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Iš Rusijos.
Plėšikai šeimininkauja.
Visa Petrokovo gub. te

rorizuota gaujos plėšikų, 
kuriais vadovauja taip vadi
namas "Petrokovo Zelim- 
chanas,” kaž-kokis Danelis. 
Šito plėšiko jokiu budu ne
galima sugauti. Sykį Dane
lis su savo sėbrais buvo sar
gybinių apsuptas Moravan- 
sko miške. Sargybinių bu
vo 200 su viršum, jie turėjo 
net kulkasvaidžius. Nežiū
rint į tai, plėšikai laimėjo 
mūšį, nė vienas jų nebuvo su
žeistas, ir jie visi pasislėpė. 
Petrokovo, Ravsko ir Brze- 
zinsko apskričiuose buvo pa
daryta plėšikams sugauti ne 
viena medžioklė. Į tokią ne
paprastą medžioklę atva
žiuodavo pats gubernato
rius ; bet vis tiek policija tu
rėdavo grįžti nieko nepešus.

O tuo tarpu nėra beveik 
dienos, kuomet Danelis ka- 
me-nors nepasirodytų. Ba
landžio 24 Klementinavo 
kaime Danelis su savo sėb
rais nušovė šaltyšių Marti
ną, apiplėšė kelioliką turtin
gesnių ūkininkų ir pasislė
pė. Suimta keli kaimiečiai, 
įtariami Danelio gaujoje da
lyvaują.

Nesenai gubernijos aps
kričių viršininkai, dalyvau
jant Petrokovo ir Radomo 
gubernatoriams, tarėsi tarp 
savęs, kaip čia tuos plėšikus 
sugavus. Tarp kitko nuta
ria išreikalauti slaptosios 
policijos agentų iš Petrapi- 
lės.

Tarsi pasityčiuodamas iš 
jų, Danelis tą pačią naktį a- 
piplėšė labai didele suma pi
nigais ir įvairiomis brange
nybėmis vieną dvarininką 
netoli Tomaševo. Suimtas 
Danelio brolis, kurs staiga 
numirė kalėjime.

Balandžio 29 d. Varšavoj 
miesto centre buvo labai 
drąsus pirklio Burnšteino 
kontoros užpuolimas. Tar
naujantieji kontoroje prieši
nosi plėšikams. Plėšikų už
mušta pirklio sūnūs, konto
ros vedėjas, sargas, sužeista 
keli žmonės. Plėšikai pasi
slėpė nepaspėję pinigu pa
grobti.

Iš Lodziaus praneša, kaa 
netoli Ravos ginkluoti mau- 
zerais plėšikai užpuolė va
žiuojančius žydus. Tris žy
dus plėšikai užmušė.

Žydams pagalbon atbėgo 
daug ūkininkų ir pradėjo su 
plėšikais mušties; du ūki
ninku užmušta, viens sun
kiai sužeistas.

Plėšikai pasislėpė.
Netoli Lodziaus, kaime 

Vilska Volia areštuota 2’1 
kaimietis. Visus juos įtaria 
esant Danelio padėjėjais.

Balandžio 30 d. Danelio 
vedami plėšikai išplėšė To- 
maševe žydų banką. Gyven
tojai labai persigandę.

Katorgininkų sukilimas.
Žitomiras. — Katorginin

kai užmušė kalėjimo užvaiz
dą, kitą sunkiai sužeidė, ir 
padegę kameras, norėjo pa
bėgti. Atvykusioji kariu- 
menė pradėjo šaudyti į kalė
jimą. Užmušti šeši katorgi
ninkai, sužeistas vienas.

"Vilnis" nubausta jau 3-čiu 
sykiu.

Buvom jau rašę, kad ei
nantis Rygoje lietuvių dar
bininkų laikraštis buvo nu
baustas už NNo 5 ir 7, pir
mu kartu 200 rublių, antru 
— 500 rub. Dabar gi "Ry
gos Naujienos" praneša, 
kad ir 9-tą "Vilnies" numerį 
nubaudė už nepatinkamus 
valdžiai straipsnius. Ka
dangi darbininkų laikraštis 
neturi pinigų bausmei užsi
mokėti, tai jau trečias reda
ktorius pasodinta kalėji- 
jiman. Už 9-tą numerį pa
sodinta drgę Katrę Naku- 
tis.

Be to da nubaustas latvių 
laikraščio "Jauna Bals" re
daktorius 600 rub. arba 5 
mėnesiais kalėjimo, o "Aro- 
dneeko" paskutinis numeris 
konfiskuotas. Buvusis gi 
"Laika Bals" redaktorius 
Peterosnas ištremtas į šiau
rės kraštą.
Darbininkų demonstracijos.

Peterburgo darbininkai 
17 balan. kelis kartus bandė 
įtaisyti mieste demonstraci
ją paminėjimui Lenos sker
dynių, per kurias valdžia 
117 darbininkų išskerdė, o 
250 sužeidė. Skerdynė atsi
tiko 1912 m., 17 balandžio 
prie Lenos aukso kasyklų 
Siberijoj.
Gučkovas pranašauja revo

liuciją.
Šiomis dienomis Maskvo

je buvo centralio komiteto 
spalininkų sąjungos posė
dis, kame Gučkovas perskai
tė pranešimą apie dabartinį 
politikos momentą. Gučko
vas sako, kad dabartinis mo
mentas nelemiąs nieko gero. 
Ministeriai, eidami išvien su 
reakcijiniais šalies elemen
tais, pasak Gučkovo, veda 
Rusiją prie neišvengiamos 
katastrofos. Visuotinas ne- 
užsiganėdinimas plačioje vi
suomenėje vis augąs, o už 
valdstybės sienų renkąsi 
juodi debesįs. Gučkovo nuo
monė, artimoje ateityje ne
išvengiamos vidurinės riau
šės ir susirėmimai su kaimy
nais: karė busianti viduri
nės suirutės priežastimi.

Kad šios katastrofos ne
būtų, Gučkovo išmanymu, 
reikalinga esą kuogreičiau- 
sia Įvesti visas reformas, ku
rios pažadėtos spalių 17 d. 
manifeste.
Valdžia tyrinėja išeivybę 

Amerikon.
Vidurinių reikalų minis

terija pareikalavo iš visų 
Rusijos vakarų pasienio gu
bernijų valdybų suteikti jai 
žinių apie išeivybę, o ypač 
apie kantoras, besirūpinan
čias išeivybe. Ministerija 
turinti žinių, kad tose gu
bernijose visa išeivybės sro
vė atsidūrusi ne tam tikrose 
rankose ir kad tos kantoros 
susinešančios su Amerikos 
imigracija užsiimančiomis 
kantoromis ir stengiančio
sios išnaudoti išeivius, kurie 
važiuoja tolimon Amerikon 
sau laimės jieškoti.
Areštavo 96 žmones dėl ge-

. gūžės šventės.
Lodžius. — Gegužės 1 d. 

besiartinant, iškratyta ir a- 
reštuota daug darbininkų. 
Ligišiol areštuota 96 žmo
nės.

ŽINIOSISVISUR,
Anglijos kariumenė ir to- 
liaus šaudys darbininkus.
Socijalistas Keir Hardie 

buvo įnešęs Anglijos parlia- 
mentan, kad Anglijos kariu- 
menei butų uždrausta kištis 
į streikus. Kitas darbininkų 
atstovas įnešė, kad visai bu
tų uždrausta vartoti strei
kuose šaujamus ginklus. Jis 
pasakė: "Kur tik buvo var
tojami tokie ginklai, jie vi
suomet buvo vartojami 
prieš beturčius, nors ištik- 
rųjų šaudyt reikėtų į tur
čius" — bet čia pirmsėdis 
kalbėtoją sustabdė. Premie- 
ras Asųuith paaiškino įstaty
mus ir tas diskusijas užda
ryta be pasekmių.
žemės drebėjimas Italijoj.

Roma. — Ant salos Sicili
jos pereito j savaitėj atsitiko 
baisi katostrofa. Taip sma
rkiai žemė pradėjo drebėti, 
kad tuojaus likos pertraukti 
visi susinešimai ir keturi 
miestai visiškai sugriuvo. 
Iki šiol suskaityta 180 užmu
štų žmonių. Vulkanas 
Etna išmeta čielus de
besius durnų iš žemės vidu
rių. Laukiama išsiveržimo. 
Į nelaimės vietą išsiųsta ka
riumenė ir raudonojo kry
žiaus ligonbutis.

Francuzija ir Italija.
Nuo Tripolijos karės meto 

geri šių dviejų valstybių 
santykiai staiga pradėjo eit 
aštryn. Francuzija su dide
liu neužsiganėdinimu ir pa
vydu pradėjo žiūrėt į Itali
jos laimėjimus Afrikoje. 
Francuzijai nepatiko kai- 
minkos stiprėjimas ir vis 
auganti Italijos įtekmė di
džiųjų valstijų tarpe.

Taigi persimainius ge
riems tarp šių dviejų valsty
bių santykiams, labai įdo
mus ir pažymėtinas Francu- 
zijos darbavimasis ties Ita
lijos siena. Taip, nesenai 
buvo sustiprinta ir prapla
tinta Savoijos tvirtovė Sen- 
Moris. Čia pastatyta nau
jos kazarmės ir padidinta 
kariumenės skaičius. Prie 
tvirtovės statoma du nauju 
fortu; pratiesta strategijos 
gelžkelis Montje Sen-Moris, 
kuriuo greitu laiku prie Ita
lijos sienos galima atvežti 
daugiau, kaip 100,000 karei
vių.

Suprantama, kad Italija 
atydžiai žiuri į šį Francuzi- 
jos ginklavimąsi. Iš visų 
pusių jau pradėjo šaukti, 
kad Italija snaudžia, kad ir 
jai reikia sukrusti ir pradė
ti galąsti ginklus prieš 
Francuzija.

Krikščionįs nukrvžiavojo 
250 mahometonų.

Durazzo, Albanija. — 6 d. 
gegužės čia gauta žinia, kad 
Epiro sukilėliai, paėmę Kar- 
mowa miesteli, nukrvžiavojo 
graikų bažnyčioj 250 maho
metonų, o paskui uždegė ba
žnyčia ir visus juos sudegi
no . EpirieČiai daug žmonių 
išskerdę ir Kolonijos mieste, 
kurį paėmė keliom dienom 
pirmiau. Jie sukilo prieš 
tai, kad šiaurinę Epiro dalį 
tarptautinė komisija prijun
gė prie naujosios valstybės 
— Albanijos.

Bomba bažnyčioje.
Londonas. — Pietinėje 

miesto daliję Metropolitan 
bažnyčioj tuoj po pamaldų 
ant galerijos sprogo bomba, 
apdraskydama sienas ir su
gadindama daug rakandų. 
Iš žmonių niekas nenuken
tėjo, nes visi jau buvo išėję. 
Netoli tos vietos, kur buvo 
sprogimas, atrasta korta su 
šitokiu parašu: "Veskit sa
vo tikėjimą praktikon ir žiū
rėkit, kad moterįs turėtų 
liuosybę.” Tas parodo, kad 
bomba buvo padėta sufragi- 
sčių.
Prusai veja badaujančius

. galicijor.us.
Kaip jau rašėm, dėlei ja

vų neužderėjimo ir išeikvo
jimo daug pinigų besiren
giant į Balkanų karę, Aust
rijoj, o ypač Galicijoj prasi
dėjo badas. Dabar iš Ber- 
lino ateina žinių, kad tūks
tančiai vyrų, moterų ir vai
kų, daugiausia lenkų ir rusi
nu, ateina į Prusus maldauti 
duonos. Už duonos šmote
lį vyrai siūlo prūsams savo 
pačias ir dukteris. Pagalios 
Prūsų policija išrado tiems 
nelaimingiems vaistą: veja 
juos per rubežių atgal į Ga
liciją. Jau 5,000 jų tokiu 
budu išvyta. Kiek tų žmo
nių krinta kelionėj, valdžia 
užtyli.

Katalikai protestuoja.
Roma. — Italijos valdžia 

išrinko savo atstovu į Pana
mos parodą buvusį Romos 
majorą E. Nathaną, di- 
džiausį laisvamanį. Katali
kai pakėlė protestą, kam 
valdžia renka savo atstovu 
tokį "bedievį." Bet niekas 
jų protesto nepaiso. Nathan 
išvažiuoja Amerikon 13 lie
pos.
101 socijalistas Francuzijos 

parliamente.
Paryžius. — Užpereitoj 

nedėlioję 252 vietose buvo 
paskutinių rinkimų perbal- 
savimas, kuris suteikė soci- 
jalistams da 61 atstovą, kas 
išviso dabar padaro 101 so- 
cijalistą naujam Francuzi
jos parliamente. Senam 
parliamente buvo tik 68 so- 
cijalistai.
Pasmerkė Friedmanno džio

vos "vaistus."
Berlinas. — Profesorius 

Karewskis, kuris atsidėjęs 
tyrinėjo Friedmanno "vais
tus" nuo džiovos, 14 gegužės 
sudėjo Berlino daktarų 

draugijoj sekanti raportą:
1. Gydymo būdas Medin

gas, nors nė vienas pacien
tas d-rui Karewskiui nemi
rė.

2. Jis visai negydo. Iš 54 
ligonių tik vienas lyg biskį 
geriau jautėsi.

3. Tas būdas nėkuomet li
gonio neapsaugoja.

4. Friedmanno vaistas yra 
tankiai nešvarus.
Ant Cunard linijos streiko 

nebus.
Ant Cunard laivų linijos 

darbininkai buvo pasikėlę 
streikuot, bet paskutinės ži
nios iš Anglijos praneša, 
kad darbininkai su kompa
nija susitaikė. Išsiderėta 
vasaros laiku 48 valandų 
darbo į savaitę, o žiemos lai
ku — 44.

1$ AMERIKOS.
Kariškas teisinas Coloradoj 

tardo žmogžudžius.
Jau antra savaitė, kaip 

kariškoji komisija tardo Co- 
lorados žmogžudžius. Šau
kiama daug liudinikų. Klau
sinėjimai da nepasibaigė. 
Bet ar nubaus nors vieną 
žmogžudį — nesinori tikėt. 
Iš pradžios buvo sakyta, kad 
federališkoji kariumenė ne
leis naujų skebų į kasyklas, 
dabar jau aiškina, kad neleis 
tik importuotų dirbt, bet 
"liuosanoriai" galėsią eiti 
dirbt, kad ir ištoliau pribu
vę. Kariumenė taip gi ne- 
neleisianti streikiariams pi
ketuoti (saugot) gelžkelio 
stočių.

Ar kompanijos žmogžu
džius apkaltins, ar ne, o u- 
nijos vadovus jau kaltina, ir 
kaltina labai sunkiai. Pa
vyzdžiui, Darbo Federacijos 
vaistinis sekretorius Hicket, 
pirmininkas O’Connor, o 
Caster ir Polestio, unijos va
dovai, kaltinami pirmo laip
snio žmogžudystėj. Beto, 
Suvienytų Angliakasių 15-to 
apskričio iždininkas Doyle, 
tarptautinės komisijos na
rys Lawson ir da 48 kitų 
kaltinami už suokalbį su 
žmogžudystės tikslu. Tuo 
tarpu pono Rockefellerio ne
tik niekas nekaltina, bet 
prieš jį net ir protestuot 
draudžiama. Už demonst
racijas ties jo ofisais jau 
keliatas žmonių buvo areš
tuota ir nubausta.
Taikos konferencija atidėta.

Dėl nepaskelbtų ikišiolei 
priežasčių taikos konferen
cija, kuri turėjo atsidaryti 
18 gegužės, tapo atidėta iki 
20 geužės. Ačiū tam, Mek
sikos atstovai turėjo progą 
apsistoti Wasihngtone ir pa- 
sisižvalgyti tenai nekurį lai
ką.

Huertai einasi visai blo
gai. Revoliucijonieriai gul
te ant jo gula. Miestai vie
nas paskui kito pereina vis į 
jų rankas. Štai pereitoj sa
vaitėj jie paėmė svarbų 
Tampico miestą, o už poros 
dienų jų rankose buvo jau 
ir Tuxpam, taipgi uosto mie
stą, tik netaip svarbus, kaip 
pirmasis. Paėmus revoliu- 
cijonieriams uostus, ir Dė
dė Šamas kaso sau pakaušį, 
kaip čia dabar bus, kada 
pradės jiems vežti ginklus. 
Tiesa, Suvienytų Valstijų 
laivynas galėtų siunčiamus 
ant jūrių suimti, bet tai rei
kštų stabdymą tarptautinės 
vaizbos ir prieš tai galėtų 
užprotestuoti kitos valsty
bės.

Revoliucijonierių armija 
dabar skaito 25,000 vyrų, 
kurie traukia ant San Luis 
Potosi ir Saltilo. Paėmę tuos 
miestus, revoliucijonieriai 

ims jau Meksikos miestą, 
kur sėdi pats Huerta. Jie 
turi net orlaivių. Ties Ma- 
zaltanu iškilęs į padanges 
revoliucijonierių orlaivis 
pradėjo mėtyt į Huertos ka- 
riumenę bombas. Bombos 

puolė lygiai į kareivių eiles 
ir sprogdamos daug pridarė 
blėdies.

Areštavo organizatorius.
Gegužės 15 d. New Yorke 

policija areštavo Elzbietą

Dutcher ir Povilą Dauglas, 
Columbijos universiteto stu
dentą, kurie surengė priešai 
vieną krautuvę mitingą, no
rėdami suorganizuoti tos 
krautuvės darbininkus į u- 
niją. Teismas abudu nu
baudė po $10.00.
žuvę Eccles kasykloj lietu

viai.
Jau buvo "Keleivije” ra

šyta, kad 28 balandžio Ec
cles, W. Va., angliakasyklo- 
se žuvo apie 200 žmonių. Da
bar pasirodo, kad tų tarpe 
buvo ir lietuvių. Vienas 
"Kel." skaitytojas papuoda 
jų vardus:

Motiejus Navickas, Suval
kų gub.

Antanas Sabunas, Suv. g. 
Juoz. Stankevičius, Suv. g 
Fr. Karatauskas, Suv. g. 
Jonas Pempė, Vilniaus g. 
Ant Stanelis, Kauno gub. 
Kaz. Kazlauskas, Kauno g 
Mat. čižauskas, Kauno g. 
Jei kas norėtų platesnių 

žinių, lai kreipiasi šiuo adre
su: P. Frajeras, Box 71, Ec
cles, W. Va.

Lietuviai prieš teisiną.
Iš Athol, Mass., mums ra

šo : Čia buvo dviejų lietuvių 
teismas. J. Š—kas skundė
S. J—ką už muštynes. Pas
tarasis tapo nubaustas $15. 
Mat 5 gegužės J. Š—kas pri
sigėręs iš vijo savo pačią iš 
namų ir vaikus. Tuotarpu 
užėjo pačios brolis S. 
J—kas, susimušė abudu ir S. 
J—kas pramušė J. Š—kui 
galvą. Abudu katalikai.
Lietuvis nukirto lietuviui 

ranką.
Iš Lowell, Mass., mums 

rašo:
Gegužės 13 d. čia buvo ne

paprastas atsitikimas. Pri
sirinko į lietuvišką mėsinę 
krautuvę žmonių; krautu
vės darbininkas paėmė kir
vį ir sako: padėkit, kas no
rit, ant kaladės ranką, o aš 
nukirsiu. Bet niekas nedė
jo. Tuo tarpu įėjo vienas 
vaikinas sakydamas, ko jus 
čia bijot; aš padėsiu. Ir pa
dėjo. Darbininkas tik 
čiaukšt kirviu tam per ran
ką — ir nukirto pirštus. Ta
da sužeistas suvaitojo: Vai 
Jėzau, ranką, ranką! O kal
tininkas stovi išbalęs ir žiu
ri. Sužeistas tuojaus likos 
nuvežtas Iigonbutin, kur 
prisieis pagulėt turbut ke- 
liatą mėnesių. Nė vienas iš 
jų neskaito jokio laikraščio.

Geri juokai. Gal pradės 
neužilgo ir galvas jau vieni 
kitiems kirsti.
Perkūnas sudaužė vygę, bet 

kūdikio neužgavo.
Worcester, Mass. — Per

eitoj subatoj perkūnas tren
kė į namą No. 8 Robney st., 
išrovė sienoj 15 pėdų skylę, 
sudaužė vygę, kurioj miego
jo kūdikis, ir parmušė moti
ną ant žemės. Kūdikis neuž
gautas.

