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Metas X.

Iš Rusijos. ŽINIUSIS VISUR.
~ r .. . . Francuzija sveikina karalių.

i vožti Iz Imi m

1$ AMERIKOS.
Dūmos atstovai reikalauja 

žodžio laisvės.
Peterburgas. — Tūlas lai

kas atgal valdžia buvo užsi
spyrus persekiot dūmos at
stovą čeidzę, socijalstą, už

Konstitucija įveda despotiz
mą.

Jau buvom sykį rašę, kad 
Kynų republikos konstituci
ja, kurią dabar sutaisė tam 
tyčia paskirtoji komisija, 
suteikia Kynų prezidentui 
beveik diktatoriaus galybę. 
Dabar paskelbta ir smulk
menos tos konhtitucijos. Ji 
duoda prezidentui galę su
šaukti, atidaryti, arba užda
ryti, suspenduoti ir išvaikyt 
republikos parliamentą. Jam 
taipgi duodama gale skirti ir 
pašalinti kaip kariumenės, 

taip ir civiliškus valdinin
kus ; apšaukti karę ir darni 

i santalkas; jis tur pilną kont
rolę ant kariumenės ir lai
vyno. Jei parliamentas to
kią konstituciją priims tri-1 
mi ketvirtdaliais balsų, Ky- 
nuošė vėl bus despotizmas.
Santikiai tarp francuzų ir 

vokiečių eina aštryn.
Kaip švelniais ir saldžiais 

___ _________________ __________* i apie! 
I nei. Dabar ji rengiasi sta-| francuzų-vokiečių santikius 
tyti da 4 kariškus laivus, du nekalbėtų, dalykų stovis ne- 
šarvuočiu ir du skraiduoliu, i simaino. Pereitoj savaitėj 
kurių pastatymui reikėsią j Francuzijoj pasklydo gan-

zacijos francuzus. Francu-' 
{zų laikraščiai pakėlė triukš-! 
įmą. Pasidarė toks Įspūdis,! 
kad Paryžiaus valdžia atsi- 

! lygins tuo pačiu vokiečiams, 
i vadinas, išvys iš Paryžiaus 
visus vokiečius. Vokiečių: 
kolonija Paryžiuje labai, 

, persigando; iu vra tenai i 
100,000.
Revoliucija San Domingo j. į

San Domingos republikoj 
ir vėl užvirė kova. 2 gegu
žės ties Puerto Plato mies-; 
tu visą dieną revoliucijonie-Į 
riai mušėsi su kariumene. Iš 

j abiejų pusių šaudyta iš ka-: 
nuolių. Daugiau žinių nėra. 
Tik 2 iš 100 eina bažnyčion.

Berlinas. —Vokiečių vai-Į 
stybės bažnyčia jau baigia 

I bankrutyt. Pereitoj savai
tėj buvo padaryta 78-niose 

■ bažnyčiose statistika, kuri 
parodė, kad iš šimto žmonių 
tik du telanko bažnyčią.

Turėjo daug pačių.
Londone dabar nusišovė 

I tūlas Henry O. Fitzgerald, 
kuris vien tik Amerikoj į- 
vairiuose miestuose paliko 
8 pačias. Anglijoj turėjęs 
da daugiau. Nestebėtina, 
kad jis ir nusišovė. Visos 
reikalavo ant pragyvenimo.
Sufragistės supjaustė kitą 

brangų paveikslą.
Londonas. — Roval Aca- 

demy’joj paveikslų galerijoj 
4 gegužės sufragistė supiau- 
stė kitą brangų paveikslą. 
Mat tokiuo budu kariaujan
čios Anglijos moterįs kerši
ja, kad neduoda joms balsa
vimo teisės.

Anglijos valdžia turi 
$26.650,000 nedatekliaus. 
Londonas. — Valstybės - . .

sekretorius Lloyd George į- per atstovų butą be jokių 
nešė Į House of Commons ~Tr-1 J--*- ‘
(žemesnysis parliamentas) 
šeštą biudžeto sąmatą nuro
dydamas, kad šįmet jam pri
sieina uždengti $26,650.000 
nedatekliaus. Įplaukų valsty 
bė turėjo $1.003.275,000. o iš
laidų — $1,029,925,000. Vals- 

, tybės sekretorius sako, kad 
padengimui to nedatekliaus 

I reikia uždėt ant gyventojų 
naujus mokesčius.

Šiomis dienomis Paryžiu
je vieši Anglijos karalius su 
savo žmona. Pradedant nuo 
Calais iki pat Paryžiaus iš- 
dekoruota kiekvienas mies
telis, pro kurį jis važiavo, 

pasakytą jo kalbą durnoj. Revoliucijoniškas kitą syk 
Toj kalboj čeidze tarp kitko Paryžius, tas Paryžius, ką 

nukirto savo karaliui galvą 
ir sugriovė jo sostą, šiandien 
priima ir sveikina kitos ša
lies karalių, kaipo brangiau
si svečią. Tas parodo, kaip 
Įsigalėjus tenai buržuazijos 
dvasia.

Austrija ginkluojasi.
Kuomet tūkstančiai Aust- į 

rijos kaimiečių ir miestų 
darbininkų miršta badu: I 
kuomet tėvai, neturėdami už 
ką nusipirkti duonos, par
duoda dukteris, Austrijos 
valdžia skiria milijonus ■ w 
kronų ginklams ir kariume- žodžiais diplomatai

išsireiškė, kad vienintelis 
rusų proletarijatui išgany
mas — tai republika.

Valdžios užsipuolimas dė
lei tos kalbos pagimdė tuo
met durnoj dideli sumišimą, 
kuris užsibaigė prašalinimu 
kelių atstovų. Taigi perei
toj savaitėj didele balsų di
džiuma priimta Įnešimas, 
reikalaujantis, kad tuojaus 
butų paduotas Įstatymų su
manymas, užtikrinantis du
rnos atstovams pilną žodžio 
laisvę. Valdžia neturi tei
sės persekiot nė vieno atsto
vo, vis viena kas butų durnoj 
kalbama.
Mokytojų persekiojimas.
Rygos apskričio mokyklų ___ _ _ ___ _ ___ __

valdyba pradėjo persekiot 456,600,606 kronų. Kiekvie^ Į das, kad vokiečiai veja iš Al 
latvių liaudies mokytojus. nas iaivas turėsiąs po 24 “ "" '----------- -------
Pirmiausia represijos pylėsi kanuoles ir busiąs varomas 
ant tų mokytojų, ką dalyva- 50,000 arklių spėka, 
vo mokytojų suvažiavime 
Peterburge, kur buvo svars- Sukilimas Afrikos Kongoje. 
tomą, kaip geriau šviesti 
liaudį. Paliuosavo juos nuo 
vietos, perkėlė ant žemesnių 
tarnysčių ir t.t. Dabar gi 
pradėjo persekioti tuos mo
kytojus, ką dalyvauja latvių 
draugijiniam gyvenime.

Studentų ištrėmimas.
Kijevas. — Sulyg vidaus 

dalykų ministerijos nutari
mo, iš Kijevo ištremta 4 len
kų studentai.

Kalėjime siaučia šiltinė.
Kišinevo kalėjime pradė

jo siausti šiltinė. Žmonės 
sugrusti, ligoniai guli su 
sveikais, todėl liga baisiai 
platinas. Sakoma, kad dau
giau kaip pusė kalinių guli. 
Apie 30 kalinių perkelta į 
m’jsto ligonbuti.
Oficierius nušovė oficierių.

Oficierius šeštojo pėsti
ninkų pulko Rodzianko už
pykęs šovė Į kitą to pulko 0- 
ficierių ir užmušė.
Rusai susimušė su turkais.

Sobolevkoje, netoli Ode
sos, susimušė rusai su tur
kais. Iš pradžios mušėsi2_“
vartota peiliai i/kitokie" į- bus sodinami kalėjimam Ko- 
rankiai. Užmušta du rusu 
ir du turku.

Mitingas bažnyčioje.
Ryga. — Bikerno liuterių 

bažnyčioje susirinkusie, pa
maldoms pasibaigus, padarė! 
politikos mitingą. Kalbėto-1 
jai nušvietė dabartini politi
kos momentą. Išbarstyta 
daug proklamacijų.

Užmušė sargybinį.
Ant stoties Praga, Lenki

joj, nežinomi žmonės nušovė 
sargybinį, norėjusi prie jų 
prisikabinti. Šovikai pasi
slėpė.

Gausus žibalo šaltinis.
Binagaduose. netoli Baku, Balandžio 29 d. 40,000 karei- 

muša žibalo šaltinis, išvary- vių apsuno juos ties Kinjang 
damas po 200,000 pūdų žiba- ir 400 užmužė, o 600 nuskan- 
lo Į parą. dino Kinšui upėj.

i

turėsiąs po 24

Antverpenas, Belgija. — 
Atėjo patvirtinimas, kad 
Kongos daliję, kurią turi už
ėmę portugalai, prasidėjo 
vietinių sukilimas. Afrikie
čiai negalėdami pakelt bal
tųjų išnaudotojų jungo, su
kilo prieš juos ir pradėjo 
skersti. Keliolika misijonie- 
rių jau žuvo. Laukiniai 
traukia Kongo paupiu ir 
naikina viską, kas tik jiems 
ant kelio baltųjų pasitaiko. 
Nedideli kareivių būriai ne
gali laukinių sustabdyti.

Sudegino Austrijos vėliavą.
Roma.

elgimąsi Trieste pereitoj sa
vaitėj visoj Italijoj buvo 
rengiamos demonstracijos. 
Venecijoj minia nutraukė 
nuo Austrijos konsulato Au
strijos vėliavą, sumynė ją ir 
sudegino.

I
šaudys opiumo rūkytojus.
Kynuose, Sze-Čunen pro

vincijoj, nuo 30 gegužės Įei
na gyveniman toks Įstaty
mas, kad kiekvienas kynie- 
tis, virš 40 metų amžiaus, 

r______ ______ pagautas rūkant opiumą tu-
’ant kumščių,” paskui pa- ri būt nušautas. Jaunesni

Prieš Austrijos

va su opiumu pasiekė toki 
laipsni, kad jo vartotojai mi- 
nėtoj provincijoj noroms- 
nenoroms dabar tur gydytis.
Nori nuraminti Epiro revo

liuciją.
Atėnai. — Tarptautinės 

komisijos nariai išvažiavo iš 
čia Į Santi Quarantą, kur su
siėję su Epiro revoliucijos 
vadais bandys įvykinti są- 
taiką ir tokiuo budu nura
minti žmonių sukilimą toje 
šalij.
Nugalabijo 1,000 banditų.
Pekinas. — ”Baltojo Vil

ko” plėšikų gauja beveik 
galutinai jau sunaikinta.

Demonstracija bažnyčioj; 
policija skaldo galvas. 

New York.
d. Rockefellerio bažnyčioj, 
kur jo sūnūs nedėliomis mo-

• kiną žmones tikėjimo, laike
• i pamaldų prasidėjo demons-
• tracija prieš tą dievobaimin- 

gą milijonierių už skerdimą 
(jo kasyklose angliakasių Co-

• loradoj. Demonstracijoj va
dovavo tūlas White, buvęs 
kongregacijonalistų kuni
gas. Prasidėjus pamokslui, 
jis atsikėlė, priėjo prie sa
kyklos ir sušuko Į pamoksli
ninką: "Palauk, aš čia pasa
kysiu teisybę!” Prie jo pri
šoko detektivai, suėmė ir 
pradėjo vesti laukan. White 
pradėjo nesiduoti, aiškinda
mas, kad jis nori pasakyt 

1 žmonėms apie tos bažnyčios 
narį, kuris nužudė 42 vyrų, 
moterų ir vaikų, žmonės už 
White’ą užsistojo ir prasidė
jo Rockefellerio bažnyčioje 
riaušės. Policija areštavo 
10 žmonių. Nekurie iš jų 
buvo taip sužeisti, kad rei
kėjo medikališkos pagelbos.

"Motinos Diena.”
Pereitą nedėldienį Suvie

nytose Valstijose, kaip ir 
daugelije kitų šalių, buvo 
apvaikščiojama "Motinos 
Diena,” skiriama visų moti
nų pagerbimui. Jau nuo ke
turių metų kiltesni žmonės 
kovojo, kad paskirti ant me
tų vieną dieną motinų pa
gerbimui ir kad tą dieną pa
daryti visasvietine švente. 
Šįmet Amerikos valdžia tam 
pritarė ir paragino savo 
žmones tą dieną švęsti. "Mo
tinos Dienai" paskirta ant
ras nedėldienis gegužės m9- 
nesije.
Kunigas gina RockefellerĮ.

Milijonierius Rockefelle- 
ris turi karštą apginėją sa
vo reikalų Coloradoj ypato- 
je kunigo D. D. McLaurino 
iš Madison, Wis. Tas dva- 

■ siškas tėvelis išbarė per pa
mokslą socijalistus, kam jie 
užsipuldinėja ant to bėdino 
Rockefellerio už skerdimą 

r___ ______  streikuojančių Colorados
barduotf Tampico miestą ir angliakasių. Jis išaiškino,

Kariškas ūpas pakilęs.
Nors karė laikinai pert- 

į traukta ir diplomatai va- 
Federališkoji valdžia ima už žiuoja Į taikos konferenciją, 
apykaklės Colorados žmog- tečiaus kariškas ūpas iš a- 

žudžius abiejų Pusn2 da nenupuola.
zuuzius. Priešingai, Suv. Valstijų ka-

Visi milicijos viršininkai rėS departamentas Įgaliojo 
su kompanijos žmogžu- ;savo karvedį gen. Funstoną 
džiais, kurie dalyvavo už- ištęsti savo eiles apie Vera 
puolime ant Ludlow strei- Cruz taip, kaip sulyg jo nuo- 
kierių kolonijos 20 d. balan- monės bus reikalinga. Iš- 
džio, dabar bus teisiami ka- kelta jau ir sunkias kanuoles 
riško teismo. Tarp kitų da- ant saužemio. Meksika prieš 
lykų ypatingai bus tyrinę- tai protestuoja. Suvienytos 
jamas nužudymas dviejų u- ■ Valstijos teisinas, kad jos 
mjos vadovų, L. Liko ir J. tai daro ne užpuolimo, bet 
Fylero, kuriuos pradedant apsigvnimo tikslu, nes Mek- 
užpuolimą "tautiškoji gvar- sikos gen. Maas artinasi prie 
dija” buvo suėmus, o paskui Vera Cruz su 10,000 karei- 
juos rado paskerstus. Irių.

’ rtSe£ana t0.’ prezidentas Moteris, o ne karvė uždegė 
Į Wilsonas uždraudė gabentis 
kasyklų kompanijoms strei
klaužius. Federališkos ka-

i riumenės vadas Holbrook, 
: aiškindamas prezidento pri
sakymą, pasakė: Nė vienas 

! žmogus nebus pasamdytas Į 
Colorados kasyklas, kuris. 
nedirbo tenai pirm 22 balan
džio, kada apskelbta pribu
vimas čionai federališkos 
kariumenės; taipgi nė viena 
kasvkla nebus atidaryta, ku- 

fri iki to laiko nedirbo.
Ginklus streikieriai nesi

skubina atiduoti. Iš kompa- 
! nijų žmogžudžių iki 12 gegu
žės kariumenė atėmė 145 
šautuvus ir vieną mašininę 

i kanuolę.

Karė su Meksika pertraukta
Trim pietų Amerikos re- 

publikoms — Argentinai, 
> Čili ir Brazilijai —tarpinin
kaujant, karė tarp Meksikos 
ir Suvienytų Valstijų laiki
nai pasisekė pertraukti, o 
kivirčai bandoma išrišti tai
kos keliu. Tuo tikslu yra 
šaukiama konferencija, kuri 
prasidės 18 d. gegužės, Nia
gara Falls mieste, Kanados 
pusėj. Huertos komisija ( 
jau išvažiavo . Suvienytų: 
Valstijų atstovai, kuomet ši-i 
ta žinia rašoma, da nėra pa-1 
skirti. Prezidentas Wilso- 
nas nori išrinkti iš savo pu
sės kaip galima gabiausius 
diplomatus ir kad jų pažiū
ros būt sutinkančios su jo 

1 politika. Konferencijoje da
lyvaus ir minėtų trijų repub- 
likų pasiuntiniai, kaipo tar
pininkai. Labai norėta, kad 
konferencijon prisiųstų sa- 

; vo atstovus ir Meksikos re- 
Į voliucijonieriai, bet Carran- 
za, revoliucijonierių "prezi
dentas,” griežtai atsisakė. 
Jis sako, pakol Huerta ne
prašalintas, jokia konferen
cija nepadarys Meksikoj ra- 
mvbės. Ir jis davė žodį, kad 
Į 30 dienų Huerta Meksikos 
prezidentu jau nebus.

Gegužės 10

I

$139, 560. 334 laivynui.
Washingtanas. — Bilius, 

reikalaujantis laivyno padi
dinimui $139,560,334, perėjo

čiai sergu. Aš negaliu nė 
pavalgyt, nė užmigti dėl tų 

, žmogžudysčių Coloradoj.” 
Išėjęs iš kalėjimo Sinclair 
vėl dalyvauja gedulių de
monstracijose. Rockefellerio 
palocius ir bažnyčią saugoja 
policija.

Tūla I. W. W. agitatorė, 
Ganz vardu, ėjo Rockefelle- 
ri nušaut. Policija ją areš
tavo. Teisme ji pasakė, kad 
kaip tik ji išeis, vistiek nu
šaus. Ją nuteisė 60 dienų 
kalėjimam
Svarbus sumanymas kon

grese.
Washington. — Į žemes

nįjį kongreso butą Įnešta pe
reitoj savaitėj du svarbiu 
sumanymu (biliu). Abu su
manymu reikalauja pridėti 
prie Suvienytų Valst. kon

stitucijos po priedą. Vienas 
tų priedų draudžia išdirbi- 
mą ir pardavinėjimą šioj 
šalije svaiginamų gėrimų, 
kitas gi suteikia visos šalies 
moterims balsavimo teisę. 
Todėl dabar visoj šalije pasi
darė sujudimas. Prohibici- 
jonalistai (gėrimų priešai) 
renka parašus ir siunčia sa
vo kongresmanams, kad bal
suotų už prohibicijos bilių; 
gėrimų šalininkai taipgi 
renka parašus ir protestuoja 
prieš tą bilių. Vien tiktai 
Mass. valstijos ”šlapieji” su
rinko 300,000 balsų. Mote- 
rįs taipgi sujudo. Iš visų 
valstijų suvažiavo sufragis- 
tės ir rengia Washingtono 
gatvėse skaitlingas demons
tracijas.
Valdžiai kaštavo $25,000 nu

bausti fabrikantą ant 
$10,000.

Chicago, III. — Sulyg ap
skričio prokuroro Wilkenso- 
no skaitlinių, valdžiai kašta
vo $25,000, pakol ji nubaudė 
oleomargarino fabrikantą J. 
F. Jelke ant $10,000 ir 2 me
tų kalėjimo. Jelke buvo 
persekiojamas su septyniais 
savo sėbrais už suokalbį ap
gauti valdžią ant mokesčių. 
Jo sėbrai nubausti po $2,500 
kiekvienas.
Mahoney uždarytas Į krimi

nalistų beprotnamį.
New York. — Michael 

Mahoney, kuris andai kėsi
nosi nušauti New Yorko ma
jorą .o sužeidė miesto advo
katą, atrastas nepilno proto 
ir uždarytas Į kriminalistų 
beprotnamį.
Darbininkas gauna už sužei

dimą $75,000.
White Plains, N. Y. — 

Darbininkas Oscar Fred ga
vo iš N. Y. N. H. and H. ge
ležinkelio kompanijos $75- 
000 atlyginimo už nutrauki
mą abiejų rankų. Jis skun
dė kompaniją ant 150,000.
Užmušė vagį ant vietos ir 

tapo išteisintas.
Cairo, III. — Vaisių sąde- 

lio savininkas Cotter sugavo 
savo vežėją juodveidį va
giant iš krautuvės vaisius ir 
ant vietos jį nušovė. Teis
mas Cotterį išteisino.
Areštuotas darbininkas ati

ma sau gyvastį.
Superior, Wis. — Areš

tuotas čia darbininkas . J. 
Kuruo. graikas, iš nusimini
mo kalėjime nusižudė.

Chicagą.
Ikišiol buvo manoma, kad 

didijį 1871 m. Chicagos gai
srą, kuris tuomet nušlavė 
beveik visą miestą, pagimdė 
karvė, kuri spirdama apver
tė lempą ir uždegė tvartą. 
Bet pasirodo, kad tas netie
sa. Dabar tūla Rebecca 
Thrift, 70 metų moteris, 
mirdama Limoj, Ohio, prisi
pažino, kad toji ugnis tuo
met išėjo iš jos rankos. Tu
rėdama piktumą ji padegusi 
savo kaimyno triobą ir iš to 
sudegė miestas. Iš tos bai
mės ji pabėgusi Į Limą, 0- 
hio, kur ir gyveno ikišiolei.
Ardo tiltus ir po geležinke

liu deda minas.
Washingtone gauta žinia, 

kad Huertos gen. Maas su
sprogdino tiltą ant geležin
kelio, vedančio iš San Fran- 
ciscos Į Meksikos Miestą.

Kita žinia vėl skelbia, kad 
po geležinkeliu tarp Meksi
kos Miesto ir Vera Cruz me
ksikiečiai padėjo minas, už- 

i tverdami tokiu budu ameri
kiečiams kelią Į Meksikos so- 
stapilę didžiausiu pavojumi.

Revoliucijonieriai paėmė 
Tampico uostą.

Anksti 11 gegužės rytą 
6,000 Meksikos revoliucijo- 
nierių, generolui Gonzales 
vadovaujant, pradėjo bom- 

t_ /__
tuojaus Įsiveržė vidun. Ka- Į kad čia ne RockefeHeris kal- 

j riumenė narsiai 
{miesto gatvėse užvirė baisi 
! kova. Po keturių valandų 
■ mūšio kareiviai pradėjo bė- 
! gti. Revoliucijonieriai užė- 
Į mė visą miestą ir uostą.

Gumos darbininkai laimėjo 
ilgą streiką.

Springfield, Mass. — Fisk 
Rubber dirbtuvėj streikas 
pasibaigė. Darbininkai iš- 
streikavę kelioliką savaičių, 
laimėjo beveik visus reika
lavimus: sutrumpinta dar
bo savaitė ik 50 valandų Įve
sta algos minimum, pagerin
ta darbo sąlygas ir permai
nyta darbo išdalinimo tvar- 

1 ka taip, kad dabar darbinin
kai galės daugiau uždirbti.
Kas diena užmuša vieną an

gliakasį.
Champaign, III. — Kaip 

statistika parodo, Illinois 
valstijoj kas diena žūva vie
nas angliakasis kasyklose. 
Daugiausia nelaimių esti 
Danvilles apskriti je. Ta pa-

gynėsi ir į tas,

i

ginčų. Valdžia nori statyt 
du nauju šarvuočiu, 6 tarpe- 
dų naikintojus, 3 torpedi
nius botus pakraščių apgy
nimui ir 4 nardomus laivus.

10 centų už 100 musių.
Shebovgan, Wis. — Vie

tos moterų kliubo komitetas ti statistika parodo, kad per 
paskelbė mokėsiąs po 10c. už 3 metus Illinois valstijoj iš- 
kiekvieną šimtą užmuštų kasta 62,000,000 tonų an- 
musių nuo 1 iki 15 gegužės, glies.

, bet angliakasiai, 
kam jie streikuoja ir kelia 
maištus. ”Todėl kaltinti 
nabagą RockefellerĮ yra ne 
krikščioniška ir neteisinga,” 
pasakė tas jegamastis.

Gedulingos demonstracijos 
ties Rockefellerio ofisais; 

Sinclair areštuotas.
Iš priežasties Colorados 

skerdynių, kurios buvo su
rengtos Rockefellerio mili
jonais, New Yorke ties Ro
ckefellerio ofisais jau kelin
ta savaitė atsibuna gedulin
gos demonstracijos. Vyrai ir 
moterįs, apsivilkę gedulių 
rūbais, renkasi ties to mili
jonieriaus langais ir sako 
prakalbas, kad dėl jo milijo
nų miršta nekalti žmonės.

Už tas demonstracijas 
areštavo socijalistų rašytoją 
Upton Sinclairą, pagarsėju
si "Raisto” autorių, ir ketu
rias moteris. Teismas visus 
nuteisė po $3. Sinclair ir 
dvi moteri atsisakė bausmę 
mokėt, tai uždarė iuos 3 die
nom kalėjimam Sinclair ri
ša laika kalėjime badavo. 
Teisme jis pasakė: ”Aš sta-

I



2 KELEIVIS

Peržvalga. "Tėvvnės” numerije jis sa- mą,” Ivg kad S. L. A. butų i (dabartiniam Vezeibergo apskr.), bet
II-,.. j j ne jnsus estus.”

i

viršun, išreikšdami tuomi 
f panieką amerikoniškiems- 
patriotams, kad jie užpuolė 
ant ramių žmonių, kurie 
garžiai nešė ir amerikonišką 
vėliavą. Visgi didžiuma 
darbininkų numaršavo į 
parką, kur atsibuvo prakal
bos Įvairiose kalbose. Po 
prakalbų prasidėjo ”pikni- 
kas,” pasilinksminimai, ku
rie traukėsi iki 12 vai. nak
ties. Viskas atsibuvo kuo- 
gražiausia. Šnipai ir detek- 
tivai valkiojos aplinkui iki 
visi išsiskirstė. Kada kelia
tas draugų susirenka ir pra
deda kalbėties, tik žiūrėk — 
jau ir šnipas ausį prikišęs 
klausosi.

