiu 
jau nuodų veikimą. (Vis šokinėja.)

Daktaras. — Kokių nuodų?
Klynas. — Iš šito uzbono. Čia nuodai!
Daktaras (persigandęs). — Tai ir aš to 

atsigėriau.
Nora. — Daktare, šokinėk su mumis, 

nes kitaip mirsi.
Daktaras (nusitveria tarnaitei už pe

čių ir bėga apie stalą šokinėdamas, bet su
sipratęs puola prie savo krepšio, išsiima dū
das ir leidžia jas sau per gerklę Į vidurius, 
kad išpumpavus nuodus. Klynas, Volienė 
ir tarnaitė atima iš daktaro dūdas ir neša 
jas sau j burnas.)

Nora (kvatodama). — Tai hipnotiz
mas, ne nuodai. Aš visus prigavau. Nuo
dų šitam uzbone nėra nė lašelio. Štai, žiūrė
kit: (Prisipila ir geria.)

Daktaras (nusispiovęs griebia savo in
strumentus ir nešasi).

Volienė (pailsusi nuo šokinėjimo alps
ta ir krinta).

Uždana.
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J. J. HERTMANOVICZ, visiems ži namas uutiuinkas ir Notaras-specialistaa 
atlikime reikalų Lietuvoje, sugrįžo iš Lietuvos, ir tapo nariu firmos

NEW CITY SAV1NGS BANK
4601 So. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

Kas turi neatliktus reikalus Lietuvoje, ar tai pasilikusios žemės, dalių skolų, pa- 
siliuosavimo iš kariumenės, išgavimo pasporto grįžtant Lietuvon, išdirbimo viso
kių raštų ir patikrinimu jų pas Rossijos Koasulį ir t.t. gali kiekviename laike 
kreiptis į New City Saviiigs Bank ir gaus tikrus padavadijimus ir aprūpinimą 

reikolo greitai, mandagiai, pigiai ir gerai.

PITY 2AVIIICQ D i M Y yra įstaiga egzistuojanti 
ncif UI II OMVIRUO DM118 nuokelilį metų, sutver
ta įžymių lietuvių pramonininkų ant Town of I.ake, veda rei
kalus locname name ir džiaugiasi geriausiu pasisekimu.

Priima piningus taupymui ir moka 3-čią nuošimtį metams; 
Parsamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams;
Skolina piningus ant namų Chicagoje lengvomis išlygomis; 
Parduoda Šipkortes ant greičiausių linijų, ir grįžtantiems Lietuvon 

aprūpina Konsulio pasportus be jokių kliūčių;
Apdraudžia Namus, Biznius, Rakandus ir kitokius daiktus 

saugiausiose kampanijose;
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje.

Kiekviename reikale kreipkitės į NEW CITY SAVINOS BANK
PASTABA. Turime apipirkę 28 akerius žemės, padalintus įlotus, tinka

miausioj lietuviams apsigyventi vietoj, arti didelės dirbtuvės, visiems lietuviams 
žinomos CRANE CO., kur tuksiančiai lietuvių turi darbus, ir parduodame tuos 
lotus dabar lengvomis išlygomis po #275.00 ir brangiau. Kainos trumpame lai 
ke bus pakeltos.

Aš Izidorius Kvederis Kauno g., 
Raseinių pav- Šilalės vol- pranešu sa
vo gentims ir tiems, kurie manęs jie-

į škojo per laikraščius, kad esu svei
kas ir gyvas. Turintieji reikalą, kreip
kitės šiuo adresu: (19)

f J. Kvederis,
I 909 Belvedese str., Waukegan, III.

Pajieškau draugo Antano Grubio 
Kauno g., Panevėžio pav., Vabalniko 
miest., 20 metų Amerikoje, gyveno 

, So. Chicago, III. Turiu svarbų reika
lą. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti. (20)

Mike Balčiūnas,
54 Mechanic st.,

Newton Upper Falls, Mass.I

Ar M nusipirkę gražią su daugeliu gražiu pareikši*

Jeigu dane, 
tai skubėk!

Pajieškau Kazimiero Miešikaus,
Kauno g., Telšių pav., Palšių kaimo, 2 
metai Amerikoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti.

J. Einikis,
Woodlawn, Pa.Box 49,

Pajieškau apsivedimui merginos; 
aš esu 29 m.. Merginos tekreipiąs nuo 
20 iki 29 m. Platesnes žinias suteiksiu 
laišku. (20)

J. Samulionis,
P. O. Box 32 Wilkes Barre, Pa.

Pajieškome tikro brolio Tamošiaus 
Grico. Jis gyveno 12 metų Liepojuj 
ir trečias metas tarnauja ant laivų už 
matrosą; girdėjom, žadėjo pasilikti 
Amerikoje. Musų tėvai gyvena Var
nių miestelije, Telšių pav., męs du 
broliai, Jonas Motiejus ir sesuo Emi
lija esame Philadelphijoj. Turime 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti. (21)

Jonas Gricas,
133 Morris str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo vyro. Jis yra žy
delis vardas Fraimas Kauno g., Telšių 
pav., Varnių vai. 2 metai Amerikoje 
Juodų plaukų, rudų ūsų, balto veido. 
Kas apie jį man praneš, gaus $5. do
vanų. (20)

Jokūbas Baginskas,
85 Chember street, New Haven, Conn.

REIKALINGOS
neženotos moters arba merginos prie 
dirbimo Guminių Čebatų. Sveikas 
švarus ir užtikrintas darbas per vi
są metą ir augšta mokestis. Musų 
didžiausia ir gražiausiai Įtaisyta fak- 
tora- ant svieto. Angliškai mokėt 
nereikalaujama. (19)

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

Draugysčių Reikalai.Pajieškau tikro brolio Domininko
Česno Kauno g., Telšių pav., Ilakių 

! par., Kaušų sodžiaus, 8 metai Ameri
koj, gryveno Brooklyn, N. Y, turiu 

Į svarbų reikalų. Jis pats ar kas jį ži- i 
no malones pranešti. (19) I

Kazimieras Jonaitis,
809 Park st, „is. i lioj;Gegužės (May) 10 1914, Frei.

CHICAG1EČIŲ ATIDAI!
Puikiausias Balius su programų su- 

_____________________ &A Wis. į

Pajieškau dviejų brolių Boleslovo /E^rner o-'
ir Felikso Petrašiūnų Kauno g., Vilk-! į1- _ch‘caf°’ nl: ?zan^a. 25c ypatai. 
mergės pavieto, šunakojų sodžiaus s Sale atsidarys 4 v. po pietų, Progra- 

10 metu Amerikoje, gyveno Bostone.: mas. Pasidės 4.30 šis vakaras bus 
Jie patįs ar kas juos žino malonės ! iresnis uz visus kitus buvusius Cci- 
praneštl J (19) ("a£r°1 vakarus, nes dainuos 3 e-enausi

Vaclovas Petrašiunas,
Box 546, Painesdale, Mich

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumo metų. Aš esu 
30 metų amžiaus, kalbu ir rašau ke
liomis kalbomis. Moku molderystės 

i amatą. Atsišaukdamos malonėkit pri
siųsti savo paveikslėlį. (19)

P. Burbo,
3804 Beech st., Indiana Harbor, Ind.

cagoj vakarus, nes dainuos 3 geriausi 
Chicagos chorai. Bus smarkiausias lie
tuvis kalbėtojas iš Milwaukės, kuni
go Bimbos pamokslas. Taip pat bus 
monologų ir deklamacijų, kuriuos at
liks geriausie Chicagos artistai. Po 
programo bus šokiai po vadovyste pui
kiausios muzikos . Kviečiam visus at
silankyti, nes tai bus paskutinis toks 
gražus vakaras šito sezono. Komitetas

Chicagos Darbo Federaci-, 
ja (A. F. of L.) priėmė re
zoliuciją protestuojančią 
prieš karę su Meksika.

Superior, Wis., Great 
Northern geležinkelio dirb
tuvėj mechanikams įvesta 8 
valandų darbo diena. Pir
ma dirbo 9 vai.

Pompton Lakęs, N. J., au
dėjų streikas, kuris traukėsi 
11 mėnesių, pereitoj savai
tėj pasibaigė. Darbininkai 
buvo gerai susiorganizavę ir 
kovą laimėjo.

Pajieškojimai
Pajieškau pusseserės Stanislovos 

Auzbikaitės Kauno gub., Raseinių pa
vieto. Kaltinių par., Burnių sodo-. Ji 
pati ar kas ją žino malonės pranešti. 

Antanas Auzbikis,
257 Dragoon avė., Detroit, Mich.

Pajieškau mokinio mokyties barbe- 
rystės, kuris užsimokėtų už mokslą 
bent 830.00 ir nors 6 nedalias dykai 
dirbtų; paskui darbas ant visados.

George Pvilta,
1104 Washington st., Norvood, Mass.

Pajieškau draugų Klemenso Vels- 
nos ir Jono Jakubausko, Kauno gub., 
Raseinių pav.. Girkalnės parap.: tu
riu svarbų reikalą. Jie patįs ar kas 
juos žino malonės pranešti.

?4ikolas ir Antanas Gudžiūnai, 
48 Assonet street. Worcester, Mass.

Pajieškau draugų: Zenono, Ambra- 
zo ir Povilo Jašinskų, visi Kauno g., 
Panevėžio pv., Svilių kaimo, turiu sva
rbų reikalą. Jie patįs ar kas juos ži
no malonės pranešti.

Anupras Mačis, 
1214 West st., Rockford, III.

TEATRAS PITTSBURGE!
Parengtas L. S. S. 6-tos kuopos 

bus 9 d. gegužės (May), 1914 m. nuo 
7:30 vai. vakare, salėje German Odd 
Fellows, kampas 18-tos ir Sarah gat
vių, S. S. Pittsburgh, Pa. Bus suloš
ta du veikalu: ”Litvomanai” ir "Vir
šaičio Vargai.” Bus monologų ir de- 
klemacijų. Tikietai po 75c, 50c. ir 25c. 
Ateikit visi. KOMITETAS.