Cholera naikina kiaules.
Suvienytų Valstijų žem

dirbystės departamentas iš 
Minnesotos praneša, kad 
cholera labai daug išnaikina 
kiaulių. Tas, sako, daug 
prisidėjo ir prie mėsos pa
brangimo. Pernai cholera 
išnaikinusi $100,000,000 ver
tės kiaulių.

Colorados kasyklų savinin
kai meluoja.

Colorados angliakasių ap
linkraštis parodo, kad kasy
klų savininkai, jų agentai ir 
tarnaujanti jiems laikrašti
ja begėdiškai meluoja, pla
tindami žinias, buk tik 10% 
angliakasių nenori dirbti ir 
streikuoja, o 90% dirba. Iš
tiktųjų gi tik 5% dirba, o 
95% streikuoja. Ir tas ne
žymus streiklaužių skait
lius susideda iš japoniečių, 
meksikiečių ir šiaip visokių 
valkatų.
Areštavo už platinimą nege

rų pinigų.
Lowell, Mass. — Policija 

čia suėmė du vyru už plati
nimą negerų pinigų. Pas 
juos atrasta 35 negerus kvo- 
terius. Vienas pasivadino 

Salvadoru iš So. Bostono, ki
tas — Mazzulo iš Revere.

Oru vežioja žmones.
San Francisco, Cal. — 

Tarp šio miesto ir Oklando 
čionai įvesta formališka or
laivių linija žmonėms vežio
ti per jūrių užtaką. Atstu
mas tarp tų dviejų miestų y- 
ra 7 mylios su viršum.
Dinamitoriai turi eit kalėji

mam
Chicago, III.—Visi geležies 

darbų unijos viršininkai, ku
rie po kaucija buvo išleisti ir 
buvo padavę į augščiausį 
teismą apeliaciją, nuo birže
lio turi eit kalėjiman, nes 
augščiausis teismas žemes
niojo teismo nuosprendį pa
tvirtino. Tik šešių bylos, 
bus perkratytos iš naujo.
Gompersas su Mitchelliu lai

mėjo bylą.
Kaip skaitytojai gali atsi

minti, anuomet buvo nuteis
ti visi trįs A. F. of L. virši
ninkai, Gompersas, Mitchel- 
lis ir Morrisonas už skelbi
mą tūlai pečių kompanijai 
boikoto. Nubausti unijos 
viršininkai apeliavo į augs- 
čiausį teismą Washingtone. 
Byla pasibaigė 16 gegužės ir 
augščiausis teismas bausmę 
unijos viršininkams panai
kino. Dabar kalėjime sėdėt 
jau nereikės.

Vaikai sustreikavo.
Wilkes-Barre, Pa. — Iš

varius mokytojui iš mokyk
los vieną mokinį, sustreika
vo visa klesa. šimtas moki
nių išeidami pranešė, kad 
jie tol negrįžš prie makslo, 
kol nesugrąžins jų pavaryto 
draugo.
7 žmonės žuvo ekspliozijoj.

Detroit, Mich. — Mexican 
Crud Ruber Co. dirbtuvėj 

15 gegužės atsitiko eksplio- 
zija, kurioj 7 žmonės tapo 
užmušti, o 3 mirtinai sužei
sti.
Užpuolimas ant traukinio.

Montanos tyruose 15 ge
gužės m. plėšikai sulaikė 
traukinį, atkabino krasos 
vagoną, kada tas atsiliko, 
apvogė jį.

Rezoliucija prieš miliciją.
Erie, Pa. — Atsibuvęs čia 

Pennsylvanijos A. F. of L. 
suvažiavimas priėmė rezo- 
liucjiftp Jkurioj pataria nė 
vienaMBfcjistui nesidėti 
prie milicijos ir konstabulia-’ 
cijos.



KELEIVIS

Peržvalga.
Kaip "Krikščionių darbi
ninkų" draugija rūpinas 

darbininkų reikalais.
"Vilnies" No. 10 randam 

įdomų straipsnį apie suval
kiečių kunigų sutvertą taip 
vadinamą "krikščionių dar- 
binnkų” draugiją. Ši drau
gija gyvuojanti jau kelinti 
metai ir turinti 10 skyrių į- 
vairiuose Suvalkijos mies
tuose. Narių prie jos iš viso 
priklasą 1,041.

Turėdama tiek skyrių ir 
narių, ši draugija galėtų 
bent kiek kelti laukų darbi
ninkų apšvietimą ir gerinti 
jų padėjmą. Bet ar padarė 
ką nors? Nieko nepadarė 
sako "Vilnis." nes ir nesirū
pino daryt.

Šiomis dienomis buvo tos 
draugijos susirinkųnas 
Marijampolėj, tai nutarta 
mokėt tik po 1 rub. 50 kap. 
pašalpos susirgusiam nariui 
į savaitę. Žinoma, tokia pa
šalpa darbininkų padėjimo 
nepagerinsi. O jei kas sirgs 
ilgiau, kaip 6 savaites, tai 
jau išmeta jį laukan, arba 
"varo šunų lodint."

Tai tiek tik šitam susirin
kime apie darbininkų reika
lus kalbėta. Jų algų kėli
mas, darbo dienos trumpini
mas, geresnis valgis ir darbo 
sąlygos — tai visiškai neru
pi "krikščionių" draugijai. 
Kodėl taip yra? klausia 
"Vilnis." ir ten pat atsako: 

”Dėlto, kad tai tiktai iš vardo dar 
bininkų draugija, o visa ji yra veda
ma ne darbininkų ir ne darbininkų 
reikalais rūpinasi. Pažiūrėkim, kas į 
kalbėjo, ginčijosi tame susirinkime? 
Tai vis kunigai, turtingieji ūkininkai, 
siuvėjas-meisteris, kuris pats darbi
ninkus samdosi... Darbininkų balso 
nebuvo girdėt. Ir jis nereikalingas 
tiems ponams. Žinoma, jiems ir ne
gali rupėt darbininkų padėjimas ge- 
rint. Kaip jie žiuri Į darbiųinkus. 
aiškiai pasirodė buvusiam prieš tai 
’žagrės’ susirinkime vienas už kito 
didieji ūkininkai ten šaukė apie dar
bininkų ištvirkimą, jų tinginiavi
mą, dideles algas...”

Jie nė tos draugijos nebū
tų sutverę, jei nebūtų aplin
kybių prispirti. Taigi jei 
nors kiek jie apie darbninkų 
reikalus kalba, tai daro vien 
dėlto,
”...kad pririšus darbininkus labiau 

prie žemės, kad nebėgtų jie taip Į 
Ameriką ir Į miestus, kad socijalistai 
neturėtų tarp jų tokios didelės Įtakos. 
Įtaisys, mano jie sau, lauko darbinin
kams šiokias-tokias ligos kasas, kad 
ir iš pačių darbininkų pinigų, ir nus
tos jie svetur bėgę, geresnės duonos 
jieškodami.”

Beje susirinkime "dvasiš
ki tėveliai" kalbėjo ir apie 
darbininkų švietimą. Ir ar 
žinot, kokis aprinkta drau
gijai organas? Ogi "Rygos 
Garsas!" Tas pats "Gar
sas,” kuris kursto savo skai
tytojus prieš žydus, 
redaktorius Bajoras 
šnipu. Darbininkai,
kunigus! Matot, kaip jie rū
pinasi jų reikalais.

Daktarų draugija užtepė 
"Katalikui."

Chicagos "Katalikas," tas 
pliuškių pliuškis ir didžiau- 
sis nepraustaburnis, paleido 
paskalą, buk lietuvių dakta
rų draugija susispietė apie 
"Draugą." o darė tai. sup
rantama. su tuo tikslu, kad 
juos lyg ir nužeminus, kad 
tokie mokslo vyrai o glau
džiasi prie tokio atžagarei- 
viško laikraščio, kuris nepri
pažįsta jokio mokslo, nes 
tas "griauja užgrabinį gyve
nimą ir dusios buvimą." Tą 
savo paskalą "Ka-kas" rė
mė neva tuomi. kad "Drau
ge" daktarų draugijos komi
tetas kritikavo Stankaus 
knygutę "Džiova."

Daktarai pasijuto labai į- 
žeisti, kad juos sulygino su 
"Draugu", ir dabar rašo 
"Ka-kui" paaiškinimą, kad 
kitą sykį jis savo nosies ne
kištu, kur jo neprašo. Dak
tarai nurodo, jog jie parašė 
"Draugui" tos knygutės kri
tika dėl to, kad "Draugas” 
jų to prašęs, nes pats apie 
medicinos mokslą nieko ne
suprantąs ir todėl pats bijo
jęs ja kritikuoti. Daktarai 
įbkį "D." pasielgimą pagi
ria, o i "Kataliką" parodo 
pirštu ir sako:

kurio
yra 

šekit

"Gėda... Stoka rimtumo. Teisybės 
taško pasiekti nesistengiama. Vien 
dėlei stokos rimtumo nepuriuose mu
sų laikraščių redakcijose gema ne
tvarka bei nesusipratimas ir musų 
viešuose reikaluose. Redaktorių už
duotis teisybę žarijomis į akis berti, 

' bet ne platinti nepatvirtintus gandus 
j ir kelti nesutikimus.”

Gavęs tokį skaudų mora- 
! lišką antausį, "Ka-kas” iš- 
kolioja d-rus Rutkauską ir 

irDraugelį "arogantais 
"nepilnai subrendusiais”.

Bėdinas "Ka-kas!" ” 
seka jam ir gana.

Nesi-

Iš Lietuvos siunčia Ameri
kon pašelpą.

Gandas apie Amerikos be
darbę pasiekė jau ir Lietu
vą. Vaikai pradeda šauktis 
į tėvus prašydami pinigų 
nors laivakortei nusipirkti, 
nes negali jau nė sugrįžti, 
štai kaip vienas tėvas rašo 
savo sunui:

"Brangus sūneli, duok mums žino
ti. kaip tame Amerike einasi. Pas mus 
girdėti daugybė šaukiasi iš namų pa- 
gelbos. badu miršta. Tai M—nas nu- 

■ leido savo sunui lOOr. dėl parvažia
vimo iš Amerikos. V—čių Napolius 
šaukiasi: 'Tėveli, retavok. norėčiau 
parvažiuoti namo, neturiu kuo.’ Tai 
nuleido toki laišką: parašyk, kiek tau 
reikės, tai tau atsiųsiu. Tai laukia 
atsakymo. Mums labai liūdna. Taip 
mislijame, kad ir tave tokia nelaimė 
nepatiktų. Tada nelaikąs pagelbos 
šauktis. — už čėso reikėtų ir mums 
žinoti, o mažu nedatenki kelių kapei
kų. tai rašykie greitu laiku laišką, 
kiek trūksta, tai storosiuosi kaip ga
lėdamas, kad bado nepamatytum. Ka
da eis gerai darbai, tai galėsi vėlei 
grįžt Į Ameriką.”

lininkas ir korespondentas, 
tai nėra mažiausios abejo
nės, kad ir tos koresponden
cijos išėjo iš po jo plunksnos, 
ką vienoj vietoj liudija ir jo 
inicijalai. Kitokių prirody
mų šitokiam atsitikime ne
gali būti, nes dėl tokio maž
možio aš negaliu važiuot iš 
Levvistono Chicagon, kad | 
per teismą išreikalavus pil-, 
ną korespondento vardą ir 
gavus iš jo tą šimtinę. Jei p. 
Vaitekūnui ji nereikalinga, 
patrčiau jam paaukaut 
tuos pinigus kokiam nors 
labdaringam tikslui. Man 
jų nereikia. Sokolovas.

Ginčus dėl Knox gatvės 
užbaigiam. — Red.

bet tikimasi, jog su laiku vi
skas virs geron pusėn ir visi 
bendrai veiksime darbinin
kų labui. L. S. S. 157 kuo
pa nutarė rengti kas mėnuo 
prakalbas, prelekcijas ir t.t.

Viturėlis.

męs matome, kaip žmonės senatvės,

i

Toki laišką patalpino 
"Dilgėlės." Ji rašo ukinikas 
nuo Veliuonos. Kauno gub., 
i Bridgeville, Pa.

Polemika
ir Kritika

ATSAKYMAS p. J. VAI
TIEKŪNUI.

Ginčai dėl Le\vistono 
Knox gatvės lietuvių negra
žių darbelių priėjo prie to, 
kad pradėta ne argumentais 
kalbėt, o šimtinėmis dolerių. 
Štai p. J. Vaitiekūnas "Ke
leivio" No. 15 vadina mane 
melagiu už tai, kad aš apra
šiau lietuvių gyvenimą ant 
Knox gatvės. Ne tiesa esą, 
kad dėl lietuvių peštynių ir 
riaušių anglai parduoda ant 
tos gatvės namus. Man gi 
rodos, kad tiesa. Ant Knox
gatvės yra apie 60 namų. 
Taigi gatvė neilga. Bet tri
jose vietose prikaltos kortos 
"For Sale." Kiti namai pa
vesti agentų globai ir apie 
15 namų lietuviai turi jau 
nusipirkę. Raskit tiek daug 
lietuviškų namų ant kitų ga
tvių! Tai keno gi tiesa: p. 
Vaitekūno, ar mano?

Toliaus p. V. sako, jog ne
tiesa ir tas, buk J. S. norėjęs 
papjauti savo moterį. Jis iš
klausinėjęs visų, bet niekas 
apie tokį atsitikimą negir
dėjęs ir nieko nežinąs. Žio
pliai visuomet nedaug -žino. 

: Reikėjo p. Vaitekūnui pažiu- 
!rėt į vietinį anglų dienraštį 
"The Levviston Daily Sun,” o 
tenai jis butų viską dažino- 
jęs. Prie laikraščio redak
cijos tą dieną net ant lentos 
iš lauko buvo parašyta, kad 
J. S. vaikėsi savo moterį su 
kirviu. Tai kas gi vra melą- 
gis, p. Vaitiekūne — aš ar 
tamsta?

Da toliaus p. Vaitiekūnas 
sako, buk aš meluoju, kad 
jis išvadinęs drg. Pruseiką 
"apuoku," o drg. Smelstorių 
— "sudžiuvėliu." rašydamas 
"Drauge" apie jų prakalbas. 
Vaitiekūnas siūlo man $100, 
jeigu aš prirodysiu. kad jis 

| taip rašė. Bepiga $100 siū
lyt. kuomet žinai, kad tokio 

' "Draugo" redakcija tavo 
vardo neišduos. Prie to, aš 
to laikraščio neprenumeruo
ju. todėl neturiu jo visų nu
merių ir dabar negaliu pa
sakyt, kokiuose numeriuose 
buvo tai rašyta, bet gerai at- 

i simenu, kad po viena kores- 
i pondencija buvo pasirašęs 
|J. V. (J. Vaitekūno inicija-

KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILn. 

Spaudos atgavimo apvaik- 
ščiojimas.

Geg. 10 d. čia buvo apvai- 
kščiojimas 10 metų sukaktu
vių nuo atgavimo lietuvių 

Apvaikščiojimą 
' ~ ; ir

lietuviškų dr-jų 
Susipratę tų dr- 

kiek man teko
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spaudos, 
rengė T. M. D. kuopos 
Chicagos 
Sąjunga.
jų nariai, 
patirti, norėjo pastatyt nors 
vieną pirmeivių kalbėtoją, 
bet "patriotiška" pilitika 
prie to nedaleido; jie pastatė 
savus čielus tris, kuriuos jie 
(tautininkai) vadina geriau
siais Chicagos kalbėtojais, t. 
y. d-rą Rutkauską, kun. Ke
mešį ir Balutį. Aš manau, 
kad tie "oratoriai visuome
nei yra žinomi, tai skaityto
jai patįs galės suprasti, ko
kios čia buvo prakalbos

D-ras Rutkauskas kalbėjo 
apie spaudos atgavimą, bet 
kas daugiausia už spaudą 
kovojo, tą praleido. Jis pa
sakė. kad senovėj spauda bu
vo labai suvaržyta, bet nuo 
pusės devynioliktojo šimt
mečio spauda įgijus "pilną 
laisvę."

Antras kalbėjo kun. Ke
mėšis. Jis pasakojo, kiek jie 
pasidarbavę revoliucijos me
tu (valdžiai padėjo "kramo- 
lą" naikint. Red.) dėl atga
vimo spaudos. Apie tikrus 
gi kovotojus nė vienas kal- 
tojas ne užsiminė.

Ant galo kalbėjo Balutis. 
Šitas vyrukas atsistojęs 
prieš publiką nusiskundė, 
kad pirmieji kalbėtojai išsė
mė visą "tematą,” ir jam ne
belikę ką kalbėt Taigi sa
ko, aš jums nors pasaką pa
sakysiu. Ir pradėjo drožt a- 
pie vieną misijonierių. kuris 
keliavęs per girią, o pavar
gęs atsisėdo, užtraukė tabo
kos. atsigulė ir užmigo. Tuo 
tarpu užpuolus ant jo meš
ka ir jau norėjus sudraskyt, 
bet jis turėdamas savo ran
koj tabakierką, pylė taboka 
meškai į gerklę, kad meška 
iš to "strioko" maž ne pasti
pus Tai taip buvo "aiškina
ma" istorija musų spaudos 
ir kova už ją. M. Titiškis.

CHICAGO, ILL. 
Varduvės su muštynėmis.
Gegužės 8 d. čia buvo toks 

atsitikimas. Vienas Stanis
lovas apvaikščiojo savo var
duves. Prisipirko alaus, de
gtinės, susikvietė savo para- 
pijonus ir prasidėjo gėri
mas. Pasigėrę katalikai 
tuojaus pradėjo muštis ir la
bai sumušė Stanislovą. Ne
gana to, po muštynių kai-ku- 
rie katalikai nuėjo kiton stu- 
bon ir pradėjo draskyt mie
gančias merginas. Tos per- 
sigandusios ėmė rėkti. Ant 
riksmo atbėgo iš kito kam
bario merginų brolis su šluo
ta. Pagaliaus pribuvo ir 
policija. kuri neprašytus 

i svečius išvijo laukan. Buvo 
jau 12 valanda nakties.

Tai taip gyvena žmonės, 
ką nepriklauso prie socija- 
listų, neskaito "bedieviškų" 
laikraščių ir vadina save ge
rais katalikais. Nepasirašęs.

liatas ir lietuvių be darbo.
Taigi geistina butų, kad tie gerbia musų kalbėtojus. O nebus, 
korespondentai nurodytų, — T>~~t— ------ 1------------ —
kur galima darbas gauti.

Čionai iš lietuvių nema
žai yra ir girtuoklių. Nedė- 
liomis saliunai uždaryti, už
tai nekurie lietuvių užlaiko 
slaptas smukles, už bonką a- 

i lauš imdami po 20 ir po 25c. 
Kai užsiveda nepažįstamą į 
tokius namus, ta net su 
kumščiais priverčia fundvt.

Yra čia keliatas ir gyva
našlių, kurios pabėgo nuo 
savo vyrų; apie jų gyvenimą 
kitą sykį pranešiu.

Taigi pp. korespondentam 
patarčiau geriaus dalykus 
ištirti ir teisingiau rašyti, o 

.ne vilioti žmonių į "rojų." 
Kitas paskutinius centus už
moka už kelią, o atvažiavęs 
turi badauti. Jau ne ne vie
nas atvažiavęs darbo nega
vo ir vėl pargrįžo atgal į ry

žtus. Patariu visiems, kurie 
norite važiuoti į Los An
geles, kad butumet atsargus. 
Vietoj rojaus, kad nepapul- 
tumet į pragarą.

Teisybės mylėtojas.

M ORCESTER, MASS. 
Katalikai piaustosi; šunis 

laka jų kraują.
Nedėlios naktį, 10 gegu

žės, susirinko keliatas tam- 
, siu vyrukų pas savo parapi- 
j joną po No. 2 Foyle st. ir be- 
i girtuokliaudami pradėjo 
muštis. Mušėsi netik kum
štimis, bet ir peiliais. Jonui

1 Puškiui padaryta peiliu tris 
žaizdos: dvi sprande iš už
pakalio, o viena kairėj ran
koj. Jo švarkas buvo su
pjaustytas penkiose vietose, 
bet nevisur peilis siekė kū
ną. Rankoj buvo išarta va- 

;ga 5-kių colių ilgio ir reikė- 
jo susiūti 9-niose vietose. 
Ant kaklo skylės buvo nuo
2 iki 21i colių pločio ir ši- 

[ toms užteko po 3 siūles. Tas

SCRANTON, PA.
"Laisvės" No. 20 tilpo iš 

Scrantono korespondencija, 
parašyta tūlo "p" apie Jau
nuomenės Švietimosi Būreli. 
Korespondencijoj įžeidžia
ma d-ras Šliupas ir seniau 
buvusio Scrantono Choro 
nariai visai bereikalingai.