Kada italų beną areštavo 
ir vežė Į policijos nuovadą, 
italai visu keliu griežė be jo
kios pertraukos marselietę.

Teisėjas 3 darbininkus nu
baudė po $5 ir lėšas užsimo
kėti be jokios kaltės. Muzi
kantus paleido. Teisėjas pa
sakė: užtai, kad aš jus uždy- 
ką paleidžiu, tai jus man už- 
grajikit patriotišką himną 
”My Maryland.” Girdi, męs 
šioj valstijoj gyvenam, tai ir 
himną toki reikia grajint. 
Žinoma, muzikantai pagrie- 
žė jam, ką jis norėjo.

Priežastis policijos užpuo
limo ant ramiai demonst
ruojančių darbininkų tame: 
Valdžia manė, kad demonst
racija neįvyks tuokiu greitu 
laiku, nes leidimas buvo iš
duotas socijalistams ir Ame
rikos Darbo Federacijai pa
skutinę dieną, o I. W. W. na
riams visai nedaleista, kad 
nebūtų matyt jokio I. W. W. 
ženklo. Žinoma, to ir nebu
vo. Industrijalistai prisise
gė socijalistų ženklelius ir 
stojo po raudona socijalistų 
vėliava. Detektivai ir šni
pai pamatė, kad I. W. W. na
riai eina sykiu su socijalis- 
tais po raudona vėliava. Val
džia pamatė skaitlingą" dar
binikų demonstraciją ir nu
tarė ant greitųjų ją išardyt. 
Taip bent galima spręsti iš 
vietinių kapitalistiškų laik
raščių, kurie kaltina I. W. 
W. Sako, kad I. W. W. a- 
narchistai dalyvavo parodo- 
j’e, užtai ir turėjo policija 
juos išvaikyt. Turbut šni
pai užuodė, katrie socijalis
tai, o katrie industrijalistai 
ir anarchistai, nes ant kak
tos nebuvo parašyta, katras 
socijalistas, katras I. W. W. 
narys. K. J. Geležėlė.

lė 1 geg. d., bet apvaikščioji-„Raudonoji” Savaitė.
Drg. L. Pruseika ragina mas buvo 3 dieną gegužės. 

„Kovoj” sąjungiečius suruo
šti „raudonąją” sąvaitę, t. y. 
socijalistiškos agitacijos sa
vaitę.

■ ko:
i "Amerikoje
■ nekartą teko 
I čių apie vėliavą, kaip atskiriems žmo- i 
nėms, taip ir susirinkimuose šitą da
lyką aiškinti, bet kadangi p. Struo- 
gio paveikslėlis toli gražu nesutinka 
su mano paaiškinimais, tai aš manau 
reikalingu dar kartą viešai žodį tarti

; šitame klausime.
i "Apie Lietuvos vėliavos spalvą tu- 
1 rime gana gausią literatūrą, nuo ku- 
I rios aš ir pradėsiu.

"Kiek žinau, pirmą kart mini vėlia- 
I vos spalvą lenkų historikas J. Dlugo- ’ 
sz’as 
nicae’ liber XI, pag. 2 
rašydamas lenkų ir lietuvių vėliavas,! 
dalyvavusias 1410 metais kovoje pas;
Žalgirį, aprašo pirmučiausiai Lietu-1 "Ar ’Draugo’ redaktorius, kn. P. 
vos kunigaikščio Sigismunto Koribu- Kemėšis žino, kad tais žodžiais jis 
to vėliavą, kuri turėjus kareivį (vytį) viešai, laikraštije apskelbė boikotą 
ant raudono lauko (dugno) (in cam-f Susivienijimui Lietuvių Amerikoje? 
po rubeo). Toliaus priduria, kad ku- Turbut nežmo. Męs manome, kad jis 
nigaikščio Vytauto kariumenėje bu- ne.zmo ir to, jog uz boikotą Suv. \ al- 
vę 40 vėliavų, prie kurių tarnavę lie- W JeLsmai labai sunkiai baudžia.

. . j • • . i Susivienijimas Liet. A. yra legahzuo-tuviai, gudai, žemaičiai ir totoriai broliškoS pašalpos draugija, jos na- 
Didesne jų dauguma turėjusiu vy tį ant rįų reikalus pridaboja valstijos, taigi 
širvo žirgo, kai kurios ant juodo ar- valstijos visados užstos už S. L. 
ba gelsvo, visos jos buvusios ant rau- i a. ir apgins jos narių reikalus nuo 
dono lauko, o 10 vėliavų turėjusios j panašių boikoto skelbimų. Tad nuo.- 
ant raudono lauko senovės erbą — širdžiai patartume kun. Kemešiui su- 
stiebą ” sivaldvti ir apsipažinti su šios šalies

Toliaus d-ras Basanavi-
Čius nurodo Bartaso Papro- apdraudos departamentų, kad apsau- 

i • • grotų tos organizacijos narius nuo boi-cklO \01kcU3 Herby rjcerb- koto, kurį skelbia nelegalizuotos drau- 
twa polskiego,” išleistą Kro
kuvoj 1584.; Koloj ančiaus 
veikalą „Herby rycerstwa 
W. X. litewskiego,” išleistą 
taip pat Krokuvoj, 1897 m. 
Šituose veikaluose taipgi e- 
są nurodoma, kad Lietuvos 
vėliava buvo raudona. Paga- 
liaus Basanavičius cituoja 
Aleksandro Guagninio ”Pro- 
vinciarum seu palatinatuum 
Lituaniae civitatum que 
praecipuarum descriptio,” 
iš ko pasirodo, kad Lietuvos 
kunigaikštystės vėliava bu
vus iš raudono audeklo, 60 
mastų ilgio, keturkampė.

Nesiecki savo veikale 
„Korona Polska’’ apie Lietu
vos vėliavą šitaip sakąs:

”Mąž zbrojnv w szyszaku na bia- 
I lym koniu, do biegu niby zapędzonym, 
siodlo na nim i czaprak czerwony. až 
do kopyt konskieh rozlegly. z troja- 

: ką zlotą fmdzlą w polu t akie czer- 
wonem; w prawej ręce miecz gcdy! 
vvyniesiony w gėrę, jakby do cięcia 
trzyma: w lewej zaš. szyli raczej na 
barku jego tareza z dtvoma krzyžami 

I ziotemi w jeden spojonemi.”
Ir Žemaitijos kunigaikš

tystės vėliava buvusi RAU
DONA, tik vietoj vyčio (žir- 
gvaikio) turėjusi mešką.

"Vaivadysčių erbas, paveikslan Vil
niaus, buvo tas pats, kaip ir kunigai- 

i kštystės: ant vienos pusės ant rau
donos vėliavos vytis, ant kitos — stie- 

. bas. Trakų vaidvadystės erbas buvo 
j vytis ant raudono lauko. Taip ly- 
j giai ir kitų vaivadysčių, pav. Polocko, 
; Naugarudko, Brastos, Mscislavo, Min- 
! sko, anot Glogerio surinktų žinių 
(Geografia historvczr.a dawnej Polski 
p. 274, 276, 284, "286, 293, 299, 301, 
309. 315, 318) vytis buvęs ant raudo
no lauko.”

Nurodęs visus šiuos istori
škus faktus, d-ras Basanavi
čius sako:

"Augščiaus paduotosios žinios aiš
kiai liudija, kad Lietuvos vėliava bu
vus raudonos spalvos, dėl kurios gin
čus kelti galima tik historijos vers- j 
mių nepažįstant. Tauta, kuri gerbia 
savo praeitį, turi laikytis tradicijos ir . 
klausime apie vėliavos spalvą ir ne- | 
duoti klaidinti p. V. Struogiui ir ki- i 
tiems, pavedant šitą k’ausimą ’balsa- ; 
mui’ žmonių, neturinčių kompetenci- ‘ 
jos."

Taigi d-ras Basanavičius 
sako musų tautininkams tą 

, patį, ką pasakė jiems ir „Ke
leivis” (N9, š. m.).

D-ras griežtai priešingas 
kitokiai vėliavai, negu rau
dona. ir p. Struogio paklau
simą. „kokios spalvos turi 
įeiti į musų vėliavą ir kokio- 
ie tvarkoje jos turi būt su
derintos,” jis vadina stačiai 
netikusiu, nes

"Augščiau parodyta, kad Lietuvos 
vėliava buvo raudona, todėl apie su
derinimą jos su kitomis spalvomis ne
gali būt kalbama. Ypač negali būt 
priimta trispalvė vėliava, nes tai bu
tų priešinga tradicijai, kurią turime 
apie Lietuvos vėliavą. Ant raudono 
dugno turėtų būt piešiama vytis be 
jokių rėmelių, rankoje ties galva lai
kąs tiesų kardą, ne kreivą šoblę; gū
nia (čaprak) ant žirgo tur būt tamsiai 
raudona.”

Taigi d-ras Basanavičius 
visiems musų „patriotams” 
nubraukė nosį.

Tautos vėliava 
raudona!

priešingas tautiškai vieny
bei.

Kunigui Kemešiui matyt 
rodosi, kad čia taip kaip ir 
Maskolijoj kunigas gali ko
voti su laisvos dvasios žmo
nėmis ir organizacijomis 
kad ir nešvariausiais įran
kiais ir valdžia už juos neuž
tars. Todėl „Tėvynė” pata- 

___  r^a J‘am truputį pasimokinti, 
’as savo historijoje ’Historia Polo- kad kartais taip besmarkau- 

243, kur jisai ap- admas jįs neisišoktų. Ji sa-
■ ko:

apsilankant jau man 
daugeliui klausinėjan- Į

Basanavičius nušluostė tau
tiečiams nosį.

— Kokia buvo lietuvių 
tautos vėliava? — paklausė 
tautiečiai d-ro Basanavi
čiaus, kuomet jis buvo atva
žiavęs andai rinkti tautos 
namui aukų.

— RAUDONA — atsakė 
Basanavičius. Ir vėliau da 
keliose vietose sakydamas 
prakalbas aiškino:

— Lietuvių tautos vėliava 
buvo raudona, tokia pat, 
kaip dabar socijalistų!

Nors protestų už tai prieš 
d-rą Basanavičių musų tau
tininkai tuomet nerašė, kaip 
tai jie darė prieš socijalis
tų laikraščius, kurie nepagy
rė jų Yčo už tai, kad jis va
žiavo sveikinti carą ir bu
čiavo tam skerdžiui rankas, 
tečiaus kad toks Basanavi
čiaus paaiškinimas jiems 
baisiai nepatiko, tai aišku 
jau ir iš to, kad tą jo paaiš
kinimą jie ignoravo, štai 
tūlas p. Struogis, tautiškų 
vėliavų išdirbėjas, nesenai 
išsiuntinėjo aplinkrašti, pra
šydamas visuomenės „nu
balsuoti.” kokia turi būt lie
tuvių tautos vėliava.

Ir musų tautininkų orga
nai pradėjo svarstyti. Vieni 
siūlo tokią, kiti kitokią .tre
ti da kitokią, bet vis tai ke
lių spalvų, o ne raudona. Va
dinas. ką pasakė apie Lietu
vos vėliavą d-ras Basanavi
čius. tas vyriausias jų auto
ritetas. tai neturi jokios; 
svarbos. „Keleivis” tuomet 
ir paklausė musų tautinin
kų. kodėl jie užmiršo, ką dr. 
Basanavičius jiems buvo pa
sakęs?

„Lietuva” pradėjo aiškin
ti. jog tai esanti "privatiška 
Basanavičiaus nuomonė" ir . 
todėl negalima esą ja remtis. 
Vienok kituose dalykuose 
tai ir „privatiška” Basanavi
čiaus nuomonė musų tauti
ninkams vra šventu istatv- 
mu, taip kaip katalikams 10 
Maižiaus prisakymų. Tik 
dabar „negalima jo nuomo
ne remties,’” nes... tuomet 
reikėtų atsigerti iš to Šuli
nio, Į kurį musų tautininkai 
pastaruoju laiku tiek daug 
prispiaudė: niekindami soci- 
jalistus, raudoną spalvą jie 
visuomet laikė ant pajuokos. 
Juk retas jų laikraščių nu
meris, kad nerastum tenai 
pasityčiojimo iš raudonų 
kaklaraikščių, raudonų žen
klelių ir abelnai visko, kas 
tik raudona ir reiškia soci- 
jalizmą. Taigi, i raudoną
spalvą jie stačiai spiaudė
(mat, jie nepriešingi socija- 
lizmui!).

Bet štai taip bespiaudant 
į raudoną socijalistų vėliavą, 
užeina jiems mintis kreiptis 
Į savo autoritetą su paklau
simu, kokia jų pačių vėliava 
(mat jie puikiai „pažįsta” 
savo tautos istoriają!).

— RAUDONA — tas at
sako.

Prastai musų tautininkė- 
liams. Priešinties d-rui Ba- i 
sanavičiui jie nedrįsta. Bet 
čia klausyt jo taip-pat nepa
ranku. Priimti raudoną vė
liavą — reiškia, nulenkti ■ 
galvą prieš tai, ką vakar ap- 
spiaudė. Ir štai musų tauti
ninkai rižosi savo „tautos 
tėvą’’ ignoruoti, pasiteisin
dami, jog jie negali remties i 
„privatiška jo nuomone.” 
Jie „filiozofuoja.” kad lie
tuvių tautos vėliava negali 
būt raudona, nes... socijalis
tai nešioja raudonus kakla- 
raikščius, o socijalistų jie la
bai nekenčia. Sulvg jų nuo
monės (jau „nebeprivatiš- 
kos”) lietuvių vėliava turi j 
bųt trispalvė, nes tuomet ji I 
nebūtų jau „socijalistiška” 
ir reikštų padalintą į tris; 
dalis mnsu tauta: Lietuvą— 
Prusus—Ameriką.

Dabar d-ras Basanavičius 
vėl aiškina, kad Lietuvos vė-1 gus vra tikėjimas ir 
liava vra tikrai raudona ir 
prirodo tai faktais.

vos kunigaikščio Sigismunto Koribu- i Kemėšis žino.
to vėliavą, kuri turėjus kareivį (vytį) viešai, laikraštije apskelbė

Toliaus priduria, kad ku- Turbut nežino.
nigaikščio Vytauto kariumenėje bu- nc.“n0 to’ J1”- DO1K®^. ?-*1*
n W prie kuri, t.™,,
_ . _ ' .• .1 uiautiia, jvo xx<»—
Didesne jų dauguma turėjusi vytį ant reikalus pridaboja valstijos, taigi

i

I

„Draugo” redaktorius nepa
žįsta įstatymų.

Kun. Kemėšis, „Draugo” 
redaktorius, da nespėjo A- 
merikoj kojas sušildyt, o jau 
pradėjo smarkaut. riesti no
sį ir kitus „mokyti.” Pavy-

; zdžiui, jis pradėjo šaukti per 
"Draugą.” kad „kam bran-

■ musų 
tautiška vienybė, lai nebeei- 

18-tam na i tautiškąjį Susivieniji-

gijos organo vedėjas. Musų pareiga 
yra netik rūpintis agitacijos reika- 

■ lais. bet taip pat rupinties ir S. L. A. 
augimu bei jo narių gerove ir ramy
be."

Reikia mokinti „grinorių.”

Spaudos atgavimas turi būt 
paminėtas pirmeivių.

„Naujienose” rašoma, kad 
už spaudos atgavimą kovo
jo daugiausia pirmeiviai, o 
dabar Chicagos draugijų 
Sąjunga rengia apvaikščio
jimą spaudos atgavimo pa
minėjimui ir kviečia atžaga
reivius kalbėtojus. Tūlas 
"Tas kurs kentėjo’’ sako:

"Spaudos atgavimas yra nuopel- j 
nas žmonių, kurie kovojo, o ne sėdė- ! 
jo užpečkije; žmonių, kurie turėjo ; 
drąsos pasipriešinti, o ne laižėsi prieš ; 
valdžią; nuopelnas pirmeivių, o ne at
žagareivių; nuopelnas Kudirkų ir Vi
šinskiu, o ne Prapuolenių ir Smilgų. :

"Dabar gi spaudos atgavimo sukak
tuvėms paminėti yra kviečiami kal
bėti išskiriamai Prapuolenių ir Smil
gų dvasiškieji paveldėtojai, vien to- ; 
kie ponai kaip Balutis, Kemėšis ir 
Gudas! Vien tik jiems pavesti kai- j 
bėti, reiškia spjauti į veidą visiems l 
tiems gyviems ir numirusiems, kurie 
tikrai kovojo už lietuvių spaudos at
gavimą. Argi tą ištikro nori padary
ti Chicagos Lietuvių Draugijų Sąjun
ga ir T. M. D. kuopos?"

Komisijoj, kuri yra susi
tvėrusi tam apvaikščiojimui 
parengti, buvę įnešta, kad į 
kalbėtojus butų pakviestas 
ir drg. Grigaitis, „Naujie
nų’’ redaktorius, bet daugu
ma komisijos išsigandusi, 
kad drg. Grigaitis „gali su
sikišti už juostos klerikališ- 
kus kalbėtojus.” Ypač per
sigandę Tanenevičius. jo nu
žemintas tarnas Balutis ir 
dentistas Draugelis. Ir drg. 
Grigaitį atmetė.

i „Naujienos” sako:
"Dauguma šitos keistos komisijos 

narių yra atkaklus partyviški fanati
kai ir jokio supratimo neturi nei a- 
pie lietuvių spaudos istoriją, nei apie 
spaudos atgavimo reikšmę Lietuvoje. 
Kiek toli jų išmanymai siekia, liudija 
ne tik tas, kad jie vien klerikalus 
kviečia kalbėti, bet dar ir tas, kad 
nežinoma kokiems galams jie kvietė 
kalbėti A. McCorniką, pavieto tary

bos pirmininką. Ką jis žino apie lie
tuvių spaudą ? O gal jis kviečiamas 
apvaikščiojiman dėl kokių nors Tana- 
nevičiaus išrokavimu? čia ne kas ki- 

I ta, kaip tik pigi politika.”
Ištikrųjų keistai apvaikš

čiojama pas mus spaudos at- 
j gavimas.

Ar ingauniai, ar estai?
Tokiuo antgalviu randam 

I „Lietuvos Žiniose” straips
nį. Kaip žinoma, Revelio 
gubernijoj, kuri guli Balti
jos pajurėje, nuo Latvijos į 
žiemius, gyvena tokia tauta, 
kurią ligšiol musų raštijoje 
vieni vadina „ingauniais,” 
kiti — „estais.” Taigi augš- 
čiau minėtam straipsnije VI. 
Lš. gvildena klausimą, kuris 
tų vardų tai tautai geriau 
pritiktų — ingauniai, ar es- 

j tai ?
Straipsnio autorius nuro- 

turi būt kad vardas ”ingauniai” 
yra paskolintas nuo latvių, 
bet jis netinka. Ir štai ko-

••

Taigi Revelio gubernijoje 
gyvenančiai tautai vardas 
lieka „estai.”

Tas vardas paeinąs nuo 
vokiečių žodžio „oestlich” 
(ištark: estlich), kas reiškia 
— rytinis. Vokiečiai seno
vėj vadindavo tuo vardu iri 
kitas tautas, gyvenančias! 
nuo jų Į rytus. Ir štai kaip 
tas vardas tai tautai prilipo:

"Kuomet vokiečiai kryžiuočiai pa
vergė tautą, dabar estais vadinamą, .-
tai tuojau juos pavadino estais, kaipo vaiksClOJO 1 d. gegužes la- 
daugiau į rytus gyvenančius. Estai iškilmingai, SU skaitlin-
nai žemės dirbimu, vadindavo save gORllS darbininkų miniomis, 
žemės žmonėmis (maarachwams).” su savo reikaląvimais ir ašt-

Bet vėliaus, iriais protestais prieš Kolo-
"Pakliuvus po vokiečių I ’" 

globa ir įtaka, estas, kad tik kiek, tuo-

Kaip Lietuviai apvaikščiojo gegužinę šventę.
Brooklyn, N. Y. — Brook- 

lyno apygardos lietuviai ap-

rados žmogžudišką valdžią 
jau nusikratydavo pažeminimu laiko- IT paSlUtUSią miliciją, KUTl 
mo pavadinimo maarachwams — že- gaudo streikuojančius ang- 
mes žmogus ir syaitvdavo save vokie- . J . . &
čiu. Kad užkirtus kelią estų ištau- liakaSlUS, JU moteris ir Vai- 
tėjįmui buvo sumanyta tuojau pa- kuČlUS. ApvaikŠČiojime da- 
sau gnną vardą, nesurišta su ko- lyvaVO 18 LietUVlskų draU- 

giiv Y Lietuvių dar-
no pirmųjų estų atgijimo veikėjo jan- bininku mina maršavime 
seno sumanymu ir įtaka buvo galuti-, siekė daugiau kaip 2.000. 
nai j vestas vardas estas, jau ir se-1 “F

vieno-antro rašytojų vartotas, pas mus unijistai ir SOČI- 
jalistai atėjus 1 d. gegužės 
dienai apleido dirbtuves, ne
žiūrint. kad bosam tas ir ne
patinka. Vakare atsibuvo 
didelės prakalbos, su gau
džiančiais Marselietę triubų 
balsais, mažų mergaičių de
klamacijomis ir darbininkiš
komis dainomis. Kalbėto
jais buvo drgg. L. Pruseika. 
Neviackas ir J. šaltys. Visi

niau 1
bet visų dar nepriimtas.

Dabar gi tas vardas priim- 
! tas jau visos tautos. Todėl 
VI. Lš. ir lietuviams pataria 
vadinti ją estais, o ne ingau
niais.

Riebus jausmai.
Chicagos „Katalikas” py

ksta ant „Tėvynės,” kad ši 
tankiai jam pasako, jog

Prie atidarymo muzika 
užgriežė marselietę, paskui 
Rusų Progresivio Ratelio 
choras sudainavo „Žertvoju 
pali.” Kalbėjo rusiškai A. 
Finas, aiškindamas, ką reiš
kia gegužinė šventė. Cho
ras vėl padainavo „Tovari- 
šči,” dviem mažiem vaikam 
užvedant, kas Į publiką pa
darė gilų Įspūdi. Po tam kal
bėjo A. F. Call.‘, I. W. W. or
ganizatorius iš Chicagos. 
Labai puikiai nupiešė dar
bininkų padėjimą, priminda
mas ir Kolorados nelaimin
gus darbininkus, kaip juos 
ten žudo. Da pasakė, kad 
nereikėjo darbininkų šventę 
atidėti ant nedėldienio, bet 
reikėjo mesti mašinas ir pir
ma d. gegužės švęsti. Bu
vo ir daugiaus pamargini- 
mų. Aukų surinkta lėšoms 
padengti $11.08. Tą patį va
karą L. S. S. 7 kuopa paren
gė protesto susirinkimą 
prieš karę. Publikos buvo 
nedaug. F. S. Tamašiunas.

Y

spaudoje taip kolioties, kaip trjs kalbėtojai gana aiškiai
77 U ntoliL’HC' vi en ayy> _„Katalikas” visuomet daro, 
negražu. Jis sakosi visai ne- 
sikoliojąs, jis tik ginąs „mu
sų visuomenės tikybinius 
jausmus.” ’
to pat puslapio, savo „patė- 
mijimuose” jis rašo apie Ry
gos lietuvių darbininkų laik
raščio „Vilnies” redaktorių

nupiešė 1 d. gegužės svarbą 
ir jos reikšmę. L. M. Benas 
tarp kito ko sugrajino ap- 
gailos maršą už žuvusius•p . • * . i getuos maršą už žuvusius

Bet tuojaus, ant Kolorados kasyklų streikuo-
jančius darbininkus, jų mo
teris ir vaikučius. Mažų 
mergaičių deklamacijos ga
na puikiai pavyko. Be to.siiėmimą ir nė iš šio nė iš to dalv\-av0 L.'G. kliubo ir Ai. ,, , „ • j uctiv \a\u ju. vr. auuuv ir m-

įskohoja juos padaužomis. į do chOrai. abu vadovaujami 
Ir su kokiu da pasityčiojimu į p Eremino. Aido choras 
jis apie tai kalba. j sudainavo darbininku Mar-

Socnahstu laikraščiui vilnis Rv- , ■» • -"Socijalistų laikraščiui Vilnis’ Rv-1 t x i • ~
_• Tai ne Amerika, kur ■ sehetę, kuri zavete užžavėjo

i užsii- Į 
minėti plunksnos banditizmu. Nese- i 
nai

į rytas kalėjiman, gi dabar jau kitas Į !
Į ten pat pasiųsta neužsimokėjus užde- i
tos 500 rub. pabaudos.”