Pajieškau brolių Stanislovo Burnev- 
skio Kauno gug, Telšių pav..Zarenų 
parap.. Kilumenų sodžiaus ir Stanis
lovo Damkausko, metai atgal gyveno 
Chicago. III. Jie patįs ar kas juos ži
no malonės praešti.

Ignacas Burnevskis, 
1708 Euklin avė- Marion, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 23 metų, laisvų pažiūrų ir 

i bent kiek pamokytos. Aš turiu užsi
ėmimą prie biznio. Su laišku malo
nėkit prisiųst savo paveikslą. (20) 

Jos Schimanskv,
501 E. N. Longwood st., Rockford, III.

i

Pajieškau savo moteries Leonoros 
•Takaičiutės-Judkienės, Kauno gub., 

Telšių parap., 35 metų, augšta, iš
balusio veido, geltonų plaukų. Balan
džio 23 d. š. m. pabėgo nuo manęs su 
Antanu Svinčiunu 35 metų, tamsiai 
geltonų plaukų, rūstaus rauplėto vei
do, be ūsų; išsivežė dvi mergaiti: Sta
sę 1 metų ir Bromuką 4 metų. Kas 
pirmutinis apie juos praneš, gaus 85 
dovanų. (20)

Kazimir Judkus,
46 South st., Somerville, Mass.

Pajieškau — apsivedimui merginos 
arba našlės laisvų pažiūrų, mylinčios 
dorą gyvenimą. Malonėkit atsišaukt 
ir prisiųst savo paveikslą. (20)

A. B. Simon.
Box 469. Johnston City, III.

Pajieškau apsivedimui -merginos be 
skirtumo pažiūrų, nuo 18 iki 27 metų 
amžiaus. Aš esu 26 m., laikau rub- 
sivių dirbtuvę. Doros merginos ma
lonės atsišaukti prisiųsdamos savo pa
veikslą. (20)

Kazys Dėvė,
224 E. 62nd str., Los Angeles, Cal.

CHICAGIEČIŲ ŽINIAI
Draugystė Liet. Taut. šviesos žvai

gždės No. 1 Chicago, Town of Lake. Iš 
priežasties Velykų susirinkimo netu
rėjo. Už tai ant ateinančio mėnesio 
paprastam laike bus dvigubas susi
rinkimas. Todėl meldžiam būtinai vi
sus narius atsilankyt, nes daug svar
bių reikalų yra ir negalima jų atidėt.

Su pagarba,
Užž. org., Felix Manelis,

6050 Blackstone avė., Chicago, III.

Pajieškau Antano Baliuno Kauno 
g., Traupiu parap., Alukėnų sodžiaus, 
pirmiaus gyveno Pittsburgh, Pa. Tu
riu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti (19)

Joe Olkauskas,
Box 190 Eureka, Utah.

REIKALINGAS KRIAUČIUS
gerai mokantis kostumierišką darbą. 
Darbas ant visados, mokestis gera.

■ Atsišaukit tuojaus. (19)
FRANAS PILIPAITIS

Į 203 Broad str„ W. Hazleton, Pa.

Pajieškau Antano Mišeikos Kauno 
g., Telšių pav., Kretingių pv., prieš 5 
metus gyveno Rumford. Me. Turiu 
svarbų veikalą. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

M. Filiavičienė.
819 .Tackson st., Racine. Wis.

i Pajieškau .Julijono ir Liudviko Še- 
revičiukų. pirmiau gyveno So Bos
tone. Liudvikas gyvena Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą kaslink jo ser
gančios sesers. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti.

Simon Stočkunas,
49 Knox st- Lewiston, Me.

Pajieškau draugo Prano Petraus- 
kio iš Kauno g- Telšių pav., Kalvari
jos parapijos, 4 metai atgal dirbo ge
ležies kasyklose, VVitterby, N. Y. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

Jonas Bublevskas.
2231 N. 15th str., Springfield, III.

Pajieškau draugo Juozo Meldažio 
Suvalkų g.. Marijampolės pav., Kle
biškio gmino, Būdviečių kaimo. Pir
miau gyveno Brooklyn. N. Y.. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti.

Petras Kevaliukas. (20)
693 Riverside str., Waterburv, Conn.

Pajieškau Jor'> Runlėr.o Kauno g- 
; Par.cv" žio pav.. Biržų parapijos, Sta- 
| kurių kaimo. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino malonės 

j pranešti.

Pajieškau dėdžių Jurgio ir Anta
no Takauskų Suvalkų g.. Seinų pav., 
Sankonių kaimo. Jie patįs ar kas juos 
žino malonės pranešti.

Tamošius Gegužis,
60 Eoff st., Wheeling. W. Va.

PAJIEŠKAU DARBO
Esu išsimokinęs valdyt automobi

lius ir turiu gerus paliudijimus. Kam 
reikalingas žmogus prie išvažiojimo 
daiktu, bučiau atsakantis- darbinin
ko;'. Esu tvirtas, jaunas vyras.

J. Kazlauskas.
Auburn avė., Chicago, III.

H’ORCESTER. MASS.
Penktoje po Velykų savaitėje, t. y. 

nuo 11 iki 16 gegužės bus puikiausi 
ferai, kokių dar IVorcesterije nėra 
buvę. Rengiami pagal paskutinės eu- 
ropietiškos mados, taip vadinama 
"Lotereja Allegri.” Rengia L. S. S. 
kuopa Lietuviu Svetainėje, 29 Endi- 
cott St Pelnas, jei liks, bus apvers
tas ant naudos visuomenės. Pasilink
sminimo programas labai platus: — 
Grieš orkestrą, grieš ant smulkių, dai
nuos solo, duetas ir kvartetas, bus 
prakalbos. Net per du vakaru bus 
šokiai. Pradžią vasaros tvorcesterie- 
čiai sutinka labai linksmai. Tiki
mės turėti daug svečių netik iš Wor- 
ccsterio, bet ir iš apielinkių. V. J.

3415 So.

PARSIDUODA FORNIČIAI 
visai nauji, geri dėl dviejų ruimų ir 
kičino; parsiduoda pigiai kadangi sa
vininkas tur greitu laiku išvažiuot į 
Lietuvą. Galima matyt visada. (21) 

Jonas Matulevičia,
179 Gold st., So. Boston, Mass

P. Margis,
53 Beacon Park, Montello, Mass.

Pajieškau Franciškaus Gaišoskio 
fauno g., ir pav. Eiriogalos mieste
lio, 7 met. Amerikoj. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

Jonas Jonaitis,
P. O. Box 85, W. Fitchburg, Mass.

Pajieškau draugų Antano Žemaitai- 
čio Suvalkų g., Naumiesčio pav.. PIo- 

i kščių gmino. Voniškių kaimo. Turiu
■ svarbų reikalą . Jis pats ar kas jį ži- 
s no malonės pranešti.

J. Bajercus,
■ 251 East 148 st., New York City.

Pajieškau draugu Jurgio Urmana- 
vičiaus, MikoJo Je-kutelio ir Juozapo 
Jenušanską visi Vilniaus gub.. Trakų

♦ ių miestelio. Jie patįs 
ar kas juos žino malonės pranešti.

•Tonas čekanavičius.
60 Vermont avė., Montello, Mrfss.

Pajieškau draugo Jono Svotelio Su
valkų g.. Vilkaviškio pav.. Karklini!) 
gmino, Būdviečių kaimo. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

K. Paulauskv,
BOX 41, Steger, UI.

Pajieškau dėdės Kazimiero Dzinke- 
’ vičiaus Kauno gub., Panevėžio pav., 
25 metai Amerikoj, gyvena Chicago, 
III. Aš. duktė Simano Dzinkevičiaus 
antri metai Amerikoj, norėčiau su juo 

1 pasimatyti. Kas apie jį praneš, gaus 
. $5 dovanų.

Rroni'lova Dzinkevičiutė,
21 Knox st, Lewiston, Me.

IŠTIRK TAI.
Aš esu priverstas parduoti 25 iš 

mano 100 Hercules Tire Protector Še
rų (po $25.00), nes man reikalingi pi
nigai užmokėt už keliatą patentų. Aš 
turiu gauti pinigus į keliatą dienų, ir 
todėl 
virtą 
Šerą, 
neatkartotina proga uždirbti po $9.00 
ta pačią minutą, kad perki Šerus. Čia 
nėra jokio hutnbugo, bet paprastas, 
atsakantis biznis.

Atsišau arba ateik pas:
EJMER BALDO.

18 Chilžon St-

iPOEMOS KNYGĄ?

Visose liuosose
Valandose

Tas tau draugas bus geriausias, 
Ateis, kad busi liudniausis, 
Užjaus skausaą, dailjs svietą

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

Nes turintis tmhyft Turis $8ig!UžsiiBiaą.

Graži, didele, arti? pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: * Ov

Ta pati knyga gražiais kietais (JI 
audeklo, auksuotais apdarais: v*'

Gaunama

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

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA.
parsiduoda.

Vieta išdirbta, lietuvys turi pirmeny- 
Kreipkis ypatiškai arba per lai- 

ant šio adreso: (23)
JAN TRZPIS

E. Main st- Amsterdam, N. Y.

mę. 
šką
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PIGIAI PARSIDUODA
Barbernė su visais įrankiais. Parda
vimo priežastis savininko išvažiavi
mo. Vieta apgyventa lietuviais. Ki
tos lietuviškos barbernės čia nėra. 
Lietuvys gali turėti geresnį pasise
kimą, negu kas kitas. Kreipkitės: (19)

E. GREOORY,
614 Main st- Edvardsville, Pa.

Taut. Liet. D-tės šviesos žvaigždi ML 
Town of Lake, Chicago, I1L

Mitingai atsibuna kiekvieną aato* 
nedeldienį menesio Ciprijono ZotonM 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyfcrt
Prezidentas — Augustas Barčius, 

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

4508 S. Wood st,, Ccicago, HL 
Protokolų raštininkas ir organo užži** 
reto jas — Felix Manelis,

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

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

4541 So. Hermitage avė., Chicago, H|

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)

Palaimintos Lietuvos Dr-*ti
Chicago, UI.

; Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str., Chi 
Prezidento pag. — A. Tamke 

1916 Canalport avė,, Chic
Protokolų rašt — K. Meškauskai, 

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

z 5047 W. 32 str., Cicero, HL 
Kasierius — L, Kaspar,

| 3131 So. Wentavort avė., Chicago, HL 
Organizatorius — A. Tamkeviaa,

1916 Canalport avė, Chicago, HL

MIKOLAS RACZEWSKIS| Kasierius_—- L, Kaspar, 
Eydtkuhnen, (Ostpr.) Germany.

FARMOS! FARMOS!
GEROS ŪKĖS PARSIDUODA 

PIGIAI.
Michigano valstijoj, didžiausioj lie- 

turių kolionijoj, galima pirkt gerų 
farmų nuo pačių savininkų—anglų, 
su visais įtaisymais, triobomis, gyvu
liais ir sodais. Taipgi turiu ir negy
venamų farmų; laukai geri ir lygus, 
prie upelių ir ežerų, netoli nuo gele
žinkelio ir portavų miestų. Kaina 
žemės nuo$5.00 iki $75.00 už ekerį. 
Parsiduoda ant lengvų išmoksečių. 
Tas kas nor būt turtingu ir sveiku, 
tai gera proga. Atvažiuokit, o aš pa
rodysiu daug farmų, iš kurių galėsit 
rinkties. Važiuojant pirkit tikietą į 
Peacock, Lake Co., Mich. Atvažiavę 
į Peacock nelipkit iš trūkio, bet damo- 
kėkit kunduktoriui 10c. ir pasakykit, 
kad išleistų ant kitos stoties Little 
Maniste River, tad atvažiuosit tiesiog 
ant mano farmos. Laiškus 
man, padėkit šitokį adresą:

ANTHONY ZABELA,
Bax 1 Peacock, Lake Co.,

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnai, 

1645 W. 47th st, Chicago, HL 
Pagelbininkas — Kostantas Iovaii®, 

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

1736 W, 47th str- Chicago, HL 
Finansų raštininkas — P. PivaroaMfe 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, HL 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė., Chicago, HL

rašant
(23)

Mich.

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

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

140 East 19 st., New York City.

Liet. Neprigulm. Kliubas, 
Chicago, UI.

Valdyba.
Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

3239 S. Halsted st., Chicago, HL 
Prezid. pagelb. — Jonas Šimbelis,

3253 S. Halsted st., Chicago, HL 
Protok. rašt. — P. Keniutis,

3238 So. Halsted st- Chicago, III. 
Finansų rašt. — Pranas Sandarga,

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

922 — 35 th place, Chicago, 
Susirinkimai atsibuna kas paukalli 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va
kare, "Aušros” svetainėje, po No. SIU* 
S. Halsted st. Metinis susirinldBM 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba* 
lar.džio ir Spalių mėn. Pusmetinis U** 
pos mėn.

LIETUVIŲ DRAUGYSTE 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Lietuviu Mokslo Draugy^u
• Pittsburgh, Pa. i

N. J.

Liet. Imigrantų šeip. bi-te 
Viršininkai.

Pirmininkas. St. Jankauskas,
350 Newark st., Iloboken, 

Pageltnninitas, Kaz. Vaškevičius.
184 New York avė.. Nebark, N. J. 

Sekretorius. A. M. Stanelis,
211 Jefferson st., Newark, N. J. 

Iždininkas, P. Vaiceliunas.
38 Farley avė.. Newark, N. J. Į

Tėvynės Mylėtojų N®. 1
Town of Lake, Chicago, IS*

Tėvynės Mylėtojų Dr-stčs N® L 
ant Town of Lake, Chicago, HL, ■*» 
tingai atsibuna kiekvieną pirmą ■*> 
dėldienį mėnesio nuo 12 vai dieną, A. 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 I> 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

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

5235 S. Bishoff st., Chicago^ 
Prot. rašt. K. A. čiapas,

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

1805 W. 46-th st., Chicago, 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė.. Chicago, HL 
Užžiurėtojas org. Matausas SiiksItS®,

3446 S. Emerald avė., Chicago, HL

m.
m.
Et

Liet. I’asilinks.-Draugiškas Kliubas 
INDIANA HARBOR, IND.

Prezidentas —S. J. Barzdys,
2120 — 137th st., lidtaoitaoin 

; 2120—137 st., Iindiana Harbor, Ind. 
Vice-Prezidentas — Pr. A ndri jauskis,' 

3730 Elm st., Indiana Harbor, 
Prot. Rašt. — B. R. Yasulis, 

2113—137 st., Indiana Harbor, 
' Kasierius — Antanas Mikalocz, 

2112 137 st, Indiana Harbor,
Turtų Rašt. — Pranas Rudis,

Room 22 Paiac® Hotel. 
Indiana Harbor, 

Maršalka — Konstantinas Bnltunis, 
3525 Deodar st., Indiana Harbor. Ind. 

! Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
i po 15-tos kožna mėnesį 1-mą valan
dą po pietų Tonv Mikalocz salėje, 

Cambridge, Mass. 2112 —,137th st., Indiana Harbor, Ind1

Ind.

Ind.

aš parduodu tuos Šerus už l 
dali pigiau, t. yra po Slt’.OO 
kuris kaštuoja $25.00.. Tai yra

u z
Ind.

Ind.

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBAS 
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Viršininkai:
Pirmininkas — Rapolas škadauckas, 

1327 Wentworth av®u
- Adojnas Vėl avi čia,

1 444 Wentworth av®. 
likolas Remetkis,,
1505 Wentworth av®.

- Andrius Kiveris, 
1140 Wentworth av®.

n f anas Sriebalius, 
iii'! IVcntvrorth a v®, 

■bėjai — Kazim. Lukošius 
1439 Fifth avė., Ir

Pagelbininkas

Prot. Rast

Finansų Rašt

Ka

Jurgis Akunevičia.
1414 Wentworth ava-

Chicago, Ileights, I1L
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f
taip daug mislije, mislije ir mista vienok darai savotiš- 

vr_i------y (jergį žmogų ir slepiesi
po slapyvardžiu. Netalpin- 
sim.

r A. Boobenui. — Apie tai, 
kaip kunigai organizuoja 
“vyčius" su degtine ir alum, 
kitas mums pranešė anks
čiau. todėl tamstos kores
pondencijos sunaudot jau 
negalėsime. Bet vistiek a- 
čiu.

P. A. Jančauskui. — Ver
timą Lermontovo tragedijos 
"Ispanai” gavome, peržiūrė
sime.

mislije. Vakar aš jam pa
klausė: Ui, Mauškė. kam tu 
taip daug mislije? O jis man 
sake: Ui, tate, aš misline, 
kodėl per kiaurą čebatą van
duo Įeina. J. K—čiusžius

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

žeminus nurodyto- formos Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dyku tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adrsesa mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta aut tos gatvės kamjx>, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patjs gausite visada aikra-tį

PERMAINAU ADRESĄ
SKNAS adresas:

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

D-RAS ST. ANORZEJEWSII

' 'TW8|

Kaip Anglijos karalius gavo 
porą dešrų.

Praeitais metais Anglijos 
karalius Jurgis, apsilankė I- 
talijoje pas augštus valdi
ninkus.

Priėmimui buvo sureng
tas šeimyniškas susirinki
mas, kuris atsibuvo vienoje 
pilije, kurioje svečiai labai 
linksmai praleido laiką.

Garbingas svečias nei vie
no nevaržė ir patsai nebuvo 
varžomas. Taip syki, prieš 
vakarienę temstant, jis išė
jo i sodą pakvėpuot tyru va
saros vakaro oru: tuom lai
ku jis paskui savęs išgirdo 
moteriškų žingsnių šlamėsi 
ir kasžin kas itališkai šnabž
dėjo jam:

— Džiordži. aš šiandien e- 
su labai užimta. — štai čia 
viskas, ką tau atnešiau. Lik 
sveikas; lig rytojaus!

Su tais žodžiais, karalius 
pajuto, kad jam kažin-ką i- 
dėjo i ranką: sumišęs paėmė 
ryšuliuką. Jis nespėjo atsi
peikėti, kaip nepažįstamoji 
karštai ji apglėbusi pabučia
vo ir tekina nubėgo atgal.

Karalius atsirišo rišulĮ, 
jame buvo pora šiltų dešrų. 

Tuo tarpu karalius vėl iš
girdo keno tai žingsnius ir 
vyrišką balsą:

— Ar jau tu čia Stella?! 
atsakė 
pama-

Stebėtina.
Ponia, žiūrėdama per pir

mos klesos vagono langą, 
šneka pati sau:

— Stebėtinas dalykas: per 
langą pirmos klesos matai 
tuos pačius "mužikus." kaip 
ir per langą trečios klesos!..

Ant gatvės.
— Šia, imk penkis centus, 

tiktai nepasigerk!
— Ką Tamsta, ponuli; ne

jaugi už penkis centus gali
ma pasigert?

Nauji Raštai

No. Street,

Vienatims lankitkaa

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis 1 
įdedu naujus. Darbą gvarantuojt 
Taipgi ištraukiu dantis be skausm<

238 HARRISON AVĖ.. BOSTO*

? E 
ielrphoaeSo. Bent va. 845 M.

|Dr.F. Matulaitis
t:
i

3

3
j

495 Broadway, So. Boston. 
Valandos: 

į Nno 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.į

Miestas ir valstija

NAUJAS adresas:
Pavardė ir vardas

No. Street

Redakcijos atsakymai.