Nors kol kas autorius mi
nėtos korespondencijos ne
sužinoti, tečiaus manoma, 
kad tai vienas iš to Būrelio 
narių ir pertai męs jo pra
šom, kad atšauktų savo ne
teisingą korespondeciją, nes; 
ištikrųjų Būrelis su taja ko- [ 
respondencija nieko bendro 
neturi.

Dėlei tos korespondenci-i - .
jos mes buvom kreipėsi i i žmogus turės jau tikrai eit 
"Laisvės" redakciją, bet ji 1 dangų, nes kentėjo dat> 
mums atsakė, kad ji gavoįgiau, negu Kristus. . 
net keturias iš Scrantono 
korespondencijas, bet nė vie
nos netalpinsianti.

Būrelio komitetas:
Pirm., K. Levertavičius, 
Rašt., J. Juozupaitis.
F. rašt. Vincas Mildažis.

LOS ANGELES, CAL. 
Bedarbė.

Daug sykių buvo rašyta 
laikraščiuose apie Los An
geles miestą ir nurodyta tik 
geresnės pusės; net rojumi 
tas miestas buvo vadinama. 
Taigi aš norėčiau parodyti, 
kaip tas rojus atrodo iš blo
gosios pusės. Nekurtose ko
respondencijose buvo pasa
kyta. kad prie prastų darbų 
čia mokama mažiausia $2.25 
į dieną, o vidutinė užmokes
tis—$15 į savaittę; darbo 
valandos daugiausia 8—9 į 
dieną, r darbas nelabai sun
ku gauti. Taigi aš įtikėjęs 
tokioms korespondencijoms 
ir atvažiavau į tą miestą.

I Bet atvažiavęs ką kitą ra
dau. Pačiame mieste oras 

'visai prastas, nes automobi
lių ir motorcyklių čionais da 
daugiau, negu kur kitur, už
tai ir oras vien tik gazolinu 
dvokia, net kvėpuoti sunku.

Apie prastus darbininkus 
nėra nė kalbos. Jų pulkai 

į stovi pas agentus be darbo; I

i

Jo broliui, E. Puškiui, per
pjauta dešinėji ranka, kuo
met Korbinskiui suskaldyta 
galva.

Įskerdynės vietą pribuvo 
seržantas Kelliher su 3 po- 

j keistais ir suėmęs razbainin- 
kus išvežė kalėjiman. Ant 
šaligatvio tiek pribėgo krau
jo, kad paskui šunis jį laižė.

Taip tai elgiasi tie musų 
broliai, ką bijosi iš tolo soci- 
jalistų laikraščio, ką semia 
savo apšvietą iš maldakny
gių ir kunigo pamokslų. J. Z.

Nuo Redakcijos: Pridėta 
iš "Worcester Telegram" iš
karpa patvirtina šitą atsiti
kimą.

I

nes darbo jiems

jeigu Bostone žmonių buvo Gegužės 31 dieną čia bus 
nedaug, tai pačių klaida, kad; L. S. S. XI rajono konferen- 

• • • • y • i • i j
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nepagarsino.

Dabar aš pasakysiu kelis 
žodžius, kas pas mus dabar
tiniame laike dedas.

Kunigas kas nedėlią kei
kia laikraščius, kad žmonės 
neskaitytų. Štai praeitą ne
dėlią plūdo "Keleivio” gegu
žinį numerį. Bet juo dau
giau keikia, juo daugiau 
žmonės skaito. Tiesa, jie 
giriasi, kad ir ant jų prakal
bų ateina žmonės. Bet pa- 

j žiūrėkime, kas ten ateina. O- 
gi tie žmoneliai, ką nieko ne
protauja; jie ateina tenai 
dėlto, kad kunigas liepia 

[jiems ateiti. Ten nematysi 
šviesesnio jaunimo, ant ku
rio remiasi visa musų atei
tis, bet suniurę seniai ir tam
sios

i

bobelės.
Worcesterio Vaikas.

CHICAGO, ILL.
Kaziuku biznis ir minios 

tamsumas.
Gegužės 10 d. apveizdos p. 

d. parapijos kaziukai sulošė 
įdomų "teatrą,” iš ko ir sve
timtaučiams buvo juokų. 
Parapijos kunigas K. suor
ganizavo į 50 savo parapijo- 
nų, paskirstė kožnam rolę, 
įdavė po skarabonką (? 
Rd.), žolių pundą ir apstatė 
per 4 blokų apie viršminėtą 
bažnyčią. Prasidėjo "šiou." 
Nė vienas praeivis nebuvo 
praleidžiamas, ar tai butų 
lietuvis, lenkas, anglas ar 
žydas — kožnam kibo į 
skverną, davė žoliuką, paro
dė Kazimiero medaliką ir 
prašė aukų šv. Kazimiero 
vienuolynui. Juodvarniai 
užpuolė ir mane, bet aš at
sisakiau aukauti. Pamatę, 
kad aš turiu prisisegęs soci- 
jalistišką ženklelį, kaziukai 
pradėjo plūsti visokiais žo
džiais ir grasinti "surešta- 
vosią.” Mat, nesenai prie 
minėtos bažnyčios buvo jie 
suareštavę du vaikinu su 
plakatais, tai mano, kad ga
lima žmogų suareštuot ir už 
tai, kad pinigų jiems neduo
da. Bėdini sutvėrimai.

šlederis.

r!

noms, J
grintelėse jau senai bado 
šmėkla viešpatauja. Bet 
musų piemeniui tas ne gal
voj. Jis sau meškerioja su 
krepšiu netik bažnyčioj, bet 
ir ant gatvės pamatęs žmo- 

lai), o po kitomis, rodos. An-, nių būrį.
drius ir da kitokiais slapy- Vietiniai socijalistai užsi- 
vardžiais. Kadangi n. Vai- briežė gan plačią veikimui 

I tekūnas yra žinomas čia kai- dirvą. Nors matosi negeis-

DETROIT, MICH.
Bedarbė. Kunigas meškerio

ja pinigus.
Užėjus ausinės (velyki

nės) laikui, musų piemenė
lis išsijuosęs darbuojasi, kad 
kuodaugiau surinkus pini
gų. Sako, ateina pavasaris, 
darbai pradės eiti gerai, už
stos geri laikai ir pinigai . „
jums bus nereikalingi... Bet bet ir su amatninkais šiais 
žmonės nelabai tam tiki. Sa- • metais blogai: kriaučiai de- 
ko. musų kunigėlis moka ža- juoja, kad visai prastai dar
dėti gerus laikus, o reikalau- bai’eina; vienas dailydė 
ja šešių dolerių. Jis nežiūri- (carpenter) man sakė, kad 
kad męs neturim už ką nei pas jų dirbtuvę kas diena 
juodos duonelės nusipirkti, desėtkai žmonių, tą amatą 
Ištikro daug tokių žmonelių, ■ žinančių, klausia darbo ir 
yra ypač su didelėms šeimy- negauna. Tas pats su kitais 

kurių pajuodusiose ; amatninkais dedasi. Taigi 
> ian eonai ha d n a§ nesuprantu, kokie amat- 

ninkai gali lengvai čia dar
bą gauti. Dabar kas link 
mokesties. Daug yra tokių 
vietų, kur vyrams mokama 
nuo $8 iki 810 i savaitę, o di
rba nuo 10 iki 12 valandų į 
diena ir tankiai prisieina da 
nedėldieniais dirbti; bet ir 
tokių darbų labai sunku

WORCESTER, MASS. 
žmonės kunigo neklauso; 

garbina šliupą.
Kada žmogus gyveni ir į 

gyvenimą pats nežiūri, tai 
rodos, taip ir yra, kaip ka» 
sako. Štai papuolė i ran
kąs "Draugas," kur žinutėj 
iš So. Bostono parašyta, kad 
Bostone socijalistai jau ny
ksta, jau ir šliupo nenori 
klausyt. Jei nebūtų užkliu
dytas d-ras Šliupas, gal aš 
bučiau ir patikėjęs, bet ka
dangi ir pas mus tuom laiku 
Šliupas kalbėjo, tai aš turiu 
pasakyti kelis žodžius.

Prieš kalbėsiant Šliupui 
kun. Jakaitis užsakė, kad 
neitų nė vienas katalikas jo 
prakalbų klausytis. Taip 
pat palaimino ir muzikan-!

DETROIT, MICH.
Fordo "rojus” virsta praga

ru.
"Ford Motor” automobi

lių dirbtuvė pereitą žiemą 
pagarsino, kad kožnam dar
bininkui mokės po $5.00 į 

dieną už 8 valandas darb^ 
liepė kožnam dirbti kuodau- 
giausia. Darbininkai dėjo 
paskutines savo spėkas, 
kad gavus tuos $5.00 ir 8 va
landų dieną. Pirmiau dirbo 
po 9 valandas ir nuo 22 iki 
40 centų mokėdavo į valan
dą. Dabar moka po $5.00 už 
8 valandas, bet vos tik 10 
procentas darbininkų gauna 
$5.00, kiti visi da mažiau 
gauna, negu pirma gavo, 
o dirbt reika sunkiau. Da
bar mašinistui reikia pada
ryti jau daugiau per 8 va
landas, negu pirma per 9 
vai. Pavyzdžiui: ant drožia
mų mašinų 4 mėnesiai atgal 
darbininkas padarydavo 10 
gabalų per 9 valandas, o da
bar jau turi padaryti 15 į 8 
valandas. Jeigu tik atsitie- 

I si nusišluostyt prakaitą, tai 
jau pribėgęs bosas klausia, 
gal nori namo eit, kad neno
ri dirbti? šitą pasidarė pa
tįs darbininkai per savo ak
lumą: lupo vienas už kitą

— i

(tus, kurie prisidėjo prie pa- smarkiau, ir dabar jau pri- 
D..t- varch’ fioL- norlorvfi noc lri_prakalbų. Bet versti tiek padaryti, nes ki

taip pavaro iš darbo.
Fordas dabar su mažiau 

darbininkų kasdiena padaro 
no 5-6 automobilius daugiau. 
Forde dirba apie 1,800 dar
bininkų ant trijų permanų 
po 8 valandas ir padaro po 
800-900 automabilių per 24 
valandas. Darbininku se
nesnių per 40 metų visai ne
priima. Kitos automobilių 
dirbtuvės senesnių per 45 
metus nepriima. w

Jeigu darbininkai nesusi-

gražinimo 
kas iš to išėjo? Ugi žmonių 
prisirinko daugiau, negu 
800. Taigi pasirodo, kad 
Worcesterije yra arti 1,000 
žmonių, kurie jau kunigėlių 
neklauso.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
žmonės Šliupą pasitiko. Ka
da Šliupas pasirodė svetai
nėje, tai žmonės per kokias 
5 minutas be sustojimo svei
kino iį rankų plojimu. Per 
visa kalba žmonės klausėsi 
atidžiai. Po prakalbų ir vėl

cija prieš piet, o po pietų te
atras ir prakalbos. Artistai 
pribus net iš Grand Rapids, 
Mich. Prasidės 2 vai. po 

pietų, Aurora salėj, 1167 
Chene st. Kalbės svečiai de
legatai.

Birželio 6 . toj pat salėj L 
S. S. 116 kuopa statys "Ker
štingą Meilę," po tam bus 
balius be svaiginančių gėri
mų. J. Ilganosis.

labai 
die- 
Ku-

BINGHAMTON, N. Y. 
Katalikų vargai.

Paskutiniuoju laiku 
susilpnėjo parapija ir 
vas žino kas su ja bus.
nigaia Remeika ir Rastutis 
besivažinėdami čionai suku
rstė vargo žmonelius būti
nai statytis bažnyčią ir mel
stis prie lietuviško dievo. Ir 
taip apkvaišinti, apiprko ga
balą lauko, užmokėdami 
$500. Nors dievas žemę su
tvėrė, bet kaip prireikia tam 
pačiams dievui pastatydinti 
namą, tai vargšai žmoneliai 
turi paskutinius nikelius ati
duoti, kad nupirkti nuo ko
kio pagono kelis sieksnius 
dirvono.

Balandžio 27 d. parsikvie
tė iš New Jersey kun. Ras- 
tutį, kad išklausytų išpažin
tį. Ėmė po $1.00 nuo kiek
vieno "griešninko," manė 
surinkti pinigų minėtai že
mei apmokėti paskirtu lai
ku. Jeigu nesurinks reika
lingos sumos, tai dings Įmo
kėti pinigai. Tai matote, į 
kokias žabangas įvedė mus 
kunigėliai! Kalti vietiniai 
socijalistai, ir šiaip protin
gesni žmonės, kad neperspė
jo tų neprotingų savo bro
lių.

Statymas namo išlengvo 
eina. Baigiama su kontrak- 
toriais suligti, tik kol kas pi
nigų stoka. Sėbrų priešas.

TAUNTON, MASS. 
Nesutikimai tarp lietuvių.
Pas mus gyvuoja L. S S. 

176 kuopa, turi 11 narių ir 
visi sutikime dirba, bet labai 
sunku kas nors nuveikti, nes 
jeigu surengia prakalbas ar 
šiaip ką naudingo darbinin
kams, tai musų kaziukai su
sėdę prie bačkučių tuštini- 
mo sako, ką mums tie cicili- 
kai gali mokyti? Sako, žiū
rėkit, jie čionai padarys nau
jus parėdkus! Ot męs, tai, 
sako, galim pasakyti, kad 
galingi, nes turim draugystę 
šv. Kazimiero ir jos konsti
tucijoj parašyta, kad visi tu
rime atlikti velykinę ir būt 
Kazimiero sąnariais. Ir tie 
vyrai pasiėmę salaveišių ke
purę vakščioja po strytus, 
eina ant mišių Į bažnyčią, o 
ant mišparo i karčiamą. Ar 
nebūtų geriau, kad visi išvie- 
no dirbtume? J. Agurkis.

CHICAGO, ILL. 
Balučiui sumušė nosj.

Einant man 33-čia gatve, 
rinkimų dienoj, mačiau ši
tokį atsitikimą. Netoli "tau
tiško banko" stovėjo su su
mušta nošia Balutis ir da 
vienas didelis "mokslo vy
ras" ir tautietis, ką pernai 
viešai valgykloj išplūdo viso
kiais žodžiais drg. Bagočių. 
Burvs detektivų ir policma- 
nų jieškojo po karčemas mu
šeikų. Kas buvo toliaus, ne
žinau- nes nuėjau su savo 
reikalais. Viktoras.

WATERBURY, CONN. 
Mirė saliunininkas.

Čia mirė vienas saliuni
ninkas, iš kurio prasidėjo vi
sas biznis. Kunigas kar- 
čemninką kad išgyrė, tai ro
dos, tas žmogus tikrai jau 
bus pas Dievą už "kukorių.” 
O pirma buvo susipykę, bet 
už pinigus galima ir sąžinę 
išverst kaip rankovę, galima 
ir savo priešą išgirt. Buvo 
pasamdytas ant šermenų i- 
talas su "katarinka.” Tas ir-

po vienatinis "Draugo" ša- tinų apsireiškimų tarp jų, gauti, šiuom laiku yra ke- žmonės visi atsistojo. Taigi pras, tai turės žudytis ant gi padarė biznį, šakočius.

>
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ATHOL, MASS. 
Smarkus kunigas.

’ Genys margas, bet musų 
kunigėlis da margesnis. Vie
ną dieną saldus, malonus, 
nors paėmęs ir apkabink; ki
tą dieną rustus, piktas, it 
garsvyčių apsivalgęs.

Nelabai senai per vieną 
savo pamokslą pagyrė "Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų” pa- 
šelpinę draugiją ir patarė vi
siems rašyties. Nepraslin
ko mėnuo, jau kitaip virto. 
10 d. gegužės per pamokslą 
išvadino minėtą draugiją 
"bedieviška” ir prisakė vi
siems katalikams atsitrauk
ti. ”Trįs keturi bedieviai 
priklauso prie tos draugi
jos," aimanavo kunigėlis, "o 
visi katalikai jųjų plaušo.” 
Tikras juokdarys musų tė
velis. Nors jau tylėtų jeigu 
taip yra; užgirs "Šakė” to
kias "navinas," ir išjuoks 
kunigą su katalikais. Pusan
tro šimto katalkų klauso tri
jų socijalistų. Argi ne juo
kinga?

Per tą patį pamokslą aps
kelbė kryžiaus karę prieš 
bedievius. Užgynė "cicili- 
kus” sveikinti, ranką jiems 
paduoti ir kalbėti su jais. 
Bet tas nieko negelbsti. Kaip 
tik tėvelis kokią nedėlią pa- 
burnoja prieš debievius ir 
prieš laikraščius, žiūrėk, ka
talikus taip ir tyko, kad kur 
nors sugriebus tą prakeiktą 
popierėli ir negaili užmokėti 
už jį net "nikelį.” "Jau jei 
klebonas keikia, tai būtinai 
yra kas nors gero tame laik- 
raštij” girdėjau nekuriuos 

sakant.
Blogai musų tėveliams. 

Prakeikė dar amžinai musų 
geradėjas ir "L. Jaun. Ra
teli.” Tris sykius griausmin
gu balsu sviedė savo iškei- 
kimą. Sakė neduosiąs išriši
mo. Baisu ir pamanyti!

Musų kunigėliai savo kei
ksmais bedievių ir bedieviš
kų laikraščių baisiai greitai 
praplatina tarp darbininkų: 
susipratimą, už tai jiems bu-: 
tinai turime tarti širdingą 
ačiū. Davatka.

4. Kad nuolat buvo ren
giamos prakalbos ir kalbėto
jai socijalistai visados ragi
no žmones statyti savo na
mą.

5. Kad tūli tautiečiai varė 
agitaciją idant statyti Na
mas be jokio kontraktoriaus, 
nes žinojo, kad be kontrak- 
toraus negalės gaut iš ban- 
kos pinigų ir tokiuo budu ti
kėjosi paimti namą Į privati- 
škas rankas, nes pas juos y- 
ra ir pinigų visuomenės ap
gavimui Ir kad tuo tikslu 
jie buvo suderėję namą sta
tyti už $22,000, nes žinojo, 
kad iš bankos negalės tiek 
gauti, bet keli protingesni 
darbininkai pasipriešino to
kiems jų pienams ir suardė 
juos numušdami namo kai
ną ant $19,000, už ką tie tau
tiečiai nesidrovėjo net vagi
mis išvadinti socijalistus. 
(Mat kaip vogto pavogė iš 
jų rankų namą ir pavedė jį 
visuomenei.)

6. Kad socijalistai pirmu
tiniai namą sumanė, tai ne
užginčijamas faktas.

Taigi ta korespondencija 
'baisiai nepatiko musų tau
tiečiams ir jie pradėjo dabar 
ant socijalistų užpuldinėti. 
Jie paleido jau 4 šuvius, bet 

[vis nepataiko. Balandžio 2 
dieną Lietuvių Piliečių Dr- 

i gvstės mėnesniam susirinki
me jie paleido pirmą šūvi Į 
A. Vaitkų už parašymą tos 

j korespondencijos. Išvadino Į jį "skriaudiku,” "plėšiku” ir 
i t.t. Antram susirinkime, ba
landžio 5 d., paleido antrą 
šūvį. Visų draugijų atsto
vų susirinkime trečią šūvį 
paleido. Lietuvių Liaudies 
Namo susirinkime jie pada- 

įvė skundą ant A. Vaitkaus 
už parašymą tos korespon- 

; denciios. Tada Vaitkus pa
reikalavo. kad raštininkas 

j perskaitytų tą koresponden
ciją. Kada perskaitė ir pa
sirodė. jog parašyta tiesa, 
vienas patrijotas lyg sumi- 

I šes pradėjo šitaip kalbėti: j 
Į ”Aš esu socijalistas ir męs 
visi esam socijalistais. Bet 

į lietuviai socijalistai yra vi-Į 
si paleistuviai.” Publika nu
sijuokė ir paliko skundą be 
pasekmės. Bet to negana. 
Tie vyrukai ir toliaus nori 
drumsti vandeni ir kelti vi
suomenėj nesutkimus. Štai 
vienam savo laikraštukij 
jie bando šmeižti A. Vaitkų, 
buk tas nenorėjęs išduoti at
skaitos. Jeigu taip ir butų 
buvę, tai ką gi tas turi bend
ro su Liaudies Namu? Bet 
gi taip visai nebuvo. Buvo' 
tik šitoks atsitikimas: strei- ‘ 
kui baigianties, atėjo pas ka- i 

' sierių A. Vaitkų keliatas ne- Į 
žinomų vyrukų ir pareikala

yra žinoma, tai ^Keleivis” su H. Hazlett norėjo areštuoti 
. Šie irgi pasveikino 

revolverio ir patįs
</ *

Montellos įdomesnėmis ko- du vyru, 
respondencijomis randasi šuviu iššuviu iš 
fabrikantų organizacijose, o pasislėpė, 
pereitų metų apie W. W. 
Cross Co. streiką "Keleivio” 
korespondencijos buvo ats
paustos net ir vietinių ang
lų laikraščiuose. Ar ne to
kie tiktai ponai, kaip ”Vė
žio” korespondentai, tais 
darbeliais užsiima.