Ar reikia didesnio 1 
džio ? Nė jis pažįsta tų žmo-

goję nesiseka. Tai ne J______ ,__
visokiems padaužoms galima užsii- į publiką.

.ueti į>luiiksiivS baudiNese- 1 * —■~ -v . .

nai 'Vilnies’ vienas redaktorius uždą- Draugas AeviaCkaS per
skaitė protesto rezoliuciją 
priešais karę su Meksika,

dėlį
"Latviai, susisiekdami su estais (aš 

vartosiu šį vardą), žinojo senovėj tik 
artimesnę jiems estų dalį. Ir kadangi 
artimųjų estų gyvenama vieta buvo 
vadinama Ugaunija (dabartinis maž
daug Dorpato apskritys), tai latviai 
pradėjo estus vadinti ’Ugaunijos žmo
nėmis,’ ar tas-pats trumpiau — ingau
niais.’ Paskiau savo raštijoj latviai 
pradėjo visus estus vadinti ingauniais. 
nors tai ištikro reiškia tik tuos estus, 
kurie gyvena arčiausia latviu gulin
čiam apskrity Ugaunijoj. Taip-pat 
padarė suomai, kurie vadina estus 
wirulainen. nors tai reiškia estu tau-, 
tos žmones, gyvenančius artimiausiai 
suomių gulinčiam Wirumaa apskriti;

Worcester, Mass. — Ba
landžio 30 d. buvo surengtas 
L. S. S. 40 kuopos vakaras 
— teatras, kur buvo vaidina
ma dvi komediji: „Musų ge
rasis” ir "Jaunavedžių nak
tis,” kas pilnai nusisekė, ma
tyt, L. S. S. turi gabių akto
rių, ypatingai merginų. 
Žmonių buvo i 350. Ant ry
tojaus buvo l-mos gegužės 
apvaikščiojimas ir prakal
bos. Kalbėjo drg. Perkūnas. 
Po prakalbų lietuviai nu
maršavo i tarptautišką so- 
cijailstų susirinkimą, kur 
kur buvo kalbos anglų, 
švedų, lietuvių ir finų. Be 
to buvo finų koncertas ir pa
dainuota 
las.”

’Tnternacijona- 
Vargo Sūnūs.

Policija užpuola ant de
monstruojančių darbininkų 
Baltimorėj, Md. 
stiška

Kapitali- 
miesto valdžia šįmet 

bėgė- kuri tapo priimta vienbal- nedavė leidimo industrijalis-
____  __s___ _____ Aukų surinkta $50.47 
nių, nė jis žino už ką juos Kolorados streikuojantiems 
nubaudė, o vadina juos pa- angliakasiams, nors ir čia 
____________ ” * bedarbė. Publikos buvo pil

na svetainė. V. J. Žilinskas.

šiai.

daužomis, kuriems tik Ame
rikoj galima užsiiminėti 

”plunksnos banditizmu.” Ir 
tas chamas da pyksta, kuo
met jam kas pasako, kad jis 
be reikalo kolioja žmones!. 
Jis ginąs tik „tikybinius jau
smus.”

Kokie riebus tie jo, atsi
prašant, jausmai!

Saviškiai susipešė.
„Lietuva” užvažiavo savo 

kaimynui „Draugui” per no
sį, kam jis skelbia Susivie
nijimui Lietuvių Amerikoje 
boikotą. „Draugas"’ dabar 
kimba „Lietuvai” už ausų, 
kam jį kritikuoja. ,

„Draugas” taip pat duo
da vėjo savo broliui ”Ka- 
kui,” kam tas perspausdino 
iš „Aušrinės” straipsnį ”A- 
pie mirtį.’’ Tas straipsnis 
esąs baisiai „bedieviškas,” 
nes jame aiškiai pasakyta: 
„kas turi pradžią, tur turėti 
ir pabaigą,” o tas jau, sulyg 
„Draugo” nuomonės, ”gria- 
uja užgrabinį gyvenimą.” 
„Draugas” sako, jog ”Ka- 
kas” kartais „netik nekatali
kiškas, bet net nekrikščioni- 
kas laikraštis.’’

Tikras špitolninkų cirkas.

Gegužinė šventė lietuvių 
spaudoj.

Visi Amerikos lietuvių so- 
cijalistiški laikraščiai gra
žiai paminėjo l-mos gegužės 
šventę, kurią apvaikščioja 
viso civilizuoto pasaulio su-; 
sipratęs proletarijatas. ”Ko-. 
vos” ir „Keleivio” gegužiniai 
numeriai išėjo net dvigubai 
padidinti ir gražiai iliust
ruoti.

Tuo tarpu tautiški ir kle- 
rikalški organai: „Lietuva,” 
”V. L.” ”Ka-kas,” „Drau
gas” ir kiti nė puse lupų ne
prasižiojo apie tarptautinę 
darbininkų šventę.

Vadinas, jie ”gina” dar
bininkų reikalus.

i

i

tams apvaikščiot 1 gegužės 
šventę. Mat, čia dar nuo 
pereitų metų iškilmingos 
darbinikų demonstracijos 
kapitalistai buvo Įbugę, ka
da pamatė suvirš 4,000 dar
bininkų maršuojant po rau
dona vėliava ir visokiais I. 
W. W. ženklais su reikalavi
mu 8 valandų darbo dienos 
ir 3 dolerių Į dieną.

I. W. W. šimet sušaukė 
konferenciją dėlei apvaikš- 
čiojimo 1 gegužės šventės. 
Konferencijoj dalyvavo nuo 
30 Įvairių radikališkų orga
nizacijų delegatai. Bet mie
sto majoras Preston ir poli
cijos viršininkas grieštai at
sisakė išduot konferencijai 
leidimą. Paskutinę sa
vaitę konferencija pakriko, 
pasiliko tik lenku socijalistai 
ir I. W. W.

Balandžio 29 išgavo lei
dimą lenkų socijalistai. Tik 
po socijalistų partijos vėlia
va buvo daleista apvaikščiot 
gegužinę šventę. Nors per 
vieną dieną sunku buvo vis
ką surengti, bet vis dėlto de
monstracija Įvyko, Lietuviai 
ir rusai 1 gegužės 10 valan
dą iš ryto susigrupavo prie 
lietuviškos svetainės ant 
Barre gatvės ir maršavo 
prie Citv Hali, kur jau lau
kė kitų tautu darbininkai, 
susirinkę iš kitų miesto da
lių. Susivieniję darbininkai 
čia Į vieną didelę demonstra
ciją, 1 valandą iš ryto pa

Chicago, III. — Nedėlioję, 
3 d. gegužės Chicagos soci
jalistų partija Įtaisė demon- 
straciją, išreikšdama prote
stą prieš karę Meksikoj ir 
naminę karę Koloradoj.

Demonstracija išėjo iš va
karinės miesto dalies ir ėjo 
link rytinės; paskui šiaurėn 
ir ant galo pasuko Į vakarus. 
Apsistojo Dauglas Parke, 
kur buvo laikomos prakal
bos Įvairiose kalbose. De
monstracija buvo labai skai
tlinga. Nors tikrąjį daly-

j vavusiųjų skaitlių sunku pa- 
. duoti, bet reikia skaityt tuk- 
. stančiais, nebe šimtais. Pa- 
, žvelgus i gatvę, kiek akis ga- 
. Ii pasiekt, minios galo nebu

vo matyt, tiktai mirguliavo 
’ veliukai, it jūrių bangos. O 

benai nuolatos griežė marse
lietę, nuo kurios skambėjo 
visas miestas. Kiekvienas 
žmogus stojo pažiūrėti Į tą 
gyvą jurę žmonių. Šaligat
viai buvo labai tirštai apsto
ta, bet kliūčių niekas neda
rė; vietomis buvo ir gatve- 
kariai sustabdyti, niekas de
monstracijos netrugdė.

Demonstracijoj labiausia 
atsižymėjo žydai daugumu 

I savo vėliavų ir tvarka. Taip- 
I gi ir kitų tautų buvo puikios ____ _____
eilės, padėkime, latvių, ku- traukė Į parką. Viskas ėjo 

irių Chicagoj iš viso tegvve- ----- - - ’ ’
na keli šimtai, o demonstra- ? *.* ‘ ‘ j____ r__
ei joj dalyvavo apie 250. Bet toli nuo parko, užpuolė mies- 

| lietuvių, gaila ir minėt, men-. to maršalas su gauja guzi- 
kntis būrelis tedalyvavo — j kuočių ir pakėlė riaušes, ne
tiktai nriemlintieii prie nar-

gražiai, ramiai. Bet kada 
darbininkai buvo jau neper-

tiktai prigulintieji prie par
tijos ir kriaučių unijos. Są
jungos kuopos atsisakė daly
vauti šioj demonstracijoj.

Peliukas M.

Rochester. N. Y. — Kaip 
visam pasaulije darbininkai 
švenčia gegužine šventę, 
taip ir pas mus ji buvo ap
vaikščiojama. Nors pripuo-

norėjo leisti Į parką. Italų 
beną areštavo; prie to da su
ėmė ir keliatą darbininkų. 
Bet keliatas guzikuočiu taip
gi gavo gerokai i kaili. Ir 
visos demonstracijos vistiek 
neišvaikė. Po riaušių dar
bininkai. kurie nešė ameri
koniškas vėliavas, apsuko 
jas augštvn kojom, taip kad 
vėliava buvo žemyn, o lazda

Montreal Canada. —Tarp
tautinis socijalistų komite
tas parašė policijos viršinin
kui laišką, prašydamas lei
dimo surengti viešą geguži
nės šventės apvaikščiojimą 
ir vaikščiot gatvėse demon
stracijoms. Negavęs jokio 
atsakymo, pagarsino laik
raščiuose, kad jei kils koks 
nesmagumas, tai miestas tu
rės atsakyti. Ir nutarė Įtai
syti demonstraciją.

Bet apsiėjo viskas kuo 
puikiausia. Pusė po 7-nių 
6,000 darbininkų su viršum 
išėjo iš Ontario st. ir Park 
avė. ir raudonai vėliavai ple
vėsuojant ir Marselietei 
skambant nuėjo šv. Laurino 
bulyaru linkui Champ de 
Marš, kur pasidalino Į gru- 
pas pagal tautų ir prasidėjo 
karštos prakalbos. Kadan
gi čia dabar didelė bedarbė, 
tai daugiausia apie tai buvo 
ir kalbama. Minia buvo ne
išpasakytai entuzijastiška 
ir kas keli žodžiai ūžė kalbė
tojams delnų plojimai.

Demonstracijoj ėjo ang
lai, francuzai, vokiečiai, lie
tuviai, lenkai, rusai, žydai, 
bulgarai, italai ir kiti. Turiu 
da paminėt, kad šįmet ge
gužinėj demonstracijo čia ir 
lietuvių vėliava plevėsavo.

Vienas iš komiteto.

Montello, Mass. — Keli 
šimtai lietuvių darbininkų 
numaršavo i Brocktoną, kur 
susiliejo su kitu tautų soci- 
jalistais ir vaikščiojo su rau
donomis vėliavomis svar
biausiomis miesto gatvėmis. 
Parodoj dalyvavo vaikai ir

»
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moterįs. Po demonstracijos pratc 
lietuviai savo svetainėj tu- leido 
rėjo prakalbas. Pirmas kal
bėjo anglas, J. McCarthy, 
kuris gana aiškiai pasakė a- 
pie pirmos gegužės reikšmę 
ir ko męs reikalaujam ją ap
vaikščiodami ; palietė žiaurų 
kapitalistų pasielgimą su 
Kolorados darbininkais.

Lietuviškai kalbėjo drg. 
P. Svotelis, kuris savo trum
poj kalboj nurodė kapitalis
tų kruvinus darbus su Colo
rados mainieriais ir karėje 
su Meksika. Įnešė dvi revo- 
liuciji: vieną prieš Kolora
dos mainerių skerdynę, ant
rą prieš karę su Meksika, 
kurias apie 300 ypatų vien
balsiai priėmė ir bus pasius
ta prezidentui Wilsonui.

Tarpais buvo dainos ir de
klamacijos, kurias atliko 
vaikų "Žiburėlio" draugija 
gana gerai. J. J. Webber.

Detroit, Mich. — Gegužės 
1 d. Soc. Partija ir L. S. S. 
116-ta kuopa Įtaisė demons
traciją. Susirinko labai 
daug svieto ir maršavo di
desnėmis gatvėmis. Buvo 
20 raudonų vėliavų ir daug 
visokių iškabų. Žmonių de
monstracijoj ėjo apie 12,000. 
Griežė 4 benai muzikantų. 
Lietuvių grupoj ėjo apie 100 
vyrų ir moterų po L. S. S. 
116 kuopos vėliava. Polici
ja darė gatvėse tvarką. De
monstracijai pasibaigus, 
darbininkai susirinko salėn, 
kur prasidėjo dainos ir pra
kalbos visokiose kalbose. Vi
skas nusisekė gerai, tik gai
la, kad daug netilpo salėn.

Senis.

I

Dorrisville, III. — Geguži
nės Šventės paminėjimui L. 
S. S. 187 kuopa parengė pra
kalbas vakare. Kalbėjo pa
tįs darbininkas. Drgg. B. A- 
luza ir A. Lietuvninkas aiš
kino, ką reiškia ir kam rei
kalinga gegužinė šventė, o 
drg. J. B. Jusevičius kalbė
jo apie dabartini surėdymą 
ir darbininkų išnaudojimą. 
Nurodė Colorados skerdy
nes, karę su Meksika ir t.t. 
Ragino lietuvius naturali- 
zuoties ir balsuoti už socija- 
stų partiją. Vakaras nusi
sekė. Vienas iš draugų.

Indiana Harbor, Ind. — 
Gegužės 1 d. lietuviai čia pa
rengė prakalbas. Kalbėjo 
P. Dručas, A. A. Vasiliaus
kas ir Valparaiso universite
to studentas Naujalis. Kal
bėtojai aiškino gegužinės 
šventės reikšmę ir visasvie- 
tini darbininkų judėjimą. 
Prie socijalistų kuopos pri
sirašė 9 nauji nariai. P. J. K.

rato, jog tai apgavikas ir 
' > jam stovėti prie dirbtu- i 

vės algos dienoje ir apgauti 
tiek žmonių. Taigi darbi
ninkai turi būt atsargus, jei
gu toks apgavikas kitur pra
dėtų panašiai "garsinti" sa
vo kompaniją. Reika atsi
minti, kad uždyką niekas ne
gali nieko duot.

Pasitaikė apsigauti ir vie
nam "Keleivio” skaitytojui, 
tai musų kaziukai džiaugiasi 
iš to, bet jie nieko nesako, 
kad kaziukų keli desėtkai 
prisigavo.

Mano nuomone čia nė vie-1
1... ......... .............— .
tinti; kalta tik dirbtuvės vai- 
dyba, kad leido tokiam biz- į vertės $6.00 ir laikrastp 
nieriui daryti tokį nešvarų j „Laisvė” 7 egz. knygų, 
bizni prie savo dirbtuvės ai- vertės $1.00 ir laikrašty.

- - - ” “ j "Lietuva” knygų už $20 ir
laikraštį metams.

"Draugas," "Naujienos," 
"Laisvoji Mintis" — laikraš
tį. "Kova” — metams laik
raštį.

Prijaučiančių mums laik
raščių meldžiu persispaus- 

L. L. N. Knygyno

i

ti, todėl prie progos kreipia- Redeckiutė. Taipgi deklema- 
mės į plačiąją Amerikos vi- vo ponia Akramančienė; ži- 
suomenę prašydami padėt 
mums. Gal kas turi nenau
dojamų raštų — prisiųskite 
mums, priimsime su didžia 
padėka.

Ačiū!!!
Įsteigėjai viešo knygyno 

— skaityklos L. L. N. Mon- 
tello, Mass., taria širdingą 
ačiū lietuviškoms išleistu
vėms, aukavusiems knygy
nui knygų bei laikraščių, 

j Aukavo jau šie:
"Keleivis” 29 egz. knygų, 

no darbininko negalima kai- ve^. ,
........................... - Tėvynė 27 egz. knygų,

noma, kaipo moteris, drą
siau atliko. Kalbėjo p. P. 
Butkus antru atveju, aiškin
damas, kad būtinai reikia 
prigulėt prie draugysčių ir 
t.t. Liet. Benas pagriežė Lie
tuvos ir šios šalies himnus 
"Liet tėv. musų” ir ”Ame- 
rica.” Žmonių apvaikščioji- 
me dalyvavo su viršum 300. 
Paskui prasidėjo šokiai ir 
traukės iki vėlybos nakties.

Ten dalyvavęs.

musų vargų priežastį. Davė 
ir dvasiškijai vėjo už jos

kė socijalistus ir, vadovau
jant socijalistams, ji taipgi

naudai koncertas, ir 25%
pelno buvo skiriama da vie
tinio socijalistų laikraščio veidmainingą politiką. Šu- sušaukė viešą susirinkimą, nmi _ i-ii-_ i_ ii t______ 99 ____ •• i* _ i i- •* ! n_ t t> t___ __ ___ __ T

gos dienoje. Laisvas Vaikas.

BIELAGRUDA, VILN. GB.
Kunigo "juokai.”

Šioims dienomis pasimirė 
čia ūkininko Jariauskio pa
ti. Nuėjo žmogus pas kun.
S. Stalevskį paklausti, kiek dinti? L. L. 22. 22..,* 
reikės už palaidojimą. Ku- Raštininkas, J. Vireliunas, 
mgas užgiedojo 14 rublių, gg! N> Main st Montello, 
Noroms-nenoroms žmogus Mass. 
apsiėmė užmokėt.

Bet išėjus ūkininkui, ku
nigas dasižinojo, kad jis tu
ri porą jaučių ir pasiturin
čiai gyvena. Ir štai kas iš-

MONTELLO, MASS. 
Prakalbos. Diskusijos.

2 gegužės "Birutės” d-jos
eina. Atveža kun^ kunigas ZSŠ
anSVa>'S°rnubliSuanke0’ žmonVaM dfu“ 

tejo E J. Bagoėius, plačiaigalima. Jei duosi 28 rub
lius, tai laidosiu.

žmogus nusispiovęs liepė 
vežti kūną pas popą. Kuni
gas persigando. Pamatęs, 
kad gali negauti nė 14 rub
lių, liepė pašaukti ūkininką 
atgal ir sako: "Koks tu dur
nas! Aš tik pasijuokiau, o 
tu jau pas popą važiuoji. 
Duok šen 14 rublių ir neškit 
kūną bažnyčion!” Tai kokia 
pas kunigus teisybė!

' S. Molis.
MONTELLO, MASS. 

Lietuvių Liaudies Namo 
Knygynas.

Knygynas neužilgo bus 
galutinai sutvarkytas. Šio 
miesto lietuviai pernai pasi
statė čia gražų namą, o šį
met pasiryžo įkurt didelį 
visuomenišką knygyną-ska*- 
tyklą, kur bus visokie lietu
viški raštai ir pagal išgalės 
svetimtautiški.

Mums pradėjus tuomi ru- 
; pinties ir pradėjus rinkt tam 
‘ tikslui aukas, daugelis prade 
jo teirautis (ypačiai nekurie 

j laikraščiai), kas steigia tą 
knygyną, kieno naudai, ko
kios bus pakraipos ir tt. Tai
gi visiems tuomi užintere- 
suotiems laikau už pareigą 
pranešti, kad minėto knygy
no skaityklos steigėjais yra 

i veik visi Montellos lietuviai.
Montelloj yra šitokios lie

tuviu draugijos: Šv. Roko, 
\ j Kliubas,

Mokslo draugija, Moterų 
! dr-ja "Birutė," d-ja "Vienv- 
I bė," 17 kp. L. S. S., 17 kp Š. 
L. A. ir teatrališkas ratelis 
"Viesulą." Visos šios drau
gystės priguli sykiu prie 
Liaudies Namo, taipgi ir na
riai tų draugijų yra nariais 
Liaudies Namo. Tat Kny
gynas irgi yra Liaudies Na
mo vardu steigiamas. Tai
gi iš čia aišku, kad minėtas 
knygynas yra visų lietuvių, 
o ne kokios nors atskiros 
draugijos. Beto į pamatą 
knygyno dedama tokia gva- ! 
rantija, kad visokių pakrai
pų ir sriovių raštai bus ly
giai globojama ir kad jokia ; 
srovė nebūtų žeminama, ar
ba kuri nors perdaug ant ki- , 
tų neviešpatautų. Knygy- j 
nas stato sau už pareigą su
pažindint visuomenę su į- 
vairių nuomonių ir srovių 
raštais. Knygyne bus su
rinktos knygos pradėjus nuo 
evangelijų ir gyvenimų 
šventųjų ligi raštų socijalis- 
tu ir kraštutinių laisvama
niu, kaip ir visokių mokslo 
šakų.

Musų siekimas yra platus, 
reikalaująs daug spėkų. Vie
niems mums sunku tą atlik- tė,

ir aiškiai nurodinėjo mote
rų vargus ir ragino prie ap- 
švietos, liepė neatsiduoti 
vien tik šventųjų litanijos 
skaitymui bei stiklui alaus; 
vieton to, imti pirmeiviškus 
laikraščius ir knygas ir ben
drai veikti su progresuojan
čiais darbininkais. Aiškino 
naudingumą draugijų ir 
kvietė rašyties prie "Biru
tės.” Publikai kalba labai 
patiko. Buvo kvartetai, de
klamacijos — viskas nusise
kė gerai.

3 gegužės buvo diskusijos 
temoj: ”Ar iš netikusio su
rėdymo kila bedarbės, ar iš 
daugumo žmonių?” Faktiš
kai prirodyta, kad iš netiku
sio surėdymo, todėl ta pusė 
ir laimėjo.

Buvo ir prakalbos, kalbė
jo H. Stankus ir J. Balionis 
apie diskusijas ir jų šmeiži
kus. Kokio ten "Vėžio” ko
respondentai mat begėdiš
kai apšmeižė L. L. N. D-jos 
diskusijas. Publika labai 
tais korespondentais pasipi
ktino ir norėjo išnešti rezo
liuciją prieš tą laikraštuką, 
bet diskusijų rengėjai nuro
dė, kad tai labai žemas da
lykas ir draugijai neužsimo
ka imti to atidon.

O. šoblickas.

--^ELROSE PARK, ILL. IUV1U araugijos: 
V irs šimto žmonių prigauta Lietuviu Ukėsu 

su blizgučiais.
The National Malleable 

Castings Co. buvo išmokėji
mas darbininkams algų 23 
balandžio, tai tūlas apgavi
kas atvažiavo automobiliuje, 
atsivežė žiedų, laikrodėlių ir 
sako dalysiąs viską dykai. 
Visų pirmiausia pradėjo da
linti žiedus. Žmonės pradė
jo vien per kitą lipti, kad šį 
tą "už dyką" gavus. Apgavi
kas visus sustabdė ir sako: 
aš matau, kad jus norit gau
ti po du ir po tris žiedus. 
Duokit kiekvienas po dole
rį, tai gausit, o aš jus pini
gus sugrąžnsiu. Ir pradėjo 
imt po dolerį. Paskui atėjo 
laikrodėliai. Sako, ir tuos 
dalįsiu dykai. Aš atvažia
vau čia ne biznį daryt, bet 
išgarsjnt savo kompaniją ir 
todėl noriu, kad kiekvienas 
gautų dykai laikrodėlį, bet 
kad kiti nepaimtų po kelis, 
tai dalydamas už kiekvieną 
laikrodėlį imsiu $5.00, ku
riuos paskui sugrąžinsiu. 
Bet kada surinko, tai jau ne
grąžino, tik paleido automo
bilių ir dingo visiem iš akių. 
Ir ar galima stebėties, kad 
darbininkai prisigavo, jeigu 
dirbtuvės viršininkas nesu-

I

CHICAGO, ILL. 
Kun. Kemėšis apie katali

kišką biznį.
Ketvergo vakarą, 30 ba

landžio Apveizdos Dievo pa- 
, rapijos svetainėje kun. Ke

mėšis aiškino apie "vyčius,” 
arba lietuvišką • popiežiaus 
"vaiską," kuris dabar yra 
tveriamas kuopomis, o cen
tras jojo randasi Mon
tello, Mass. Pasakė, kad yra 
manoma sutverti labdaringą 
draugiją, kurios pareiga bus 
neturinčius šelpti, o jei gali
ma, tai ir namus pavargė
liams pastatyti, manoma net 
ir ligonbutį turėti. Sako, 
reikalingas ir biuras darbo 
parupinimui. Tiesa, musų 
kunigija visados daug gero 
žada savo pasekėjams, bet 
niekad nieko gero da nenu
veikė, nes daugiausia rūpi
nasi tik savo kišenium. Iš
gyrė labai ir šv. Kazimiero 
vienuolyną, kad tai esanti 
lietuvių tautos tvirtovė. 
(Davatkų tvirtovė, ne lietu
vių tautos. Red.) Laikraš
tis "Menace” tokias vietas 
vadina nekaltų mergaičių 
kalėjimais, kur daugybė y- 
ra laikomų prieš savo norą.