"Botagas,” juokų laikraš
tis, leidžiamas "Rygos Nau
jienų” leidėjo L. Jakavi- 
čiaus. Pirmas numeris pa
švęsta davatkoms, kunigams 
ir jų gaspadinėms akėt. "Bo
tagas” žada eiti kas dvi sa- 
vaiti. Kaina i užsieni 2 rub. 
50 kap metams. Adresas: 
Riga, Katoličeskaja ui., No. 
28. Redakcija žurnalą "Bo
tagas.”

"Jaunoji Lietuva,” 2-ras 
numeris mėnesinio laikraš
čio. 4611 So. Paulina st., Chi
cago. 111.

“Galvočius,” No. 3-čias, 
mėnesinis laikraštis, 1650 
Fulton st., Chicago, III.

"Jaunimo Sapnai,” 2-ras 
numeris dvimėnesinio orga
no lietuvių moksleivių susi
vienijimo Amerikoj.

žinios ir Faktai apie Susi
vienijimą Lietuvių Ameri
koj. surankiojo V. K. Rač
kauskas, "Tėvynės redakto-

Aidui. — Apie tas prakal
bas korespondencija tilpo 
jau pereitam "Keleivio” nu
merije. Pasivėlinot.

Buvusiam japonų karėj.— 
Dainą apie karę su japonais 
gavom. Taip, kaip yra. laik- 
raštin dėti negalima, nes rit
mas šlubuoja ir kalba nege
ra. Reikia viską perrašyt. 
Padedam archyvam gal būt 
turėdami kada nors daugiau 
laiko galėsime perrašyt.

Viesbudžiui. — Jau ne sy
kis buvo aiškinta, kad kriti
kuojant ypatas arba darant 
kokius užmetimus, visuomet 
reikia pasirašyt savo tikrą 
pavarde po savo rašteliu, ki
taip raštas negali tilpt. Ta- rius, New York, N. Y.

• J

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

Pasarga: Kiekvienas •'Keleivio’'skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė ūmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.50 1913 m. Kurių pavardes gale stovi 8-4, 
tų penumerata i šsibaigė su laikr. No.8 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipki! atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą iisilatgvsia tut j atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija*

Ant 21 
akmens

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

Escelsior Watch C©.
•06 Athenaeum Blg„ CHICAGO, ILL

Keliauantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvė*. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemas.

Aš keliauju per. Ma 'ir Conn. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstija Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. 8IMKONIS
HOLYOKE, MASS.5 GRAND ST.,

— Kas tu toks? — 
karalius ir atsisukęs 
tė tarną.

Tarnas sumišo.
Karalius suprato 

dalykas ir pridūrė:
— A. suprantu, suprantu. 

Norėjai susitikt su savo 
Stella. Bet išėjo apsiriki
mas. Štai ji tau Įdavė porą 
dešrų ir... da vieną dalyką, 
bet to aš jau negaliu tau su
grąžinti.

Stella buvo tarnaitė, kuri 
mylėjosi su tarnu ir jiedu 
buvo susitarę sode susitikt.

kame

Išanksto.
— Tai ką. brač, i Ameriką 

rengies važiuoti ?
— Taip.
— Kamei čia guli tokia 

krūva tuščių maišų!
— Ugi juos vežšiu su sa

vim.
—Kodėl?!

— Mat. aš Amerikoje juo
se krausiu pinigus.

Policijoj.
— Tai šis atrastasis kap

šiukas su pinigais yra Jūsų?
— Taip.
— Kuom jus galite tai da- 

rodvti ?
— Mano visi kišeniai kiau

ri!

Tarp vagilių.
— Drauge, rytoj tavo var

do diena, tai išsirink kokį- 
nors daiktą iš tų, kurie sto
vi lange šio magazino, aš pa
vogsiu.

Abiem prastai.
Andrius. — Ar jus vedęs?
Baltrius. — Vedęs! 

nelaimė, žmona mirė. - 
jys?

Andrius. — Aš taipgi ve
dęs, bet elaimė — žmona da 
gyva.

Bet 
O gi

Mokytas Mauška.
Jankelis. — Žinai ką Po- 

vyl, mano Mauškė bus tur
but rabinas.

Povvlas. — Kodėl?
Jankelis. — Niu, kad jam

I

i

t

! t

Keliauk į arba iš Europos 
---------------------- per-----------------------  

White Star Unija per Bostoną.
Pigios Kainos Dideli Laivai 

Gražus patarnavimas
Laivai išplaukia reguliariškai iš 

Bostono nuo Charlestown,
Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per Hhite Star Liniją. 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės: 
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
Geo. Bartaszius, 261 Broadway, 

So. Boston.
Polish IndustriaI Assn, 37 Cross st 
P. Bartkevičia, 877Cambridgest., 

East Cambridge.
J. Rottenberg, 115 Salėm st. 
5'utile Shapiro Co.. 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Caaadej

Geriausi Lietuviški
FOTOGRAFISTAI.

I Akušerka j!

AMSTERDAM, N, Y.

- - - i1
^7 0 ' 1

Vyt * Įk j
M

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

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

453 Brodvvav. So. Boston, Mass

Dr. B. 6. WERNIGK
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,

259 Hannover st, Boston, Mass.

I
II Pabaigusi kursąWomans Medieal i 
Z College, Baltimore. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą 1 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi- ; 
sokias rodąs ir pageibą invairiose š 
moterų ligose. <

j F. Stropienč j
I SO. BOSTON, MASS. ; 
XXWI0ICWi(X^^ >TEGUL VAKARIENE 

VERDA PATI
Dirbk per pusę mažiau. Virk viską 
su kerosinu, švaru ir pigu, ant

New Per/čction
©ii Cook-stove

Naujo, Beugninio pečio.
Pradėk kept anksti po piet. Pakai
tink per valandą, tada uždaryk pečių, 
ir vakarienė verda pati, be jokio kito 
darbo, karščio arba užžiurėjimo. Vi
są popieti gali ką nors kitką dirbt, o 
vakare valgys yra gatavas, karštas ir 
gerai išvirtas.
Tas pečius padarys viską ką ir kiti pe
čiai, apart brugninio virimo. Jį rasit 
ant pardavimo visose department ir ge
ležinių daiktų sankrovose. Taipgi ir 
su 1, 2, 3 ir 4 knatais, be minėto beug- 
nio virėjo.
kataliogą.

PROF OWEN yra 
vienatiniu specija- 
iistu. kuriuom ga
lima patikėt ir pa
vest Jūsų TURTĄ, 
t. y. sugrąžinimą 
sveikatos. Jisai sa^ 
ko. kad visai ne 
reikia būt ligoniu. 
Jis savo 34 metų 
praktikos didžiau 
šiam ligonbutyj 
The Great Hospi- 
tal of London. taip 
išsilavino, kad da

bar nėra jau ligos, kurią jis negalėtų iš
gydyti. gvarantnoja jis ir išgydo viso
kias ligas: Paprastas, užsiseoėjusias 

; chroniškas ir veneriškas. kaip moterų 
Į taip ir vyrų.

Dėlto, jeigu sergate kokia nors liga. 
Į tai nekentėkit ir aprašykit aiškiai, o jis 
jums pasakys kaip užsilaikyt kad grei- 

i čiau išgytum: nes kas jam, kaipo profe
soriui yra galima to negali padaryt pa- 
pastas daktaras. Laiškus adresuokit 

' taip: (20)

PROF. OWEN M. D.
221 E.17st, Dep. E, NevYort, H.Y. 
Priėmimo valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakaro. Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
10 rvto iki 8 vakaro. Nedėliomis iršven 
tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

SUCEDYTOJAS
LAIKO PINIGU, SVEIKATOS IR GROŽYBES

Parašyk, o tiesiog gausi

STANDARD OIL CO
of New York

New York
Albany

Buffalo 
Bosto n

I ai yra .■'.o-iomi-kiausia- prosas ir ge- 
ap-in>- k i šie vienam kriauėiui ir šei-

<J-«li- a Hdyt su vaza ii o u arba spiritu 
ir pr- ki oia tik 3 c už 10 valandų Vienas 
i- g riairsi j i tarti oų. Didžiausią belizną 
su IMI’EItl (L prosu )<-nsrva suprosyt ir pi 
e- Parsiduoda ganu pigiai svarų už 
#4,00. Kriaušiams 20 svarų. X8 00 Atsiu
skit SI 00, męs pri'iųsim In,ponai prosą, o į.-.-/ 
priimdami prosą, užmokėsit $3.00. Plates
nių žinių klausiate per lai-ką arba yratifkai.

C. C. MAIGTS
125 E. MAIN STREET,

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigu ir turėsite gražias rubus. ! 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- L 
mų ir primieruojam rūbą pagal , 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus į 

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

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

Taipgi išvažom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jusu brolis lietuvys

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

Telefonas: So. Boston. 21013.

8
9

Už Jūsų Myslę!
.___ , Žėdnas vienas iš Jūsų turi tą pačią progą pasinaudoti iš tų dovanų,
jo-'vi patropins gerai perstatyt numerius tuose langeliuose taip, kad iš abiejų 

uid\i L'i'Drc Dorcirc Trtzoi ilorčrv ipusių išeitų po 23 PIRMAS. KURIS PRISIUS TIKRA IŠRIŠIMA GAUS 
DOVANĄ 2.000 KVA!) PĖDŲ ŽEMES. DYKAI. O VISI TOLESNI AP- 
TURgS 2 LOTU BEVEIK UŽDYKĄ Žemė randasi pukiam mieste, netoli 
nuo didelio New Yorko. Tik per trumpą laiką męs apgarsiname musų sa
vastį. galėsite gauti už dyką lotų Kaimiečiai”! neatidėkite tą dalyką, nes 
jeigu gyvenate netoli, atvažiuokite ir persitikrinkite arba prisiųskite*” tikrą 
atsakyma. o apturėsite dovaną. Adresuoki!: (19)'

SALES MGB. DEPT. K„ 132 NASSAU STR.
Suite 309. New York, N. Y.