Pagyvensim, pamatysim.
A. Vaitkus.

čia nesigerina.Darbai
Miestas pilnas bedarbių. Net 
šaligatviu negalima pereit. 
Anądien penki vyrai važia
vo tavortrukiu į Spokeną 
darbo jieškot. Nuvažiavo 
lig Maple Vąlley ir geležin
kelio darbininkai juos nus
tūmė nuo bėgančio trauki
nio. Žinoma, visiems buvo 
ne piragai, o vienam ir vi
sai blogai. Papuolė po ra
tais, tai nupiovė koją ir ran
ką, iš ko nelaimingasis tuoj 
ir mirė. Policija suraštavo- 
jo visus trūkio darbininkus 
ir tuos, kurie liko nustumti. 
Tie turės būt už liudininkus. 
Gegužės 13 bus teismas, gal 
kiek ir nubaus kompanijos 
žmogžudžius. O juk tai u- 
nijistai! Tai, koks "federei- 
šių” solidariškumas.

John Griggs.

NAUGATUCK, CONN. 
Kapitalistai atima iš socija
listų miesto administraciją.

Šio miestelio rinkimai at
sibuvo 4 d. gegužės. Repub- 
likonų partija laimėjo visus 
miesto urėdus, antra parti
ja buvo demokratai, trečia 
socijalistai: H. B. Tuttle, re- 
publikonų kandidatas ant 
miesto gaspadoriaus, gavo 
751 balsą, J. W. Reynold, de
mokratas, 654 b.; A. B. 
Cross, sočijalistas, 533 bal
sus.

Atsižvelgus Į pereitus du 
metu, kada soiijalistų par
tija vis laimėdavo, sumušda- 
ma susivienijusias republi- 
konų ir demokratų partijas, 
šitie rinkimai buvo dideliu 
smugiu socijalistams. Šį
met kapitalistų partijos ėjo 
skyrium, ir tai socijalistai 
neatsilaikė. Kapitalistai ma
tė tatai iškalno ir todėl šį
met jie išvien jau nėjo. Ko
dėl gi šįmet socijalistų parti
ja čia taip nusilpnėjo? ”Ke- 

pasakyta, muzika užgriežė darbininkų 
dėlko darbininkai nebuvo maršą. Sustojo Į eilę daug

V.

CHERRY, ILL. 
Iškilmingas 1 gegužės ap- 

vaikščiojimas.
Gegužės 1 d. buvo iškil

mingas apvaikščiojimas 
trptautiškos darbininkų 
šventės. Musų miestelio so
cijalistai sukvietė visus apie- 
linkių socijalistus, kad pa
rengus didelę demonstraci
ją. Taip ir buvo. Numar- 
šavom ant stoties pasitikti 
draugų. Prieš trūkiui atei
siant iškelta 3 raudonos vė
liavos. Trūkiui sustojus

užganėdinti iš Crosso gaspa- 
dorvstės. nes jis ėjo priešais 
darbininkų klesos reikalus, 
ignoravo visus socijalistų 
kuopų nutarimus, elgėsi sau- 
vališkai, pataikavo viduri
nei klesai, augštai kėlė savo 
ypata ir t.t.

Taigi Naugatucko darbi
ninkai, pasipiktinę Crosso 
politika, balsavo už kitas 
partijas. Dabar socijalistai 
sako, kad ateitij biznierių 
negalima statvti Į urėdus. 
Turi būt darbininkas.

J. A. šunskis.
TROY, N. Y. 
Prakalbos.

Gegužės 8 d. Įvyko XIII 
rajono surengto maršruto 
prakalbos. Kalbėjo drg. J. 
Perkūnas; aiškino, kaip ka
pitalistai užgriebia visą dar
bininkų triūsą, kaip trustai 
išnaudoja vsuomenę ir ra
gino visus darbininkus vie- 
nyties. Iš publikos buvo ke
liatas klausimų apie socijali- 
zmo surėdymą, kuriuos kal
bėtojas plačiai aiškino. Drg. 
J. Perkūnas klausė publikos 
per kelis sykius, dėl ko pe kad jjerns i§duot surink 
priešingi socnalzmui, bet ne 
vienas nepaaiškino , dėl ko
kiu priežasčių.

Paskui kalbėjo anglas so
či jalistas (pavardės nepa
menu). aiškiai nurodė šios 
šalies betvarke, kapitalistų 
plėšimą ir darbininkų aklu
mą, kurie nemato savo prie
šų. Išsivystęs orangutanas.

Iš proto eina musų kunf- 
gužiai. Nori uždraust žmo
nėms skaityt laikraščius. 
Jiems geriau tiktų būt Rusi
jos žandarais, ne žmonių 
mokytojais.

A. Dambrauskas.
NEW BRITAIN, CONN. 
čia augusios lietuvaitės.
Kada socijalistai parengia 

prakalbas arba šiaip ką nors 
pamokinančio, tai čia augu
sių lietuvaičių tenai nepa
matysi; jei kas parengia šo
kius ar balių, tai jos ten pir
mutinės: gumą kramto, dau
žosi, šoka tango, tą šlykš- 
čausĮ šokį, ir abelnai elgiasi 
taip, kaip rimta ir dora mer- 
gna niekad nedrįs pasielgt.

Viena tokių gatvinių pas
tumdėlių dabar tapo ir iš 
darbo išvaryta, nes pavogė 
kitos merginos algą.

Motinos, žiūrėkit, Į ką au
ga jūsų dukterįs! Suvaldy- 
kit, pakol laikas, nes kitaip 
iš jų bus bomai. Berželis.
SPRING VALLEY, ILL. 

Prakalbos. — Darbai.
Gegužės 1 d. vietinė L. L. 

5n’k23 kuopa surengė prakal
btu. Kalbėjo drg. K. Gugis 
is Chicagos, III. Prakalbos 
pavyko. Žmonių susirinko 
pusėtinas būrelis. Drg. Gu
gis kalbėjo gerai. Ir po pra
kalbų gerai ir aiškiai klau
simus rišo. Publika užsi
laikė gana ramiai.

Elzbieta ir Ona Surviliu- 
tės padeklamavo. Mergaitės 
nors gana jaunos, bet daly
vauja veik visuose mus pa
rengtuose susirinkimuose. 
Kitų čionai merginų nėra, 
kurios puoštų mus prakal
bas savo deklamacijomis.

Angliakasyklos šiuo kart 
dirba kožną dieną, po 6 va
landas, tik darbininkai susi
rūpinę ,kad kompanijos ne
daro kontrakto su unija ir 
ikišiol dirbama be kontrak
to. šilakojo Kvietkas.

RAYMOND, WASH.
Pirmas koncertas ir balius.
Lietuvių socijalistų 183- 

čia kuopa surengė čia pir- 
i mą koncertą ir balių. Drau
go Urbono vedamas choras 
gražiai padainavo, Česunie- 
nė pasakė monologą ”Ant 
vienos galvos” arba ”Užka- 
binskienė” — išėjo nekaip, 
perlėtai kalbėjo ir apie vidu
rį susimaišė. Toliaus drg. 
Urbonas pasakė prakalbą a- 
pie darbininkų padėjimą, 
kas jam nusisekė gerai. Ant 
galo buvo šokiai ir lakiojanti 
krasa su dovanomis.

Barzdila.
ZANESVILLE, Ohio. 
Smuklėj išmušė akį.

Pribuvęs iš Peterburgo 
tūlas ”sportelis” čia darbo 
jieškoti pridarė lietuviams 
tiek sarmatos, kad sarmata 
ir pasakyti, ir paskui prasi
šalino. Begerdamas smuk-, 
lėj susivaidijo su savo drau
gu ir nieko nelaukdamas ki
rto jam stiklu Į veidą, išmuš- 
damas akį. Smuklės savi
ninkas nepaisydamas keno 
kaltė, padavė visai nekaltą 
žmogų policijai ir tas dabar 
kenča. Tai pamokinimas, 
kad po smukles nereikia vai
kščiot. Pribuvėlis.

I

į

10 gegužės. Buvo prakalbos, 
dainos ir deklamacijos. Dai
navo latvių socijalistų cho
ras iš Newarko. Apie gegu- 

’ žinę šventę kalbėjo drg. Ju
kelis. Buvo dovanai dalina
ma "Kovos” gegužinis nu
meris. Žmonių buvo ne
daug. Dailės mylėtoja.

SPRINGFIELD, ILL. 
Gegužinė šventė.

Gegužės 3 d. lietuvių soci- 
jalsitų kuopa buvo parengus 
vakarą 1-mos gegužės šven
tės paminėjimui. Buvo dai
nos, monologai, dialogai ir 
deklamacijos. Apie geguži
nę šventę kalbėjo drgg. Ka- 
čergis ir Brokevičius. Antru 
atveju Kačergis kalbėjo a- 
pie moterų klausimą. Aukų 
lėšoms padengti sumesta 
$5.85. švendras.

MAHANOY CITY, PA. 
žmonės atmetė kunigo pi> 

kvietimą.
Gegužės 5 ir 6 teko viešė

ti man šitam miestelije ir pa- 
tėmyti svetainėje iškabintus 
kunigo pakvietimus, kuriuo
se kviečiama visas draugijas 
dalyvaut pašventinime kam
pinio akmens. Bet Mahano- 
vaus žmonės nesutiko po dul 
kės vaikščiot ir vienbalsiai 
atsisakė dalyvauti. Mat, 
jiems jau įkirėjo tąsynės su 
vyskupu po teismus.

Senas Sipgelis.

reikia kiekvienam žmogui 
savo sveikata rūpintis.

Viena parodos dalis paski
rta Vilniaus miestui. Rodo
ma ten, kokius vilniečiai turi 
gyvenamuosius butus, ką 
laimės Įgiję miesto kanaliza
ciją, iš kokių chemiškų dalių 
susideda Vilniaus vanduo, 
kokį pieną gaunam Vilniuj 
pirkt, kiek vilniečių miršta 
džiova, kaip galima dezin
fekciją daryti, kaip išrodo 
Vilniaus labdarių Įstaigos ir 

i t.t. ir t.t.
Parodoje bus nuolat žino

vai, kurie kiekvienam viską 
aiškins, šeštadieniais ir se
kmadieniais už Įėjimą Į pa
rodą nereikia nieko mokėti, 
kitomis dienomis 10 kap.

Tramvajų išpirkimas.
Prieš Velykas buvo iš Ma

skvos atvykę Tramvajų lai
kančios draugijos valdybos 
Įgaliotiniai tarties su Vil
niaus miesto valdyba dėl da
bartinių tramvajų išpirki
mo. Sutartis yra tokia, kad 
Maskvos Tramvajų draugi
ja turinti teisę dar 13 metų 
savo tramvajus Vilniuje lai
kyti. Tos draugijos Įgalioti
niai pastatė todėlei miesto 
valdybai tokias išpirkimo 
sąlygas, kokių priimti nega
lima buvo. Jie išrodė kny
gose, kad dabartiniai tram
vajai duoda 16 tukst. rub. 
gryno pelno kasmet ir parei
kalavo tokio atlyginimo iš 
miesto valdybos.

Jei Maskvos Tramvajų 
draugija savo reikalavimuo
se nenusileis, miesto valdy
ba bus priversta nebent gre
ta senųjų naujus elektros 
tramvajus vesti ir seniems 
arklių traukiamiems konku
renciją daryti.
Kaune taisoma kanalizacija.

Kanalizacijos reikalu mie
sto durna prašė leidimo už
traukti paskolą. Kovo 27 d. 
šių metų vidurinių reikalų 
ministerija pranešė, kad ji 
leidžianti užtraukti 99,400 
rub. paskolos. Už tuos pini
gus bus atliekami ruošia
mieji darbai. Jei paskola bu
sianti užtraukta trumpam 

i laikui, tai miestas turėsiąs 
būtinai ją išmokėti per pen
kis metus, mokant po 6%. 
Jeigu gi pinigai bus skolina
mi obligacijų leidimu, tai 
pirm paskirtojo laiko visos 
obligacijos turėsiančios būti 
išimtos tiražu.

I
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CLEVELAND, OHIO. 
Biblija koteliuose ir saliu- 

nuose.
Biblijos karžygių vadovas 

Gedeonas nori paskleisti 
viešbučiuose ir didesniuose 
saliunuose ant žiemos 2,363 
biblijas. Tas gana praktiš
kai. Tokiems raštams baž
nyčiose ir saliunuos yra tin
kamiausia vieta, nes blaivu 
protu žmogus tokiais daly
kais neužsiima. V. J.

I

darbinikų ir numaršavo ga
tvėmis. Demontsracja sus
tojo prie teatro svetainės, 
kur prasidėjo prakalbos ant 
gatvės. Kalbėjo lietuviškai, 
itališkai ir angliškai. Per
traukose muzika griežė 
marselietę. 8 valandą vaka
re minia susirinko i svetai
nę, kur išnešta rezoliucija 
prieš karę su Meksika ir Co- 
lorados darbininkų kankini
mą. Rezoliucija pasiųsta Į 
Washingtoną. Potam buvo 
šokiai. Dar turiu priminti, 
kad 21 balandžio buvo mes- 

ito rinkimai. Ardelmanai vi
si išrinkti iš socijalistų.

A. Stonis.

LEVVISTON, ME. 
Teatras.

Gegužės 9 d. Lietuvos "vy
čiai” statė scenoj 3-jų aktų 
vazdelį ”ant Bedugnės kra
što.” Išėjo nekaip. Vaite
kūnas netiek žydavo, kiek 

dzukavo. Kiti aktoriai net 
ir rolių nemokėjo. Geriau
sia iš visų lošė Baneckis ir A. 
Gendrotaitė. Buvo daug de
klamacijų, bet labai prastai 
atliktos. Suvalskis.

GILLESPIE, ILL. 
Pataisymas.

"Keleivio” No. 19-tam tū
las Siratos Vaikas prirašė 
nebūtų dalykų apie sustoji
mą čia anglies kasyklų. Gir
di, atėjo iš Livingstono mai- 
nieriai, pradėjo šaudyt ir 
liepė pertraukti darbą. Nie
ko panašaus nebuvo. Balan
džio 20 d. išsikėlus darbinin- 

Į kams vakare ant viršaus at- 
: sibuvo mitingas prie šafto 
į No. 3 ir nutarta neit dirbt, 
! nakol kompanija nepasira- 
i šys po sutarčia. Stabdyti gi 
į niekas nestabdė. Korespon- 
i dentams patartina rašyt tei
sybę. nes kiti laikraščius už 
tai kaltina. O redakcijoms 

- ......v. Patartina korespondencijų 
išduoti visuomenei- atskaitą 
ir čia tautiečiams butų bu
vus gera proga išvaginti so
cijalistus. Bet A. Vaitkus 
parodė tiems ponams duris 
ir pasakė: eikit, iš kur atė
jot. Paskui kasierius parei- 
ikalavo iš visuomenės, kad 
paskirtų komisiją atskaitai

tų pinigų bilas, ats
kaitas ir knygas. Matyt, 
į norėta tokiu budu kasierių 
įklampyt. Atidavus visus 
dokumentus, nebūtų galima

MONTELLO, MASS. 
Liaudies Namo dėlei.

Gal skaitytojai atsimena r____ _______
"Keleivio” No. 2-me šių me- priimti. Visuomenė taip ir 
tų korespondenciją ”Iš kur padarė. Paskyrė 3 vpatas, 
kilo Letuvių Liaudies Na- 2 iš streikieriu. Išdaviau pil- 
mas?" m '
šitie faktai:

1. Lietuviai čia, kaip

Dabar toks Siratos Vaikas 
prirašė nebūtų dalykų ir 
vietiniai žmonės nežino, kas 
čia kaltas. Aš norėčiau pa
simatyt su juo ypatiškai ir 
paklausti, iš kur jis gavo to
kių žinių. A. L. Rimkus.

Ten buvo nurodyta ną atskaitą, kuri buvo pa-
Į skelbta ir tuose laikraščiuo- 

ir se, per kuriuos aukos ėjo. O 
kitur, pirmiausia ^pasistatė dabar tie šmeižkai meluoja, 

buk A. Vaitkus ir šiandien 
da nenori išduot kvitų ir 
knvgu. Žinoma, kad kam ne-:— _ _

bažnyčią ir per 13 metų su 
vršum vedė kovą su kuni
gais.

2. Kada kunigą prašalin- priklauso, Vaitkus tam ne- 
davo, tai neturėdami ką davė ir neduos, 
veikti griebdavosi paslaptas 
karčiamas naikinti, skųsda- 
mi jas polcijai, o kad ši nie
ko nedarydavo, tai susitar
davo ir teidavo gerti, many
dami. kad išgers visą alų ir 
tokiuo budu apvalys mieste
li-

3. Kad kunigas suorgani
zavo dvi draugvsti, moterų O keno tai darbas, 
ir vvrų, idant organizuotom tautiečių ir klerikalų? Jie 
pajiegomis stabdyti liaudies’ nuneša visas žinias tu ponų 
namo pradėtą darbą.

Šmeižimų 
Vaitkus nenusigąs. Teis-* 
mas juos sugriaus.

Tarpe montelliečių jau at
sirado ir tokių, ką viską pra
neša fabrikantų organizaci- 

I ioms apie veiklesnius socija- 
jlistus, kuriuos tuojaus iš 
darbo prašalina. Jau apie 
tris tokie atsitikimai buvo, 

iei ne

SEATTLE, WASH. 
Darbininkų judėjimas.

I. W. W. su socijalistais 
surengė milžinišką protesto 
mitingą prieš Colorados 
skerdynes. Dalyvavo tūks
tančiai žmonių. Kalbėjo 
daug žymių kalbėtojų iš I. 
W. W. ir socijalistų partijos. 
I. W. W. nusiuntė delegatus 
pas A. F. of L. ir pas Michi- 
gano I. W. W., bet šie atsisa
kė davlvauti. nematą reika
lo. ir nenori su "anarchistais 
triukšmo kelti," jie esą "ra
mus piliečiai.” Tai tau ir 
darbininkų organizaciios!

Dvi savaiti atgal plėšikai 
čia neršovė policmanui W. 
H. Farlev žandą; sukoman
davo : "Rankas augštvn,” 
tas nepaklausė, tai plėšikas 
šovė ir pabėgo.

Ana dien vėl buvo panašus . 
organizacijoms. Kiek man atsitikimas. Policmonas H.

LIVINGSTON, ILL. 
Angliakasiai nedirba. Gegu
žinė šventė. Akmens pašven- 

. tinimas.
Čia yra tik viena anglies 

kasykla, bet ir šita nedirba. 
Angliakasiai laukia, kol 
kontraktą su kompanija pa
darys. Bal. 26 d. buvo atsi
lankęs viens angliakasių ap
skričio viršininkų ir ragino 
eit darban, bet darbininkai 
nesutiko dirbt, kol nebus už
tvirtinta sutartis.

Gegužės 1 d. vokiečių ir 
slavų socijalistai buvo su
rengę iškilmingą apvaikš
čiojimą tarptautinės darbi
ninkų šventės. Lietuviai są- 
jungiečiai ir nesąjungiečiai 
taipgi skaitlingai dalyvavo.

Gegužės 3 d. buvo pašven
tinimas kampinio akmens 
katalikų bažnyčios, kuri sta
toma iš naujo, nes pirma 
baigiama statyt sudegė. Per 
pašventinimo parodą žmo
neliai vaikščiojo pėsti ir gė
rė dulkes, kurias "Dievo tar
nai” automobiliais besivaži- 
nėdami debesiais kėlė.

Vietinis.

I
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NORTHAMPTON, MASS. 
Draudžia laikraščius skai

tyt.
Šiomis dienomis atvažia

vo čionai iš Worcesterio 
"dvasiškas” piemuo neva ap
valyti žmones iš nuodėmių 
ir. žinoma, prisirinkti pini
gų. Vienos moteries užklau
sė, ar kas nedėldienis 'ina 
bažnyčion. Sako, kad ne. 
O ką, sako, veiki. Mote
ris atsakė, jog skaito laik
raščius, "Keleivi.” "Laisvę.” 
Kunigas kad šoks, kad su
riks: "Išsižadėk, ba spavie- 

.dnin neoriimsiu.” 
teris kaip skaitė, 
skaito.