Toliaus p. Kemėšis su 
džiaugsmu pranešė susirin
kimui, kad jau mažėja blo
gi kunigėlių pasielgimai. 
Girdi, keli kunigų prasižen
gimai davė progą visokiems 
bedieviams pasinaudoti. Tei
sybę kun. Kemėšis pasakė, 
kad kunigija daro bedievius, 
o ne socijalistai, kurie be 
reikalo yra kaltinami. Pa
skui Kemėšis apgailestavo 
"Draugo” padėjimą, nes 
jam labai prastai sekasi. Sa
ko, socijalistai turi didumą 
skaitytojų, iš ko padaro ge
rą biznį; tautiečiai užima 
antrą vietą, o męs, katalikai, 
tai paskutinę, ir musų laik
raštis "Draugas” pakelia 
deficitą, kurį kunigai kas 
metai turi apmokėt.

Pranešė da, kad "pakėli
mui lietuvių tautos” jie turį 
sumanę fondą ir padarę tam 
tikras markes, kurios gali 
būt lipinamos ant laiškų an
tros pusės, ant tikietų per 
balius, prie drapanų laik

raščiu. žodžių sakant, ant 
visokiu daiktų, kas tiktai y- 
ra perkama. "Tiktai mes Į 
turim jų reikalauti, o vertei- ■ 
gos lipys jas, jei mes nieko

SO. 0MAHA, NEBR. 
Spaudos atgavimo apvaikš- 

čiojimas.
Atsibuvo čia 10-metinis L 

spaudos atgavimo jubiliejus, ■ nenirksim. kas bus be mar
šu apvaikščiojimu, prakal-; kės.” Net, sako, ir girtuok- 
bomis, deklemacijomis, dai- į lįs smuklėje gali pareikalau- 
noms ir t.t. Apvaikščiojimas i ti, kad butų markė prilipyta 
prasidėjo 2:39 po pietų iš I (kur, prie stiklo, ar prie sil- 
Danish Brotherhood Halės, kės? Red.) ir tokiu budu 
ir maršavo iki 36 ir U gat- paaukaus dalį pinigų "ant 
vės New Seattle Halėn, kur 
prasidėjo prakalbos. Buvo 
garsinama, kad kalbėtojas 
bus p. P. Grigaitis iš Chica
gos, "Naujienų" redakto
rius, bet ant nelaimės neat
važiavo, iš priežasties ligos.
Jo vietoj atvažiavo p. Būt- j savęs neduoda kirpti: 
kus, kuris paaiškino, kokiu! prievarta nori uždėti
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Drg. J. B. Jusevičius sutai
sė protesto rezoliuciją. Kuo
pa vienbalsiai rezoliuciją 
priėmė ir pasiuntė preziden
tui į Washingtoną. Tai ar 
nebus tik pirmutinė iš S. L. 
R. K. A. kuopų, kuri už pro
testavo prieš varžantį atei- 
vvste biliu. Viens iš draugų.

”The Elizabeth Issue” fon
dui. Koncertą rengė rusų, 
lenkų, lietuvių ir žydų orga
nizacijos. Vakaras pavpko 
gana gerai. Tarp kitko dai
navo ir Aido choras iš 
Brooklyno p. Ereminui va
dovaujant. Ant galo buvo 
šokiai. Publika išsiskirstė 
užganėdinta. Pelno liks tur
but apie $80.00 R. B.

sitvėrė socijalistų kuopelė iš 
8 draugų. Prakalbos publi
kai patiko. J. Preikšas

WAUKEGAN, ILL. 
Atsakymas "Lietuvai." 
No. 14 "Lietuvos tūlas 

"Geras Katalikas” išniekino 
šio miesto lietuvių Laisvės 
Mylėtojų dr-jos prakalbas 
15 d. kovo ir musų kviestą
jį kalbėtoją drg. J. Mickevi
čių, "Šakės” leidėją. Tarp 
kitų nešvarumų ir melo jis 

28 balandžio Shenandoah- i kalbėtojui primeta, buk bū
rio L. S. S. 28 kuopa čia sta-' klausimas: Ar geras 
tė scenoje "Nihilistus.” Nu- katalikas gali būti geru so- 
sisekė neblogai. Iš moteriš- ^Dalistu," o kalbėtojas J. 
kųjų geriausia lošė E. Giriu- i Mickevičius atsakęs: Kaip 
tė Perovskos rolėj. Iš vyrų mulas negali būti žmogum, 
— prokuroro rolei F Veive- taip geras katalikas, katras ris,PSvinino rolėj - P. Mor- ^a panašus į mulą, negali 
kūnas ir Durakovo — A. bPū socijalistų Tai yra 
Pranaitis. Kiti visi atliko biurus melas! Melas, koks 
vidutiniškai. Prasčiausia vie.P tik tokioj _ Lietuvoj 
sulošė Risakovo tėvas. Su- £ab rasb sau '"^tu
nus visas sukruvintas, su- X.ra sakoma: "toks tokį 
muštas ir iau nuteistas ant pažino ir ant alaus pavadi- 
kartuviu, o” tėvas taip šaltai no.” Reiškia, purvinas ko- 
atsisveikina, kaip ant turga- respondentas jieško purvinų 
vietės išvažiuojant. Tarpe laikraščių ir randa sau vietą

- - - * ”T
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MAHANOY CITY, PA. 
"Nihilistai."

ir Durakovo — A buti socijalistų.” Tai yra 
atiik’ biaurus melas! Melas, koks aiHKO ■ „T

LEWISTON, ME. 
Lietuviai stato savo namą.
Švento Baltramiejaus D- 

jos susirinkime 26 balandžio 
buvo svarstoma svarbus 
klausimas, būtent namo sta
tymo klausimas. Tuo reika
lu pradėta rupinties daugiau 
kaip metai atgal, bet prie ti
krojo darbo ikišiol da nebu
vo galima prieiti. Bet 26 d. 
bal. galutinai jau nutarta 
namas statyti ir suderėta už 
$7,996. Gal gegužės mėnesij 
prasidės jau ir statymas. Ge
ro pasisekimo.

Baltramiejietis..

tautos labo.”
Naujas kunigijos išradi

mas, verta butų užpatentuo
ti. Matomai, tie juodvar
niai nėra užganėdinti vien 
kirpimu tamsunų, bet nori 
ir prie tų prisitaisyti, kurie 

po 
ant 

budu, kada ir kas iškovojo > žmonių bažnytinius mokes- 
spaudą. Taipgi labai išgy-! čius. Bet kur saliunininkas 

turės tas markes klijuoti, tai 
nepasakė.

Balandžio 26 d. policmo- 
nas nusivedė vieną žmogų už 
dalijimą plakatų, nežinau 
kur jisai jį dėjo. Mat, kuni
gų Sąjunga Chicagoj pradė
jo vesti kovą prieš plakatų 
dalijimą. Anton Booben.

ELIZABETH, N. J. 
Tarptautiškas koncertas 

kankinių naudai.
A. Liutvino svetainėj 24 d. 

balandžio buvo parengtas kalbos. Kalbėjo 
Rusijos politiškų kankinių kalbėtojas,

f

rė So. Omahos lietuvius, kad 
atminė tokias svarbias su
kaktuves, ir pateisino p. P. 
Grigaiti, kad tikrai susirgo 
ir tokiuo budu negalėjo at
važiuoti. Kalbėjo musų vie
tinis klebonas J. Jonaitis, 
kad senovės laikuose žmonės 
visai be mokslo buvo, ir ne
turėjo iš ko pasimokyti; nė 
rašyt nė skaityt nemokėjo. 
O šioj gadynėj jau laiškas 
parašyt nereikia eit pas ki
tą.

Deklemavo Z. Zukauskiu- 
P. Zukauskiutė ir V.

aktu buvo deklamacijos. A. „Lietuvoj.” Matoma, pur- 
Sakalauckiutė, kokių 6 me- vais dvokiantis kvapas ge
tų mergaitė, gerai padekla- riausia patinka to laikraščio 
mavo "Lakštingalėlė,” ir redaktoriui, "broliui" Balu- 
"Dėl duonos,” už ką gavo čiui.' & v* — — — • —
gyvų gėlių bukietą. Garbė; . —~~------- ~
jos tėvams, kad tokia maža 
taip puikiai išmokinta. Ki
ta deklamavo E. Pajauckiu- 
tė, kuri taipgi gavo bukie
tą.

Ačiū p. Kupčinckui uš pa
rodymą, kaip Rusijos krau
gerį nužudė, tik gaila, kad 
publikos neperdaug buvo. 
Gal nepadengs nė lėšų, ku
rios, matyt, buvo gana dide
lės.

Reikia da pasakyti, kad 
mahanoyiečiai prie dramų 
visai nepriaugę, nes kur liū
dniausios vietos, tai publika 
juokiasi net susiriesdama. Ji 
nė kiek nejaučia perstato
mo čia despotizmo ir žmonių 
kankinimo.

Prie progos da paminėsiu 
ir apie vietos lietuvių orga
nizacijas. Yra 3 pirmeiviš
kos draugijos ir visos silpnai 
gyvuoja. L. S. S. kuopa na
rių turi nedaug ir kasos sto
vis visai silpnas. Laisvės 
Sūnų pašelpinė d-ja taipgi 
vos tik ritasi.. Tik nesenai 
susitveręs Lietuvių Kliubas 
daugiau narių turi ir nusi
samdę butą susirinkimams 
aikyti. žada įtaisyti ir kny

gyną. Bet man rodos, kad 
visi susidėtų į vieną L. S. S. 
tuopą, tai galėtų daug dau
giau nuveikti. Susidėjus vi
siems į vieną vietą atsirastų 
ir narių veiklesnių, o dabar 
išsiskirstę: vienas į vieną 
nusę traukia, tas — į kitą. 
Ir visos draugijos skursta.

Draugai ir draugės! Su- 
sidėkim į vieną kuopą, nes 
vienybėje galybė ir daug 
daugiau galėtume nuveikti. 
Gal visi sustoję į krūvą ga
lėtume apslopinti ir didžiau
si apšvietos priešą—girtybę, 
kuri pas mus taip baisiai y- 
ra išsišakojus: kas antros 
durįs — tai saliunas ir visus 
juos męs puikiai užlaikom. i 

Mahanoyaus L. S. S. kuo- Į 
pa rengiasi neužilgo statyti daryta visus” saliunus, 
"Genavaitę." Niekabildas. visuomenė diduma

THOMAS ir BLAINE,
W. VA. 

Prakalbos.
Thomas. 25 balandžio čia 

buvo prakalbos. Kalbėjo 
drg. Smelstorius, baigdamas 
2-rojo L. S. S. rajono pa
rengtąjį prakalbų maršrutą. 
Žmonių buvo nedaug, nes 
smarkiai lijo lietus ir nebu
vo išgarsinta. Bet susirin
kę liko labai užganėdinti, 
gavo daugiau energijos to
limesnei kovai. Išparduota 
apsčiai literatūros. Lėšoms 
padengti sumesta $8.90.

Blaine. L. S. S. 206-tos 
kuopos triusu 26 balandžio 
ir čia buvo parengtos pra- 

tas pats I 
nurodydamas L. R. K. A. 123 kuopa pase-

Vienbalsiai nutarta ir už
tvirtinta D-jos susirinkime 
26 balandžio.

Pirm. M. J. šoblickas, 
Sekr., A. F. Sabeckis.

DETROIT, MICH. 
Teismas.

Balandžio 28 dieną buvo 
teismas brolių Kalbokų, ku
rie per Velykas pasigėrę iš
pėrė vienam žmogui kailį ir 
atėmė pinigus. Tas apskun
dė mušeikas, teisman. Kiti 
pabėgo, o brolius Kalbokus 
suėmė ir 12 prisaikintų tei
sėjų atrado juos kaltais. Tei
smas nuteisė juos nuo 4 iki 
15 metų kalėjiman. Broliai 

i Kalbokai nesutiko su šituo 
nuosprendižu, pasiėmė kitą 
advokatą ir padavė apeliaci
ją.

Broliai Kalbokai abudu 
į karšti katalikai. Jie sėdi 
dabar kalėjime, nes nėr kam 
uždėt už juos kaucijos, ku
rios reikalaujama po 10,000 
dolerių. F. Senis. |

GARDNER, MASS.
Soc j ai is tų laiškai — vietoje 

evangelijos.
Kartas nuo karto atvyks

ta čionai kun. Meškauskas iš 
Athol, Mass., priminti žmo- ■ 
nėms, kad jie nepamirštų a- 
nie dangų. '

Nedėlioj, 3 d. gegužės p. ' 
Meškauskas, vietoj Kristaus J 
evangelijos, skaitė susirin
kusiems laišką, kurį jam pa
rašė vietinis socijalistas 
Klinga, kviesdamas jį į dis
kusijas, ir pasakė apie tai 
pamokslą. Gerai. Linkėti
na kunigui greito susiprati
mo, kad jis skelbtų tikrų 
Kristaus pasekėjų — socija
listų mokslą. Katalikas.

HERRIN, ILL. 
Kasyklos stovi. Saliunai už

sidaro.
Nuo 6 d. gegužės čia už

neš 
balsų 

taip nutarė. Saliunininkai 
neriasi iš kailio ir nežino ant 

i ko pvkti. Keikia moteris, 
' buk šios balsavusios prieš 
saliunus, ir pyksta ant soci
jalistų, kad tie pritaria mo
terų balsavimo teisei.

Darbai anglių kasyklose 
eina blogai. Yra 10 šaftų, 

! tai tik 2 dirba, o 8 stovi. 
Žmoneliai vaikščioja nusi- 

I minę. F. K. Skužinskas.
DORRISVILLE, ILL. 
Lietuviai protestuoja.

Apie porą savaičių atgal 
L. S. S. 187 kuopa sušaukė 
vieša susirinkimą ir išnešė 
rezoliuciją prieš Burnetto 
Biliu, varžanti ateivystę, ir 
pasiuntė ją prezidentui. S.

I
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BROOKLYN, N. Y. 
Liūdnas atsitikimas.

Brooklyne ant So. 1-rst 
St, po numeriu 107 5 dieną 
gegužės Oną Čibirkienę pa
tiko baisi nelaimė. 9 valandą 
ryto ji laistė benzinu lovą 
nuo blakių, ir per neapsižiū
rėjimą ar nežinojimą įkišo 
degtuką į benziną, kuris tuo
jaus užsidegė. Liepsna tuoj 
pagavo jos drapanas ir mo
teris taip apdegė, kad nuga
benta į ligonbutį už 5-kių va
landų numirė.

Čibirkienė da nesenai bu
vo iš Lietuvos, vos tik 6 mė
nesiai. Lietuvoje paliko 2 
vaikučiu ir motiną, o čia — 
nubudusį vyrą. Ji tikėjosi 
šitą vasarą jau pasimatyti 
su savo vaikeliais, o dabar 
jau po žeme. Nelaimingi 
vaikelia nebematys jau savo 
motinos !...

Tai pasarga visoms mote
rims, kad atsargesnės butų 
su benzinu prie ugnies, nes 
daug tokių atsitikimų jau 
buvo. J. Ledas.

LEWISTON, ME. 
Teatras.

L. S. S. kuopos teatrališ
kas ratelis 25 balandžio sta
tė scenoj dviveiksmę kome
diją "Lėkė kaip sakalas, nu
tūpė kaip vabalas," kur pa
juokiama Rusijos valdinin
kų kvailumas.

Aktoriai savo roles atliko 
neblogai, nors galima buvo 
ir geriau atlikti. Ant galo 
buvo monologai ir deklama
cijos. Publikos buvo ne
daug, bet vis dėlto kuopai 
liks keli doleriai pelno.

P. J. Pempė.
BROOKLYN, N. Y. 

Teatras.
Gegužės 2 d. Liet. Apšv. 

D-ja vaidino "Mirtų Vaini
ką.” Išėjo neblogai. Nors 
nekurie aktoriai lošė silpno
kai, bet už tai kiti labai ge
rai lošė. Žmonių buvo į 300.

Su apgailestavimu reikia 
pasakyti, kad musų publika 
vis da negali atskirti, kur 
komedija, kur drama. Ji ei
na į teatrą pasiryžus tik 
j’uoktis. Taigi iš visko ji ir 
juokiasi. Taip pat tas ran
kų plojimas ne vietoj labai 
prastai išrodo. Musų visuo
menė turėtų geriau tėmyti į 
veikalo turinį, tuomet gal 
suprastų, kad ne visur gali
ma juokties. V. J. Žilinskas.

EASTON, PA. 
Prakalbos.

S. S. II rajonas buvoL.
parengęs čia prakalbas 30 
balandžio. Kalbėjo drg. 
Pruseika. kas tai yra socija
listai ir ko jie reikalauja. 
Kalba buvo trumpa, bet ai
ški. Beto da buvo 
cijų ir monologų, 
gana gerai atliko 
draugės. Viskas 
patiko. Lėšų uždengimui 
surinkta $4 su centais.

Jaunas žiedas.

deklama- 
kuriuos 
vietinės 
publikai



4 K K LEIVIS

. j •• •• vaikai mokinami ne protaut,
JUOdOjl OrmijU bet tikėti. O kada ji praves

• • • •

I

dirba.

—Alou, Maike!
— O ką. tėve, buvai pas 

kunigą ?
— Buvau.
— O ką jis tau pasakė?
— Sarmata ir prisipažint, 

vaike.
— Čia niekas daugiau ne

girdi. kaip tik aš, o manęs tu 
neprivalai sarmatyties. tė

ve. Sakyk!
— Kad labai išnevožijo...
— Kaip?
— Skilandžiu pavadino.
— Turbut pasakei jam ko

kią kvailystę.
— Rodos, nieko. Paskambi

nau, gaspadinė įleido ir lie
pė palaukt. Neužilgo ateina 
ir prabaščius. — Ko nori? 
—užklausė piktai. Pabučia
vau rankon ir sakau, praba
lčiau, atėjau paklausti, ar 
nekrikštytas vaikas gali būt 
kataliku, ar ne. O jis kaip 
suriks: Ar tu iš proto išė
jęs, senas skilandi!

— O ką tu jam pasakei ?
— Vėl pabučiavau jam 

rankon ir sakau: nežinau, 
prabaščiau: Maikis man sa
kė, kad vaikų krikštyt 
reikia, tai aš ir atėjau 
klausti.

— O ką kunigas?
— Gyvuly, sako, ar tu

ne- 
pa-

— Gyvuly, sako, ar tu ne
žinai, kad nekrikštytas žmo
gus negali matyt Dievo ?

— O ką tu atsakei?
— Ką gi čia daugiau sa

kysi, kad taip aiškiai priro- 
dė.

— Ką prirodė ?
— Kad krikštas reikalin

gas.
— Aš čia. tėve, nematau 

jokio prirodymo. Kad jis 
pavadino tave senu skilan
džiu, tai da neriškia, kad 
žmogus negali gyvent be 
krikšto.

— Vaike, tu vėl užgauni 
katalikiškus mano jausmus, 
sulygindamas krikštą 
skilandžiu.

— Koks čia užgavimas, tė
ve! Juk tu sakai, kad kuni
gas tave taip pavadino.

— Taip, vaike, bet jis ski-i 
landžio nelygino su krikštu.

— Da blogiau, tėve: jis vi
są kataliką sulygino su ski
landžiu.

— Šarapl... Duok man 
kalbėt!

— Kalbėk, tėve, kalbėk.
— Aš, vaike, protestuoju 

prieš tavo kalbą. Tu nori 
mano faktus iškraipyt.

— Kokius faktus?
— Ogi tokius, kad žmogus 

turi būt apkrikštytas.
— Tas da nėra faktu.
—Vaike, aš nežinau, ko

kių tu faktų nori daugiau.
—Aš noriu, kad tu. tėve, 

aiškiai man prirodytum, ko
dėl žmogus negali būt nekri
kštytas.

— Nes nekrikštytas nega
li Dievo matyt.

—Tu, tėve, krikštytas, o 
ar tu matai Dievą?

— Aš dabar nematau, ale 
po smerties matysiu.

su

mas pas mus 1
Antra vertus, streikai 
drąsino ir darbininkus prie 
tolesnės, dar platesnės ko

vos. Kova už didesnį mo
kesnį ir trumpesnę darbo 
dieną, už ligonines kasas, už 
savo spaudą ir sąjungas, už 
socijal-demokratų frakciją 
apima vis didesnes minias. 
Ir Lietuvos darbininkai nu- 
sikrato reakciją apymigio. 
Vilniuje jie atgaivina sąjun
gas, kovoja prieš fabrikan
tus ir jų talkininkus — kle
rikalus už ligonines kasas, * 
protestuoja prieš Beilio by
lą, spaustuvių ir kiti darbi
ninkai streikais laužo fab
rikantų galybę; Šiaulių Pa
nevėžio. Kauno darbininkai 
vis mažiau tesitenkina juo- 
zapiečių globa ir matydami, 
kurlink eina darbininkų ju
dėjimas, galvoja, kaip jos 
nusikračius ir jame dalyva
vus; atgija ir spauda.

Auga ir stiprėja darbinin
kų judėjimas. Bet dabarti
nė politikos tvarka nebegali 
jo patenkinti — perdaug 
jam čia angšta, perdaug di
delių iš jo aukų ji reikalau- 
na. perdaug jau kruvina. Ti
ktai nuvertus ją ir įvedus 
demokratų respubliką su 
Lietuvos ir kitų pakraščių 
autonomijomis, bebus gali
ma eiti darbininkams ir prie 
galutino savo kovos tikslo— 
prie socijalizmo. Kova sun
ki. nes iš buržuazijos nebe
laukiam paramos! Toje ko
voje savimi tegalime pasiti
kėti — ir kitų kraštų prole
tarais. Visų kraštų darbi
ninkų tikslas — vienodas: 
nusikratyti buržuazijos jun-

treikai pa- Karė Coloradoj 
nesibaigia.

Lietuvos Socijal-Demo-
įstatimdavytėn savo sėbrus, 
jie taip ir nutars. Ir jie nu
tars da daugiau: jie ir visuo
menės (public schools) pa
vers į parapijines. Nė vie
nas teatras negalės statyti

• veikalo, kuris nepatiks ku- 
i nigijai. Kad kunigija prie 

to eina, tai liudija tas jos ne
žmoniškas turtų kuopimas. 
Jie žino, kad sugriebę turtus 
įgys ir politišką galybę. Jie 
žino, kad jų popiežiui ne an
ksčiau tai vėliau iš Romos 
reikės bėgti. Jie nori užval
dyti Ameriką.

Todėl prieš tą armiją rei
kia kovoti. Ji rengiasi pa
vergti laisvą šalį. Ji dabar 
jau kėsinasi ant žodžio lai
svės: keikia nepatinkamus 
sau laikraščius ir knygas, 
uždraudžia skaityti net to
kių garsių autorių veikalus, 
kaip E. Zola. J. Verne, 
D’Annunzio, Voltaire ir ki
ti. o kas bus, jeigu ji paims 
i savo rankas valdžią. Lais
vei tada goodnight!

Paprastai yra manoma, 
jog Suvienytų Valstijų kon
stitucija gali būt atmainyta 
ar pakeista tik tuomet, jei 
už tai balsuos visu gvvento- 
jų skaičiaus tris ketvirtda- 
liai. Jeigu tai butų tikrai 
taip, jei vien tik balsų didžiu 
ma galėtų tą padaryti, tai 
pavojus butų netaip di
delis. Bet netaip yra. Kons
tituciją gali pakeisti mažes- 
nėji gyventojų dalis. Tas 
gali Įvykti tuomet, kada uz 
koki nors Kongreso nutari
mą balsuos visų valstijų le- 
gislaturų skaičiaus tris ket- 
virtdaliai.

Sulyg Suvienytų Valstijų 
cenzo, daryto 1910 m., męs 
turime 18 valstijų, kurios 
kartu turi vos 8. 076,687 gy
ventojų, pav. Arizona, New 
Mexico, Nevada, Wyoming, 
Delaware, Idaho. Montana. 
Utah, Vermont, New Hamp- 
shire, Norh Dakota. Rhode 
Island, South Dakota, Ore- 
gon, Colorado, Florida. Mai
ne ir Connecticut. Tuo tar
pu gi New York valstija vie
na turi 9.113.614 gyventojų, j 
tai yra — 405,272 daugiau 
už anas 18 valstijų drauge. 
O ■vienok tos mažos valstijos 
turi konstitucijos klausi
muose 18 balsų. kuomet 
New York valstija turi tik 
viena.*

Jei pridėsime prie viršmi- 
nėtojų valstijų da šias: Wa- 
shington. West Virginia. 
South Carolina, Oklahoma, 
Nebraska, Mississippi. Ma- 
ryland, Louisiana, Kansas, 
Arkansas, Virginia, Minne- 
sota. Alabama. Tennessee. 
North Carolina. Iowa, Ken- 
tucky ir Wisconsin, tai tu
rėsime 36 valstijas, kurių 
pilnai užtenka Suv. Valst. 
konstitucijos pakeitimo už
tvirtinimui. Tose valstijose 
yra 41.085. 492 gyventojų. Gi 
visose Suvienytose Valstijo
se yra 91.109.542 gyventojų. 
Taigi 41,000.000 žmonių šio
je šalije perviršija balsavi
mą 50,000,000 žmonių.