25,000 Katalogu Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMOFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS. 

IKOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap
turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:

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

o. 1 No.
AMŽINAI RAŠANČIOS PLUNKSNOS.

Šitos plunksnos yra geriausios, jos ištobulin
tos sulyg paskutinių plunksnų išdirbystėje išra
dimų Su joms galima rašyti ant bile kokios 
popieros, raštas yra gražus ir aiškus.

Šios plunksnos nerudyja ir nesugenda, 
sos yra gvarantuojamos.

Vėlijam visiems nusipirkti šių plunksnų, la
bai yra paranku visuomet su savim kišenėje 
turėti, rašalu rašančių plunksną.

Mes turime dvejopų plunksnų.
No. i Pati prisipila rašalu. Kaina ,2.50c. 
No. 2 Prisipila per atsukamą viršelį. Kaina >2.00 

Norėdami įsigyti musų plunksną, prisiųski- 
te pinigus žemiau paduotu adresu, o mes 
tuojaus prisiusime amžinai rašančią plunksną.

W. Jurkevich 
25 15 G So. Halstedst 

CHICACO, ILL.

s*
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IŠ LIETUVOS
Užkrečiamos ligos.

Marijampolės apylinkėje 
nuo šiltinės Trobiškių Ras- 
lavičių pasimirė jau 3 dide
li žmonės ir dar 2 serga. 
Kad butų tam tikroms už
krečiamoms ligoms ligoni
nės, tai visi namai neužsi
krėstų, nes, gerai tvarkai e- 
sant, pirmutinis ligonis butų 
buvęs ligoninėn perkeltas ir 
(kitiems liga nuo jo neprilip- 
Įtų. Apie Keturvalakius ne
maža išmirė škarlatina ir da 
daug kas serga. Vis tai bau- 

“da už tai, kad neturime kiek 
’ reikiant ligoninių ir nemo

kam pasisergėti, ypač bekei- 
| darni šermenis.—

Kova su girtuokliavimu.
Kauno gubernijos valstie

čiai kaskart labiau pasižymi 
tuo, kad vis dažniau daro 

Į valsčiuose nutarimus, reika- 
Į laujančius uždarymo istai- 
į gų, parduodančių svaiginan- 
fčius gėrimus. Paskutiniais 
r laikais buvo tokie nutarimai 
t išnešti Šiaulių apskr.: Abe- 
Ilių valse., Zarazų apskr.: 

Eržvilko valse., Raseinių ap
skričio ir t.t. Visi tie vals
čiai tikisi, kad netrukus jų 
nutarimai susilauks valdžios 
patvirtinimo.

Šaudymas.
Ylakiai (Telšių apskr.). 

Linkių valstietis Dominin
kas Bušma grižo su savo 
žmona iš savo kaimyno Tiš- 
kos namo. Bušmams beei
nant, kažinkas du kartu Į 
juos šovė. Tiška Įtarė ta
me šaudyme valstiečius 
Konstantiną Stonkų ir Ste
poną Jankauską, su kuriais 
jis, Tiška, nuo senovės 
susivaidijęs.

—
Javų stovis.

Dažnus lietus labai pade
da žieminiams javams atsi
gauti, ypač kad šįmet dide
lių nakties šalnų ikišiol visai 
nebuvo. Pievos, ypač dobi
lai, tai dar visai neželia, tur
but užtai, kad dar šilumos 
neturėjome, nes tikrai švie
sių saulėtų dienų dar nema
tėm. Žemė džiūsta pamažėl. 
Laukuose pradėta tik ten di
rbti, kame laukai augšti ir 
smiltingi. Suvalkų gub. yra ' 
vietų, kame jau sodina bul- 
bes, sėja žirnius ir vasari
nius rugius. Kaune ir Vil
niuje jau ruošiami daržai 
ankstybai sėjai. Nors ir ne- j 
šalta žiema buvo ir nešaltas 
pavasaris, vis dėlto laukų 
darbai išrodo, kad šįmet dėl 
šlapumo pavėluos.—
Druskininkų šaltiniuose esą į 

radijumo.
Balandžio 2 d. profesorius 

d-ras Mizernickis visuome
nės sveikatos globojimo dr- 
jos bute Peterburge skaitė 
apie Įvairius Rusijoje esa
mus vandens šaltinius, tu-į 

! rinčius savije radiumo ypa
tybes. Tas profesorius nu- 

I rodė, kad paskutinių 6-8 me- 
, tų tyrinėjimai parodė, kad 
radiumu gydomas puikiai 
reumatizmas, podagra, mo
terų ligos ir t.t. Viena svar
besnių Rusijoje vietų, kame 
šaltinių vanduo turi savije 
radiumo ypatybes — prof. 
Mizernickio nuomone — 
Druskininkai. Druskininkų 
kurorto valdyba stengiasi 
šįmet dar vieną šulinį-šalti- 
ni iškasti, nes tikisi dar di
desnio svečių-ligonių suva
žiavimo, kaip paprastai.

yra

gu-Kiek yra namų Kauno 
bernijoje?

1913 m. sausio 1 d., kaip 
rodo surinkta statistika, 
Kauno gub., buvo medinių 
gyvenamųjų trobų 7,098 ir 
mūrinių — 182,303.

Už 5 milijonus rublių išgė- 
, rė degtinės.

Svaiginančių gėrimų Kau- 
A no gub. 1912 m. buvo par- 
/ duota už 5 milijonus 40 tu- 
’ kstančių 703 rub. 73 kap.;

daugiau nekaip 1911 m. 303 
tūkstančius 909 rub. 63 kap.

Rado užmuštą žmogų.
Pakištelių sodžiaus Kur

šėnų valse. Šiaulių pav. vals
tietis Pet. Mockus buvo per
nai rudeni, spalių mėn., iš
ėjęs iš namų Į Kuršėnus ir 
pražuvęs, daugiau nebesu- 
grižęs namo. Giminės visur 
jo jieškojo, bet niekur nė 
balso apie ji neužgirdo. Da
bar Pakumulšių sodžiaus 
valstietis užtiko Petrą Moc
kų negyvą begulinti laukuo
se. Nors žymių nėra, kad 
Mockus butų nužudytas, te
čiaus giminės pranešė poli
cijai, jog jie spėja, kad Moc
kus turbut buvo užmuštas 
keno-nors.

' - ■ ' ~—”r’~

K X L S I V I 8

John E. nolan

M. Gailivan Co PŪKI DOVANA

Keleivio Kalendorius

TI'RINYS:

KNYGA SVEIKATO8 bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgus, talp-pat 
Ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

BBojsiudo* msdo*

GKABARIUSIR BAL8AMUOTOJAI 
AVtek* visokį darbą prie palaidojtaR 
kuogoriausiai oi aabraagią prabą.

335 Breadoy, Be. Bestos. 
Gymis* rietą M* Braadva?

APTIEKA
galit susikalbėt 

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI 
Vaistus sutaisom nuo visokią ligą 

ir su didžiausiu saugumu. Užlaiko
me ir Treją devynerią, kaina 20 c. 
už boKsą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

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

Specijališkas pardavimas per šį men.
Sudėjimas N<*. 5.

1 BonkaGolden.xxxx Rye Why.'** <
,, Cognac Brandy ••• 7“*
,, Višniovka co «
„ Orange Wine co g,
4 Pilnos kvortos 83.50

Sudėjimas So. 8.
1 Bonka Kentucky Why <

,, California Brandy 7”* į
„ Višniovka —J 5
„ Spaniškas Port Wine s

4 pilnos kvortos 8.300 kaina.
Tie yra geri tiėrymai ir pigus 

bet neprasti.

H. L. GOLDEN & CO.
lapirtittejil Ir Dufiatj Llklsrtą Pariistijal.

Musu Obalsis: Greit parduot ir men
kas uždarbis. Mgs išaiunčiam tavorą 
tą pačią valandą kaip tik gaunam 

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

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

ir tiesiog 
iš Bostono j Bremeną 

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

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & CO.
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

tariamojo nusižudymo kalti
ninko, mokytojaus Orlovo. 
Ištisą savaitę laikėsi. Gim
nazijos direktorius ir visy 
kliasų ir atskirų mokinių 
klausinėjo ar nieko nedarys 
Orlovui ir ar Įsileis jį, bet ne
gaudavo prielankaus atsako. 
Nesenai iš Vilniaus pribuvo 
mokslo apygardos globėjo 
padėjėjas, kursai tyrinėjo a- 
pie ši atsitikimą. Jisai buvo 
kartu su minimu mokyto- 
jum klausėsi ir tokiu budu 
pamokos Įvyko. Vietos gim
nazijoje tai jau antras mok
sleivio nusižudymas šiais 
metais.

SENI VYNAI ir
GEROS DEGTINES

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

1914 metams jau atspauzdintas.
Šių metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių.

RUSSIAN-AMERICAN BUREAU
Vienintelė Rusiškai 
Amerikoniškai konto
ra, apdrausta ant 
$10,000, kuriai valsti
jos gubernatorius lei
džia vest advokatū
ros vertelgystę ir 
pardavinės šifkortes. 
Męs taipgi priimam ir
padedam pinigus Rusijos Valdžios 
Bankoj ir gaunam knygutę į penkias 
savaites, taipgi iškolektuojam pinigus 
nuo skolininkų.
RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

160 N. Fifth Avė., tarp Lake St ir 
Randolph St., CHICAGO, ILL. Kon
tora yra atidaryta dienomis nuo 8 ii 
ryto iki 8:30 vai. vakare, o nedėliotus 
ir šventadieniais nuo 9 iki 4 po pietą.