CAMBRIDGE, MASS. 
Jaunuomenei pastaba.

Teko kelis kartus patėmy- 
ti, kad kur tik stovi ant kam
po keliatas jaunų vyrukų, 
tai merginos negali praeit 
neužgautos: vienas švilpia, 
kitas kosi, trečias žodžiu už
gauna. Iš šalies žiūrint, iš
rodo labai negražu. Susi
pratę ir apsišvietę vaikinai 
to nėkuomet nedaro: tuomi 
užsiima tik gatviniai "spor
tai," kurie mano. kad jie 
"mandrųs” vyrai ir daug 
išmano. Vyručiai, tas labai 
nepadoru. K. .Tąsąs.

HARRISON. N. J.
Bet mo- Gegužinės anvaikščiojimas. 

taip ir L. S. S. 161 kuona apvaik
ščiojo gegužinę šventę net 
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IŠ LIETUVOS.
KOVOS SU DŽIOVA PA

RODA.
Balandžio 23 d. pirmą va

landą atsidarė Vilniuje Ko- 
1 vos su džiova paroda, suruo- 
; šta kovos su džiova dr-jos 
Vilniaus skyriaus. Šios pa
rodos tikslas — pamokyti 
kuoplačiausios žmonių mi
nios, kas tai yra džiova ir 

'kaip reikalinga su ta baisia 
liga kovoti. Bus rodoma 

' daugybė piešinių, lentų, ro- 
dančų džiovos bakciliaus iš- 

: vaizdą, jo augimą, keliai ku
rias jis platinasi ir Įsiskver
bia Į žmogaus kūną. Bus ro
doma, kas tai yra skrepliai, 
kaip džiova labiau dulkėmis 
užkrečiama ir kaip ji žmo
gaus Įvairiausias kūne dalis 
naikina. Toliaus piešiama 
kiek Įvairiose šalyse, o ypač 
Europos miestuose, miršta 
džiova žmonių; kiek miršta 

, Įvairių luomų, Įvairių užsiė
mimų, Įvairiuose butuose 
gyvenančių žmonių. Kaip 
degtinė ruošia dirvą džiovai. 
Kiek miršta džiova mokslei
vių mokyklose; kareivių ka- 
riumenėie, laivynuose, kali
nių kalėjimuose ir t.t. Ką da
ryti, kad džiova neužsikrė- 
tus. Kaip gydvties sergan
tiems džiova. Kaip visuo
menė ir valstybė turi padėti 
kovoti su džiova. Tokios ko
vos vaisiai apsireiškė Vaka
rų Europoje, pradėjus kovą 
su džiova, dabar ten daug 
mažiau gyventojų džiova 
miršta kaip ten, kur dar to
kia kova nepradėta. Kaip1

Telefonas.
Kauno telefono kaikurios 

vielos guli labai žemai, kad 
praeivis gali labai lengvai 
pasiekti jas ranka, kitą pa
liesti. Ačiū tam, norint su
sikalbėti labai dažnai atsi
tinka nesusipratimų: tai su
jungia visai su kitu nume
riu, tai bekalbant pertraukia 
sujungimą. Todėl kai-kurie 
žmonės turi ir piniginiai nu
kentėti. Šie žmonės skun
džia telefoninę stotį, kad 
jiems atlygintų nuostolius. 
Kiek yra žinoma tokių skun
dų nuostolių atlyginimui su
sidarė net apie 10,000 rub.
Nubaudė "Vilties" redakto

rių.
Vilniaus gubernatorius 

nubaudė "Vilties" redakto
rių Dovydaitį 100 rub. arba 
mėnesiu kalėjimo už platini
mą keliančių neramumą vi
suomenėj žinių. Buvo tai ži
nia apie Anastaziją Pličkai- 
čikę, kurią, kaip musų buvo 
rašyta ” Liet. Žin." No. 70, 
Kauno gubernatorius buvo 
iš "Vilties” pareikalavęs, 
kad atšauktų.

Dvarninkai traukia darbi
ninkų iš Lenkijos.

Į daugelį didžiausiųjų 
Kauno gub. dvarponių Meiš- 
tavičiaus, Komaro. Platro 
ir kitų dvarus kviečiami len
kai darbininkai. Juos sam
do Lenkijoje, Voliniaus ir 
Cholmo gub. ir tik vasaros 
mėnesiams. Kaip kalbama, 
tiems darbininkams mokėsią 
daug brangiau, negu vietos 
darbininkams.

1



— Tegul bus pagarbin

Į
krašte Rusijos

tokių atsitikimų

— Ar jau pabaigei? gimtiname I
— Jes. ; žydai troško tokio gyveni-
— Tėve, tu čia suvėlei vis- mo, kuriame butų laikomi už

ką į krūvą: krikštą, šventą žmones lygius su kitais, kur j 
Jurgį su žirgu, Chicagos; negalimi "pogromai,” L________________________ ,
Jurgių protestą ir ant galo: fanatiški užsipuolimai, jei'laisvė, nei turtas be pride- 
socijalistus. Visi šitie da- kada ir įvyktų, būt nagrinė- rančios bylos teisme.” Gi 
lykai neturi tarp savęs nie- jami bešališkame teisme. Ir n»n‘dė5Va« aiškiai
ko bendro. Tu nori žinot tik jie metė savo gimtinę, ir tu- 
vieną dalyką: kaip žmogus 
be krikšto gali žinot savo 
vardą, ar netaip, tėve?

— Jes, vaike.
— Taigi apie tai męs ir 

kalbėsim. Tu žinai, tėve, 
kad vardą žmogui paskiria 
ne krikštas, bet tėvai. Prie 
krikšto tik užrašoma, kad 
gimęs tada ir tada kūdikis, 
iš tokių ir tokių tėvų, pava
dintas, sakysime, Jurgis.

— Olrait, vaike! Varyk 
toliaus.

— Bet Amerikoj tokį gi
mimų surašą veda ne bažny
čia, o svietiškoji valdžia. 
Prie gimimo čia paprastai 
esti daktaras. Jis ir prane
ša valdžiai, kad gimęs kūdi
kis pavadintas Jurgiu.

— O jeigu jis nepraneš?
— Jis turi pranešti, nes 

valdžia to būtinai reikalfti- 
ja. Kitaip jį gali nubaufe.

— Palauk, vaike! O kaip 
bus, jei kūdikis gims be dak
taro?

— Tuomet tėvai gali pra
nešti miesto raštininkui apie 
atsiradimą kūdikio ir pasa
kyt, kokį skiria jam vardą. 
Kaip matai, kunigas čia vi
sai nereikalingas ir musų 
lietuviai visai be reikalo mo
ka jam po $5.00. Ar dabar 
bus jau aišku?

— Jau suprantu, vaike. 
Aš nesitikėjau, kad tu, toks 
mažas, taip daug žinotum. 
Ačiū, kad taip gražiai man 
paaiškinai, ir gudbai, vaike, 
ba aš jau važiuoju Chicagon 
švento Kazimiero seseris ap
lankyt.

— Kaip tai. ar visai išva
žiuoji?

— Nežinau, vaike; jei 
kaip, tai gal ir pasiliksiu te
nai. Jei nesugrįžšiu, tai at
rašyk man gromatą. kaip 

i tau einasi. Tik neužmiršk, 
vaike. Dievo, neklausyk so- 
cijalistų... Na. gud bai! Te
gul bus pagarbintas...

— Laimingos kelionės, tė
ve.

Reikia atminti, kad penk- L'zU; a ni a
tasai pridėčkas prie Suvie-ACll ctpiC
nytų Valstijų Konstitucijos 
sako, kad „nei vienai ypatai 

kur neturi būt atimta gyvastis,
celę.

vandenij), kiti darodinėja, 
jog ypatingos medegos, bū
damos skystomis, palaiko 
savo formą ir nesimaišo su 
vandeniu. Pas skaitytoją 
kįla klausimas, kaip cyto- 
pliazma galėtų pasileisti į 
vandenį. Juk turi būti ko
kia nors oda ar siena ant ce
lės viršaus, apsaugot ją nuo 
daugelio neparankumų? 
Taip, pas daugelį celių, tve
riančių musų kūną ir gyve
nančių atskirai, męs randa
me tą ”odą” arba plėvę, kuri 
apgaubia visą cytopliazmą. 
Tai yra celės trečioji dalis. 
Vienok daugelis celių, pav. 
ameba, neturi tos plėvės, bet 
atlaiko spaudimą ir nesusi
maišo su vandeniu. Kitos 
gi celės netenka ir savo 
branduolio, pav., musų odos 
celės. Jos tuomet negali 
veistis ir jei męs labai nusi
deginame, įsipiauname ar 
kitaip netenkame odos, toje 
vietoj neatsiras odos celės, 
bet jungiančioji mėsa, kuri 
neapsaugos mus nė nuo šal
čio, nė nuo kitų negerumų. 
Užtenka netekt didelės odos 
dalies, kad žmogus mirtų, 
nes odos celės neturi bran
duolio ir negali pagimdyt ki
tų celių. Apie celių veisimo- 
si procesą gal kada toliau 
prisieis kalbėt.

Nėra perdaug didelio 
skirtumo, ar celė gyvena 
viena, kaipo individualas, ar 
ji tveria dalį didelio organi
zmo 
tas ypatybes ir atlieka žino
mą darbą; visur ji kovoja už 
savo gyvybės palaikymą.

Kada męs manome apie 
žmogų, augmenį ar kitą ko- 
<į gyvą daiktą, visuomet tu
rime atsimint, jog jis yra su- 
budavotas iš nuoga akimi 
nematomų celių. Kada męs 
mąstome, smaginamės, ser
game, augame ar kas kitas 
su mumis darosi — yra tai 
veikimas musų atskirų ce- 
ių. Dar ne taip seni laikai, 
tada daktarai nieko apie ce- 

' es nesimokino — tokiuo bu- 
du ir apie ligas jie beveik 
nieko nesuprato. Atradi
mas, jog visi irganizmai yra 
iš celių, padarė milžiniškas 
permainas medicinoj, evo
liucijos moksle ir netoli vi
suose gamtiškuose moksluo-

A. Montvidas, 
Medicinos studentas.

Celė yra pamatas visų gy
vų daiktų mokslui. Iš to ga
lite suprast, kaip platus tu
ri būt mokslas apie pačią ce
lę. Jei nors kiek plačiai aiš
kinti apie ją, prisieitų tam 
tikrą knygą išleist, o ne laik- 
raštij užimti vietą. Vienok 
daugelis skaitytojų nori į- 
gvti nors paviršutinį supra
timą apie celę, todėl drįstu 
užimti čia mažiukę vietą.

Kap celė išrodo? Kokią 
formą ji turi? Į šį klausimą 
griežtai negalima atsakyt, 
nes paskirtos formos celėms 
nėra: vienos jų apskritos, ki
tos pailgos, trečios kampuo
tos ir t.t. Paprasčiausia iki 
šiol žinomų celių yra ameba, 
kuri gyvena vandenij ir ne
turi nuolatinės formos, tai 
yra lieka tai pailga, tai kam
puota, tai apskrita. Tūlos 
kitos celės turi nuolatinę 
formą, bet skiriasi viena nuo 
kitos. Sprendžiama yra, 
kad primitiviškoji celės for
ma buvo apskrita ir kad vi
sos kitos formos mainosi pa
gal spaudimą ant jų ir pagal 
funkcijas, kokias jos turi 
atlikt. Išeina, kad nė proto- 
zoa (vienceliai organizmai), 
nė metazoa (daugceliai or
ganizmai) neturi paskirtos 
celei formos — jos būna į- 
vairios.

Iš ko celė susideda? Aps
kritai kalbant, reikia pasa
kyt, iš protopliazmos.
Gyvo organizmo jokiuo bu- 
du negalima išanalizuot, iš 
kokių medegų susideda jo 
protopliazma, nes kaip tik 
pradedame skirstyt celės e- 
lementus į dalis, tuoj ji mir
šta. Kada gi analizuojame 
negyvus organizmus, jų pro- 
topliazmą atrandame susi- 
dedant iš karbono (anglies), 
oksigeno, nitrogeno, fosfo
ro. sieros, chlorino, potasiu- 
mo, sodiumo, kalciumo, ma- 
gnesiumo ir geležies. Be to, 
randasi kartais maža dalelė 
iodino, bromino, vario ir ki
tų medegų. Kaip matote, ce
lės protopliazma arba gyvo
ji medega susideda iš tų dai
ktų, kuriuos męs vadiname 
negyvais, bet protopliazmoj 
jie yra susijungę taip, jog 
padaro apsireiškimus, ku
riuos męs vadiname gyvybe. 
Kada celė miršta (arba ka
da žmogus, susidedantis iš 
milijonų celių miršta) ele
mentai išsiskirsto ir gyvy
bės joje nelieka. Žinojimas, 
iš ko celė susideda, duoda 
mums progą žinot, kuomi 
reikia palaikyt jos gyvybę ir 
kokios aplinkybės ir mede- 
gos gali ją nusilpnint arba 
numarint.

Kokis yra celės subudavo- 
jimas? Paprastai kiekvie
na celė, ar ji butų kupranu- 
garij ar gyventų atskirai 
viena, turi savo vidurij 
branduolį (nucleus). Jis y- 
ra svaribausia celės dalimi, 
nes be jo ji negali dalytis į 
daugiau, t. y. negali gimdyt, 
negali maitintis ir daugelio 
kitų funkcijų atlikt. Bran
duolys susideda iš plėvelės, 
kuri jį apdengia mezginiu, 
pasidariusiu iš nepaprastai 
plonų siūlelių, kurių tarpuo
se randasi spalvuota mede
ga, chromatinu vadinama. 
Bet kartais chromatino grū
deliai būna išmėtyti cvto- 
pliazmoj. Cvtopliazma yra 
antroji celės dalis, kuri ap
dengia branduolį ir pripildo 
celę. Yra tai medega, ku
rią celę gauna iš maisto ir 
suvartoja energijai ir veisi- 
muisi. Joje plaukioja bran
duolys. Klausimas kįla, ar 
ji yra skysta, ar kieta? A- 
pie tai dar eina ginčai: vieni 
darodinėja, jog kieta, kiti— 
jog skysta. Dėl stokos vie
tos aš čia neaiškinsiu teori
jų anie tai. Vieni kalba, kad 
jei ji butų skysta, tuomet 
neatlaikytų spaudimo ir pa
sileistų į vandenį (kalbama 
čia apie celes gyvenančias

Gi 
šeštasai pridėčkas aiškiai 
sako, kad ”kriminališkuose 
apkaltinimuose turi būt su
teikta apskųstam jam teisė 
reikalauti greito ir viešo by
los nagrinėjimo prieš beša
liškus teisėjus *** ir turėti 
advokatą apsigynimui.”

Senatorius Jeff Davis iš 
Arkansas, kalbėdamas Su
vienytų Valstijų Senate bir-į 
želio 23 d. 1910, papasako
jo šiokį atsitikimą, įvykusį 
jo gimtiniame mieste. Iš
trauką imam iš ”Little Rock 
Gazette ” birželio 26 d. 1910.

”Ponas Prezidente! Aš 
mačiau paminėtiną spektak
lį mano mieste — puikiame 
Russellville mieste, kur aš 
buvau pasilikęs praėjusiame 
balandije — kuomet aplan
kiau tenykštį teismą. Įėjęs 
teisman aš radau pilną kam- : 
barį moterų; buvo ten apie 
šimtą gražiai pasirėdžiusių 
ponių. *** Pasiteiravęs su
žinojau. kad tai svarstoma 
prieš Grand Jury apie tris
dešimts baltųjų žmonių ap
kaltinimas už nelegali degti
nės pardavojimą ir kad tos 
visos ponios tai Moterų Kri
kščionių Blaivybės Unijos 
narės Russellville ir susirin
ko teisman pridaboti, kad 
teismas tikrai išpildytų įsta
tus kaltųjų nubaudime. ***

"Pasirodė, kad apkaltin
tieji negal gaut advokato nei 
vieno iš jų apgynimui. Jie 
negal taipgi gaut žmogaus, 
kuris užstatytų už kurį nors 
iš jų kauciją. Ir juos, nega
vusius žmogaus kaucijos už
statymui ir advokato jų ap
gynimui, teismas pripažino 
kaltais ir nubaudė kiekvie
ną užsimokėti nuo $200 iki 
$1.000 ir daugelis iš jų šian
die dirba sunkius darbus ka
lėjime.”

Taigi, jei žmogus tampa 
apskustas už įstatų peržen
gimą —jį nubaudžia sulyg 
įstatų. Bet kodėl bauzdami 
jį sulaužo įstatus apie kalti
ninko apsigynimą, suteiktus 
Suvienytųjų Valstijų Kons
titucijoje net žemiausios rū
šies kriminalistams?

Panašių atsitikimų daugy
bės. Šis paminėtas čia tik 
parodymui, kokia dvasia 
pradeda viešpatauti šioje ša- 
lije tarp nekurios rūšies 
žmonių — netoleravimo ir 
prievartos dvasia. Ir šioji 
dvasia jau taip galinga, kad 
įstengia viešai išplėšti iš 
žmonių Konstitucijos tiesas.

Ir tą daro augštosios rū
šies gauja, kaip senatorius 
nurodė, buk tai prižiūrėda
ma. idant įstatai butų tikrai 
pildomi. Karti ironija!

Jei šitokie dalykai gal dė
ties vienoje įstatų srytije, ar 
vienoje prasižengimų rušije, 
tai jie gal atsikartoti visur 
ir visame. Šitas naminių lai
svės priešų darbas turi būt 
kuogreičausia iš šaknų iš
rautas ant visados, kol da 
ne vėlu. Laisvė neprivalo nu
stoti nei trupinėlio iš savo 
papėdės. Jei viena kova bus 
pralaimėta, tai sekančią lai
mėti bus jau daug sunkiau. 
Męs neturime laukt, kol jau 
ištiks pavojus musų ypatiš- 
kus reikalus. Lotynų poe
tas pasakė: „Kuomet kaimy
no namai dega, reikia turė
ti omenije ir savo namus.”

L. N. Hammerling.

kstančių tūkstančiais kelia
vo į šią pažadėtąją šalį, kur 
daugelis jų liko gana įžy
miais piliečiais. Lenkai iš
sižadėjo savo teisių didžiuo- 
ties garsia praeičia, savo kil- 
tumu ir savo bočių kovomis 
už žuvusią politišką laisvę. 
Šimtais tūkstančių atvyko 

j jie čia, kad pasidžiaugti į- 
gimtųjų jiems laisvės troš
kimų išsipildymu. Gražieji 
Italija, besikarščiuodama 

į tautos vienijimu, atsiuntė 
savo sūnų ir dukterų tūks
tančius, kurie tik čia pamatė 
kaip šių dienų repuplika len
gvai padaro vieną didelę 
tautą iš visokių kilmių ir ti
kėjimų žmonių, ir kaip tokia 
republka žymiai skiriasi nuo 
buvusios Romos republi- 
kos, kurioje nebuvo žmonių 
lygybės.

Ir taip galima nurodyti to
kių šalių ir tautų daugybę. 
Iš visur atbėgo žmonės į A- 
meriką, kad ištrukti nuo vi
sokių priespaudų. Visus 
juos atvedė į šią šalį viena 
šviesi žvaigždė — žmonių ly
gybės žvaigždė.

Bet štai, kuomet jie apsi
gyveno senai pageidaujamoj 
šalij, kuomet tapo jos pilie
čiais idant, anot Konstituci
jos žodžių, "užtikrinti lais- 
i vės palaimas sau ir savo ai
niams,” jie, podraug su ki
tais piliečiais, susitinka su 
dideliu pavojum, gręsiančiu 
tai brangiai laisvei. Tasai 
pavojus — tai rengiamieji į- 
statai link laisvės aprubežia- 
vimo, nuo kurio jau tiek 
žmonių pabėgo iš Senojo 
Svieto. Kuriam iš ateivių 
nėra įkirėję Europos įstatai 
apie nekuriu papročių apru- 
bežiavimą ir draudimą? Ar 
malonu juos vėl įgyti čia ?