Ar juodajai armijai pasi
seks tai padaryti, tai kitas 
klausimas, bet kad padaryti 
tatai galima, tai ji gerai su
pranta ir ji nesnaudžia. Nie
kur ji taip tvirtai nesusior
ganizavus, kaip Amerikoje. 
Lietuvoj musų kunigija pe
šasi su lenkų kunigais; čia 
gi jie eina visi išvien. Kada 
kila ginčai tarp parapijos ir 
vyskupo, lietuvių kunigas 
čia niekad neužsistoja už sa
vo tautiečius, bet visuomet 
už airių vyskupą. Kad taip 
yra, tai parodo atsitikimai 
Scrantone, Shenandoah’rije. 
Ccicagoj. Mahanoy City’je, 
Montelloje ir kitur. O te
čiaus ir jie vadina save tau
tiečiais, kalba apie lietuvių 
tautos pakėlimą ir t.t.

Veidmainiai!
Eks-klerikas.

i kratų atsišaukimas
1-mosios Gegužes 

šventes dėlei.
Nors milicija jau atšaukta 

ir tvarką daboja federališ- 
koji kariumenė, tečiaus ko
va tarp darbo ir kapitalo ne
sibaigia. Ji da aštresnė da
rosi.

Kasyklų baronai, netekę 
milicijos, kuri jų reikalams 
buvo taip atisdavusi, griežia 
dantimis ir siunta iš piktu
mo. Jie kreipėsi į apskričio 
prokurorą Denvere su rei
kalavimu, kad tas lieptų a- 
reštuoti visus Ludlow kolo
nijos streikierius už tas 
skerdynes, kurias surengė 
tų pačių baronų nusamdyti 
razbaininkai.

Prokuroras atsakė, kad 
jis į tą dalyką visai nesikiš.

Tuomet kasyklų baronai 
mušė telegramą prezidentui 
Wilsonui, kad jie su United 
Mine Workers (Suvienytais 
Kasyklų Darbininkais) visai 
nesitaikvs. Jie taip-pat gy
nė ir jaunojo Rockefellerio 
darbelius. Toliau, visą at
sakomybę už riaušes ir žmo
gžudystes Coloradoj jie ver
čia ant unijos vadovų. Gir
di, unijos vadovai, kontro
liuodami darbininkų spėkas 
ir naudodamiesi milžinišku 
kapitalu, surinktu per prie
vartą iš darbininkų, įgijo to
kią galybę, kad dabar nieki
na organizuotą valdžią, eina 
prieš įstatymus (o,Jėzau!) 
ir stengiasi būtinai prie to, 
kad paėmus į savo rankas 
kasyklas (kriminalas!).

Taigi kasyklų savininkai 
į uniją žiuri, kaipo į didžiau
si savo priešą ir jie yra pasi
ryžę kovoti prieš ją lig pas
kutinių. Rickefelleris juk 
aiškiai pasakė: "Aš geriau 
paleisiu visą savo turtą, ne
gu nusileisiu šitam strei
kui,” kuris reikalauja unijos 
pripažinimo.

Juodoji Romos armija ne
snaudžia. Kuomet žmonėms 
ji skelbia "nekraukite žemi
šku turtu, kuriuos kandis *. fe-' *

suėda ir ugnis sunaikina,” 
tuo tarpu pati deda visas sa
vo pastangas, kad kuodau- 
giausia tų turtų prisiplėšus. 
Ji mat žino, kad turtas yra 
tokia spėka, kuri valdo šian
dien pasaulį, todėl ir rūpina
si. kad tą spėką paėmus į sa
vo rankas. Ir tas daroma 
taip gudriai, kad paprasti 
žmonės nė patėmyt to nega
li. O jei ir patėmija. tai ne
gali suprasti, su kokiu tiks
lu tas yra daroma.

Paimkime lietuvių bažny
čias Amerikoj . žmonės su
deda prakaituotus savo cen
tus. nusiperka žemės, pasis
tato dievnamį, o kada pa
prašo vyskupo, kad duotų 
jiems kunigą, vyskupas rei- 

kad jie užrašytų 
■alėsi pamatyt jį jam savo bažnyčią.

Ir šiandien beveik visos 
lietuvių bažnyčios Ameriko- 

negali je, už lietuvių pinigus pasta- ! 
• tyros, priklauso Romos tru- 

stui. Jei lietuviai kur dau- ■ 
giau susipratę ir nesutinka . 
savo triūsą atiduoti svetim- 1 
taučių vyskupui, tai jų baž
nyčia tenai stovi uždaryta, 
kaip dabar yra Montelloj. 
arba tąsosi su vyskupu po 
teismus, kaip antai Scranto- 
ne. Shenandoah’rije, Maha- 
noy City’je ir kitur, žodžiu. 
Kristaus vietininkas ateina 
pas mus ne kaipo mokyto
jas. ne kaipo doros ir artimo 
meilės skelbėjas, bet ateina 
kaipo biznierius, ir tai begė
diškas. besąžiškas biznie
rius. nes visų pirmiausia no
ri pasiglemžti žmonių turtą.

Kiek lietuviai yra pastate 
bažnyčių Suvienytose Vals
tijose ir kiek Į tas bažnyčias 
Įdėta musų žmonelių turto, 
statistikos męs neturim, bet. 
rodos, artimausia skaitlinė 
bus 70 bažnyčių, apskritai i- 
mant po 840.000 kiekviena. 
Taigi. 70 po S40.000. bus 
S3.200.000. Tris milijonus ir 
du šimtu tūkstančių dolerių 
lietuviai sudėjo Romos tre
stui.

Tiesa, kaip sakėm, pasta
ruoju laiku žmonės pradėjo 
susiprasti ir pasistatę baž
nyčią svetimtaučių vysku
pams jau nebenori atiduoti. 
Bet ar manot, kad Romos 
trustas neišras budo toms 
bažnyčioms paimti? Štai 
jau kalbama apie įsitaisymą 
lietuviškojo vyskupo Ameri
koje. Lietuviai savo tautie
čiui nesipriešins. O Romos 
trustui tas skirtumo nedaro. 
Kokios tautos vyskupas ne
būtų. jei tik parapija paves 
jam savo bažnyčią, jos tur
tas visvien prigulės tam tru
stui. Matot, kaip gudriai 
juodoji armija elgiasi.

Negana da to, kad kerpa
ma tamsius žmones, dabar 
da sumanyta įsteigti "tau
tiškas fondas” ir jo naudai 
išleisti tam tikrus ženklelius 
—stempas. Ir kunigai jau 
agituoja, kad žmonės pirk
dami reikalingus savo pra
gyvenimui daiktus reikalau
tų iš krautuvininkų, idant 
ant visų daiktų butų lipina
mi tie ženkleliai. Vadinas, 
jie bando uždėti jau mokes
čius ant visuomenės. Jiems 
jau nebeužtenka to, kad pa
sisavina čielas bažnyčias; 
neužtenka to, ką plėšia po 
$25 už šliubus ir po $6 už 
"dievo kūną ir kraują” (Ju- 
došius už visą Kristų gavo 
tik 30 skatikų), bet nori da 
mokestis uždėt.

Žmonės, pagalvokite, prie 
ko tas veda? Kas bus, jeigu 
ta juodoji armija įgys dides
nę politišką galybę? O ji 
prie to eina visomis keturio- 

i mis. Ji dabar jau reikalau- 
1 ja, kad valdžia užlaikytų pa
rapijines jos mokyklas, kur

— Jei tu dabar jo nematai, kalauja. 
tai kaip tu g; ' ‘ _ 
numiręs, kada tavo akis už
simerks jau ant visados?

— Vaike, žmogus 
visai numirti. Jis tik išei
na iš šio svieto.

— O kur jis paskui eina?
— Eina Į aną svietą.
— Į katrą?
— Į dangų.
— O kur tas dangus yra?
— Pakelk galvą, o pama

tysi.
— Aš nieko tenai nema

tau.
— Užtai nematai, kad ne

tiki.
— O tu ar matai, tėve?
— Aš nematau, bet žinau, 

kad tenai yra dangus.
— Iš kur tu, tėve, žinai?
— Kunigas man sakė.
— Vadinas, tu tik kunigui 

tiki, bet žinot tu nieko neži
nai.

—Vaike, kunigas neme
luos.

— Tėve, kunigas pasakė 
tau teisybę, bet tu jos nesu
pratai.

—Jes, vaike, aš viską su
pratau.

— Ne. tėve, visai nesu
pratai. 0 jis tau pasakė di
delę teisybę.

— Vaike, aš tavęs nesu- 
^rantu*-. s

—Jis'tąve pavadino ski
landžiu. '

— Jes.
— Ir tame visa teisybė, 

tėve.
— Kaip tai?...
—Ogi taip: pakol avinas 

! gyvas, jis vaikščioja, jaučia, 
mato, girdi, bliauja ir t.t. 
Kada aviną papiauna, sude
da Į skilvi ir pasūdo, išeina 
skilandis. Nors skilandis y- 
ra tas pats avinas, bet jau 
nejaučia, negirdi, nemato ir 
bliauti visai negali.

— Aš ir be tavęs tą žinau.
— Bet tu. tėve, nežinai, 

kad ir su žmogum yra tas 
pats. Kol jis gyvas, jis vaikš
čioja. jaučia. ruko pypkę, 
kalba, pyksta, karščiuojasi, 

i kiekvienas mažmožis užgau
na jo jausmus ir t.t. Bet ka
da jis mirs, jis jau nebevaik
ščios daugiau, nejaus dau
giau, pypkės nerūkys . Jis 
tuomet paliks tokia pat me- 
dega. kaip ir to avno mėsa 
i skilvi sudėta ir pastogėj 
pakabinta. Ar dabar tu su
pranti. kodėl kunigas pava
dino tave skilandžiu?... Cha, 
cha, cha!... Lik sveikas, tėve.

— Tfu!...

į

(Dabar tik prisiųsta.)
Yra švenčių, bažnytinių 

švenčių, kurios riša vienos 
ar kelių tikybų žmones. Yra 
valdžios švenčių, kurias pri
spirta švęsti šios ar tos vals
tybės gyventojus. Ir viena 
tėra šventė, kuri liuosai vie
nija pasaulio juodadarbius, 
metrikos nei prašporto nesi
klausdama — tai didžioji pa
vasario šventė, tai musų — 
darbininkų Pirmoji gegužė 
(balandžio 18 d. ten, kur pri
silaikoma senojo kalendo
riaus).

Slenka dienos ir dienos, 
darbo-prakaito, neapleidžia
mo vargo kupinos. Ir šit, 
lyg pavasario balsas, virš 
musų galvų ir virš musų 
skriaudikų — išnaudotojų 
rūmų ir sostų iš tūkstančių 
ir tūkstančių krūtinių, iš
skrenda drąsi, galinga gegu
žinė proletarų daina! Jos 
atbalsis — švino sunkumu 
mušte muša į turtuolių ir 
didžiūnų tvirtovių sienas.

Jie užsidaro langus ir langi
nes, užsistato durtuvais, po
kyliuose ir vyne stengiasi 
apkurti, bet musų daina ste
buklą padaro: visur juos pa
siekia — ir dreba išbalę jų 
veidai, ir lenkias prieš ją \ 
šautuvai... Nes skelbia ji 
kaskart tvirčiau, jog pries
paudos ir išnaudojimo galas gas ir įvesti tikrą darbo ly- 
jau artinasi, valdžioms, fa
brikantams. dvarininkams 
ir visiems jų talkininkams 
artinas teismas, kuris šluo
te iššluos visus dykaduonius 
ir dieles ir Įves teisingą lais
vo. visų darbo tvarką.

Streiku sustabdę darbą 
ant gatvės susirinkdami ir 
rodydami priešams savo 
drąsą ir pasiryžimą kovoti, 
nevien linksmais, nušvitu- *ą. 
siais veidais ir grasmos dai
nomis sutinka darbininkai 
savo šventę, bet ir susirinki
muose. pasikalbėjimuose, | 
kur galėdami viešuose, kitur 
slaptuose aiškinąs jie savo i 
sylas, lyginas, kur kas pada- j 
ryta, tariasi, kas ir kaip to
liau daryti.

Nenusimįsim r______ c,.
kas tebebuvo dar pirm dvie
jų trijų metų, ir matydami 
dabar verdančią aplinkui Į 
kovą.

1905-aisiais metais krūvi- Į 
nomis darbininkų kovos pa-! girdėjote ŠitO- 
stangomis buržuazija mėgi-' i • j i i o 
no valdžią Į savo rankas per- KĮ u81yKQ?
imti, bet pamačiusi, jog ir ji į ---------
turi tam reikalui šiek-tiek ir j Saratoga Springs, N. Y — 

I pinigo, gal ir kraujo paau- Vienas klientas pasamdė čia 
i koti, ir bijodama, kad naujo- advokatą Willardą J. Minė
je tvarkoj darbininkai per- r’^ kacĮ išskaitliuotų su-

prisiminę,!

ĮI

gybė. Ir kuomet visose šaly
se buržuazija milijonais iš
lupa iš žmonių militarizmo 
reikalams (kariumenei) ir 
tykoja, kaip užsipuolus ant 
silpnesniojo kaimyno, vieni 
proletarai tiktai protestuo
ja ir kovoja prieš tat. Jie 
vieni tiktai ir palaikys Rusi- ; 
jos ir Lietuvos proletarus 1 _______ 1____ _kovoje prieš dabartinę tvar- KOreSpOIldei1ClJOS

Į kovą, draugai ir draugės!
šalin caro valdžia!, 
šalin militarizmas! 
Tegyvuoja 8 valandų dar

bo diena!
Tegyvuoja darbininkų vie

nybė!
Tegyvuoja Lietuvos Soci- 

jaldemokratų Partija!
Tegyvuoja socijalizmas!
Lietuvos Socijaldemokra- 

tų Partijos Centro Komite
tas. 1—V, 1914 m.

L- —... -■------------------- ■

• •

I

Gera auklė.
— Sakykit, ar jus gerai 

I mokate apsieiti su vaikais ir 
tinkamai juos prižiūrėti?

— Ir kaip dar! Aš savo 
• turėjau tris vaikus...

— Kur jie randasi dabar?
— Ak. poni, visi jau mirė: 

vienas išpuolė per langą, an
tras man bemaudant prigė
rė. trečią — karas suvažinė
jo...

i

daug” sau neįgytų, paside
rėjo su valdžia, užtikrino 
sau dideliausius pelnus ir — 
apleido darbininkus, kurie, 
netikėtai vieni likę, perma- 
žai dar prisirengę prie ko- 

i vos, užpulti iš visų pusių, bu
vo pergalėti. Užstojo tam- 

• si, baisi reakcija. Nei spin
dulio šviesos, nei jokio, ro
dos, išganymo! Buržuazija 
ir agrarai, taigis fabrikan
tai ir dvarininkai, kartu su 
caro valdžia ir nusamdytaja 
juodašimčių gauja siuto, 
kvailino ir lupo darbininkus, 
stengdamies ir iš jų atmin
ties išplėšti revoliucijos me
tus. Bet nebeužtvenksi u- 
pės bėgimo! Toji pati jiega, 
kuri mus spaudė, prieš sa
ve jiega sukėlė. Jau 1910, 
1911 metais didesniuose pra
moninguose miestuose dar
bininkai mėgino kai-kada 
pasipriešinti, sąjungą-kitą 
ar laikraštėli išlesti, o 1912 
metais žvėriškas išžudymas 
Lenos kasyklų darbininkų ir 
platesnioms minioms atvėrė 
akis. Skaitlingas darbinin
ku streikas prispyrė valdžią 
leisti bent-kiek viešai paro
dyti, koks baisus išnaudoji-

nui proporcijonališką dali iš 
tėvo turto. Jam priduota 
šitokie faktai:

Saratogos apskritij, Day 
miestelije 1906 metais gyve
no tėvas su sunumi; motina 
buvo jau mirus. Tuo pačiu 
laiku, truputį toliau, Fulto- 
no apskritij gyveno našlė su 
savo duktere.

Sūnūs ėmė ir apsivedė su 
ta našle, per ką, supranta
ma, ji tapo jo tėvo duktere, 
kuomet josios duktė tapo vy
ro duktė ir, tuo pačiu, jo tė
vo anūke.

Bet, da didesniam giminy
stės supainiojimui, 1906 me
tais, liepos mėnesije tėvas ė- 
mė ir apsivedė su savo sū
naus pačios dukteria, per ką 
duktė tapo savo motinos vy
ro motina, o sunaus pati — 
sunaus tėvo motina. Nega
na to, apsivedus tėvui su mo
tinos dukteria, sulvg gimi
nystės duktė tapo savo tė
vui motina ir motina savo 
motinai. Taigi sunaus moti
nos motina, kuri dabar yra 
jo pati, tuo naciu laiku yra 
jam ir senele (grand-mo-( 
ther), o jis pats sau seneliu.

VVAKEFIELD. MASS. 
Streikas.

Balandžio 16 d. Heywood 
Bros. ant Wakefield Co. 
kresių ir karų sėdynių dar
bininkai išėjo streikan. Išė
jo vos apie 30 italų, o šian
dien turim jau 700 streikie
rių. Viso dirbtuvėj dirbo 
900 darbininkų. Taigi visai 
mažas skaitlius tebedirba. 
Pasiliko tik bosams geri, y- 
pač lietuviai, kurių čia dir
ba apie 20, o išėjo streikan 
vos tik 3. Negana to, ką ne
streikuoja, bet streikierių 
vietosna dar skebus veža. 
Sarmatinkitės lietuviai ske- 
baut ir bosams cigarus.pirk
ti. A. B. Valasevičius.

OAK CREEK, COLO. 
Streikierių skerdynė.

Nusamdyti Rockefellerio 
bizniui ginti galvažudžiai, 
"tautiška gvardija” vadina
mi, žudo netik vyrus, bet mo
teris ir mažus vaikelius. Nu
šovė vieną mažą vaikutį, ku
ris tik iškišo galvelę per du
ris, norėdamas parnešti ser
gančiai savo motinai van
dens.

Pirimausia pradėjo šau
dyt iš mašininių kanuolių į 
šėtrų kolioniją. Šaudė spro
gstančiomis bombomis. Pa
skui apipylė kerosinu šėtras 
ir uždegė. Gaisre žuvo daug 
moterų su vaikais, nes šū
viais neleido išeiti iš degan
čių šėtrų. Sudegę kūnai gu
li degėsiuose.

Rockefellerio razbainin- 
kai net raudono kryžiaus 
nepaisė ir šaudė einančius 
sužeistų streikierių gelbėt.

Kiek užmušta žmonių, da 
nesužinota, bet trūksta 206 
moterų, vaikų ir vyrų. Spė
jama, kad visi jie bus jau 
žuvę.

Nuo pat Piloto ir Erodo 
laikų tokios piktadarystės 
turbut da nebuvo.

K. Paznokas.



MILLINOCKET, ME.
Už cigarą suskaidė galvą.
Gegužės 3 dieną, apie 9 

valandą vakare už cigareto 
paprašymą K. Repšiui tapo 
suskaldyta galva, padaryta 
apie 4 skylės. Sungaila ir Jo
naitis likos areštuoti ir ant 
rytojaus nuteisti po $30.00. 
Vos tik užsimokėjo bausmę, 
tuoj ir vėl tapo areštuoti ir 
tik užsidėjus po $200 kauci
jos buvo paleisti.

0 kas čia kalčiausis? — 
tamsumas ir girtuokliavi
mas. J. V. N—vičia...

BROOKLYN, N. Y.
Spaudos atgavimo paminė

jimas.
New Plaza Hall’ėj 29 ba

landžio buvo parengtos L. 
B. S. (kas tai per draugija, 
nežinau) vakaras paminėji
mui 10-metų sukaktuvių nuo 
spaudos atgavimo. Pirmas 
kalbėjo kun. Misius iš Ells- 
worth, Pa. Žinoma, kaipo 
kuningas, pas jį viskas daro
si "vardan Dievo ir bažny
čios.” Antras kalbėjo K. 
Kručinskas, kuris ragino 

C’kelti” savo tautą, todėl rei
kią nupirkti tokių atviručių 
ir tautiškų štampų (tik gai
la, kad tas štampas reikia li- 
pvt ant atbulos pusės kon- 
verto, kaip leidi kur laišką, 
o pirmą vietą užima ameri
koniška stampa, tai visgi 
musų tautai smūgis!).

Pinigai už tas Štampas su
rinkti eisią moksleivių pas
kolai, kurie i kunigus eina, 
o taipgi ir ant palaikymo 
lietuviškų vienuolynų; da
vatkų ir t. t.

Trečias kalbėjo kun. Mi
liukas, kuris beveik 3 Isyk 
savo kalbą atkartojo. Mi
lukas beveik prisipažino, 
kad per 10 metų nuo atgavi
mo lietuvių spaudos tarpe 
katalikų jokios apšvietos iki 
šiol nematė. Sako, kokie bu
vo parašyti veikali iš senes
niu laiku, tai tokie da ir v- 
ra, o naujų neatsiranda, kad 
iš kunigų kas parašytų ( tin
gi, liurbiai. Red.). Kun. Kau
pas buvo gabus rašytojas, 
bet jau mirė, o Gabrys Pary
žiuje tai tik snaudžia. Na tai 
ir apšviesk tu čia tuos žmo
nes!

Po prakalbų padainavo 
”aniuolų karalienės” choras 
ir buvo rodoma paveikslai iš 
girtuoklio gyvenimo.

J. Julius.

MARYVILLE, ILL.
Paslaptinga mirtis.

Balandžio 28 d. vietinis 
angliakasių unijos skyrius 
palaidojo čia lietuvį Joną 
Vakrina (angliškai vadinosi 
J. Weik). Jį atrado 16 ba
landžio Dės Moines, Ia., vie- 
šbutije negyvą. Kadangi 
kišeniuje jis turėjo unijos 
kortą iš šio miesto, tai čionai 
jį ir atvežė.

J. Vakrina sakė važiuisiąs 
į Johnston City, III., paimt 
atsiskyrimą nuo savo žmo
nos, su kuria senai jau ne
gyveno. Mirties priežastis 
ki šiol neišsiaiškino.

J. Vakrina paėjo iš Suval
kų rėd., Marijampolės aps
kričio, Oškasvilių kaimo. 
Velionis sakė turįs Scran- 
tone, Pa., žemės ir iš vietinės 
unijos pinigų jam priklau
so $275 kaipo posmertinės. 
Giminės .norintieji daugiau 
žinių, teiksis atsišaukti šiuo 
adresu: V. Katilius,

Box 121, Maryville, III.

SO. BROOKLYN, N. Y. 
Vakarėlis.

L. S. S. 20 kuopa buvo pa
rengus vakarėlį: vaidinta 
"Žydas statinėj” ir dainavo 
3 chorai. Geriausia savo ro
lę atliko žydas. Iš chorų di- 
džiausį įspūdį padarė vokie
čių vyrų choras. Be to buvo 
da muzikos ir vienas spy- 
čius. Publikai viskas pati
ko. Pinigaitis.

Visokios Žinios.
: Areštavo New Yorko vagi

lius.
Paryžius. — Suvienytų 

Valstijų valdžiai reikalau
jant, policija areštavo J. 
Kislingerį ir A. Bonnerį, ku
rie praėjusį lapkričio mėne
sį pavogę New Yorke $250- 
000 vertės auksinių daiktų.

I

Pasipriešinimas valdžiai
Kišinevas.

apskritij, Sadovo kaimo val
stiečiai ganė ant vienuolyno 
žemės avis. Patėmijęs tai 
sargas pasikvietė į pagelbą 
girios sargus ir norėjo avis 
uždaryti. Kaimiečiai apsi
ginklavę užpuolė ant sargų, 
sumušė juos ir atėmė savo 
avis. Atsitikimo vieton iš
važiavo ispravnikas ir ans- 
tolis.

Kišinevo

Vokiečių lakūnai Rusijos 
kalėjime.

Berlinas. — Iš Kirgiščan- 
sko (Rusijoj )atėjo čionai 
žinia, kad keli vokiečių la
kūnai, kurie nusileido tenai 
su savo orlaiviu pasilsėti, 
tapo suimti ir nuteisti 6 mė
nesiams kalėjimo. Rusija 
vis bus Rusija.

Ekspliozija dinamito san
deli j e.

Valdžios dinamito sande- 
lije prie Panamos kanalo iš
tiko ekspliozija. 8 žmonės 
tapo užmušti, 19 sužeista.

Suėmė Austrijos anarchis
tus.

Katovicai.—Vokiečių val
džia suėmė 4 Austrijos pa
valdinius, kurie pasirodė e- 
są anarchistai. Jie visi kal
tinami, kad darę bombų r 
kitokių sprogamųjų įran
kių.

Nušauta 3 kaliniai.
Sacramento, Cal. — Kovo 

4d. iš Folsom kalėjimo kėsi
nosi bėgti kaliniai. Tris ka
liniai buvo nušauti ant vie
tos, o du sunkiai sužeisti.

IŠ LIETUVOS
Suimtas arkliavagis.

Papivesių akalicoję netoli 
Pasvalio (Panevėžio pav.) 
suimtas arkliavagis Žvirblis 
Grigaliūnas, vedinąs pavog
tų pas valstietį Petrauską 
arklių.

Perkėlimas nesuardytų tro
bų.