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

žmona nunuodijo vyrą.
Eržvilke (Raseinių pav.) 

gyveno Jurgis ir Rozalija 
Lenkaičiai. Pats Lenkaitis 
vyras darbininkas, jo žmo
na — vėjavaikė. Žinoma, 
tarp vyro ir žmonos nesvkį 
iškildavo visokių nesusipra
timų. Lenkaitienė Įpykusi 
prasitardavo: ”kad nors sy
ki nusikračius to biaurvbės.” 
Kaimynai nors girdėdavo 

* tokius Lenkaitienės 
' kimus, bet ne labai 

galvon.
Nesenai Lenkaitis, 

pai pasirgęs, mirė, 
miestelije kilo gandas, jis e- 
sąs žmonos nunuodytas. Po
licija tuoj prikibo. Velioniui 
daktarai vidurius išėmė ir 
Kaunan nugabeno chemiš
kai tyrinėti. Rasta aršeni
ko viduriuose. Lenkaitienė 
suimta ir tardoma.

Vaikai serga.
Lukšių (Naum. ap.) 

linkėję siaučia tarp vaikų 
tymų (morbili) epidemija. 
Niekados ši liga nebuvo taip 
ba;si, kaip šįmet. Dažnai 
orie šitos ligos prisideda 
plaučiu uždegimas arba ger
klės užtinimas ir ne vienas 
tokių ligonių numiršta.

apy-

Nelamingas atsitikimas.
Balandžio 12 d. viena mo

teriškė iš Aleksoto pusės 
skalbė Nemune baltinius. 
Staiga apalpo ir Įkrito Ne
munan. Kadangi netoli bu
vo žmonės, tai tuojau ištrau
kė. Bet, matyt nelaimingo
ji sirgo širdies liga, nes at- 
vykusis felčeris konstatavo 
mirti. Policija sustatė tam 
tikrą protokolą.

("Liet. žin”)

išsišo- 
dėjosi

trum-
Visame

Už vištą.
Liedinio dvare netoli Pa

nevėžio čigonai pavogė nuo 
kumietės Gertrūdos Gaspe- 
ravičienės vištą. Kiti ku- 
miečiai, išgirdę apie tai, ėmė 
vyti čigonus ir paviję ėmė su 
jais varžyties dėl tos vištos. 
Besivaržant, čigonas Anta
nas Jablonskis perdūrė ku- 
miečiui Jurgiui Kairiui pei
liu pilvą.

JUOZAPAS DRAGŪNAS 
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA 

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

42 Laivas 1.417,710 tonų

HAMBURG-AMERICAN LINIJA
Didžiausia Garlaivių Kompanija Sviete-
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

Netikėta mirtis.
Tamošius Žilis, 70 metų 

senis, iš švindrų sodžiaus, 
Kuršėnų parapijos nuvažia
vo į Kuršėnus visokių pirki
nių prisipirkti. Grįždamas 
naktį namo, senis paklydo 
kelią ir Įkrito su visu vežimu 
Į ViršupĮ, kurs tuo laiku bu
vo gilus ir sriaunus. Senis, 
būdamas dar stiprus, nors ir 
sunkiai apsivilkęs, ėmė ko
voti su vandeniu, plaukti ir 
pasisekė jam ištikrųjų iš
plaukti. Išėjęs ant kranto, 
Žilis sušlapęs, sušalęs, pa
vargęs, prisėdo pasilsėti. 
Širdis tečiau tokio pavargi
mo neišlaikė ir sustojo pla
kus. Senis rastas negyvas, 
besėdįs ant kranto.

Garo malūnas.
Šakiuose (Suv. gub.) susi

darė iš vietos gyventojų ben
drovė Micevičiaus ir Kleino 
vardo, kuri pradėjo statyti 
didelį garų varomą malūną. 
Dabar nėra šakių apylinkėj 
malūno, nes artimiausias už 
5 varstų, todėlei ir sunku bu
vo ikišiol su miltais šakie
čiams, nesant ypač gerų ke
lių. Statomas malūnas keti
na 400 pūdų per dieną malti. 
Viduriniai prietaisai bus iš 
užsienio gabenami.

HAMBURGO 
HAMBURGE 

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

Nusižudymas gimnazijoj.
Kauno vyrų gimnazijoj 

nusižudė mokinys. Sakoma, 
kad nusižudymo priežastimi! 
yra mokytojo Orlovo biau- 
rumas. Po to atsitikimo 
gimnazijoj pasidarė suirutė. 
Gimnazistai nutarė neįleisti

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

PIGIAUSI KELIONE • 
I SENĄ TĖVYNĘ IR IŠ TEN.

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

tės prie
Geriausia patarnavimas STERE 

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

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
New York, Philadelphia, Boston. 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St 
Louis, Minneapolis, New Orleane 

San Francisco
arba pas vietinius agentus.

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eiles ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —• Nelaimės ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikyt burną Jau brėkšta (eilės) —• 
Prietarai apie mėnulio įtekmg — 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) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko— Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)— Čia ir dabar (eilės) —Jėzus Varsavo- 
je’— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

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

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

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKOI
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

vyno ir Cigaru. 
Prie’namiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Sroadviy Ir 259 D streets, 

SO. BOSTON, MASS.

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

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

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

J. TAUKEVICIA
727 N. Main st.. Montelle, Mass.

i

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KANTARAS” labai daug ap
rašo apie vy!ų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą “Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų už

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgareinimą ir adresuok teip:

The -Philadelphia M. Glinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad tiumpam 
laike galėtum išsigydyti tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 3 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarni» 
ke ir petnyčioj vakare nuo 6 iki &

----- M

ltc. ir

Skilvinės proškos..........
Pigulkos dėl kepenų... 
Blakių naikintojas........
Dėl išvarymo soliterio. 
Ajiatarinas plovimui.... 
Nuo kojų prakaitavimo. 
Gydanti mostis..........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai

brangia™ žmogaus
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 visokią 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;

ąi.M

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 

i mano durys bal- 
j tos arba telefoną 
• duok o aš atesiu.
. Ofiso valandos 

Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. T-elephone 1967—3 Richmon*

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

gystėms ir Kuopoms.
Darau visokius medalius ir ant kožno pareikalvimo 

prisiunčiu sampelius.

Biznieriams:
Išdirbu visokius apgarsinimus su Jų paveikslais 

ir adresais, kaip tai: ant cigaretę baksukią, brčžu- 
ką baksukų. alavėlių, veidrodėlių ir t. t. ir į viską 
įdedu adresus ir paveikslą. Taipgi padarau visokias 
draugystėms antspaudas.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

123 FERRY ST., NEWARK, N. J.

Kraujo Valytojas.................
Gyvasties Balsamas.........................75
N ervų Stiprinto; as... ,M>c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas........................50
Nuo kosulio...................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50 
Skilvinės proškos. 10c. ir 1.00 _. .. r. . M

.105.00

.25 

.25

.50 
...................25 
5Oc. ir 1.00

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyniems 21c.
Taippat » Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir L t, kolto* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo eu musą gyduolių apraSymaia^B 

Kreipiantiemsieins per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniikus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jalgn jonu brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydaaat arba 
atsilankydami į Littuviilų Aptukę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptuki
■N Bodfori Aveana Kaapaa North Mm gatves Brooklya, M. Y.

Teisingiausia ir Geriansia 
APTIEKA 

Sutaisom Receptus su d! 
džiau3is atyda, nežiūrint ar b 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o mąs per ekspresą gydules pH-

Nuo galvos skaudėjimo.10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo......................... ..
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilimo............... .  .
Nuo Reumatizmo..... .50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų........... 50c. ir 1.00
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių.... .. 
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo. . 
Kasteri ja dėl vaikų 
Proškcs dėl dantų. 
Karpų naikintojas..
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Iš Amerikos.
EKSPLIOZIJA IR GAIS

RAS KASYKLOJE.
200 angliakasių žuvo ugnije.

Eccles, W. Va. — New Ri- 
ver Collieries Co. kasyklose 
NNo. 5 ir 6 28 balandžio po 
pietų atsitiko baisi nelaimė. 
Iš priežasties netikusios ven
tiliacijos užsidegė anglinės 
dulkės su gazais, pasidarė 
smarki ekspliozija ir užgriu
vo sujudinta žemė, uždary
dama kasyklose apie 200 
žmonių. Ne gana to, po eks- 
pliozijos kasykloj kilo gais
ras. Per visą naktį iš po že
mės veržėsi debesiai durnų 
ir girdėjosi vis naujos eks- 
pliozijos. Per durnus ir liep
snas negalima buvo paduoti 
uždarytiems kasyklose dar
bininkams jokios pagelbos. 
Manoma, kad visi jie bus 
žuvę liepsnose. Iki 2 gegu
žės išimta tik 18 angliaka
sių ir visi negyvi. Į kitas 
venis da negalima Įeiti. Eks- 
pliozijai ištikus pabėgo tik 
60 žmonių, kurie buvo netoli 
viršaus.

Tos nelaimės pasekmėje 
paliko 75 materis be vyrų ir 
152 vaiku be tėvų. Našlės 
su vaikais alpsta nuo siel- 
vartos. Visa apielinkė pa
skendo nusiminime ir ašaro
se. Tai kapitalo dievui au
kos .