Priespaudos ir persekioji
mo įstatai, visiškai priešingi 
Konstitucijos dvasiai, jei jau 
ne patiems žodžiams, yra 
jau vykdinami nekuriose ' 
valstijose. Streikininkų su
mišimuose militariški Įsta- ! 
tai nustelbia civiliškuosius, , 
nežiūrint į tą, kad milicija 
turi priklausyt civiliškai . 
valdžiai. Laikraštis gali bū
ti nubaustas už aprašymą 
kriminalistų nubaudimo, < 
nors valstijos konstitucija 
aiškiai pripažįsta, jog ■ 
„spaudos laisvė negali būt 
varžoma." Net konkurenci- * 
ja yra uždrausta, kad buk ji • 
daroma ne dėl pinigų uždir- :

į 
Į

lietuvius 
netrūksta. Žinoma, kunigai 
sako, kad krikštas reikalin
gas. Bet tai jų biznis. Mat 
už krikštą jie ima po penki
nę. Jei ne tos penkinės, jie 
patįs pasakytų, kad krikštas 
nereikalingas. Juk Lietu
voj jie kolioja davatkas, kad 
tos kas pėtnyčia eina išpa-j 
žintin. Mat padaro jiems 
nereikalingo darbo, o nau-

i

tas...
— Sveikas-gyvas,

Kaip einasi?
— Maike, aš turiu da po

rą klausimų pas tave pa
klaust apie šliubą ir krikštą.

— Gerai.
— Tu sakei, kad Amerikoj

galima apsiženyt be šliubo. 
Bet kada ant korto apsiže- ___ .... ____ r
nysi, tai kaip tu į Lietuvą dos iš to nėra. Amerikoj jau 
parvažiuosi? kitaip.

tėve! i

visur ji turi savotis-

kitaip. Čia kunigai rėkia.
— Kodėl? Ar manai, kad kad žmonės kuotankiausia 

laivas nepavežš?
— Vaike, tu iš manęs juo

kų nedaryk. Ne apie laivą 
aš kalbu, ale apie bedieviš
ką šliubą, kurio Lietuvoj 
niekas nepripažins.

— O kas tau, tėve, sakė,i 
kad nepripažins?

— Aš pats žinau.
— Iš kur tu žinai?
— Zakristijonas man

kė.
— Jei tau zakristijonas! 

sakytų, kada reikia uždegti 
ir kada užgesinti žvakes, ar
ba katram saliune didesni 
stiklai, tai, sakyčiau, gali 
jam tikėt; bet kada jis tau 
aiškina tarptautines teises^ 
tai tikėt jam negali.

— Bet ir man pačiam ro-1 
dos, kad tokio šliubo negali’ 
pripažinti.

— Tau, tėve, kartais po 
krikštynų rodosi du iš vieno. 
Kartais bonka tau gali pasi
rodyti kanuole. Taigi rem- 
ties tuo, kas tau rodosi, taip
gi negali. Jei nori tikrai da
lyką žinoti, reikia jį ištirti. 
Reikia paklausti tokių žmo
nių, kurie yra to dalyko ži
novais.

— O ką čia žmogus gali 
žinot, kas yra žinovas, kas, 
ne. Zakristijonas sako, kad 
ir jis viską žino.

— Tik skaityt turbut ne
moka.

— Vaike, ant knygos jis 
yra gramotnas.

— Na, tiek to su tavo zak
ristijonu. Kalbėkim apie da
lyką. Jei tu man netiki, tė
ve, tai nueik pas kokį nors 
advokatą ir paklausk, ar 
Rusijoj pripažįsta Ameri
kos valdžios užtvirtintą 
apsivedimą, ar ne. Tu pa
matysi, kad kiekvienas ad
vokatas atsakys tau, jog 
pripažįsta.

— Na, gerai, Maike, tegul 
jau bus taip. Bet jei tu toks 
gudrus, tai išvirožyk tu 
man, kaip tuomet vaikus 
pakrikštyt?

— Aš tau anąsyk aiški
nau, tėve, kad Amerikoj ir 
šitą reikalą galima atlikti 
be kunigo pagelbos . Tas 
krikštas, tėve, vaikui nieko 
nė priduoda, nė atima. Tik 
be reikalo žmonės tuos kū
dikius kamuoja. Kūmas 
kartais būdamas išsigėręs 
gali da sulaužyt ar sužeisti 
kūdiki ir visam amžiui pa
daryti jį nelaimingu. Ir pas

sa

eitų išpažintin. O kodėl? 
Todėl, kad čia išpažintis ap
mokama. Juo tankiau žmo
nės eis. juo daugiau bus biz
nio. Taip pat, tėve, yra ir 
su krikštu. Aš sykį girdė
jau. kaip musų klebonas ba
rėsi ant savo pa ra pi jonų, 
kad pas juos labai retai 
krikštynos būna. Girdi, že- 
niias. ženijas, o krikštynų 
kaip nėra, taip nėra. 0 ko
dėl jam tos krikštynos taip 
rupi, nesunku suprasti: jos 
reiškia kunigui $5.00 į kiše
nių. o jei kūmas pasitaiko 
geras katalikas, tai ir dau
giau.

— Palauk. Maike. tu jau 
perdaug kalbi. Aš irgi no
riu balso.

— Na, gerai, aš klausau.
— Aš protestuoju vardan 

savo parapijos, kam tu ku
nigus kritikuoji. Aš noriu, 
kad tu man paaiškntum tik
tai apie krikštą.

— Taigi aš tau, tėve, ir 
aiškinu, ką jis reiškia ma
no supratime.

— šarap! aš da nepabai
giau...

— Gerai, tėve, aš palauk
siu, gali baigt.

— Aš norėjau, kad tu, vai- 
’ | ke, išvirožytum man, kaip 
‘ žmogus užaugęs vadinsis, 

jeigu jis bus nekrikštytas?
— Taip, kaip jį pavadinsi.
— Sakiau, šarap!
— Atleisk tėve, aš ma- 

Į niau, kad tu jau pabaigei.
—Nosar . Aš turiu tau 

į ištlumočyt savo klausimą 
Jtaip, kad tu jį suprastum.

Štai, aš dabar esu Jurgis. Tu 
žinai, kad tai vardas didvy
rio, narsaus kareivio, ką jo
ja ant širmo žirgo ir duria 
smakui stačiai į gerklę. Kad 
tas vardas yra neprastas, 
ta ir Chicagos Jurgiai su
pranta, ba parašė į gazietas 
protestą, kad niekas neturi 
tiesos tą vardą niekinti. Tai
gi tu dabar supranti, kokį aš 
garbingą turiu vardą. Ir jei 
šianden manęs kas paklau
sia, kaip aš vadinuos, aš su 
pasididžiavimu atsakau: 
Jurgis! Bet ką aš galėčiau 
šiandien atsakyt, jei aš bu
čiau nekrikštytas? Juk aš 
tuomet visai nežinočiau, 
kaip man vardas. Taigi aš 
va ir reikalauju. kad tu, 
Maike, man išvirožytum, 
kaip jus, socijalistai, žinosit 

is^yo vardus, kada panaiki- 
kineite krikštą šventą?

I

se.

Pasikėsinimas ant 
žmonių laisvės. Meiles Dėlei

Pasakytoji Suvien. Valsti
jų Neprigulmybės Deklara
cijoje didžioji teisybė, jog 

J „visi žmonės sutverti ly- 
jgiais,” pasirodė visai Euro
pai išgąstinga doktrina. Mat 
Senojo Svieto visuomenės 
surėdymas rėmėsi ant ašt- į bimo, bet dėl vaizbos gadini- 
raus luomų skirtumo, kas mo. Kitur įstatai draudžia 
padarė vienų išaukštinimą, pirkti pieną ar Smetoną už 

i o kitų nužeminimą. TenaiI pigesnę kainą, negu kitoje 
mužikas negalėjo byloties! valstijos daliję. Premijų da- 
teisme su dvarponiu; papra- linimas yra draudžiamas ki
štojo piliečio prisieita leng-|tų pramonininkų naudai, 
vai buvo panaikinama vien Į Net laikoma už sunkų prasi- 
bajoro garbės žodžiu. Tur- žengimą alaus ar vyno gėri- 
tuolių ir didžiūnų įtekmė mas iš savo bonkos važiuo- 

I stelbė visas kaimiečių ir be- jant trukiu per nekurias 
turčų-teises. —’x!;—

Luomų sulyginimas tai I 
svarbiausia laisvės ypatybė. 
Gi neprigulminga teisdarys- 
tė — tai tvirčiausis tos lais
vės ramstis. Tą žinojo ir 
Suvienytų Valstijų Konsti
tucijos tvėrėjai. Jiems jau 
gana buvo įkirėję karališkos 
valdžios skiriamieji teisėjai. 
Todėl tai musų Konstitucija, 
padalinusi valdžią į tris sky
rius, būtent — įstatimdavv- 
stę, išpildančiąją valdžią ir 
teisdarvstę, išskyrė pastarą
ją iš po pirmųjų dviejų galės 
ir net ją pastatė augščiau už 
tuodvi, kaipo galutiną 
sprendimų įstaigą.

Pavergtųjų europiečių mi
nios pasveikino šią naują 
žmonių lygybės doktriną 
kaipo artimą žmonijos išga
nymą. Toji doktrina drau
gėj su tikėjimu liuosybės už
tikrinimu tapo didžiausiu 
žmonių pritraukimu į Nau
jąjį Svietą. Persekiojami žemiau pamatysime.

I
I

I

valtijsas.
Tokis laisvės varžymas y- 

ra daromas dėl dviejų prie
žasčių. Pirmoji — tai ne
kuriu užsigeidimas įgyti ant 
kitų viršenybę, o antroji — 

; tai noras pavergti silpnes
niuosius ir priversti juos pil
dyti prispaudėjų norus. Iš 
to kįla didžiausis pavojus 
laisvei. Istorija parodo daug 
pavyzdžių, kaip tautos galu
tinai nustojo savo laisvės da- 
leisdamos jai nykti tik po 
truputį. Taip daro ir dabar
tiniai laisvės priešai atimda
mi nuo neapžiurių žmonių 
po trupinėlį iš jų laisvės.

Laisvės priešai jau taip į- 
sidrąsino, kad visiškai ne
žiūri į Suvienytų Valstijų 
Konstituciją, nei į tiesų ne- 
paliečiamybę, pamindami po 
kojų laisvos valdžios įstaty
mus. Kad taip dedasi, tai 
buvo ori parodyta net Suvie
nytų Valstijų Senate, kaip

12 d. gegužės, 1902 m., pra
sidėjo didysis kietosios ang
lies streikas. Sustreikavo 
145,000 mainierių. Didžiau
sios riaušės buvo Shenando- 
ah, Pa., kur 30 liep tapo pri
siųsta kariumenė. .Daug gy
vasčių šiame streike žuvo. 
Pritruko anglies ir New Yo- 
rke anglis parsidavė po $25 
tonas. 21 d. spalių mainie- 
riai sugrįžo darban, streiką 
maž-daug laimėję.

Mano miela man pasakė: 
„Nežinau aš ką daryti— 
Mintis puolė man į galvą: 
Reik nusižudyti- 
Mirtis bus gražiausia, 
Jei aš nusižudysiu;
Bet šautuve nėra kulkų, 
O iš kur aš gausiu?”
Ir aš noriu žūti, 
Vandenije mirti,
Bet vanduo taip šaltas, 
Galima apsirgti.

Ir dūmojau ką daryti 
Su ta meile akla...
Iš apmaudo pasikoriau 
Ant kitos mergužės kaklo.

J. G.

Vargdienio Svajones.
Nemalonus man šis svietas; 
Noriu greitai atsiskirti, 
Mane spaudžia vargas kietas. 
Geriaus butų man numirti...

Skurdas širdį glamonėja, 
Ašaros akis dabina...
Vargo viltis ir idėja. , 
Erškėčių vainiką pina...

Tik kapai tėvų vaidinas 
Ir kankina jauną sielą; , 
Rodos, ūžia aržuolynas. 
Meiliai čiulba lakštingelė...

Oi malonu man klausyti: 
Lyg slaptai kur nors vadina! 
Kartais norisi numirti, 
Kartais naujai atgaivina...

Merkinės Vaidyla.



KELEIVIS

Visokios Žinios.

Bulgarijos karalius ketina 
atvažiuot.

New York. — čia gauta 
žinia, kad Bulgarijos kara
lius rengiasi atvažiuoti pats 
pažiūrėti Panamos kanalo 
atidarymo.
Sudegė už 900,000 bovilnos.

Galveston, Tex. — Gegu
žės 16 d. sudegė čia sandėliai 
su bovilna. Nuostolių pada
ryta $900,000. Beto, siena 
griūdama užmušė vieną 
žmogų.

18 milijonų gryno pelno.
Taip vadinamoji ”U. S. 

Steel Corporation” savo ra
porte praneša, kad i 3 mėne
sius ji turėjo šįmet pelno 
$18,000,000.

Prisnigo 8 colius sniego.
Gloversville, N. Y. — Ge

gužės 13 ir 14 netoli nuo čia 
labai snigo. Apie Lake 
Pleasant prisnigo 8 colius 
storio sniego.
Japonų laivo kapitonas už

darytas kalėjimam
Seattle, Wash. — čia ta

po areštuotas ir uždarytas 
japonų laivo kapitonas Na- 
guči Kamaskuki už tai, kad 
slapta norėjo įleisti į šią ša
lį šešis savo tautiečius.

Maras ant Kubos.
Ant Kubos salos vėl pasi

rodė maras, baisiai biauri ir 
limpanti liga. Per porą sa
vaičių jis buvo lyg ir prany
kęs.

Pajieškau brolių: Zigmonto ir Ju
liaus Cunių Vilniaus g., Trakų pav., 
Varėnos vok, Perliojaus sodžiaus. Zi
gmas gyveno Kanadoj, Julius — Pa- 
terson, N. J. Turiu svarbų reikalą. 
Jie patįs ar kas juos žino maitinės pra
nešti. (21)

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

REIKALE LIETUVIŠKŲ 
DRAUGIJŲ SĄJNGOS DI- 
DŽIAMJAM NEW YORKE

Konferencija Lietuviškų 
Draugijų Sąjungos Did- 
džiamjam New Yorke bus 
laikyta nedėlioję 24 d. gegu
žės (May) 2-rą valandą po 
pietų po No. 101—103 Grand 
St,, Brooklyn, N. Y. Visos 
draugijos malonėsite prisių
sti delegatus su mandatais; 
bus daug svarbių reikalų ap
kalbėta.

Užregistruotos dienos: 
Draugystės Šv. Jono (pik
nikas) birželio 13,1914.

Liet. Soc. Są-gos 19 kuopos 
(teatras) spalio (Oct.) 31 d.

Liet. Am. Mokslo ir Poli
tikos Kliubo (piknikas) rug
pjūčio 29 d. 1914 m.

Gerbiamos draugijos, ku
rios norite ka nors rengti, o 
da neturite užsiregistravę 
rengimui dieną, malonėkite 
pranešti iš kalno Sąjungos 
sekretoriui.

Su pagarba, K. Labanas. 
sekr. Brooklyn, N. Y.

Paj ieškojimai
REIKALINGAS 

prie "Keleivio” administracijos vyras, 
apsipažinęs gerai su lietuvių kalba ir 
statraša. Platesnių žinių klauskit per 
laišką.

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)
127 Granite st., So. Boston, Mass.

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, 
1928 Eutaw pi. Baltimore, Md.

Pajieškau pusinio prie biznio ka
rietų ir vežimų išdirbystės biznis la
bai gerai išdirbtas ir kasdien eina di
dyn, todėl reikalingi pinigai. Gera 
proga dėl lietuvio. Kreipkis: (21)

Joseph Potsavich.
323 Dorchester avė., So. Boston Mass.

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

Jonas Gricas,
133 Morris str, Philadelphia, Pa.

Pajieškau dėdės Andriaus Kalinau
sko Suvalkų g., Marijampolės pav., 
Kvietiškio gm, Lukošių kaimo; pir- 
miaus gyveno Shenandoah, Pa. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Vincas Ašmonas,
P. O. Bos 52, Linfield, Pa.

Pajieškau brolių Antano ir Alek
sandro Ribikauckų Kauno g. ir pav, 
Dotnavos parapijos, Slapabarzų kai
mo .Jie patįs ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

Vincusė Tuskavičienė 
2016 Jackson st, Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolių Antano ir Ju
lijono Firantų Kauno g, Šiaulių pav, 
Joniškio par.^malių kaimo. Antanas 
gyveno Bostone, Mass. Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti.

Adolfas Firantas,
652 W. 18 st, Chicago, III.

Pajieškau Petronėlės Bliudziukės 
nuo Jurbarko iš Milišų dvar ; girdė
jau, kad atvažiavo pas brolį į So. 
Bostoną. Ji pati ar kas ją žino malo
nės pranešti.

Juozapas Pikčiunas,
922 W. 35 pi, Chicago, III.

Pajieškau Petro Gutaucko Kauno 
g, Šiaulių pav, Gruzdzų valsčiaus, 
Rubežninkų sodos, taipgi ir Vincento 
Pikelio, Silmikių sodos. 5 metai atgal 
abudu gyveno Philadelphijoj, Pa. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės pra
nešti.

F renk Raubickas,
92 Salėm st, Boston, Mass.

Pajieškau savo pačios Kazlauskie
nės, Kauno g, Panevėžio pav, Ke- 
menų kaimo; 21 metų, vidutinio ūgio, 
raudono veido, geltonų plaukų, kuri 
pabėgo nuo manęs į Springfield, III. 
Kas apie ją sužinosit, malonėkit pra
nešti.

J. Kazlauskas, 
3415 Auburn avė, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 23 — 30 metų; aš esu 30 m, blai
vas,. Merginos mylinčios dorą gy
venimą, atsišaukit prisiųsdamos sa
vo paveikslėlį.

J. Abrai,
513 — 24th st, Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Adomo Oželio 
Kauno g, Raseinių pav, šviekšnos 
volost, Suraičių kaimo; gyveno pir
miau Brooklyn, N. Y. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

Jos Meizelis,
R. R. 8. North 8 str, Springfield, III.

Męs trįs sūnus ir dvi dukteri pa
jieškome savo Tėvo Vinco Lengvėno 
Kauno gub, Telšių pav., Gargždų pa
rap, Voveriškių sodos; apie 14 metų 
kaip Amerikoj. Girdėjome, gyvena 
apie Bostoną. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Jule Chapis,
202 E. Main st, Danville, III.

Pajieškau tėvo Antano Drasučio, 
Kauno gub, Panevėžio nav, Ramyga
los vol, Edikonių sodos. 12 metų A- 
merikoj; pirmiau gyveno Cicero, III. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti. (22)

Petras Drasutis,
7 Lincoln st, Brighton, Mass.

Pajieškau brolio Franciškaus Lu- 
zecko iš Jurbarko, Kauno g, 15 me
tų kaip Amerikoj, gyveno Bostone, 
vėliaus išvažiavo į Pennsylvania. 5 
pėdų ir 2 colių augščio, netur prieša
kinio danties. Pradeda kalbės storai, 
o galop nueina plonin. Turiu svarbų 
reikalą. Jei neatsišauks, jo gyveni
mas bus parduotas.

Julijana Mickevičienė,
28 Broadwav, So. Boston, Mass.

Pajieškau žydelio Frojimo iš Kau
no gub, Telšių pav, Varnių vol. Gy
veno Baltininkų melnyčioj, apie 2 me- 
•ai Amerikoj, vartoja kelias kalbas. 
Juodų plaukų, rudų akių su ūsais bal- 
o veido. Kas tokį žinotų, malonė- 
it pranešti. (22)

Jokūbas Baginskas,
85 Chember st, New Haven, Conn

Pajieškau draugo Juozapo Kidu- 
io Bebruliškių kaimo, Antanavo gmi- 
no, Marijampolės pav, Suvalkų gub. 
Jyveno apie Mahanoy City, Pa. Jis 
oats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Jurgi Skrinskas,
363 Millbury st, Worcester, Mass.

Pajieškau dėdės Antano Vidmanto 
Kauno g, Raseinių pav, Pagramonių 
parapijos. Indrejiečių sodžiaus, 19 me
tų Amerikoj. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti. (22)

Antanas Vidmantas, 
1307 South 2-nd st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos
uno savo krašto. Aš esu Suvalkų gu
bernijos, Gražiškių parap, Bambinių 
kaimo. Atsišaukit šiuo adresu.

Vincas J. Šurnas,
P. O. 255, Harrisburg, III.

Pajieškau apsivedimui merginos
iš Pajavonio parapijos, Suvalkų gub. 
Malonėkit atsišaukti šiuo adresu: 

Tamošius Savickas, 
P. O. 255, Harrisburg, III.

Pajieškau brolio J. Matulio Kauno 
g, čipenų vol, Ramongalių kaimo. 18 
metų Amerikoj. Turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti.