Kauno žemės tvarkom, 
komisija 1913 m. Kauno ap. 
perkėlė neardydama 43 tro
bas. Tų trobų perkėlimas 
kaštavo 896 rub.
Valdžia rūpinasi girtuoklia

vimą sumažinti.
Vidurinių reikalų ministe- 

ris išsiuntinėjo visiems gu-j 
bernatoriams aplinkraščius, 
kuriais įsako, daryti ką ga
lima, idant girtuokliavimą 
sumažinus. Kai-kurie gu
bernatoriai pradėjo jau rei
kalavimus pildyti. Taip vie
nas gubernatorius skelbia, 
kad jis visiems savo polic
meisteriams ir apskričių vir
šininkams išsiuntinėjęs jau 
aplikraščiu įsakymus rupin- 
ties girtuokliavimo sumaži
nimu liaudije ir prižiūrėti, 
kad jo pavaldiniai vestų ko
vą su girtuokliavimu.

Krata.
Jurbarke (Raseinių ap.) 

pas kamendorių Praną Sta- 
chovskį padaryta krata. Jie- 
škojo lenkų kalba brošiūrė
lės: "Apie maišytu tikvbų 
šliubus.”

Pasigydė.
Panevėžio ligoninėje mirė 

dvi operaciji pakėlęs Pakal
niškių sodžiaus gyventojas 
J. Stumbrys, 38 metų. Tašy
damas namie pas save rąs
tus, Stumbrys įsikirto koją, 

I

I

kurią ėmė pats ir namiškiai 
gydyti visokiais naminiais 
vaisiais. Taip begydant, pra
dėjo koja baisiai ėtryties, 
puti ir tinti. Kada jau ne 
tik koja, bet ir pats ligonis 
pradėjo negaliuoti, buvo jis 
savųjų Panevėžio ligoninėn 
nugabentas. Gydytojai ra
do reikalinga išpiauti apipu
vusią kojos dalį, bet po iš- 
piovimo puvimas nesiliovė. 
Teko kojos dalį ir antru at
veju nupiauti. Bet jau ap- 
silpęs ligonio organizmas tos 
antros operacijos nepakėlė. 
Ligonis, sulyginamai dar 
jaunas, baisiose kančiose pa
simirė. Butų Stumbrys iš 
karto kreipęsis prie gero gy
dytojo, toks įsikirtimas bu- 

jtų greitai užgijęs, o šiaip 
j žmogus per savo nenumany- 
mą pats save be laiko iš šio 
pasaulio vyle išvijo.

("Liet, žin.”)

t

SPRINGFIELD, ILL.
Per pasidarbavimų draugų A. N. 

Gudavičiaus ir V. B. Burokevičiaus 
surinkta akų sušelpimui sergančių 
Povilo Bukevičiaus ir jo moteries. 
Aukavo:

Wm. Botvikis $5.00, A. Mikulis, P. i 
Gudackas, P. Ambrazas, J. Jonikis, Į 
J. Leidžius, K. Stoczkus — po $1.00; (pusę auksinio dančio; iš Kauno gub., 
A. Kučkaitis, J. Kialpšas, J. Berkvi Šiaulių pav., Kruopių parap.. Kaz Užat A

I las, A. Gudauckas, S. Gudauckas, S.
Į Svirplis, D.Klinana, K. Stalnavičia, J.
' Paltanavičia, A. Poderis, S. Sarto, A.
j lVieklis, V. Ratušinskas, J. Urbonas
| — po 50c.; J. Braudikolas, J. Klučni-
Į kas V. Tamašauskas, A. Liapšis, J.
i Kiaršulis, T. Oželis, P. Žasitis, V. Bia- Į
‘ lukas, J. Pečiokienė, P. Oželis, A. Va- !
nagas, J. Gudauskas, A. Belskis, P.
Šimkus, F. Strumstas, J. Rebzda, V. I
Yorsba. P. Justas, V. Mauras. P. Šiau-
ris, T. Lekavičia, J. Lockaitis, P. Va- Į —---- y- — =—
šis, A. Snudis, A. Pranckevičia. V. I stln^ ^d turėtų nors kokeių porų 
Kasparas P. Petrickas. A. Bojadis, K J slm^ų dolerių ir kad mokėtų siek tiek > —» .. , ~ ••• -r-. • uncrlicL-oi I ainoriI Račkauskas, J. Mieželis, P. Arnosius, 
R. Tamoševičia A. Ūselis, A. žugžda, 
C. Geravinskas, M. Račkauskas, J. 
Černušas,, A. Valintukas, V. Šiaudis, 
J. Raulinaitis, R. Sianovaitis, M. Pau- 

j lukas, P. Šiaudis po 25c.; smulkesnių 
| aukų po 15 ir 10c. surinkta $1.80 Vi- 
Į so $30.55. V. B. Burokevičius.

Paj ieškojimai
Pajieškau pusbrolių Antano, Kazi

miero ir Bronislovo Dockevičių, Kau
no g., Raseinių pav., 6 metai Ameri
koje; taipgi ir Kazimieros Vaičiugiu- 
tės (Montrimienės) Krakių parap. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti. (21)

Veronika Kazakevičiūtė,
i 1928 Eutaw pi. Baltimore, Md.

Pajieškau pusinio prie biznio ka- 
I rietu ir vežimų išdirbvstės biznis la- 
' bai gerai išdirbtas ir kasdien eina di-

proga dėl lietuvio. Kreipkis: (21)
Joseph Potsavich.

323 Dorchester avė., So. Boston Mass.

Pajieškau Jono Sakavičiaus ir Do
nato Šalnio, abu Kauno g., Telšių pa
vieto., Kretingos miestelio. Pirmas 
gyveno Camden, N. J., girdėjau, mi
ręs. Antras gyveno Chicagoj. Kas apie 
juos žino, malonės man pranešti.

K- Sakavičius, (21) ■ jvnc' todėl reikalingi pinigai. Gera
127 Granite st. So. Boston, Mass. ! • Krelnkis- <211

Pajieškau Antano Bulavo, Petro 
| Čebinsko ir Jono Barzdos. Bulavas 
į Puskonių sodžiaus, čebinskas Slabad- 
j ninku sodžiaus, abu Panemunės para- 
i pijos. Jonas Barzda Pandėlio parapi
jos. Turiu svarbų reikalų. Jie patįs 
ar kas juos žino malonės pranešti 

Felix Yakštas,
518 N. Dearborn avė., Kankakee, III.

Pajieškau darbo ant farmų, turiu 
norų dirbt per visus metus; esu lietu
vis, nevedęs, 24 m., blaivas vyras; 
kam tokis darbinikas reikalingas, rei
kalaukit šiuo adr.:

Juozapas Gudmanas,
N. Box 310, Kenosha, Wis.

Pajieškau pusbrolio J Markevičiaus 
ir draugo A. Peldžiaus, Kauno gub., 
Ažerėnų pav., Panemunėlio valsčiaus. 
Jie patįs ar kas juos žinot malonės 
pranešti.

Ant. Markevičius,
22 Knox st., Lewiston, Me.

Pajieškau pusbrolių Antano ir Vin
co Urbukų Suvalkų gub, Kalvarijos 
pav., Bambininkų kaimo. Jie patįs 
ar kas juos žino malonės pranešti.

P. Bagdžiunas,
1516 W. Monroe str., Springfield, III.

Pajieškau dėdės Kazimiero Micke- 
liuno Kauno g., Panevėžį pav., Zadei- 
kelių sodžiaus, 15 metų Amerikoje. 
Jis pats ar kas jį žino malonės man 
pranešti.

P. S. Mačukas.
345 E. 122 st., New York City.

Pajieškau savo vyro Aleksandro 
Martusio, Kauno g., Panevėžio pav., 
Linkuvos parap. ir valsčiaus, Labarių 
sodos, 40 metų amžiaus, 4 ir pusės 
pėdų augščio. tamsiai geltonų plau
kų, 5 metus gyveno Montello, Mass. 
Pirm poros dienų prieš mano atva
žiavimų į Amerikų is apleido Montello 
palikdamas mane dideliame varge su 
dviem vaikučiais. Kas apie jį praneš 
labai busiu dėkinga.

Rozalija Martušienė, 
700 Montello st.. Montello, Mass.

Kas praneš man, kur gyvena Ka
zys Suczkas 25 metų amžiaus, apie 5 
pėdų ir 8 colių augščio, raudono su
kapoto veido, iš Kauno g., Jisai pa
ėmė mano siutą ir 50 dol. pinigų. Siu
tas melsvas. Paėmė 8 d gegužės. Kas 
man apie jį praneš gaus $5.

Edvardas Smolskas,
2 Harlem str., Worcester, Mass.

Pajieškau švogerio Wilimo ir Jur
gio Šieniukevičių iš Suvalkų g., Seinų 
pav.. Punsko parapijos, Paliūnų kai
mo. Pirmiau gyveno So. Bostone. Bet 
per Velykas iš ten išvažiavo. Wilimas 
turi 24 m. augštas, juodbruvas; Jurgi 
gi 21 m, ženotas. pati Lietuvoj. Gir- 
gėjau, kad per Velykas jam numušė 
pusę nosies. Labai turiu svarbų rei
kalų. Kas pirmas man apie jį pra
neš, gaus $5.

John R. Nevulis.
1 Pages Court, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 29 m. Aš esu 25 m.ir tu
riu gera ir gerai apmokamų darbų. 
Atsišaukiančios merginos malonės su 
nirmu laišku prisiųsti savo paveiks
lų. Kiekvienai duosiu šiokį ar tokį 
atsakymų.

J. A. Jonkus,
O. Box 162, Danforth, Me.p.

Pajieškau savo pačios Mortos Ma
čiulienės po tėvais Janulaičiutės, kur 
prasišalino nuo manęs 26 d. kovo š. 
m. su Petru Vingiu išsiveždami 6 me
tų mergaitę vardu Marcelė; paeina 
iš Kauno g., Raseinių pav., Eržvelkos 
parap., Paėaičių kaimo, vidutinio ūgio, 
biskį rauplėta, mergaitė šviesiai gel
tonų plaukų; vyras vidutinio ūgio, su
džiūvęs, širmų plaukų. Žmonės sako, 
kad turįs pačių Lietuvoj. Man paliko 
7 metų mergaitę 
Kas tokių porelę 
kit pranešti.

V. A.
Box 267,

ir 4 metų vaikų, 
pastebčsit, malonė-

Mite heli,
Christopher, III.

Pajieškau savo pačios Antaninos 
i Ribikauskienės po tėvais Ivanauskiu- 
| tės, kuri apleido mane 20 spalio, 1913 
įsu Kazimieru Uža, palikdama mane 
| su ketuirais kūdikiais, o penktąjį 5 
i mėnesių pasiėmė drauge. Ji yra 37 
j metų amžiaus, raupuoto veido, tamsiai 
I mėlynų akių, tamsiai geltonų plaukų, 
: 5 pėpų ir 4 colių augščio, priešakij tur

28 metų tamsių plaukų, rudų akių, 5 
pėd. ir 10 col. augščio; Kauno g., Šiau
lių pav., Papilės par., Rimčių sodos. 
Apie 6 metai kaip Amerikoj. Kas 
apie tokius sužinos meldžiu pranešti 

Frank Ribikauskas,
6066 So. Statė str.’, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų tarp 20—30 m. 
Aš esu 33 m., turiu bizni, todėl gei- 

angliškai kalbėti bei rašyti. Taipgi 
kad butų laisvų pažiūrų ir nebijotų 
civiliško šliubo. Atsišaukiančios ma
lonės prisiųst ir savo paveikslėlį.

J. Janush,
2515% So. Halsted str., Chicago, III.

Pajieškau brolio Jurgio Statkevi- 
čiaus Suvalkų g., Marijampolės pav., 
Panemunės miestelio. Senai Ameri
koj. Geltonų plaukų. Kas pirmas a- 
pie jį praneš, gaus 5 dol.

Joe Statkevich,
113 West Church st., Nanticoke, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 23 metų, laisvų pažiūrų ir 
bent kiek pamokytos. Aš turiu užsi
ėmimų prie biznio. Su laišku malo
nėkit prisiųst savo paveikslų. (20) 

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

Pajieškau savo moteries Leonoros 
Jakaičiutės-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 Bromukų 4 metų. Kas 
pirmutinis apie juos praneš, gaus $5 
dovanų. (20)

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

Pajieškau draugo Antano Grubio 
Kauno g., Panevėžio pav., Vabalniko 
miest., 20 metų Amerikoje, gyveno 
So. Chicago, III. Turiu svarbų reika
lų. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti. (20)

Mike Balčiūnas,
54 Mechanic st.,

Newton Upper Falls, Mass.

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
veikslų. (20)

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

Pajieškau draugo Juozo Meldažio 
Suvalkų g., Marijampolės pav., Kle- 

i biškio gmino, Būdviečių kaimo. Pir
miau gyveno Brooklyn, N. Y.. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

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

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 
matrosų; 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 reikalų. Jis pats ar kas ji 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.

Pajieškau pusbrolio Juozo Ažuse- 
nio Žeriškių Viensėdžio ir draugo Jo
no Zuazos, Žvirblėnų sodos, Subačiaus 
parap., Vilkmergės pav,. Kauno g., 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti.

Antanas Gurklis, 
1618 Calle Ziniers, Buenos-Aires, 

Rep. Argentina.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės laisvų pažiūrų, mylinčios 
dorų gyvenimų. Malonėkit atsišaukt 
ir prisiųst savo paveikslų. (20)

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

Pajieškau švogerio Palionardo Vai- 
gino Kauno g., Panevėžio pav., Papi
lės parap. Kvietkų gm. Paužiolės 
viensėdžio, antru kart Amerikoj; pir
miau gyveno VVaukegan, III. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti.

Viktoras Kiburis,
106% North 8 st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau giminaičio Liudviko Ja
sulaičio, gyveno Bayonne, N. J. Su
valkų g., Vilkaviškio pav., Vidgirių 
kaimo. Jie pats ar kas jį žino malonės 
pranešti.

W. L. Matulionis,
28 East 19 str., Bayonne, N. J.

Pajieškau brolio Jono Klimavičiaus 
pirm trijų metų gyveno Detroit, Mich. 
paskiaus Bristol, Conn. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

Juozas Klimavičius,
618 — 24 st., Detroit, Mich.

Pajieškau brolių: Zigmonto ir Ju
liaus Cunių Vilniaus g., Trakų pav., 
Varėnos vol., Perliojaus sodžiaus. Zi
gmas gyveno Kanadoj, Julius — Pa
te rson, N. J. Turiu svarbų reikalų. 
Jie patįs ar kas juos žino malinęs pra
nešti. (21)

Benedikta Cuniutė.
49 Foster st., So. Manchester, Conn.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Visai nauji, šios mados forničiai 2 
ruimams ir virtuvei, iš priežasties iš
važiavimo parsiduoda pigiai. Galima 
matyt kasdiena. (21)

Mrs Frankienė,
227 Fourth st., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
pigiai grosernė, bučernė ir "Dry 
goods” štoras gražioj ir geroj vie
toj, arti fabrikos; biznis išdirbtas ge
rai apgvventoj lietuviais ir lenkais 
vietoj. Turintis $400.00 gali nupirkti 
ant lengvo išmokėjimo. Kreipkitės 
"Keleivio” redakcijom (21)

APTIEKA
gerai stovinti So. Bostone, parsiduo
da, kadangi savininkas eina į platesnį 
biznį . Kiekvienas, kuris tuom inte
resuojas gali gaut pigiai. Klauskit 
"Keleivio” redakcijoj.

DOVANAI.
Prisiųsk savo vardų ir teisingų ad

resų. o Jus apturėsit 5 gražias atvi
rutes dykai. Adresuok: (22)

PĖSČIA & CO.
1328 Broadway, (Dep. 22)

New York. N. Y.

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

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

Draugysčių Reikalai.
PIRMAS PIKNIKAS.

Rengia susivieniję T. M. D. 127 kp. 
ir L. A. U. Kliubas, East Chicago Ind., 
atsibus nedėlioj 24 d. gegužės. Kirr- 
dal’s Grouve, Hammond, Ind. Prasi
dės 10 vai. ryto ir trauksis iki vėlam 
vakarui. Jžanga 25c. porai. Užkvie- 
čiam visus lietuvius ir lietuvaites jau
nus ir senus atvažiuot ant šio pui
kaus pikniko, kuris atsibus gražiam 
darže ant ežero kranto, tarp žaliuo
jančių medžių; gera muzika grieš vi
sokius šokius. KOMITETAS. (21)

P. S. Nuo Chicagos važiuokle Ham
mond karais, kurie davež iki daržo. 
Nuo Ind Harbor ir E. Chicagos — 

Hammond karais iki Hohman st., 
nuo ten persikeiskit ant Hammond 
karų į žiemius, o tie nuvež į daržų.

PIKNIKAS
Parengtas Suvienytų Pašelpinių dr- 
jų nuo Town of Lake nedėlioj 17 ge
gužės, 1914 m. Leafe Grove Darže. 
Willow Spring, III. Įžanga 25c. porai 
Pradžia 9-ta vai. ryte. Kviečiame 
Chicagos ir apielinkės miestelių vi
suomenę atsilankyti ant šio milžiniš
ko pikniko, nes bus tai vienas iš di
džiausiu suėjimu tarpe Chicagiečių.

Kviečia KOMITETAS.

JUBILEJUS.
Draugystė šv. Antano Maryville, 

III., parengė piknikų ant 7-tos dienos 
Birželio (June) šių metų su didedele 
paroda, ir apvaikščiojimu, dėlei 10 
metų sukaktuvių nuo jos įsikūrimo 
jubilejaus. Turėsime gerus kalbėto
jus. Taigi kviečiam visas lietuviškas 
draugystes iš musų apielinkės daly
vauti incorpore. Pradžia 11 vai. die
nų. KOMITETAS.

DIDED1S GRAŽUS BALIUS
Parengtas D-stės Laisvės Lietuvių 
Amerikoj. Minneapolis. Minn. Nedė
lioj 24 gegužės 1914 m. North Side 
Auditorium 23 ir Washington ave.N. 
vyrams ir 15c. moterims. Visi lie- 
Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 35c. 
tuviai ir lietuvaitės širdingai kviečia
mi atsilankyt į šitų gražų balių. Bus 
skrajojanti krasa, puiki muzika, sal
dus gėrimai ir kvepianti cigararai. 
Smagiai pasilinksminsite. Komitetas.

(21)

VORCESTER. MASS.__
Penktoje po Velykų savaitėje, t. y. 

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

I

Ar turite nusipirk; graži; su daugeliu graži; patelksi; Į

KNYGĄ?POEZIOS

visose liuosose 
Valandose

Tas tau draugas bus geriausias, 
hd busi liudniausis. 

Užjaus skausmą, dailįs svietą 
Pakils mintis netikėta, 
Atgims noras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

Graži, didelė, arti.1 pustrečio šimto 7 C p 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga:

Ta pati knyga gražiais kietais (t 1 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

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

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA, 
parsiduoda.

Vieta išdirbta, lietuvys turi pirmeny- 
mę. Kreipkis ypatiškai arba per lai
škų ant šio adreso: (23)

JAN TRZPIS
159 E. Main st-, Amsterdam, N. Y.

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
kimų, negu kas kitas. Kreipkitės: (19)

E. GREOORY,
614 Main st., Edwardsville, Pa.

TEISINGAS NAMAS
Keliaujantiems į Lietuvą 

arba iš Lietuvos.
Geriausiai aprūpina visokiame rei

kale ir parelbi nelaimėse. Todėl ge
riausia apsistot keleiviams Lietuviš
kame Name. (20)
MIKOLAS RACZEWSKIS

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 tikietų 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 rašant 
man, padėkit šitokį adresų: (23)

ANTHONY ZABELA,
Bax 1 Peacock, Lake Co., Mich.

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

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

140 East 19 st., New York City.

LIETUVIŲ DRAUGYSTE? 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už 0RGAN4

Lietuvių Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

Liet. Imigrantų šelp. 
Viršininkai.

Pirmininkas, St. Jankauskas.
350 Newark st., Hoboken, N. J 

Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius.
184 New York avė., Nevvark, N. J. 

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

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

Liet. Pasilinks.-Draugiškas Kliubas
INDIANA HARBOR, IND.

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

; 2120—137 st., Iindiana Harbor, Ind. Į 
Vice-Prezidentas — Pr. Andrijauskis, I 

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

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

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

Room 22 Palace Hotel, 
Indiana Harbor, Ind. 

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

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-tos kožnų mėnesį 1-mų valau, 
dų po pietų Tony Mikalocz salėje, 
2112 — 137th st, Indiana Harbor, Im

Nes turintis
Turės smagą 
Užsiėaimą.

Taut. Liet. D-tės Šviesos žvaigžde NU 
Town of Lake, Chicago, I1L

Mitingai atsibuna kiekvienų aat>* 
nedėldienį menesio Ciprijono Zoto»- 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyk“’.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

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

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

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

4612 S. Ashland ave^ Chicago, DL 
Turtų rašt. — And. Giedrimas,
4541 So. Hermi tage avė., Chicago, ID

Palaimintos Lietuvos Dr-fti 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str., Chicago, III, 
Prezidento pag. — A. TamkeviSa, 

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

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

5047 W. 32 str., Cicero, DU 
Kasierius — L. KasDar.
3131 So. Wentavort avė., Chicago, IK. 
Organizatorius — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago, DL

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas.

1645 W. 47th st., Chicaga, DU 
Pagelbininkas — Kostantas IovaŪą, 

4600 S. Paulina st., Chicago, I1U 
Prot. raštininkas K, A. Ciapas,

1736 W, 47th str., Chicago, BL 
FAansų raštininkas — P. Pivaronos, 
,4503 S. Hermitage avė., Chicago, Bk 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė., Chicago, Bk

Liet. Neprigulm. KliBbM, 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Jonas Vainauskas,

3239 S. Halsted st., Chicago, IB. 
Prezid. pagelb. — Jonas šimbelis,

3253 S. Halsted st., Chicago, BL 
Protok. rast. — P. Keniutis,

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

3251 Normai avė., Chieago, BL 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35 th place, Ch’cago, BL 
Susirinkimai atsibuna kas p suksi! i 

nę subatų kiekvieno mėnesio, 7:36 
kare, "Aušros” svetainėje, po No. S1M 
S. Halsted st. Metinis susirinklaM 
pripuola sausio mėn. Bertaminiai: 
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis U** 
pos mėn.

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

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No L 
ant Town of Lake, Chicago, BL, ly
tingai atsibuna kiekvienų pirm* 
dėldieni mėnesio nuo 12 vai dienų, A. 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 i> 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynslds,

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

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

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

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

4612 So. Ashland avė., Chicago, ■. 
Užžiurėtojas org. Matausas SilnMs.

3446 S. Emerald avė., Chicago, HL

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBAS 

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Prot. Rašt — Mikolas Remeil

Viršininkai:

Pirmininkas — Rapolas škadaueka*, 
1327 Wentworth 

Pagelbininkas — Adomas VelavMa, 
1444 Wentworth avo, 

Prot. Rašt — Mikolas Remeikia, 
1505 Wentworth

Finansų Rašt. — Andrius Kiveris, 
1140 Wentworth aTOu 

Kasierius — Antanas Sriebaliua,
1461 Wentwortk av< 

Kasos globėjai: — Kasim. LuIMtas 
, _ 1489 Fiftb aw, te
Jurgis AknnavMUų

1414 W«yw«rth tn. 
CMcsga, BeigMa, BL
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KAIP UŽMUŠTAS SKE- 
BAS SUGRĮŽO.

”Tylėk” sakau ”ir lauk; 
žiūrėsime, ką čia išpuzuos,” 
atsakiau jai.

Tuomi tarpu musė nusilei
do ant mano merginos sma
kro ir ima medų, mat atei
nant i teatrą aš buvau už- 
fundijęs jai aiskrymo. No
rėjau patarnauti — kaip 
nors nubaidyti tą musę. Už
trauksiu. sakau, su spriktu 
jai per vuodegą ir nuskris.

| Bet ant nelaimės, kaip tiktai 
Į paleidau spriktą. ji tuom syk 
linktelėjo galvą, ir ne musei ko perskaityt, 
kliuvo, bet pupt jai per no- 
sĮ. ”Sigel, vactumaru! You 

Igad..., kad duosiu atbula 
ranka i marmuzą.” ”Uskiu- 
zmi,” sakau. ”aš norėjau tik 

'musę nubaidyt.”
Tuo tarpu išeina dailiai 

pasirėdžius, su knyga ran
koje, mergina ant scenos. A- 
ha... tai čia ne ’’Puza Poza,” 
alę "Poezija ir Proza.” Pir
mininkas dzūkas, tai negali 
nė ištart, kaip reikia.

Sigel—Tsudi.
Krautuvėje.

— Ką tas reiškia? Aš 
pirkau pas jus bačkutę sil
kių. bet namie atidarant ją, 
pasirodė, kad juo toliau, tuo 
silkės prastesnės...