Sufragisčių diena.
Gegužės 2 d. buvo sufra

gisčių idena. Nevv Yorke, 
Chicagoj, Bostone, Philadel- 
phioj, Kansas City’je Hart
forde ir kitur buvo rengia
mos didelės demonstracijos, 
kurios baigėsi prakalbomis 
ir aiškinimais, kaip reikalin
ga moterims balsavimo tei
sė.
Prasideda antroji Beckerio 

byla.
New York. — Gegužės 6 

d. vyriausiam teisme prasi
dėjo antroji buvusio polici
jos lieutenanto Beckerio by
la dėl nužudymo Rosentha- 
lio. Apskričio prokuroras 
VVhitman šaukia prieš ii 70 
liudininkų. Pirmu syk Be- 
ckeris buvo atrastas kaltu 
pirmo laipsnio žmogžudystė
je.
Rockefellerio žmogžudžiai 

nuginkluoti.
Paskutinės telgramos iš 

Colorados praneša, kad ka
syklų sargus federališkoji 
kariumenė jau nuginklavo. 
Angliakasiai sutiko atiduoti 
savo ginklus seredoj, 6 ge
gužės. Angliakasių neareš
tuoja. Mat. jie jau Įgijo ka- 
riumenės "teisę,” hųivo kaip 
ir legališka armija.

priešingi atšaukimui gene- resni bus jūsų namai, kie- 
rolo Pearsono ir dėlto, kad mas ir skiepas, tuo bus ge- 
dabar iškilo su Meksika kon- riau ir sveikiau patiems. Pa- 
fliktas. Taigi, sako, pasky- raginkit ir kaimynus pada- 

Į rus dabar naują vadą, jei 
milicijai reiktų eit karėn, ga
li pasidaryti daug keblumų. 
Bet gubernatorius laikosi 
prie savo. Jei tik valstijos 
senatas jam pritars, jis tuoj 

i Pearsoną pašalinsiąs, o jo 
vieton paskirsiąs toki vyrą, 
kaip generolas Sweetser, ku
ris malšino Lawrence’o au
dėjų .streiką. Pearson atsi-

■ statydino.

Apie 25 gegužės ketina at
važiuoti Į Bostoną cirkas ar
ba ”sorkės»” kaip lietuviai 
vadina.

ryt tą pati.
Nuo 1 d. gegužės Lynn’e 

atidaryta 89 saliunai. Per 
6 metus tas miestelis buvo 
sausas.

Wakefielde Hayvvood 
Bros. kresių kompanijoj 
streikas tęsiasi. Ettoras kas 
diena sako streikieriams 
prakalbas.

I

Bedforde siaučia skarlati
na. Uždaryta visos mokyk
los, pertraukta bažnyčioje 
pamaldos ir vieši susirinki
mai.

Tūlas Conlev užmokėjo 
$10.00 už patriotizmą. Dirb
damas ant So. Bostono gele
žinkelio jis susiginčijo su ki
tu darbininku ir išmušė jam 
akį, kam jis sakė, kad karė 
su Meksika nereikalinga. 
Nuskriaustas padavė patri
otą Conlev į teismą, kuris ir 
nubaudė ji $10.00.

Valstijos kalėjime pasiko
rė tūlas Barnev Frank, ku
ris buvo nuteistas 8 metams 
už ginkluotą įsilaužimą. 
Barney buvo labai dievuo- 
tas žmogus ir jam pasirodė, 
kad Dievas ji užmiršo; iš 
tos desperacijos jis suplėšė 
savo paklodę, nusivijo kilpą 
ir pasismaugė.

Tūli So. Bostono lietuviai 
tariasi organizuoti lietuviš
ką banką ant kooperacijos 
pamatų.

i

Kovojančios už balsavimo 
teisę moteris pereitoj suba- 
toj po pietų buvo Įtaisę Bos
tone didelę demonstraciją. 
Daug buvo suvažiavusių ir 
iš kitur sufragisčių. Buvo 
net iš Anglijos garsaus soci
jalistų rašytojo Bernard 
Šha\v pati. Demonstracijoj 
dalyvavo 10.000 žmonių su 
viršum.

TEATRAS IR ŠOKIAI.
Parengta L. S. S. 67 kuopos, Brigh- 

ton, Mass., Subatoj. 9 d. gegužės. 1914. 
Finų soc. salėje. 521 Cabridge st_ 
Allston. Mass. Svetainė atsidarys 7 
vai. vak. Teatras prasidės 7:30 vai. 
vak. Bus sulošta dviveiksmė kome
dija "Musų Gerasis,” su dainomis, šo
kiais ir visokiomis žaislėmis. Veika- 
lėlis yra labai juokingas, iš kaimiečių 
gyvenmo. Po perstatymo šokiai, 
skrajojanti krasa ir kitokie žaislai. Vi
sas pelnas šio vakaro yra skiriamas 
apdengimui lėšų busiančios VI Rajo
no, Mass., konferencijos. Todėl malo
nus draugai ir draugės malonėkit at
silankyti. Su pagarba

L. S. S. 67 kuopa.

Iš Washingtono atėjo įsa
kymas, kad Bostono naujo
kų priėmimo biuras daugiau 
liuosanorių Į Meksikos karę 
nebeimtų.

LIETUVIAI!

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 

į kitus miestus palaidoti velionis ir 

nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai grabo riai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway, So. Boston. Masa 

Telephone: So, Boston 839-J.

Policija padarė aną vaka
rą tunelije ”ablavą” ant ki
šenvagių. Į vieną valandą 
areštuota 4 kišenių krausty- 
tojai. Manoma, kad tai 
New Yorko vagių ”šaikos” 
nariai. Pastatyta juos po 
$1.000 kaucijos kiekvienas.

Farmos Farmos!
Turiu ant pardavimo farmų didžiau

sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210! 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran-1 
dasi Michįgan valstijoj, Lake Mason > 
ir Manistee pavietuose Žemė randasi1 
prie pat geležinkelių ir arti portavų 
miestų ir miestelių. 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 akerį. 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
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
si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
žemę ir visos kolonijos padėjimą. At
važiuokit tuoj, kol nępabrango žemė. 
Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj 
išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyveu ant farmos. Gavęs ži
nią, tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar į hotelį, paimsiu jus ir apro- 
dysiu visą žemę, iš kurios galėsi pa
sirinkt pagal savo norą. Adresas: (27)

ANTON K1EDIS
PEACOCK, Lake County, MICH.

Rusijos ir 
Amerikos

Rusijos ir 
Kanados.

VIENATINĖ TIESI LINIJA

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIENŲ 

Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 
du-šriubiniai, pasažieriniai laivai tarp 

Liepojaus ir New Yorko, ir iš New 

Yorko į Rotterdam ir Liepoją. Žemo* 
prekės. Atsišaukit pas

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

Broadway, New York, N. Y.

CZARITZa

37

L. S. S. VI Rajono konferen
cija.

atsibus 10 gegužės 9 vai. ry
te, finų soc. salėj, 521 Cam
bridge St., Allston, Mass.

Važiuojant iš Bostono ir 
apieiinkės reikia imti Į 
Centrai Sq., Cambridge, 
Mass., karus, o nuo Centrai 
Sq. paimt Brighton Allston 
karą ir važiuoti iki 
Sq. Čia ir svetainė.

VI rajono fin. sekr.,
J. Januška.

Union

Pagarsėjusi Fordo auto
mobilių kompanija Detroi

te, kuri visiems savo darbi
ninkams moka po S5.00 Į die
ną. praėjusioj savaitėj ati
darė ir Cambridge’uje vie
ną savo fabriką, kurioje taip 
pat visiems savo darbinin
kams mokėsianti po $5.00 i 
dieną. Darbas prasidėjo pe
reitoj pėtnyčioj su 250 dar
bininkų. Perdėtinis Fay 
mano, kad da 100 žmonių 
reikės paimt. Fabriką ran
dasi prie Charles River 
Parkway ir Brookline st., 
netoli Čottage Farms tilto. 
Tikimasi kasdiena sudėt po 
40 automobilių, nes visas da
lis vežš gatavas iš Detroito.

D. L. K. Vytauto Dr-stė 
laikytame savo susirinkime 
3 gegužės nutarė sušaukti 
visų So. Bostono draugys
čių konferenciją, kad sutve
rus tųjų draugijų sąjungą 
dėl išvengimo konkurencijų 
ir nesusipratimų tarp drau
gijų vakarų rengime. N. J.

Onfv

Išsirašykit rimtą bepartivišką
’’

Tikrai 17 Jeweled Elgin 
Laikrodėlis tikrai pa- 
juksuoti lukštai Už 
59.75. Visi žino, kaip 

geri yra 17 akm. 
Elgin laikrodė
liai. Męs buvome 
laimingi pirkt di
delę daugybę to
kių laikrodėlių — 
visi nauji, ką tik 
iš fabrikos. Gva- 
rantuoti ant 20

Stabmeldiška Lietuva

Kiekvienas lietuvis turėtų ją per

skaityt ............................................. i»c.

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui... .10c.

AUKSORIŠKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokiu* 

Laikrodžius, didelius ir 
mažus,Vyriškus ir Mota» 
riškus, Auksinius, Pa
auksuotus ir Sidabrinius, 
Uiubinius Žiedus, Dei
mantus ir visokiuspar- 
lus; taipgi LenciugėNua, 
Špilkas, Ifranzolttaa,

Laketukns ir kitokius pasipuošimą 
daiktus. Musų agentai P. Valiukoaia 
pristato orderius į aplinkinius mieste
lius ir nieko brangiau neprekiuoja.