— Tas reiškia tą. kad jus 
atidarėt bačkutę ne nuo tik
rojo galo. Butumet pradėję 
nuo antrojo galo, — silkės 
butų buvusios vis geresnės.
Geras patarimas — aukso 

vertas.
— Tikra nelaimė. Ką da- 

bar daryti? Vėjas nunešė 
! kepurę i upę... Žmona tikrai 
{manys, kad buvau Įgėręs... 
' — Tai tik tiek nelaimės! 
Sakyk, kad tave valkatos ap- 

Į vogė.
— Hm... ta yra puiki min- 

tis! Sakysiu, kad pinigus 
, taipgi atėmė...
Būdavo kiaušiniai, o dabar 

vaikai.
Detroite per Keistučio 

draugystės prakalbas vienas 
kalbėtojas pasakė:

”Kaip aš seniau važinėda
vau su prakalbom, tai mote
ris ant prakalbų ateidavo su 
kiaušiniais. Bet žiūrėkit, 

i kokia pasidarė permaina: 
Šianiden moteris ateidamos 
ant prakalbų atsiveda jau 

i vaikus.” Jonas.

A. Saladžiui. — Žinutė a- 
pie Velykas užsivilko ir pa
seno. Dabar jau neužsimo
ka ir talpinti.

I. Mikuliui. — Atleiskit, 
kad netilpo jūsų raštelis — 
nebuvo vietos.

Sokolovui. — Da neturė
jom laiko peržiūrėti. Maty
sim, gal i kitą numeri idė- 

j sim.
J. Vitkauskui. — Da ne- 

peržiurėjom.
J. J. Neriui, M. D. Palavi- 

čiui ir kitiems. — Gavom 
pluoštą polemikos apie šeš
toką, bet neturėjom da lai-

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutį, pasilaikydami 

žemiau* nurodytos formoa. Jeigu kuriem* per atvirutį neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiusk it redakcijai. Adrsetą mainyami gatvę* vardą pa
rašykit raidė į raidį taip, kaip užrašyta ant tos gatves kampo, tada išveng
siu: daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ

sbnas adkjcsas:
Pavardė ir vardas............................................................................................

No. Street,

ĮPRAS ST. ANORZEJEHSKI -
uu„nu. laakttkM

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusiu* dantis Ir 
įdedu naujus. Darbą gvarantuojn 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo 
238 HARRISON AVE„ BOSTON.

Telephrae Ss. 846 M.

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

Valandos:

Nuo 13.2 dieną ir nuo 7*9 vakare, 

Nedėlioms iki S vai. po pietų. 

t——“ —-......................................  ase

Miestu ir valstija

NAUJAS ADRESAS:

Pavardė ir vardas

No. Street

/?=

Coloradoj, Oak Creek a- 
pielinkėj, tarp streikuojan
čių angliakasių susidėjo ši
tokia legenda:

Pono Morisono angliaka- 
syklose užpykusi žemelė su
spaudė 'vieną skebą.

Kada laidotojas (grabo- 
rius) parsivežė jo kūną, nie
kas nėjo kasti skebui duo
bės. Išgulėjo skebas grabo- 
riaus ofise apie 2 savaiti..

Galų-gale pats graborius 
su kasyklų savininku iškasė 
duobę ir palaidojo dvokianti 
skebo lavoną;

Dabar kiti skebai pamatė, 
kad tas užmuštas skebas ir 
vėl kasyklose.

Vienas pažįstamas jo pa
klausė, kaip jis čia atsirado, 
nes tikrai žinąs, kad jis bu
vo užmuštas.

Užmuštasis skebas papa
sakojo šitokią istoriją:

Kada supykusi žemė ma
no skebišką kūną suspaudė, 
tai dusia turėjo pati jieškoti 
sau vietos, nes ir aniuolas ir 
velnias atsisakė būt vado
vais ir net neparodė, katron 
pusėn reikia eit. Taigi ilgai 
reikėjo klaidžiot, pakol su
radau dangų. Pabarškinau 
i duris. Dangaus vartinin
kas šv. Petras iškišęs galvą 
piktai suriko: ”Ko reikalau
ji?” Pasakiau, kad noriu 
i dangų. ”Parodyk rekor
dus, ką ant žemės veikei,” 
pareikalavo šv. Petras. At
sakiau, kad buvau geras 
žmogus, visuomet buvau pa
triotas, mylėjau savo vėlia
vą, klausiau valdžios ir ka
da darbininkai kur sustrei
kavo, aš visuomet ėjau dirbt, 
taip sakant, padėjau sav? 
ninkams nelaimėje. ”Vadi- 
nas. tu skebas buvai?” pa- 
tėmijo šv. Petras ir pirštu 
parodęs i kairiąją pusę pri
dūrė: ”Ėik Į peklą!”

Nukeliavau aš Į peklą. 
Liuciperis ištolo jau mane 
pažino ir užklausė, ko aš rei
kalauju. Pasakiau, kad šv. 
Petras atsiuntė mane čionai.

Liuciperis pagalvojo, pa
galvojo ir pasišaukęs Belze
bubą, paklausė, ar galima Į 
peklą priimti skebą.

Belzebubas suriko perkū
nišku balsu, kad kuogrei- 
čiausia išmestų mane už du
rą.

Neturėdamas kur dingti, 
skebas sugrižo Į Morisono 
kasyklas vėl skebaut.

Ir taip jis turės skebauti 
per amžius.

”Puza ir poza.” — ką tas 
reiškia?

Einu syki gatve, paduoda 
žmogus plakatą. Skaitau — 
katalikai loš bedievišką te
atrą ! Pažiūrėsime, manau 
sau.

Tuojaus prieš teatrą nu- 
vėjau pas savo mylimąją, 
kuri visados man girdavo 
katalikus, kad pas juos esą 
viskas gražiau ir geresnius: 
teatrus lošia, ir sakau, eisi
me pažiūrėti tenai .kur gra
žius etatrus lošia. ”Tuojau, 
tuojau!” džiaugdamosi at
sakė ji.

Nuėjome, lošėjai kaip ir 
visur.

Bet paskiaus išlenda vie-( 
nas žmogus ir praneša: ”Da- 
bar bus Puza Poza.”

”širdel, žiūrėk, kaip tąsi 
žmogus su plika kakta ne-----Tilps kitam numerije.

I

Gudrus Jonas.
— Kur tu, Jonai, gali val

gyti neluptus obuolius, juk 
ant įų žievės randasi daugv- •re O v
bė bakterijų?

— Tas. matyt, nieko ne
kenkia. aš bakterijas 
spjausiu laukan.

Tinkantis atsakymas.
Ponas. — Kiek mokama 

už šį šunų urvą?
Šeimininkė. — Jeigu jus 

niekam neįkąsit, tai dešimts 
rublių i mėnesį.

Redakcijos atsakymai.
V. Januškai. — Katalikų 

tikėjimo pamatu yra biblija 
ir apaštalų raštai. Iš tų raš- 

: tų galima pažinti katalikų 
tikėjirpas.

J. Rikiui. — Žinutė 
I svarbi, netalpinsim.

M. Railai. — Kam žmones 
Įskaudint?’ Tegul jie sau 
darbuojasi. Skriaudos jie 
niekam nedaro, jei bent pa
tįs sau. Pasigailėti reikia, 
o ne skauaint.

švendrui. — Aiškinti ko
respondencijoj tokius daly
kus, kaip velykinės istorija, 
netinka. Reikėtų rašyti to
kia tema straipsni. Bet tuo
met reikia ir faktų, kur ir 
kada kunigas išdavė per ve
lykinę revoliucijonierius.

i A. Liutkui. — Dėl stokos 
laikraštije vietos tamstos 
korespondencijos negalėjom 
Įdėt.

A. Rinkevičiui ir kitiems.

ir

Dr. B. G. WERUICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas,

259 Hannover st, Bostcn, Mass

----------------------per-----------------------

VVhite Star Linija per Bostoną.
Pigios Kainos Dideli Laivai 

Gražus patarnavimas
Laivai išplaukia reguliariškai iš 

1 Bostono nuo Charlestovm,
Parsitrauk giminiečius ar draustus 
iš tėvynės per W hite Star Liniją, 

j Dėl ateityj reikalingų platesnių 
<( paaiškinimų arba agentų adresų 

W Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 

W Geo. Bartaszius, 261 Broadway, 
So. Boston.

Įi; Polish Industrial Assn, 37Cross st 
'ii P. Bartkeviėia, 877 Cambridge st.,

East Cambridge. 
)» J. Rottenberg. 115 Salėm st.

Nutilę Shapiro Co.. 92 Salėm st. 
y) Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Cauadoj

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

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 114, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.11 1914 m. Kurių pavardes gale stovi 8-4, 
tų penumeratai šsibaigė su laikr. No.8 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia tucj atsiliepkite.

. Su pagarba ‘‘KELEIVIO” Administracija. I
Akušerka iĮ

Pabaigusi kursąWomans Medical 

College, Baltimore. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi- į į 
sokias rodąs ir pageibą iuvairiose J ' 
moterų ligose.

F. Stropiene H
SO. BOSTON, MASS. h

)

Geriausi Lietuviški
FOTOGRAFISTAI.

Labai Papigintos ‘Varsava’
ARMONIKOS

Stamerow- 
ski modelio 
Armonikos, 
padarytos iš 
puikia usto 
ebonominiai 
lakie ruoto 
medžio, pui-' 
kųs 
klaviL.... , „— .. ------- -------------
liu dėl pečių. Visas darbas ranka dary- 

gvarantuojame ant 
5 metų. Tų armonikų importuojam ant 

galim parduoti po

balsų. $19.00 
balsų, 23 00 
balsų, 30.00 
balsų. 32 00 
balsų. 40.00

kaulo is L J-
ai, sarsųs ir ilgi bosai, su dirže-

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA 

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

tas, geležies reniai.

syk labai "daug, tad
19 doleriu,

25 ‘
25
3

31
3S

Prisiusk 3 aol. su ordeliu."o męs pri
siusi m Jums armoniką. Jeigu patiks, li
kusius apmokėsi priimant armoniką, o 

■ jeigu nepatiks, susrąžinsim pimnsus. 
Mgs oarduodam fonografus ir rekordus.

E. WANGER,
244 South St., (Dep«- c.) Philadelphia, Pa.

klavišiais. 
klavišiais, 
klavišiais, 
klavišiais, 
klavišiais.

risiu: 
i m J

5 GRAND ST.,

Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvę*. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantnojami. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Ma ’ ir Conii. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstija Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. SIMKONIS
HOLYOKE, MASS.

Mus dirbtuvė yra įrengta )>
sulig naujausios mados, ap- !
rūpinta naujausiais apara- į
tais. Padarom fotografijas 11
kuopuikiausiai; malevojam 
naturališkomis farbomis; iš 

-mažų padidinam ir tt. Esant 
reikalui einam į namus foto
grafuoti.

J. Audrusis, Pr. Laurinaitis Co.
(Stanaičiu galerija)

453 Brodsay, So. Boston, Mass.

KELIAUJANTIS LIETUVYS AGENTAS

12
12
18
1S

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 ypatingai geležinkeliu važiuo- 
I jautiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasin- 
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 Co.
996 Athenaeuin Blg^ CHICAGO. ILL

—

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

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

pigiausiai ir gerai

I
!

Tikras Szaltinis Sveikatos

G

=n

Reikalaukit visur ir visados tik 

Gresi kendžiu, nes tai vienos iš 
geriausiu ir skaniausiu kendžiu 
Jeigu tu kendžiu niekur negau
nate, tad ateikit pas mane, nes 
esu generali* agentas Bostonui

B K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, 

t, SO. BOSTON. J

PILNAS KARSZTIS IN 
MINUTA

Tame yra gerumas jei reikia ką greit 
sušildit. Ant

New Pier/ection
WICK ELLIE FLAME ’

Oil Cook-stove
galima tai padaryti, be durnų ir smar
vės. Ant jo yra taip gerai kaip ant ga- 
so, bet prekiuoja daug mažiau kaip ant 
kitŲ. pečių.
New Perfection No. 5 turi naują beug- 
ninį virimui pečiŲ, kuriame galima virt 
ir kept kuonogeriausiai — lengvai ar 
greitai, arba be ugnies, kaip reikalas 
ištinka.
New Perfection Pečiai yra su 1, 2, 3 ir 
4 knatais. No. 5 turi taipgi kepimui ir 
virimui prietaisus. Tie įtaisai gaunami 
atskirai dėl mažesniu pečiŲ. Geležinis 
šildytojas ir virimo kninga su kiekvie
nu pečium duodasi dykai.
Pas visus pardavėjus, arba reikalauk 
katalogo pas

STANDARD OIL CO
of New York

New York
Albany

Buffalo 
Boston

PROF. OWEN yra 
vienatiniu specija- 
iistu. kuriuom ga
lima patikėt ir pa
vest Jūsų TURT^.. 
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. gvarantuoja jis ir išgydo viso
kias ligas: Paprastas, užsisenėjusias 
chroniškas ir veneriškas. kaip moterų 
taip ir vyrų.

Dėlto, jeigu sergate kokia nors liga, 
tai nekentėkit ir aprašykit aiškiai, o jis 
jums pasakys kaip užsilaikyt kad grei
čiau išgytum: nes kas jam, kaipo profe
soriui yra galima to negali padaryt pa- 
pastas daktaras. Laiškus adresuokit 
taip: (20)

PROF. OWEH M. D.
221E17 st, Dep. E, New York, N .V. 
Priėmimo valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakaro. Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
10 rvto iki 8 vakaro. Nedėliomis ir šven 
tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų,

I
I

• |B

Musų firma randasi ir Califor < 
nijoj, todėl męs greičiau pagau j 
nam visokias naujausias formas. I 
Jeigu norite turėt gerus rūbus pi-1 

gel, tad ateikit pas mus. j 
Taipgi išvalom ir išprosinam vi- jg 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas. | 

Tikras Jūsų brolis lietuvys 

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

Telefonas: So. Boston, 21013.

Si:

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

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

turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
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 Sl.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

I

■n

No. 2 
AMŽINAI RAŠANČIOS PLUNKSNOS.

GRYNO AUKSO 14K.

vi-

la-

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 nerudvja ir nesugenda, 
sos yra gvarantuojamos.

Včlijam visiems nnsipirkti šių plunksnų,
bai yra paranku visuomet su savim kišenėje 
turėti, rašalu rašančią plunksną.

Mes turime dvejopų plunksnų.
No. i Pati prisipila rašalu. Kaina 12.50c. 
No. 2 Prisipila per atsukamą viršelį. Kaina f 2.00 

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

W. Jurkevich
25 15'/? So. Halsted st. 

CHICACO, ILL.

S
I
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J F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.

T

Bilsa. — Jus aprinko adminis
tratorium mirusio žmogaus, ir 
jus surinkot visus jo pinigus ir 
dalį jų jau pasiuntėt Lietuvon, 
kam priklauso. Jums jokio ad- 

' vokato nereikia. Po metų lai
ko po aprinkimo jus administra
torium, nueikit pas ”Clerk of the 
Probate Court” to pavieto, kur 
jus aprinko, pasakykit, kad jus 
norit atskaitos blanką, ir jis pats 
jums parodys, kaip ją išpildyt: 
•kiek surinkot pinigų, kiek jums 
prekiavo sugaišinimas, važinė
jimai, o likusių parodysit raš
čiukus, liudijančius, kad pasiun
tėt į Lietuvą. Kiek procentų 
Jus galit pasilkt, negalima pa
sakyt, nežinant kiek darbo tu
rėjot, ir kiek pinigų liko. Galit 
prirokuot apie $1.00 už adyną 
darbo ir kaštus pinigais išmokė
tus. Jei žinot, kad jis neturėjo 
skolų, galit pasiųst visus liku
sius, jei žinot gerai, kad tam 
žmogui priklauso , kuriam siun
čiat.

I

Jonas Katinas. — Kiek gaus
7 žmonės, kurie buvo pinigus ant 
j procentų pasidėję pas Bischoffą 

bankoj, sunku pasakyti. Gal 
gaus po kokia 20c. nuo dolerio, 
o gal ir to ne. Valdžios pastaty
tas žmogus surinks visus pini
gus, kurie priklausė bankai, ir 
taipgi surašys, kiek skolų yra. 
Tada užmokės valdžios taksas, 
teismo kaštus ir advokatų išlai
das, ir tada kas beliks, išdalis 
skolininkams proporcijonališkai. 
Gaila, bet nors sykį pamokini- 

fmas žmonėms, kad nelįst prie 
bile koiko skuduminko ar silki
ninko, pasigarsinusio ”bankie- 
rium.” Bet ar išmoks mus žmo
nės kada.

j

V. Kavaliauskas. — Kadangi 
jus neatsitamavę kariumenėje, 
tad važiuot į Lietuvą negalit, 
nes busit baudžiami, ir jei ne
turit 34 metų, paims Į kariume- 
nę. Pinigus iš bankos galit iš
imt čia būdami, pasiųsdami kny
gutę bankai, ir ji prisius čekį. 
Jei negalit pats, "Keleivio” A- 
gentura patarnaus, žemę par
duot galit ir čia būdami, jei tu
rit prikėją. Pasidaro "dovier- 
nastis” arba "kupčaja kriepost,” 
pagal reikalą, ir nusisiunčia į 

į artimiausią banką, kuri išduoda 
Į popierą pirkėjui, o pinigus pri

siunčia pardavėjui.

1

I

tus, ji gal atsiskyrimą gauti; 
jei jis pabėga, tad atsiskyrimą 
gal gauti ten, kur ji gyvena, ne 
neatbūtinai toj valstijoj, kur jis 
ją apleido. Ant persiskyrimo 
einant reikia darodyt gerą prie
žastį, ar viena pusė nori ar ne, 
teismas neklausia. Norint at
siskyrimo, reikia paduot prašy
mą į teismą, be advokato negali
ma vienok, kaštuos apie $50.00. 
Atsiskyrimą galima gauti į ko
kius šešis mėnesius arba metus, 
o po gavimo atsiskyrimo nekal
toji pusė gal vesti į 6 mėnesius, 
o kalta j ai paprastai teismas pa
skiria laiką.

Jei moteris nelegališkai gyve
na su kitu vyru, tai ne tik jos 
vyras, bet ir bile kas gali praneš- 

! ti policijai, ir už tokį gyvenimą 
gana sunkiai baudžia abudu pi
nigais arba kalėjimu. Bausmė 
yra nelygi, priklauso nuo dalyko, 
teisėjo ir valstijos.

” ————
Wm. Senkus. — Tamsta atsi

tarnavęs kariumenėj, o kad ant 
”povierkos” neštojot, tad jei tas 
bm-o karės laiku, tad gal pat- 
raukt į karišką teismą, o jei ra- 

: mvbės laike, tad gausit kokias 
7 dienas valno arešto.

Tamistai yra per tėvą užrašy
ta dalis. Ar jis nuskriaudė jus 
ar ne, daugiau ar mažiau užra- 

išė( jus nieko negalit padaryt, 
turit užsiganėdint tuo, ką davė. 
Geriausia yra gaut nuo brolio ir 

i sesers vekselius, kad jie tiek ir 
tiek yra jumi kalti, jei nenorit 
dabar savo dalies paj ieškot. Jei 
per dešimtį metų po užrašymui 
dalies nejieškosit jos ir popierų 
neišsiimsit, tad patrotysit tie- ■ 
sas, ir galės nieko neduot.

Per konsulį jokios dalies ne
galima jieškot, nes konsulis su 
tais dalykais nieko neturi, todėl 
jus brolis negali per konsulį ir 
jieškot. Kariumenės atlikimas; 
ar neatlikimas nieko bendro su I 
skolomis neturi.

jai. Jei nenorit važiuot į Rusi
ją, tad geriausia padarykit do- 
viemastį savo broliui, o tas ga- 

! lės už save ir už jus pro voties.

A. L—kus. — Jei žmogus ra
šo nešvaru, su pravardžiojimais 
laišką, arba grasina kokiu nors 
budu, tada reikia išverst laišką Į 
anglų kalbą ir paduoti pačtai, o 
ta be jokio stengimosi ir adresa
to pusės paima į nagą nešvarių 
laiškų rašė ją.

SENI VYNAI Ir
GEROS DEGTINES

Specijališkas pardavimas per šį men.
Sudėjimas Jie.5.

1 Bonka Goldenxxxx Rye Why. 4^ <
1 ,, Cognac Brandy ir* |
1 ,, Višniovka co *
1 „ Orange Wine co =

4 Pilnos kvortos $3.50
Sudėjimas Ne 8.

1 Bonka Kentucky Why 4*
1 ........ . - -
1
1

,, California Brandy T* »
,, Višniovka į
,, Spaniškas Port \Vine oi «

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

bet neprasti.

H. L GOLDEN & CO.
laportutajai Ir DaigimJ LlUarlą Partaatajal-

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

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

ilolui E. Holai)
■*Qj*ūti<M BMdOb

GRABA8IUSIR BALSAMUOTOJAM 
Atlieka visokį darb* prie patal>l.‘ja>*W 
knogariausiai už aabraagU praka 
336 Broadway, So Boston.

Gyvos!** riata M* Br**4way

Muzikantas. — ”Cognovit 
note” yra panašus Rusijoj iš
duodamam vekseliui, kur žmv 
gus prisipažįsta viršui savo pa
rašo skolą, ir prisižada užmokėt 

i ją. žmogus, katras ją išduoda, 
yra skolininkas, ir iš jo gali j ie
škot, kur jis nebūtų, čia Ameri
koj arba Lietuvoj, jei jis turi 

į kokį nors turtą. Bet iš dalies, 
• kuri yra da neprisudyta arba 
neatskirta iš gyvenimo, negali
ma. Turtas tur būt likviduoja
mas tikras, o ne ore kabantis, 
kaip kad dalis iš tėviškės.

Sekevičiaus Draugas. — Nie
kus kalbat, kad Sekevičius ne
siuntęs biauriai nešvarių laiškų. 
Jo rankraštis parodo, kad jo 
darbas. Jei jis nekaltas, tai 
kam jis bėgo kaip tik išgirdo, 
kad krasos inspektorius jo j ieš
ko? Visų tautiečių tokia dora: 
kalba gražiai, o doroj ir są
žinėj yra žemiausi supuvėliai.

TĮ-KINVS:
Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi

sokios rūšies Alaus, Degtinės, 
vyno ir Cigarą. 

Pri*’namiausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

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

“Keleivio” Kalendorius
1914 metams jau atspauzdintas.

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

42 Laivas 1,417,710 toną

HAMBURG-AMERICAN LINIJA

M. Gallivan Co.
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

grąžą patarnavimą.

362 2nd st., Ss. Boston.

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokių ligų 

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

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

J. G. Polish- American Real 
Estate Co., Philadelphijoj su- i 
bankrutino 1909 m., prezidentas i 
Rainke išvažiavo su žmonių pi- i 
nigais ir užsidėjo saliuną Brook- i
lyne. Kooperacijos reikalai man ' eina, 
rodos dar iki šiol nelikviduoti, ■ prastai užtvirtina arba atmeta 
bet kad žmonės turintie prieka-;
bes ką gautų, netikiu.

St. Lekavicze. — Visos dides
nės provos (Superior Court), tę
sias i porą metų, jei apeliacija 
vra imama j augščiausį teismą, 
tad vėl apie metai arba du iš- 

Augščiausis teismas pa-

Didžiausia 6arlaivi; Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

J. Beinors. — Tamista nori 
: gauti darbą ant žėglinių laivų. 

■Darbą iškalno negalima nurodyt, 
Jnes tūkstančiai darbininkų yra 

\< be darbo, ir kada darbininko rei
kia, tuoj, ir todėl pasiima tokius, 
x>kius reikia ir kada reikia. No

rėdami tokį darbą gaut, turėtu
mėt atvažiuot į pamario miestą, 
vaikščiot po agentus, ir laukt 
kol prireiks tokio žmogaus, kaip 
jus.

RUSSIAN-AMERICAN BURBAU
Vienintelė Rusiškai 
Amerikoniškai konto
ra, apdrausta ant 
$10,000, kuriai valsti
jos gubernatorius lei
džia vest advokatū
ros vertelgystę ir 
Strdavines šifkortes.

ęs taipgi priimam ir
padedam pinigus Rusijos Valdžios 
Bankoj ir gaunam knygutę ; penkias 
savaites, taipgi iškolektuojam pinigas 
nuo skolininkų.
RUSSIAN AMERICAN BURBAU 

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

PUIKI DOVANA.
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

žemesnio teismo nutarimą. Jei j 
atmeta, tad prova grįžta į že
mesnįjį teismą išnaujo, ir tokiu 

į budu prova gali būt mėtoma po! 
teismus ne tik per kelis, bet per i 
keliolika metų. Todėl jums nė- i 
ra reikalo rupinties, jei į porą 
metų dar prova neišėjo.

V. Kvederavičius. — Jus su- 
koliečijo ledaunėje, ir kompani
ja siūlo jumi $250.00 kad gady- 
tutės. Nežinant kiek jums blė- 
dies padarė ir kaip ta nelaimė 
pasitaikė, man visai negalimas 

L daiktas rodą duoti. Tokiame at- 
’ėjuje pats esat geriausiu teisė- 

Paklauskit savęs: ar užmo
ka man už skriaudą tie $250.00 ? 
Nenorėkit pasipelnyt, bet ar už
moka? Atsiminkit, kad einant 
provoties paprastai advokatai 
daugiau pelno kaip klientas, n 
kitą syk ir to negausit, ką siūlo.

K. E. A. — Jei tėvas mirda- į 
mas apmokėjo dukterims ir sū
nui užrašė gyvenimą, jus nieko ■ 
negausit, nes dabar žemė yra iš- į 
mokėta, tad tėvas gal vieniem; 
vaikam duot ką, o kitiem nieko.

Knygų, kokių norit, "Kelei
vio” redakcijoj nėra.

V. Kazlauskas. — Jei jūsų dė
dė ir jo moteris mirė, ir nepali
ko kitų paveldėjų, jus ir jūsų 
broliai ir seseris gali pa j ieškot, 
nes jus esat artimiausi paveldė-

VATERLAND 58,000 Toną 
950 pėdų ilgio laivas 

IMPERATOR 52,000 Tonų;
919 pėdų ilgio laivas 

Tiesioginė Linija tarp
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFAXO ir

HAMBURGO 
HAMBURGC 

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

PIGIAUSI KELIONĖ 
I SENĄ TĖVYNĘ IR IŠ TEN. 

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

tės prie
Geriausis patarnavimas STERE 

GTUJ ir III KABINETE, kuris su 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 
voms, valgomojo kambario, maudy 
nes, skalbinyčios ir t.t.
Dėl platesnių paaiškinimą kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
\’ew York, Philadelphia, Boston. 
Baltimore, Pittsburgh. Chicago, Stl 
Louis. Minneapolis, New Orlean9.| 
San Francisco j

arba pas vietinius agentus. I

J. Nork. — Jei žmogaus pati 
pabėga iš Massachusetts valsti
jos ir apsigyvena su kitu vyru 
nelegališkai. ji negali atsiskyri
mo gauti, viena, kad ji netur tie
sos nuo vyro be priežasties bėg
ti, o antra, kad ir su priežasti-j 

, mi pabėgdama ir nelegališkai 
k gyvendama su kitu prasižengia i 
j pati. Jei vyras butų pabėgęs, 

ir jei jis bus pabėgęs per 3 me-

$19 DYKAI!
Perkant, laikrodėlį tiesiog iš dirbtuvės, sučėdina- 

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

.Taigų nori nusipirkt sau viena 25 dol. laikrodėlį 
už 6 dol.. tai iškirpk šitą pagarsinimą ir prisiusk 
mums su savo pilnu adresu, o męs išsiųsime tuojau 
laikrodėlį gražioje plusinėje dėžutėje dėl apžiūrėji
mo be jokio primokėjimo.

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

vertas 25 dol. ir yra 14K Gold Filled gvarantuotas per išdirbtuvę ant 20 metų su 
visam sviete pagarsėjusiais viduriais, tada užmokėk 6 dol. ir keletą centų už 
prisiuntimą. Męs pataisom musų laskrodėlius per 20 metų be jokio užmokesčio 
arba išmainom ant kitų. Kas pareikalaus, tam męs išsiųsim musų didelį iliu
struotą katalogą dykai. (21)

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

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

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tineja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem* 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno sn- 
budavojimą 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 tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiem 
ae kaip kreipsies prie kokio nors gydytojau, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą “Daktaras'!, nes didelės daugybės žmona], 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų tufc 
prisnmtimą*

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
Jitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinlc,
1117Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagalbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyti tai atsišaukia pri* 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo M 9 
ryto iki 4 po pietų. Nedalioj iki 3, o 
ke ir pčtayčioj vakare nuo 6 iki 8.

H

50c.

j

-•lauky šilimo, 
-leumatizmo..
lytiškų ligų... 
kirmėlių.......

Profesorius medicinos

UetuYiszkas 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 aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmoiy

Teiaingiauuia ir Goriasate 

APTIEKA 
Sutaisom Receptus ra Ai

džiausia atyda, nežiūrint ar U 
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 męs per ekspresų gydulos prt- 
siusim.

DRAUGIJOMS ir BIZNIERIAMS!

Biznieriams:
Išdirbu visokius apgarsinimus su Jų paveikslais 

ir adresais, kaip tai: ant cigaretų baksukų, brėžu- 
kų 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.

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

Reikšmė valstiją vardą — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —• Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susižeidimai —’ Kaip užlaikyt burną •— Jau brėkšta (eilės) —> 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — 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 Varšavo- 
jej— 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 noritągraŽŲ kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

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

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

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 
pas savo

tautietį nusitraukt paveikslus, o 
•šr odysit da gražiau kaip gyvi. 
P asiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (13)

J. TAUKEVICIA
727 M. Main st, Montello. Mass. t

brangiame ŽMOGAUS Tlntj.
f • —ve -J — ~ OMĄ f

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.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas................... I
Gyvasties Balsams.................
Nervų Stiprintojas. ...Mc. ir 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas.................
Nuo kosulio................ 25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos.........10c. ir
Pigulkos oel kepenų...............
Blakių naikintojas..................
Dėl išvarymo soliterio....... 
Anatarinas plovimui...............
Nuo kojų prakaitavimo.........
Gydanti m ošti s........................
Antiseptiškas muilas...............
Gumbo lasai.................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir t t, kotam 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymai* “Vh 

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

Jale* j««» brangi yra josų sveikata, tai mojam reikalaukite gyduolių, rašydaaf arba 
atsilankydami į Lutuvtiką Afticką.

VINCAS J. DAUNORA,
■N Bedford Avanse laapao North Uaa catvta Brooklys, M.

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .28 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir .25 
Nuo dantų gėlimo, 
Nuo peršalimo.... v................. .
Plaukų stiprintojas... .25c. ir .50 
I.inimentas arba Expelleris 
Nuo pi ’ 
Nuo K< 
Nuo lytiškų 
Nuo dusulio 
Nuo ____
Antiseptiška mostis.................
Nuo viduriavimo....................
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir 
Proškos dėl dantų..................
Karpų naikintojas...................

.K
SS

.. .M

.. SO
___  ir 1.00
50c. ir 1-00
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Iš Amerikos. 30.000 angliakasių susitaikė. 
Į Clearfield, Pa. — 30,000 
angliakasių čia nutarė didu
ma balsų priimti 1912 metų 
algų skalę iki 1916 metų ir 
tokiuo budu išvengta strei
ko.

Kapitalistai reikalauja kon- 
stabuliarijos.

Kapitalistų laikraščiai vis 
tankiau ir tankiau pradeda 
reikalauti Įvedimo raitos 
konstabuliarijos, t. y. kaip ir 
kazokų, kuriuos valstijos tu
rėtų užlaikyti streikams lau
žyt. Tokia konstabuliarija 
yra Įvesta Pensylvanijoj, 
kur yra daug angliakasių. 
”The Ne\v York Tribūne” ir 
kitoms valstijoms liepia pa
simokinti iš Pennsylvanijos. 
Girdi, šaukti kiekvieną syki 
milicją neparanku. Milicija 
kitokiam tikslui vra organi- 
zuota ir jos mobilizavimas 
per brangiai atsieina. ”Už tą 
milijoną dolerių, išleistą Co- 
loradoj be jokios naudos, at
sakančią raitą konstabulia- 
riją galima butų ižlaikyti 
mažiausia porą metų. New 
Yorko valstijai ji taip pat 
reikalinga, kaip ir Colora- 
dos.”

Nužudymas 45 kareivių- 
maištininkų.

Peru republikoj, pietų A- 
merikoj. sukilo 45 kareiviai, 
visi indijonai, ir užmušė sa
vo viršininkus. Maištinin
kus tuoj apsupo kili karei
viai. Suėmė visus ir išvežė 
ant Napo upės priešais ka
rišką laivą, nuo kurio nusta
tyta i .juos mašininę kanuo- 
lę ir visus sušaudyta ir nu- 
skandyta.

Potvinis: žmonės lipa į 
medžius.

Iš priežasties didelių lie
tų patvino Texas ir Oklaho- 
ma valstijos. Geary, Okla.. 
3 žmonės prigėrė, o daug iš
gelbėta iš medžių. Į kuriuos 
vandeniui kilant buvo sulipę. 
Geležinkelio plieno tiltas, 

vertės -$125.000. tapo iš
griautas.

Rockefellerio kompanija 
skundžia du laikraščiu. 
Denver. Colo. — The Colo- 

rado Fuel & Iron Co..kurios 
pusė turto priklauso Rocke- 
felleriui, apskundė du laik
raščiu : "Rocky Mountain 
News” ir "Denver Times” 
ant 8600.000. Tie laikraščiai 
rašė teisybę apie streiką.

Vagystės bepročių ligon- 
butije.

New Yorko valstijos be
protnamiuose iškelta dideli 
graftą. Užlaikymui tų Įstai- setts valstijos miliciją, kad 
gų su 30,000 ligonių valsti- ji butų gatava, kuomet pa
jos legislaturos buvo skiria- šauks Į karę, 
ma 88.000,000. Dabar pasi- -------------
rodo, kad tam tikslui buvo Ant Dove gatvės. Roxbu- 
išleidžiama tik pusė tų pim- ry’je, policistas suėmė per- 
gų. o kitą pusę pasiimdavo eitoj subatoj girtą italą. Ve- 
viršininkai, kurie 
sau automobilius, t 
t.t. KĮla skandalas.
Ne Rorkefelleris kaltas, bet 

sistema.
Tokią rezoliuciją išnešė 

New Yorko apskričio socija- 
listų partjios pildomasis ko
mitetas. Rezoliucijoj nu
peikiama visi tie, kurie var- 
dan .socijalistų protestuoja moUlojas... 
prieš Rockefellerj uz Colora- ~ 
dos skerdynes. Ne Rocke
fellerio ypata čia kalta, bet 
visa kapitalistiškoji sistema 
ir susipratę socijalistai ne
privalo klaidinti darbinin
kus tokiais protestais, sako 
rezoliucija. Panaikinkit iš
naudojimo sistemą, o tuo
met Coloradoj niekas žmo
nių nešaudys.

Generališko angliakasių 
streiko nebus.

Suvienytų Angliakasių 
tarptautiškas komitetas In- 
dianopolije atrado, kad da
bar neatsakantis laikas ap
skelbti generališka anglia
kasių streiką, kuris buvo 
proponuojama kaipo protes
tas prieš Colorados skerdy
nes.

2 užmušti. 40 sužeista.
Detroit, Mich. — Anksti 

5 gegužės rytą susimušė čia 
du gatvekariai, veždami 
darbininkus darban. 2 žmo
nės tapo užmušti, o 40 su- nuomenės Choras. KVieęia, 
žeista. / W. L. J. C. Komitetas.

Pereitą nedėldieni vakare 
po bažnyčia buvo prakalbos. 
Kalbėjo vietinis klebonas Ži
linskas ir Worcesterio kun. 
Jakaitis. Pirmutinis išbarė 
savo parapijomis, kad apart 
maldaknygių nieko daugiau 
neskaito. Liepė skaityti ir 
mokslškus raštus. Parodė 
knygą apie kūdikių auklėji
mą ir sako: ”0t šita labai 
naudinga, o ar jus ją skai- 

rublius, 
musu 

Bet jus nuperkat i 
vieną plunksną ir 
3 dolerius, tai ne- 
0 kokia iš to nau-

Pbiladelphijos Lietuviai Temykit!
Lietuvių Laisves Kliubas stato scenoje puikiausi 

teatrališką perstatymą vardu 
PILĖNU KUNIGAIKŠTIS 
Istoriška tragedija 5 aktų, 8 atidengimų.

Paned. vakare, 18 Gegužio-May, 1914, pradžia 7:30 vai.
FRANKLIN TEATRE,

747—51 S. 3rd sti, tarpe Bainbridge ir Fitzvvater Sts., 
Philadelphia, Pa.

Lošime dalyvauja virš 40 ypatų. Dainuoja du chorai ir lietuvačią-vaidilai- 
laičiy kvartetas. Visi, kas gyvas, ruoškitės tą veikalą pamatyti, nes tokia proga 
retai atsilaiko. Įžanga: 25, 35, 50, 75c. ir $1.00.

Su pagarba kviečia, LIETUVIU LAISVĖS KLll’BAS.

Praėjusioj pėtnyčioj Cam- 
bridge’aus lietuvių koopera
cijos buvo prakalbos. Koo
peracija turi jau apie $1,000 
ir apie 60 narių. Kaip bus 
100 narių, manoma atidary
ti valgomųjų daiktų krautu
vę. Kad daugiau narių pa
traukus. buvo surengtos ir 
šios prakalbos. Pirmas kal
bėjo žinomas lietuviams an
glas p. Gerry. Antras aiški
no kooperacijos vertę ir nau
dą S. Michelsonas. Išaiškin
ta labai gerai, tečiaus rašy- 
ties žmonės nesiskubino. 
Mat sunku musų lietuvius 
pertikrinti. Kai ant bačkų-j 
tės susidėti, tai męs labai į 

greiti ir duosnųs, o kai rei-j 
kia prisidėti prie naudingoj 
darbo, tai mums baisu.' I

Prisidėjęs.

tėt? Ji kaštuoja 3 
per brangi, pasakys 
moteris. ~ 
skrybėlę 
užmokai 
brangu, 
da?”

Vadinas, ir kunigas pripa
žino. kad iš dvasiškų raštų 
negali nieko išmokti — rei
kia skaityti moksliškus. Bet 
kada taip pasako socijalistas 
per prakalbas, tai katalikai 
kelia triukšmą, kad ”bedie- 
viškai” kalba.

Kitas kalbėjo kun. Jakai
tis . Šis pasigyrė, kaip jis sy
ki atsisakęs su vienu "bedie
viu” kalbėt ir liepęs savo pa- 
rapijonams neit ant ”bedie- 
viškų” prakalbų. Visa jo 
kalba sukosi vien apie ”be- 
dievius,” ”socijalistus” ir 
"anarchistus,” apie kuriuos 
jis, kaip matyt, neturi jokio 
supratimo. Pavyzdžiui, jis 
pasakė, kad Suvienytų Vals
tijų valdžia nenori jau Įlei- 
Stl ^®1 to. nešties darbą namo, turi tu- Į

rėt tam ‘tikrą leidimą nuo 
valdžios. Merginos neklau
sė. o tik ūžė. Susirinko Į 2- 
000 žmonių. Pribuvus poli-1 
cija demonstraciją išvaikė, j

—— i

Prieš Gilmano drapanų! 
dirbtuvę, po No. 3 School st., 
merginos Įtaisė pereitoj sa
vaitėj demonstraciją, kaipo I 
protestą prieš savininką, 
kad jis nebeduoda nešties iš 
dirbtuvės darbo namo. Sa
vininkas aiškino, jog naujas 
valstijos Įstatymas reikalau- j 
ja, kad darbininkė, norinti j

!

Beveik

šimtmetis
t

bam geriau

sius

ALUS

EL US
ir tas padarė

BALLANTINE’S

BRAVARUS

netik garsiais, bet

zir.cir.ais kievienam

name, kur tik alaus

gerumas vra supran

tamas.

Ballantine’s Bravarai

Turiu ant pardavimo farmų didžiau
sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 

' lietuvių farmerių. Ta kolonija ran- 
• dasi Michigan valstijoj. Lake Mason 
. ir Manistee pavietuose Žemė randasi 
' prie pat geležinkelių ir arti portavų 
j miestų ir miestelių. Turiu daug ne- 
; išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi- 
! šokio didumo farmų; prekė nuo 9 iki 

$25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 
gerais ir prastesniais budinkais, so
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- i

VIENATINĖ TIESI UNIJA 
tarpe

Rusijos ir Buaįjoa 1

Amerikos Kanadoi

OZ/INSK

kaip įšdir-
I namas, javai užauga visoki. Rašykit 
; tuoj'au, o gausite dovanai mapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra
si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 

' žemę ir visos kolonijos padėjimą. At- 
j važiuokit tuoj", kol nepabrango žemė.
Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj i 

I išlipęs iš treino tėlefonuok pas mane, • 
į nes aš gyveu ant farmos. Gavęs zi- ! 
nią, tuoj pribusiu su automobiliu ant j 
dipo ar į hotelį, paimsiu jus ir apro- 

Į dysiu visą žemę, iš kurios galėsi pa- 
■ sirinkt pagal savo norą. Adresas: (27)

ANTON K1EDIS
PEACOCK, Lake Countv, MICH.

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIE’

Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 
du-šriubiniai, pasažieriniai laivai ti 
Liepojaus ir New Yorko, ir iš N 
Yorko į Rotterdam ir Liepoją. Žen 
prekės. Atsišaukit pas

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

Broadway, New York, N.37

AUKSORIŠKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokiu 

Laikrodžius, didelius ir 
mažus,Vyriškus ir Mote 

riškus, Auksinius, P» 
auksuotus ir Sidabrinius 
šliubinius Žiedus, Dei“ 

mantus ir visokiusper 
lūs; taipgi Lenciūgėlius 
Špilkas, Efe*anzoletiM, 

ir kitokius pasipuošimui

z

kad pas mus priviso daug 
bedievių, anarchistų ir t.t. 
Pasirodo, kad kunigas Ja
kaitis nežino da ir to. jog 
Burnetto bilius turi visai ki
tokį pamatą. Lietuviai čia 
yra taip neskaitlingi ir. su
lyginus su kitais, daleiskim 
italais, taip ramus, kad re
tas amerikonų žino, jog to
kia tauta yra ant svieto. Ar
gi ne kvailystę kun. Jakaitis 
kalba? Parapijonas.

Gubernatorius Walsh ren
giasi mobilizuoti Massachu-

pirkosi dant ji prie ”bakso” ant po- 
jachtus ir licisto užpuolė būrys italų, 

sumušė ji ir atėmė suimtąjį.

LIETUVIAI!

Išsirašykit rimtą bepartivišką. 
talpinanti Įdomiausius straip
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikraštį

“V A I D Y L A”.
“Vaidyloje-’ rašoma gryna ir 

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

Kama metams tik 50c.
Kurie norit pažiūrėt prisius- 

kit ioc. Adresas:
“VAIDYLA”

810 W. 19 St. Chicago, III.

Galima gaut visur.

Tikrai 17 Jeweled Elgin 
Laikrodėlis tikrai pa
auksuoti lukštai UŽ 
59-75. Visi žino, kaip 

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

nužeminta preke ir pirkdami tiesiog 
nuo mus gausit daug pigiau. Jūsų vie
tinis dziegormeistris negal pirkt nuo 
mus nė centu pigiau. Vyrų — su at
daru viršeliu, arba uždarytu (nurody
kit kokį. Puikiai iškvietkuoti virše
liai. paauksuoti. Nepraleisk šios pro
gos. nes gailėsies. Gražus laikrodėlis, 
stebėtinai žema kaina. Pamatyk jį

■ pirmiausiai. Parašęs atvirutę, gausi.
■ Kada ateis, apžiūrėk jį gerai, ir jei

Jei nepatiks, neimk, o sugrąžink 
\epIrk pigaus šlam-

I laikrodėlio apie kurį nieko nežinai, 
bet pirk šitą, apie kurį žmonės žino 
taip gerai, kaip apie Uncle Sam $20.00 
aukso pinigą. (Parašyk vardą ir ad
resą aiškiai.)

CHICAGO WATCH CO.
503 Singer BIdg.. Statė st.,

CHICAGO, ILL.

Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas

su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sa- 
liune alaus........................................ 10c.

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

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui... .10c.

Lakei ukųB

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

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

nuo dolerio, todėl geriausia proga' 
j pirkti.

Reikalingi agentai prie pardavimo. 
Norint platesnių žinių, kreipkitės per 

j laišką arba ypatiškai.
CHAS URBON

So. Boston, Mass.
J

261 Broadway,

n * • • , , ateis, apziureK n srerai, ir jei į
• rTanesu. v*siems> kad as važiuoju ; patiks, užmokėk expresui $9.75 ir kaš- 
L ^lest9s Palaidoti velionis ir Į tus. Jei nepatiksT neimk. o sugražink
ne kiek brangiau nerokuoju, kaip kad ; musų kaštaIs. Ne irk • ~ 5]am.
Jums palaidotų vietiniai grabonai, šfo. neatsakaneio laikrodėlio. Nep"k 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip-1----- .
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, Mass.
Telephone: So, Boston 839-J.

Metodistų kunigo Valken- | 
burgo pati j ieško per teis- J 
mą atsiskyrimo. Kunigas e- | 
sąs taip žiaurus, taip nežmo- J 
niškai su ja apsieinąs, kad | 
ji negalinti su juo gyventi. T 
T«i tau ir ”artimo meilės” t

I
i

17 d. geg. 10 vai. išryto L. 
S. S. 60 kp. atsibus mėnesinis 
susirinkimas. Bus raportas 
konferencijos ir kitokie 
svarbus dalykai. Nariai, ku
rie esate skolingi Sąjungai, 
malonėkit ateiti i ši susirin
kimą ir užsimokėti, nes ki
taip busime priversti sulai
kyti "Kovą.”

Fin. sekr., Plepis.

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

Okla., parašė, patikrindamas, kad

SEVEROS

T
T

VIENATINE LIETUVIŠKA 

aptieka 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

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

Nuo Reumatizmo 81.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos f 1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 
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 paslaptingų 
ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOsTON, MASS.

25 c.

<
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Farmo Farmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už * 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo daug farmų; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą įmokant $100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmą, 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- 
COCK, MICH.. 3:30 po pietų gausit 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 
apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (36)

JONAS ŽEMAITIS.
BOK 13, SAUBLE, MICH.

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!
Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol 
moters buvo vergėmis netikusių prosų, 
ypatingai vasaros laiku, kaitinant prosą ant 
pečiaus ir. per dieną prakaituoja, kaip 
foundre, iki išprosina savaites 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. 

Rašykit man šiądien laišką, priduodant savo adresą, 
Reika-Kraujo Valytojas

(SEVERĄ S BLOOD PURIFIER)

pagelbėjo jam pasiliuosuoti nuo bjauraus išbėrimo ant vei- | 
do. Jis dabar nevartos kitokiu vaistu, kaip tik Severos, ka- j 
da jam ju reikės. Kaina Severos kraujo Valytojo SI.00 1 

Patariama ypatoms 3
liesoms, silpnoms, turinčioms nešvaru kraują, išbėrimus, 3 
varvėjimus ir votis, kurios yra pasekmė kraujo nevalumo. 3 

Parduodama aptiekose. Reikalauk Severo s 3 
Kraujo Valytojo. Nieko kito neimkit. 3

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

■ -

Paliuosnojanti Saldukai 
Smagus ir Pasekmingi 
Vaikams ir Suaugusiems

ta yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantis ar sveikas, tur žinoti irjiįju prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Byliai gauto! Knygoj yra neapiprekiuojamas. jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukiete tą Dideli Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivala jus į jokio akol$ ir užmokietmi. Męs nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

nerlovingi gydytojei ir institutaį dara. Ta knyga yra siuntama su užmoki«t| prastam ir užptČafyfim konrarte taip, jog ne vienas negale žinoti ka ia
talpina.
DR. JOS. LISTER & CO.. L. 804, 208 N. Fifth Avė.. Chicago. III.

Godotinasai Tamista : Až esu už interesuotas Tamstas pnžadeimu siusti Vyaaū Dykai Knyg^, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė

50.000 KNYGŲŠE
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Koncertas ir Balius

W. Lynn’o Lietuvių Jau
nuomenės Choras rengia su- 
batoj, 16 gegužės, 1914, kon- i 
certą ir balių Lietuvių Sve- | 
tainėj, 25 Camden st., W. 
Yynn, Mass. Prasidės 6 vai. 
zakare. Balius bus labai 
gražus. Įžanga visai pigi— 
tik 25c vyrui ir 15c moteriai. 
Todėl nė vienas nepamirškit 
atsilankvti ir savo draugus 
atsiveskit, kad pamatytų, ką 
gali nuveiki W. Lynn’o Jau-

SEVEROS f
TAB-LAX ] > Kaina 10 ir 25c. i I l

Severos vaistai pardavinėjami visos*“ aptiekose. Bet Svar
bu, kad reikalautumėte, kad jums duotų Severos vaistus ir 
kad neim'umėte vieton jų, jokių kitokių. Jeigu aptieko- 
rius jų negalėtų pristatyt, parsitrauki! stačiai nuo

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

Tai viena iš didžiausiu aptieki).

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

Pasakys Kokia Bado Gali Pats Save Isigydyti Namie.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingu, dykai gautiį 

Knygą. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrą. Knyga tapasakis 
sveikam vyrą kaip saugotės nuo ligą.. Jauni vyrai, kure mana apsivgsti naudos 
skaitiniame tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Segruomulavima, Užsikišima 
Žarnų, Kepenys,•Skilvęs, Inkstu ar Pūsles ligą, Nusilpneima Nervu, Pražudytą 
Vyriškumą, Neprijemną Sapną, JLytišką Nusilpneimą, Užnuodijimą ltrauja arba 
Brantą, Škrofula ir Nevalą Kraują, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamą ligą arba 
Naujai*igautu Nesveiknmą: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusilpneis Spėkų arba kenčate nuo Jauną Pražangą, Reumatizmą arba kokią ligą i 
ir nesveiknmą. paprastą vyrams, ta Dykai gauta nnyga, pasakisjums kokią budu 
atrastį greitą nuolatini isigydymą, pri vatiškai ir paslaptį sava namie. Knyga ta 1 
pasakis aiškei ir paprastoį kalboį kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga