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

Reikalingi agentai prie pardavimo. 
Norint platesnių žinių, kreipkitės per 

j laišką arba ypatiškai.
CHAS URBON

261 Broad*ay, So. Boston, Mass.

talpinanti įdomiausius straip-1 nužeminta^ręke ir”frkdami tiesiog
snius iš musų gyvenimo, 
nesinį laikraštį

“V A I D Y L A”.
“Vaidyloje”

me- ; nuo mus gausit daug pigiau. Jūsų vie-
I tinis dziegormeistris negal pirkt nuo 
mus nė centu pigiau. Vyrų — su at
daru viršeliu, arba uždarytu (nurody- 

v . kit kokį. Puikiai iškvietkuoti virše-rašoma gryna II liai, paauksuoti. Nepraleisk šios pro-
kiekvienam suprantoma kalba,
dedama naudingi,ir pamoki-, pirmiausiai, 
nantie straipsneliai, pritaikomi r“'’~ 
jaunimo reikalams. “Vaidyla’ 
įdomus darbininkui, taippat ir 
inteligentiškam žmogui.

Kama metams tik 50c.

. Parašęs atvirutę, gausi. 
Kada ateis, apžiūrėk jį gerai, ir jei 
patiks, užmokėk espresui $9.75 ir kaš
tus. Jei nepatiks, neimk, o sugrąžink 
musų kaštais. Nepirk pigaus šlam
što. neatsakančio laikrodėlio. Nepirk 
laikrodėlio apie kurį nieko nežinai, 
bet pirk šitą, apie kurį žmonės žino 
taip gerai, kaip apie Uncle Sam $20.00 

(Parašyk vardą ir ad-Kurie norit pažiūrėt prisius- aukso pinigą, 
kit 1OC. Adresas: resą aiškiai')

I CHICAGO VVATCH CO.
ointv ino. i—• i 503 Singer Bldg.. Statė st.,
810 W. 19 St. Chieago, III. | chicago, ill.

Beveik

šimtmetis

ALUS

ELIUS
ir tas padare

BALLANTINE S

BRAVARUS

žinomais kievienam

gerumas vra supran

tamas.

Ballantine’s Bravarai

kaip išdir

bant geriau-

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
to ypatingai gerus sekančios gyduolės:

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

Nuo saulės nudegimo 50 c. J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.0C. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės 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. 

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

i

“UUDIMIUA”
arba

Užmušimas Caro Aleksandro II.
Sis pagarsėjęs veikalas, kuris lietuvių kalboj yra ži

nomas po vardu “Nihilistai”, bus perstatytas lenkų kal
boj, po direkcija paties to veikalo autoriaus p. Alfon
so Chrostowskio. Perstatymas atsibus 9 dieną Gegužio 
(May), 1914, Terrace Gardner, didžiausia ir gražiausia 
svetainė New Yorke, 145—155 East 58 st., tarp Lexing- 
ton ir 3rd avė., New York, N. Y. Prasidės ant 8 vakare. 
Bilietai yra po 50c., orkestroj po 75c., o box—$1.00. Tarp 
aktų bus rusiški ir kitoki šokiai ir dainos, o po teatrui ba
lius. Lietuviai yra kviečiami ant to perstatymo, nes rolė, 
kurią lietuvis — Grineveckis atlošė toj historiškoj dramoj, 
yra mums jau žinoma.

Gegužinė šventė, kurią 
Bostono ir apielinkių darbi
ninkai apvaikščiojo pereitos 
pėtnvčios vakare, nusisekė 
gana gerai. Lietuviai išėjo 
iš So. Bostono su muzika. 
Rengianties eiti prie socija
listų salės pasirodė koks tu
zinas mėlinsiulių su seržan 
tu priešakije. Sakoma, kad 
katalikai buvo Įskundė, kad 
bus riaušės. Bet policija pa
mačius, kad čia visi sari 
žmonės ir kad tvarka kuoge- 
riausia, nuėjo sau iš kur at
ėjus.

Išpradžių lietuvių eilės 
buvo neskaitlingos, bet pra
dėjus eiti ir suskambėjus 
Marselietės aidui (griežė 
Vytauto benas), iš visą pu
sių žmonės pradėjo spiestis 
ir stoti Į maršuojančių eiles. 
Bostone lietuvių ėjo jau i 
2,000.

Tik neparanku buvo ilgai 
laukti ant Park Sq.; kol at
ėjo darbininkai iš Čhelsea. 
Buvo apie 8 raudonos vėlia
vos, bet policija nieko nesa
kė. Po parodos anglai suė
jo i People’s Temple, o lie
tuviai — Į Boston Cominon 

i sodą, kur kalbėjo Michelso- 
nas ir Bagočius.

s

I

Vietinės Žinios
Gubernatorius Wash susi

pyko su Massachusetts mili
cijos vadu gen. Pearsonu ir 
r’ 
vietos. < 
pats paskirti milicijos vadą. 
Ir legislaturon tapo Įneštas 
bilius sulyg gubernatoriaus 
Walsho noro. Atstovų butą 
bilius perėjo 122 balsais j 
prieš 96, bet senate, rodos,; 
daugiau yra generolo Pear- 
sono šalininkų. Republiko- 
nų nė vienas už gubernato
rių nebalsuos, o demokratai 
pasidalys, nes abudu prie
šai — gen. Pearson ir gub. Į 
Walsh — taipgi yra demo
kratai. Daugelis senatorių

Praėjusi panedėli Bostone 
prasidėjo apsivalymo savai- 

užsispyrė prašalint jį iš tos tė — ”clean up week.” Pe± 
Gubernatorius nori šią savaitę gyventojai turi 

išvalyti savo namus, kie
mus, skiepus, ir kas tik ne
reikalinga, viską sudėti ant 
šaligatvio, prie gatvės, o 
miestas išvežš. So. Bosto
ną valys ateinančioj subatoj, 
9 gegužės. Todėl jei kas tu
ri skiepe senu šienikų, popie- 
rų, puodų, drapanų, ar ki
tokių nereikalingų daiktų, 
tegul suriša Į bundulius ir 
išneša ant gatvės, kad šiuk
šlių vežikai galėtų paimti.

Išvalykit viską. Kuo šva-

I

netik garsiais, bet

name, kur tik alaus

t

i Jau nėra Siaurų Išbėrimų
Taip mums p. Eddie Hurt iš Phorso,

| Okla., parašė, patikrindamas, kad

SEVEROS
d

1
■ Į

3

Kraujo Valytojas
(SEVERA’S BLOOD PURIFIER)

pagelbėjo jam pasiliuosuoti nuo bjauraus išbėrimo ant vei
do. Jis dabar nevartos kitokiu vaistu, kaip tik Severos, ka
da jam jų reikės. Kaina Severos Kraujo Valytojo 81.00 

Patariama ypatoms
liesoms, silpnoms, turinčioms nešvaru kraują, išbėrimus, 
varvėjimus ir votis, kurios yra pasekmė kraujo nevalumo.

Parduodama aptiekose. Reikalauk Severos 
Kraujo Valytojo. Nieko kito neimkit

SEVEROS J
TAB-LAX ]

Paliuosuojanii Šaltukai
Smagus ir Pasekmingi 
Vaikams ir Suaugusiems

Galima gaut visur. DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!
-n 
H H

I P> Kaina 10 ir 25c. 3

Severos vaistai pardavinėjami visose aptiekose. Bet Svar
bu, kad reikalautumėte, kad juntrs duotų Severos vaistus ir 
kad neim’umėte vieton jų, jokių kitokių. Jeigu aptieko- 
rius jų negalėtų pristatyt, parsitraukit stačiai nuo

CEDAR RAPIDS 
IOWA

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 aptieką.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADVVAY SO. BOSTON. MASS.

Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol 
moters buvo vergėmis netikusiu prosų, 
ypatingai vasaros laiku, kaitinant prosą ant 
pečiaus ir, per dieną prakaituoja, kaip 
foundre, iki išprosina sąvaitės skalbinius. 
Bet šiądien galite jau mesti laukan tuos se
novės netikusius jrankius-prosus. čia jums 
naujausios rūšies “Imperial Self-Heating” 
prosas, kuris yra su geriausiais patobuli
nimais. šitą prosą vartojant, užčėdysite 3 
svarbiausius gyvenime dalykus: sveikatą, 

pinigus ir laiką. Rašykit man šiądien laišką, priduodant savo adresą, 
o gausite platesnį paaiškinimą ir kainą šių prosų per laišką. Reika
lingi agentai iš visų miestelių.
M. J. DAMIJONAITIS, 903 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

50,000 KNYGŲ
Pasakys Kokia Badu Gali Pats Save Isigydyti Namie.

Kožnas kandantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gautĄ 

Knygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivęsti naudos 
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pily* Ilgu, Negrnotnulaviina, Užsikišima 
Žarnų, KepenysOSkilvęs, Inkstų ar Pūslės ligų, Nusilpneim* Nervų, Pražudytų 

Vyriškumą, Neprijemnų Sapnų, Lytiškų Nnsilpneimą, l'žnnedijimą Kraąjaarba 

Brantų, Škrofnla ir Nevalų Kraują, Pularima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arta 

Naujai igautn Nesveikumų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nulindęs, Nusiminęs, 
Nnsilpneis Spėkų arba kenčatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arta kekių ligų 

ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrastį greitų nuolatini isigydymų. privatiškai ir paslėpta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaipgalete būti sveiku. Knyga 
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagetas ar 

biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar aveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudinga* ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gantai Knygoj yra neapiprekinojamas. Jeigu kiti gydytoje! neįstengi sugranzinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
T.. pweikal*ntr.u knyco. neprives iu» į jokio (kola ir užmokirtni. Męs neritintMn jokią nirtu C. O. D. ra uZdetu moteliu kaip kiti ■■Molingi sydytoįei ir inMitutaĮ dara. Ta knycayra aiuntama ra *TMtM ir taip, jog ne vienas negale žinoti ka i.

talpina.
DR. JOS. LISTER * CO, |_ *04, 208 H. Flffii Ava Chicago. III. ............................. . . . .

Godotinasai T amista : Ai era ui interesuota. Tamistas priiadeimu aius i Vyrai Dykai Knygą. meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardaa ir pavarde_________ _ ________..______...... ________________ _______________ ...____......-------------- ----------------- —.........  •
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