A. Matulytė,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos
tarp 20 ir 25 metų, neskiriant tikėji
mo. bile tik butų laisvų pažiūrų, taip
gi nepaisau apie jos turtą. Tik rei
kalauju, kad nelandžiotų po baliukus, 
kur pantukės mieruojamos. Merginos 
norinčios su manim arčiau susipažin
ti malonėkit rašyt šiuo adr.: 

J. Aržuolas,
237 C st, So. Boston, Mass.

Pajieškau Adomo Aktovo, Suvalkų 
gub, Kalvarijos pav, Padovinio gmi- 
no ir kaimo. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti.

Petronėlė Liutkevičiutė. 
Dickson City, Pa.

Pajieškau savo pačios Onos Gau- 
bienės-Stoškaitės Kauno g., Šiaulių 
pav., Radviliškio miestelio. Ji nuo ma
nęs pabėgo 13 gegužės 1914 su kitu 
vyru palikusi man šešių nedėlių vai
ką. Ji mažo ūgio, rausvo veido, juodų 
plaukų, pailgos nosies. Kas ją sužinos 
malonėkit pranešti.

Frank Gaubis,
15 Colton st., So. Boston, Mass.

mas, L. Beinoris, J. Budvitis, J. Gai- 
zauskis, K. Dunda, A. Lukošius — vi
si po 25c. Smulkių aukų — $2.15 Iš 
draugystės kasos — $10.00. Viso la
bo suaukauta $49.65.

K. A. Čiapas,, rašt.

Pajieškau brolio Jono Simanaičio 
Kauno g., Panevėžio pav., Jameskeliu 
parapijos, Gailuniškių sodžiaus. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Kazimieras Simanaitis,
416 N 10 St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Franciškaus Žeronskio 
Junkunų sodos Šiaulių pav., Kauno 
gub., Radviliškio parap. Atvažiavau 
nesenai iš Lietuvos ir turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

Franciškus Jaras,
25 Marion st., Charlestown, Mass

AČIŪ!

Stoughtono Lietuvių labdarystės 
draugija taria širdingą ačiū aukavu
siems ant Stoughtono Liaudies Namo 
per vestuves S. Gudino, 10 gegužės, 
Montello, Mass. Aukavo šie:

V. Zarauskas, K. Krencevičius po 
$1.00; A. Pleveika, J. Samsonas,_ W. 
Svetlauskas, J. Gudinąs — po 50c.; 
K. Vaičiūnas, A. Vaičiūnienė, P. Mil- 
tienas — po 25c. Butų ir daugiaus 
kas aukavęs, jei nebūtų išsiradęs vie-

REIKALINGOS
neženotos moters arba merginos prie j 
dirbimo Guminių Čebatų. Sveikas 
švarus ir užtikrintas darbas per visą 
metą ir augšta mokestis. Musų di
džiausia ir gražiausiai įtaisyta fakto- 
ra ant svieto. Angliškai mokėt ne
reikalaujama. (23)

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

Ar turite nusipirk; pižl; su daugeliu graži; panikai;

Reikalingas jaunas vaikiasn, norin
tis mokyties laikrodininkų amato. Bu
tų gesti na, kad atsišauktų šiek-tiek 
nusimanąs apie tą amatą. Kfeikkitės 
šiuo adresu: (23)

C. Nurkat,
1854 W. North avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU DARBO
Duonos keptuvėj. Galiu dirbti už pir- 
marankį arba antrarankį. Galiu kep
ti penkių rūšių duonas: juodą, latviš
ka pusbaltę, baltą ir itališką. (22)

Jerry Reiges,
P. O. Box 165, Rumford, Me.

Draugysčių Reikalai.
DIDELIS PIKNIKAS

Meriden, Conn. Čia vietinė d-ja 
Gedemino D. L. K. parengė puikų pik
niką ant 14 birželio! June), Shuetzen 
Parke. Iš West Main reikia eiti deši- 
nęja puse į Capitol avė, kuria rasite 
minėtą parką. Meldžiame atsilankyt 
visus lietuvius. Bus puiki muzika, Į- 
žanga dykai. Kviečia Komitetas.

Draugystė Liet. Tautiška 
TĖVYNĖ MYLĖTOJŲ NO. 1, 

Town of Lake. Chicago, III.
Laikytame susirinkime 3 d. gegu

žės š. m. teko persiskirt su buvusiu 
musų draugu Aleksandra Urbanavi
čium. Minėtas draugas išsirgęs visus 
metus ir gaudamas pašelpą ir minė
tos draugystės negalėjo pasveikti šioj 
šalij, todėl nusprendė keliaut į Lietu
vą. Kaip kiekvieną narį, taip ir A. 
Urbanavičių Tėv. Myl. Dr-stė neap
leido. Apart metinės pašelpos ligoje, 
draugystė, kurioj yra į 400 sąnarių, 
surinko nuo kiekvieno nario po SI.00 
sušelpimui savo draugo. Iš draugys
tės iždo paaukavo $10.00, be to liuo- 
sanoriai suaukavo keliatą desėtkų do
lerių šie geros valios nariai:

A. Bierzynskis S5.00; A. Kavera 
S2.00; F. Žemaitis $1.50; A. Kuizinas, 
I. Banis. I. Krauklis, W. Kondrotas, 
K Varčius, A. Petrikas, A. Balsevičia, 
L. Gelazinis, W. Ragauskis, A. Dauk
šas, J. Josius, A. Barčius visi po SI; 

t S. Žiliškis, A. Žiliškis, F. Zollis, J. 
Bernotas, K. Bernotas, A. Urba, J. 
Bittie, J. Perminąs, T. Bartkus, K. 
Pelrauskis. A. Domonauskis, J. El- 
vidas. A. Beinoris. J. Šimbelis, J. Pet
rikas, A. Filipkevičia, K. Strzvneckis., 
S. Petrauskis, S. Kraučiunas, W. 
Kraučiunas. J. Pundžiunas, G. Sen
kus, F. Mišius —visi po 50c.; M. 
Silkaitis, K. Čiapas. D. Nakutis, W. 
Zinkus, K. Barkevičia, A. Poška, F. 
Bačkus, M. Jankauskis, A. Klumbis, 
V. Gumbaragis, P. Blažie, J. Degi
mas, F. Degimas, J. Meškauskis. A. 
Adomaitis, A. Magdewskis, N. Willi-

Pajieškau Antano Žilio, Kauno g., 
Panevėžio pav., Pušalotos parapijos, 
Dičiunų kaimo. Jis dirbo pas mane 
saliune už baro ir 8 d. gegužės prasi
šalino paglemžęs iš bankos mano $65. 
Kas pirmas apie jį man praneš gaus 
IMP

Jonas Norkus,
205 Vilbur str., Scranton, Pa.

KELIAUK į LIETUVĄ ir Lš LIETU
VOS WHITE STAR LINIJA.

Pirk laivakortes pas S. M. Tataro- 
nį, nes jis parduoda ant geriausių li
nijų, kur geriausia patarnaujama ke
liauninkams. Beto, jis pasiunčia pi
nigus į visas šalis svieto pigiai ir 

------------- .-------------- ----------- .greitai, taipgi aprūpina keliaujančius 
nas nesusipratėlis, Juozas Matuzas, kuogeriausiai. Ofisas atdaras iki 6 
kuris užmanytojus to pagirtino dar-, vaj. vakare, seredomis iki 10 ir su- 
bo tiesiai griebė už apikaklės, grasin- batomis iki 11 vakare. Platesnių ži- 

nių klauskite pas: (22)
S. M. Tatarons.

143 Main st., Hudson, Mass.

damas sustoti rinkti aukas, sakė, jei 
nesustosit, aš tuojaus pašauksiu po- 
licmonus ir busite raštavoti.

J. Gudinąs.

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. Įžanga 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 daržą.

PIKNIKAS
Draugystė Liet. Vėliava Amerikoje 

rengia pirmą didelį pikniką nedėlioj, 
24 gegužės (May) 1914 m. Leafy 
Grove darže. Prasidės 9 vai ryto ir 
trauksis iki 11 vai. vakaro. Tikietas 
25c. porai. Moterims dykai. Nuošir
džiai kviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites senus ir jaunus ant musų 
pirmo didelio pikniko. Parkas labai 
gražioj vietoj. Grajįs geriausis be- 
nas. Pasilinksminimas bus kuosma- 
giausis.

Važiuojant reikia imti Archer Li- 
mit karus iki City Limits, o nuo ten 
Willow Springs arba Joliet karus, ku
rie daveža iki pat daržui.

DIDELIS GRAŽUS BALIUS
Parengtas Dr-stės Laisės Lietuvių 
Amerikoj, Minneapolis. Mina. Nedė- 
lioj, 24 gegužės 1914 m. North Side 
Auditorium 23 ir Washington avė. N. 
Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 35c. 
vyrams ir 15c. moterims. Visi lie
tuviai ir lietuvaitės širdingai kviečia
mi atsilankyti į šitą gražų balių. Bus 
skrajojanti krasa, puiki muzika, sal
dus gėrimai ir kvepianti cigarai. Sma
giai pasilinksminsite. Komitetas.

(21)

REIKALINGI DARBININKAI.
Męs mokam $20 savaitėj agentams, 

kurie dirba dėl musų per visą dieną ir 
$8 — kurie darbuojasi tiktai vakarais, 
pardavinėdami musų auksinius, si

dabrinius ir nikelinius laikrodėlius ir 
retežėlius savo draugams ir viso
kiems darbininkams žmonėms ant iš
mokėjimo po $1, arba $2 mėnesij. Mo
kame taipgi r $15 savaitėj dėl agentų- 
pagelbininkų ir tulkių, kurie važinė
ja podrauge su musų agentu, kalban- 
ču angliškai. Patyrimas nereikalin
gas. Tik teisingi ir geri žmonės yra 
reikalaujami. Paduokit dabartinį sa
vo užsiėmimą. (22)

Manager
Bos 384, Mad Sq Sta. Dept. 77 

New York City.

Jeigadtue, 
tai skubėk!
Visose liiososeValaidosi

MAX WALDO COHEN 
Advokatas.

Max Waldo Cohen, gerai žinomas 
Bostono advokatas, kuris apgynė šim
tus musų tautiečių su pasekme, ati
darė ofisą Lynne ir Peabody.

Advokatas Cohen reikalauja pa
tarnavimo keliatos gerų tautiečių, ku
rie supažindintų jį su Lynno ir Pea
body žmonėmis. Jiems bus už tai 
kuogeriausia atlyginta.

Advokatą Cohen galima rasti Pea
body ofiise, 23 Main st., kas rytą, o 
Lynne, 54 Centrai Sųuare, — kas va
karą.

POEZIOS KNYGĄ?

T« tai taigas bus gerinsiąs, 
Ateis, kad basi liudaiaisis, 
Užjaus skausmą, dailjs svietą

Pakils liūtis netikėti, 
Atgins noras, veikt, kovoti 
Reik tik kartais pasvajoti.

Nes turintis 
Ui; hyn Tiria siiflį Užsiimtai.

HARTFORDO LIETUVIŲ DOMAI!
Gerbiami lietuviai, aš užlaikau če- 

verykus vyrams, moterims ir vaikams, 
marškinius, kalnierius, kaklaraikš- 
čius, lietsargius, kepures, guzikus, 
špilkas, šukas, knygas, laikraščius, 
popierą gromatoms ir taip visokių 
daiktų. Kada busi Hartforde, nepa
miršk aplankvti mano krautuvę (23) 

J. MILAUSKAS.
23 Sheldon St., Hartford, Conn.

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

pigiai

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

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitą mies
tą persikėliai?

O ne, da 
vis čia pat 
gyvenu, bet 
seniai “—
krašte 
kiaus ir ne
randu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
Wythe avė. 

Dabar jis ten įtaisė visokius paran- 
Kumus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
žiemą šilti. Todėl visiems gali pa
tart atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
291 Wvthe avė-, Brooklyn. N. Y. 

(21-5)

tam 
lan-

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga:

Ta pati knyga gražiais kietais 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunamą

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

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA.
parsiduoda.

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

ant šio adreso: (23)
JAN TRZPIS

E. Main st, Amsterdam, N. Y.

mę. 
šką

159

DOVANAI.
Prisiųsk savo vardą ir teisingą ad

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

PĖSČIA & CO.
1328 Broadvay, (Dep. 22)

New York, N. Y.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Kiti pigiai, bet aš dar pigiau par

duodu visai mažai vartotus rakandus 
dėl dviejų ruimų ir virtuvės. Pama
tyti galima nedėlioms nuo 9 iš ryto 
iki 3 vai. po pietų. (22)
115 E. Ashland t., Brockton, Mass.

Draugyste šv. Petro No. 1, 
Town of Lake, Chicago, Di» 

Valdyba.

Pirmininkas — Stafonas Morkūną*. 

1645 W. 47th st, ~ ‘ DU 
Pagelbininkas — Kostantas Io 

4600 S. Paulina st., Chicago, 

Prot. raštininkas K, A. Čiapas, 

1736 W, 47th str., Chicago, DL 
Finansų raštininkas — P. Piv*TOMMą 

4503 S. Hermitage avė., Chicago, DL 
Kasierius — A, Blinstrupis, 

4501 S. Hermitage avė., Chicago. 

Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio A. Blinstrupio 
svetainėj, 4501 S. Hermitage avė., 

Chicago, III.

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

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

Astuoni Tūkstančiai Lietuvių Skaito “ŠAKĘ”
Ar Tamsta skaitai juoky laikraštį “ŠAKĘ”?

Jeigu da neskaitai, tuoj užsirašyk, nes tokiu budu padidįsi “ŠAKES” skaitytojų skaitlių iki 12 tūkstančių
Kaip greit priaugs “ŠAKES” skaitytojų skaitlius iki 12 tūkstančių, taip greit “ŠAKE” eis du sykiu į 

mėnesį už tą pačią kainą. Todėl, užsirašyk “SAKĘ” pats, progai esant prikalbink ir savo draugus.
“SAKES’’ mieris yra badyti visus tuos, katrie tamsina darbininkų protą, ir tuos katrie iš darbininkų 

tamsumo kraują sau turtus. Reiškia, męs kovojam su kuningais ir kapitalistais. Badome juos ant tiek ant 
kiek yra aštrus musų “ŠAKES” ražai. Ir tu, drauge, užsirašydamas “ŠAKĘ”, paaštrįsi jos ražus, tada ji da 
aštriau galės badyti darbiniukų priešus.

‘ “SAKES” turinys yra gapa įvairus, nes yra vedami nuolatiniai skyriai, kaipo tai: Kunigo Bimbos pa
mokslas, pasikalbėjimas Beždžionės su Žmogum, pasikalbėjimas Dvasiško Tėvelio su Dvasiška Motina. Švento 
Petro Pranešimai. Ką kūmas sako apie cicilikus Kratiniai. Paezija, korespondencijos ir kiti smulkus juokai. 
“ŠAKĖJ” yra talpinami puikiausi poveikslai. ir štai vienas iš tų puikiųjų “ŠAKES“ paveikslų—

FARMOS! FARMOS!

GEROS UK&S 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 pilkit tikietą į 
Peacock, Lake Co, Mich. Atvažiavę 
į Peacock nelipkit iš trūkio, bet damo- 
cėkit kunduktoriui 10c. ir pasakykit, 
kad išleistų ant kitos stoties Little 
M.aniste River, tad atvažiuosit tiesiog 
ant mano farmos. Laiškus 
man, padėkit šitokį adresą:

ANTHONY ZABELA, 

Bax 1 Peacock, Lake Co.,

Taot. Liet. D-tėa švieaoa Žvaigždį Ml. 

Town of Lake, Chicago, DL

Mitingai atsibuna kiekvieną aateą 
nedeldienį mėnesio Ciprijono Zotoa»> 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyti“:

Prezidentas — Augustas Barčui*, 

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

4508 S. Wood st, Cdcago. DL 
Protokolų raštininkas ir organo uoto* 
rėtojas — Felix Manelis,

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

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

4541 So. Hermitage avė, Chicago* 01

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

5047 W. 32 str., Cicero, DL
Kasierius — L, Kaspar,

3131 So. Wentavort avė., Chicago, DL 
Organizatorius — A. Tamkevioa, 

1916 Canalport ava, Chicago, DL

Palaimintos Lietuvos Dr-ntl
Chicago, DL

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis, 

671 W. 18 str.

Prezidento 

1916 C

Protokolų

rašant

(23)

Mich.

Šitas paveikslas parodo kaip Kristaus įpėdiniai—kunigai ^-maldingai praleidžia šventas velykas.
Mielas brolau bei sesuo, dėl didesnės dievo garbės, įdėk vieną popierinį dolerį (1 dol ) | la'šką ir prisiųsk 

musų Redakcijon, tuoj nelaukdamas nieko, gausi tą šventą laikraštį “ŠAKĘ’’per čielus metusi. Reiškia, 
“ŠAKE“ tik 1 dol. metams, o eina sykį į mėnesį ir yra didelio fomato 16 puslapių. Adresuok:

“ŠAKE”

TEMYKIT.

SOCIJALIZMO TRUPINIAL 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 ORGANĄ
Lietuvių Mokslo Draugystė 

Pittsburgh, Pa.

Liet. Imigrantų šelp. bi-tc> 
Viršininkai.

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

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

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

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

I

1607 N. Ashland Avė., CHICAGO, ILL. I
l

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

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

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

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

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

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

Room 22 Palace Hotel,
Indiana Harbor,___

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

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-tos kožną mėnesį 1-mą valan
dą po pietų Tony Mikalocz salėje. 

2112 — 137th st, Indiana Harbor, Ina

Ind.
Ind.

Ind.

Ind.

Liet Neprigulm. Klintoną*
Chicago, UI.

Valdyba.
Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

3239 S. Halsted st., Chicago, DL 
Prezid. pagelb. — Jonas Simbeus, 

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

3238 So. Halsted st., Chicago, HL 

Finansų rast. — Pranas Sandarga,
3251 Normai avė., Chicago, DL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35 th place, Chicago, DL 
Susirinkimai atsibuna ka* paanUt 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:M OUk 
kare, "Aušros” svetainėje, po N*. SIU 
S. Halsted st. Metinis susirinktaM 

jripuola sausio mėn. Bertaininial: Bą* 
andžio ir Spalių mėn. Pusmetini* LM* 
pos mėn.

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

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės N* 1, 
ant Town of Lake, Chicago, DL, ato 

; tingai atsibuna kiekvieną pirmą 

1 dėldienį mėnesio nuo 12 vai dieną, A.
J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 to 
Paulina sts.

Valdyba.

Prezidentas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina St, Chicago, f*> 

Vice-prez. F. A. Misius,
5235 S. Bishoff st, Chicago, DL 

Prot. rašt. K. .. čiapas,

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

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

4612 So. Ashland avė, Chi 
Užžiurėtojas org. Matausas 

3446 S. Emerald avė, Chi

I

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBAS 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
Viršininkai: 

Pirmininkas — Rapolas Škadauck**, 
1327 Wentworth av*. 

Pagelbininkas — Adomas Velaviči*, 
1444 Wentworth *v*> 

Prot. Rašt. — Mikolas Remeifas, 
1505 Wentworth *vc 

Finansų Rašt. — Andrius Kiveris, 

1140 Wentworth av*. 
Kasierius — Antanas Sriebalius, 

1401 Wentworth *v< 
Kasos globėjai: — Kazim. Lukoifo* 

1439 Fifth av*, to 
Jurgis Akunevičia,

1414 Wentwcrth «*■* 

CMesgo, Hrifhta, m.
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Mužikas gerai atkirto.
Vienas kaimietis nuvažia

vęs miestan norėjo nusipirk
ti deguto, bet nežinojo, kur 
gauti. Užėjęs saldumynų 
krautuvėn r dairosi žmogus, 
ar nepamatys kur bačkos su 
degutu. Tuo laiku krautu
vėj buvo tik vienas pardavė
jas. Matydamas kaimo žmo
gų. pardavėjas nutarė iš jo 
pasijuokt.

— Ko tau. mužike, reikia? 
— jis paklausė.

— Nieko; užėjau pažiūrėt, 
ką jus čia parduodat — atsa
kė kaimietis.

— Męs durnius parduo
dam.

— Stebėtina, kad tie mies
čionis tuos durnius taip per
ka. kad pas jus tik vienas 
beliko — atkirto kaimietis ir 
užsirūkęs pypke išėjo sau.

P. Grabauskas.

Prie spaviednyčios.
Griešninkas išpasakojęs 

visus griekus, tik vieną gė
dijosi sakyti.

Kunigas: — Nesigėdyk, 
vaikeli, čia niekas negirdi, 
tik Dievas, tu ir aš. Kagi pa
darei ?

Griešninkas: — Merginą 
pabučiavau.

Kunigas: — Hm... mergi
ną! Gal kokią bedievę?

Griešninkas: — Ne. ne! 
tėveli, jūsų gaspadinę.

Frenkutis.

KELEIVIS

mus

- Na. kokiu?
- štai, Mockus kalbė- 
Mažaniokslis kores-

Ot, ir visi.
A: — Ot. kokių pas 

vvruku randasi!
• B:-

A: 
tojas,
pondentas, Mažiukas nove- 

flistas.
B: 

tas?
A: — Klebonas.

Frenkutis.

Na, o kas humoris-

Faktas.
Senukė gavo nuo sunaus 

laišką, bet nemokėdama pa- 
; ti skaityt, nunešė pas tautiš
ką biznierių, kuris visiems 
girdavosi esąs labai moky
tas, 
deda

Jis paėmęs laišką pra- 
siliabizuot:
M—my—my- •Ii—Įi

ma—ma—m—my—mymai 
tei...

— Dievuliau, tu mano I — 
sušuko sujudinta senukė. — 
Tikrai nuo mano Antanėlio 
gromata. Jis kalbėdamas 
vis taip mikčioja. Lašakė.

Nedidelė nelaimė.
Ponia. — Ai, Magde, ką tu 

padarei? Visą bonką rašalo 
išvertei ant kanapos!

Tarnaitė. — Nu, nu — 
nesibėdavokite. ponia. Ne
pražus jūsų rašalas. Aš ry
toj nupirksiu du sykiu dides- 

■ ne bonka rašalo.
'------------

..... .—... .........................
Telephoae S®. Boston. 845 M. į

Dr.F. Matulaitis^
stovėt biskį augščiau, negu 
sakykla. Todėl korespon
dencijos apie kn. Meškaus- 
kio pamokslą nedėsime. 

Į M. š. Senam. -Apie spau
dos atgavimo paminėjimą 
mums parašė jau kitas, to
dėl tamstos korespondenci
jos jau nedėsime. Kitų ras-1 
telių irgi negalini suvartoti.

J. Armonui. — Eiliutes j- 
dėsime.

Dalgininkų Zigmantui.— 
Korespondencija jau pase
no, nedėsime. ”Atsisveiki-! 
nimas žiemos” irgi netilps, 
nes nieko jame nepasakyta. 
Kad po žiemos prasideda va
sara. tai visi žino, kam da a- 
pie tai rašyti?

A. Tumavičiui. Korespon-j 
dencijos nedėsime, nes jau 
paseno, o pirmiau neturė
jom vietos.

J. Gudaičiui. — Vienas 
eilutes pataisę idedam i' 
juokų skyrių. Kitų negalė
jom sunaudot.

Cipu Vipu. — Jokios bau
smės užtai nebus nuo Suvie
nytų Valstiių; jus gali nu
baust tik Rusijos valdžia,! 
jei pasisakvsit, kad esat j 
priėmę Amerikos pilietystę. į

, liti dėl pečių. Visas darbas ranka dary

tas, geležies rėmai, gvarantuojame ant ^7- 
5 metų. Tu armonikų importuojam ant; 
syk labai daug, tad galim parduoti po ‘ 
19 dolerių,

25
25

3
31
3S

Prisiųsk 3 dol. su ordeliu/o męs pri
siusi m Jums armoniką. Jeigu patiks, li
kusius apmokėsi priimant armoniką, o 
jeigu nepatiks, sugrąžinsim piningus. 
Męs Darduodam fonografus ir rekordus.

E. WANGER,
244 South St., (Depu c.) Phiiadelphia, Pa.

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

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil
dyk:: tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adrsesą mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į*raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
simi daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

PERMAINAU ADRESĄ
sznas adrjcsas:

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

No. Street,

D-RAS ST. MORZDEWSKI
Vienatinis lenkUka*

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis i> 
įdedu naujus. Darbą gvarantuojo 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo 

238 HARRISON AVĖ, BOSTON

f j.

i 
į

495 Broadway, So. Boston. •
Valandos:

Nue 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedalioms iki 8 vai. po pietą.

Miestu ir valstija

NAUJAS ADKKSAS: 
Pavarde ir vardas

No. Street

<cwiomoic^^

ii Akušerka I
frESi

Geriausi Lietuviški

FOTOGRAFISTAI.

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

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio’’skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už lai kraitį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 114, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.11 1914 m. Kurių pavardės gale stovi 8-4, 
tų penumerata i 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.

Labai Papigintos ‘Varšava’
ARMONIKOS

Pateigusi kursąWeauui8 Medieal 

Cellege, Baltimore, Md.

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

• aUVpiCJH; arti E’ir 7th st. 

SO. BOSTON, MASS.

)
Mus dirbtuvė yra įrengta 

sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas 
kuopuikiausiai; malevojam 
naturališkomis f artomis; ii 
mažų padidinant ir tt. Esant 
reikalui einam į namus foto
grafuoti.

J. ladniilu, Pr. Laurinaitis Ce. 

'Stanaičio galerija)

453 Brodway, S*. Bestos, Mase.

>5

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS S A LIŪNAS 

ir GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaiko geriausių Alų, Vynų, 

Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Ratiame ir 

kitokiems j asilinksminimams. Ta
boras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikule meldžiam atsilanky
ti. (22)
8 Stokes st, Providence, R. I.

i Stamerow-
j ski modelio
Armonikos,

i padarytos iš 
puikia usio 
ebonominiai

’ lakie ruoto
medžio, pui-
• kauloI 
klavišiai, narsus ir ilgi bosai, su dirže-

- . V:

ir kitokius Rubus j
Duokit pasiūt mums! I 

Užtikrinam kad Jus sučėdysite | 
Smigų ir turėsite gražius rubus. | 

lęs imam materiją iš gerųjų fir- | 
mų ir primieruojam rūbą pagal į 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus | 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus | 

pigiausiai ir gerai. | 
Musy firma randasi ir Califor | 
nijoj, todėl męs greičiau pagau u 
nam visokias naujausias formas. | 
Jeigu norite turėt gerus rubus pi-1 

gei, tad ateikit pas mus. | 
Taipgi išvalom ir išprosinam vi- įg 
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys |

Budreckis |
222 W. Broadway, ir 20 Ames St., | 
So. Boston. Mass. Montello, Mass. $

Telefonas: So. Boston, 21013.

Nereikia to sakyt.
K. Bielskiui.—. Tamstos 

raštelio nedėsime, nes ”Ke- 
leivije” rašė A. Montvidas, 
o ne B. Montvidas. Pastara
sis galėjo būt E. St. Louis’e 
ir kalbėt, bet reikia priro- 
dyt, ar buvo A. Montvidas.
T. R. Trokštančiam.— Ne

svarbus dalykas, neužsimo
ka užimt juo laikraštije rie
tą.

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-
i namas yjmcingai geležinkeliu važiuo- 
i jautiems žmonėms, kuriems reikia vi- 
. suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 
liįimas. 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 užmokėtume! už tokį pat 
laikrodėli apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
i’- kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Exceteior Watch Co.
586 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL

klavišiais. 
klavišiais, 
klavišiais. 
klavišiais. 
klavišiais.

8 balsų. $19.00
12 baisų, 23.00 

‘ 30.00
32.00

12 balsų,
1S balsų,
18 balsų. 40.00Neblogas patarimas.

Per visuotiną geležinkelių 
streiką 1905 metais Rusijoj 
buvo prasidėjęs badas. Iš
girdo apie tai carienė ir susi
judinus sako:

— Nelaimingi tie žmonės, 
neturi ką valgyt’... kad jie 
nors duoną su sviestu valgy
tų, tai vis badu nenumirtų.

rtsiųi
1 m J

ant

EXTRA!

Jūsų t

Frenkutis.

i

r
B

i

f
1

kvailesnis.
Frenkutis.

Užsisenė- 
j tįsias ir chroniškas gydau greitai ir pasekmingai.

Greitai gydomos tulžies, inkstų, skilvio, kraujo.

Dr. B. G. WERNIGK
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, Bosttn, Mass

7 NAUDINGI DAIGTAI €C QC
VERTI 25 DOLERIU UŽ 00

« DD DPNPFD SpBcijalistas Ii 
j|| KClirCK gy abiejų lyčių.

Gydau privališkas ligas vyrų ir moterų. Užsisenė

. . . .

žinoma.;

ir

CH1CAGO, ILL

NESIUSK PININGI! Didžiausis pasiulijimas istorijoj Tai yra negirdė- 
ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliais 
ir kitais tavomis, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį, 
vyro arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5.85, ir pridėsi™ 7 šūvių nike
liuotą revolverį, taksa Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėlą ir puikią špilkutę 
DYKAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas* $15 00, 6 kiti tavo- 
rai $10.00 y Nepirk pigių daigių kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
TPECIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinima, prisiųsk savo vardą ir 
adresą, o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5*85 ir raštus prisiuntimo. Rašyk šiandien.

FISHLEbCH &. CO.,
951 ATHENAEUM BLDG , 7

Išsirinko.
— Tai katrą tu labiau my

li: Jurguti ar Baltruką?
— Baltruką, nes tas jau

nesnis, dailesnis ir meilesnis.
— Bet Jurgutis mokytes

nis.
— Ale

Kam reikalinga bažnyčia?
Kunigas: — Dėlko tu vai

keli neini tankiau į bažnyčią 
Dievuli pagarbint?

Vaikinas: — Kaip tai, ku
nigėli? Juk iDevas yra vi
sur. Danguj, ant žemės ir 
kiekvienoj vietoj, taigi ir 
mano kambarij.

Kunigas: — Taip, Dievas 
yra ir tavo kambarij, bet tu 
pinigų man neduodi, kada 
neini bažnyčion. Frenkutis.

Tai klausimas.
— Mama, ar Jėzus 

kryžiaus mirė?
— Taip, vaikeli.
— Ar dėlto męs dabar 

kryžių bučiuojame, kad 
Kristus buvo ant jo pakar
tas?

— Taip, vaikeli.
— Tai kodėl męs asilui į 

kuprą r.ebučiuoiam?
Katalikas.

KEPK “NEW PER
FEGTION” BUDU

Senbernis glausdamasis 
prie 18 metų mergaitės:

— Širdele, kaip aš jus my
liu, ką tik jus man lieptute, 
aš viską dėl jus padaryčiau, 
— ir prikišo savo snapą prie 
jos veidelio.

Mergina: — Nusiskusk 
tamsta švelniau barzdą, kad 
taio nedurtų.

Kitą kartą atėjęs senber
nis: — Širdel, dabar manau 
tikrai mvlėsivos, nes aš ir 
usus nusiskutau.

Mergina: — Ar i 
tum tamsta nusiskust da 20 
metų, tuomet būdami vien-i 
amžiai tikrai galėtume my- 
lėties. Frenkutis.

Nežinomam. —Nors ir sa
kote. kad turite pilną protą, 
bet vis dėlto jums butų ne- 
prošali kreiptis pas daktarą- 
psichiatrą, kad jis jus išeg
zaminuotų.

J. B. J. — "Lietuvių dar-į 
bininkų tautiškas himnas” 
taip parašytas, kad ir patai
syt negalima. Patartume 
eilių visai nerašyt? kol nepa- 
žinsit eiliavimo taisyklių. 
Tas taisykles, jei norit jų 
pasimokyt, galit rasti Ku
dirkos raštuose.

K. Sleziui. — Ačiū už ko
respondenciją, vienok su
naudot jos negalėsim, nes ki
tas mums apie tą patį anks
čiau pranešė.

Racino perkūnui. — Apie 
tas prakalbas kitas mums 
parašė. Ačiū.

Viktoras. — Pasakaitė a- 
pie čigono išpažinti labai se
na ir visiems jau žinoma.

Detroito senbernių kalbos.
— Helo Džian! Tai kurgi 

runiji?
— šiušius nešu pafiksyt.

Pas Keidę eisiu.
— Turbut ženysiesi, kad 

pas Keidę kasdien runiji?
— O helavam, kad jau su Netalpinsim.

• D. J. Aleksiui.
straipsnelio negalėjome jau

beibe.
■—Tai helavam da eini?
— Gal į kuinus paprašys. įdėti į šių metų gegužinį nu

merį. Palikome kitiems me
tams.

Svečiui, Chicagoje. — .Ju-Dzūkė ir kalakutas.
Dzūkė: —- Dzievaži, kui gų korespondencja užsivilko 

tas mano vaikas, kad niekur ir dabar jau neužsimoka tal- 
nemožna macyc. Apie balų pint.
varciojos, ar cik neprilakė. Kavlaičiai. — Kun. Meš-

Kalakutas: — Kveila bo- kauskas gali tokiais riebiais 
ba. Varia mažasna neprige- žodžiais kalbėti bažnyčioj, 

'ria, o prigers pinkių matų bet negalima juos atkartot 
klikas. P. Grabauskas, laikraštije. Laikraštis turi 
da

Jums visada pasiseks viskas gerai iš- 
kept ant

New Plerpei ion
Oil Cook-stove

Paskiausias ir geriausias iš visų pečių 
yra New Perfection No. 5, su nauju 
beugniniu pečium. Įvairus kepimai ir 
smožinimai yra galimi ant to pečiaus, 
įdėk savo kepsnį į pečių — jkaitik kiek 
reikia — uždaryk pečių, užgesink ugnį, 
ir dalykas verda pats.
New Perfection Pečiai yra švarus, pa
rankus ir ekonomiški — geriausias ir 
parankiausias iš visų aliejum deginamų 
pečių. Padarytas yra su 1, 2, 3 ir 4 
knatais, be arba su cabinet viršum. 
Puikiai išrodo; torkisa mėlynai ename- 
iuotas kaminas. Kepimui, virimui ir 
kitokį įrankiai.
Pas visus pkrdavėjus, arba parašyk sta
čiai reikalaudamas katalogo.

STANDARD OIL CO
of New York

New York
Albany

Buftalo 
Boston

Pigios Kainos Dideli Laivai
Gražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo Charlestown,

Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per Mhite Star Liniją. 
I)el ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkese, kreipkitės: 
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
Geo. Bartaszius, 261 Broadivay, 

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

Kast Cambridge.
J. Rottenberg, 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro Co., 92 Salėm st. 
Arba pas m os kitus agentus S. V. ir Canado;

I
ii 25,000 Katalogu Dovanai!

UŽLAIKAU GRAMOFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS. 
KOŽ5AS REKORDAS PRESUOJA TIK 75e.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap
turėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
granatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su brukuo
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki- 

( te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen- 
!• tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:

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

tf•>s
nervu ir odos lisras. PATARIMAS DYKAI.

Esu užsisenėjusių lizu soecijalistas. Ilsta praktika, 
daujr išgydytų ir užganėdintų pacijentų yra mano re
komendacija. Vienoda kaina visiems. Savo atlyginimą 
pavedu visų patogumui. Nelaukit, bet kreipkitės šian
dien.

Valandos nuo 8 ryto ligi 7:40 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais nuo 9ryto ligi 12 pusdienio. (24)

18 BLUE ISLAND AVĖ.
I Ant Bankos, Ruimas 5-8, Arti 18 tos gatves, Chicago, III,

EXTRA!



IŠ LIETUVOS. į?-®*?*
į Japonų paroda.

Vilniuje jau kelintą dieną 
atidaryta japonų dailės pa
roda. Parodą įtaisė vienas 
rusas, nuolat gyvenantis 
Kio-To. Su savo paroda jis 
aplankė kai-kuriuos Sibiro 
miestus ir Kijevą, kame vi
sur turėjęs gerą pasisekimą. 
Paroda daro gana malonų į- 
spudį. Išstatyta daugybė 
japonų dailininkų įvairiau
sio darbo paveikslų — ant 
medžio, šilko, popieros, įvai
rių audinių — Japonijos ma
tymų, tipų, įvairių gyvenimo 
kiemų etc. Ypač įdomus dai
lininko Tanako ant šilko au
sti paveikslai (kelas tarp 
bambukų su optiniu fokusu 
vadinamas ”Nikko alėja” ir 
antras paveikslas ”žuvėd- 
dros”). Paveikslai parduo
dami po 5,000—6,000 rublių. 
Dailininkas juos piešęs 3 
metus ir nuo darbo apakęs. 
Taip pat puikų įspūdį daro 
Nako ”aras ir žuvėdra’” 
(7,000 rub.). Įdomus pavei
kslai ant medžio-mozaika, iš 
dramblio kaulo ir žemčiūgo 
dailininko Sumino darbo. 
Parodoje daug šiaip įvairių 
daiktų —seno ir naujo japo
nų fajanso indų, įvairių pa
dailinimų, papuošalų atviru
čių, ”stebuklingų”-meningų, 
dėžučių-žaislių, įvairiausių 
rašymo prietaisų, įvairių-į- 
vairiausių smulkmenų, niek
niekių ir visų tų daiktų pigu
mas tikrai, kaip mums, eu
ropiečiams, stebėtinas. Dai
li įvairiausio grišračio me
džio mozaikos dėžutė 20 rub. 
(Japonijoje tokia pat esanti 
5 rub.) Daugybė akvarelių 
ir kitų paveikslėlių ant po
pierių ir t.t., parduodamų po 
keliolika ar kelias dešimtis 
kapeikų. Yra net tikriau
sias gongas su ”balvoniu- 
kais.”

Tiesu Patarimai.
Joe Alexis. — Vyras už pabė

gimą nuo moters su vaikais gali 
būt nubaustas visaip, pagal ap
linkybes. Jis gal gaut metus 
kalėjimo, o gal ir visai nieko. 
Moteris jokios priderystės, pa
gal tiesas, vyro užlaikyt netur, 
ir todėl jei ji nenor su vyru gy
vent, ji ją gal bile kada apleist, 
ją už tai nieks nebaus. Jei mo
teris, neišgyvenusi 3 metų Ame
rikoj pabėgtų, kad su kitais pa
leistuvautų, ją galit grąžint. 
Grąžint ją galit ir tada, jei vy
ras apleistų ją ir ji su vaikais 
neturėtų nieko iant pragyveni
mo. Vyro dėl apleidimo šeimy
nos negrąžins. Jei tas vyras iš
važiuotų su kito vyro moteria, 
palikdamas savą, prasižengimas 
yra sunkesnis, ir gautų pusmetį 
į kalėjimą, o gal ir daugiau, 
priklauso nuo aplinkybių ir tei
sėjo.

Jei vyras su savo moteria ne
sugyvena žmoniškai, tas dar ne
duoda tiesą jam atsiskirt. Tur 
būti tam tikra, svarbi priežastis 
iš moters pusės. Jei atsiskyri
mai butų ant kiekvieno užsima- j 
nymo arba menkniekio dalijami, 
tad bile vyras, jo moteriai kiek ' 
pasenus, ar nepatiks kam, imtų ! 
ir gautų atsiskyrimą.

i

i
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NOKTU GERMAN LLOYD
NAUJA LINIJA

Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono j Bremeną 

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

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie: 

0ELR1CHS & C0.
Užtvirtinti agentai

83-85 Statė St., Boston, Mass

ŠERI VYNAI ir 
GEROS DEGTINES

Specijališkas pardavimas per šį men. 
Sudėjimas Ne. 5. 
Bonka Goldenxxxx Rye Why.

»»
>»
>»

Cognac Brandy 
Višniovka 
Orange Wine 

4 Pilnos kvortos *3.50
Sudėjimas No. 8.

1 Bonka Kentucky Why
»>
»>
»•

Gali forma Brandy 
Višniovka 
Spaniškas Port Wine 

4 pilnos kvortos $.3G0 kaina.
Tie yra geri Gėrymai ir pigus 

bet neprasti.

H. L. GOLDEN & CO
laportiHtojal Ir OhuimI Liklorlų Parimitjal.

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

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

dolio E. Ilgiu
■aujauiios

GKABAKIUS IR BALSAMUOTOJAl 
Atlieka visokį darbe pris palaidojimu 
kuogariausiai ui MbraacU preke 
336 Broadwav, So Boston.

▼lėta MA Braaivay

LIETUVIAI!

M. Gaili van Co.
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

Pranešu vįgiems, Kad aš važiuoja- 
I kitus miestus palaidoti velionis ir 
n0 kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboriai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau j vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACE VIČI A, 
258 Broadway, So. Boston, Msml 
Telephono: So, Boston 839-J.

PUIK DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgus, talp-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

Javų pardavimo monopolis.
”Birž. Vied.” skelbia, kad 

augštesnėse valdžios sfero
se sumanyta javų pardavi 
mo monopoli Į savo rankas 
paimti. Manoma, kad nė 
vienas javų pūdas rinkose 
nebūtų parduotas be val
džios tarpininkavimo. Tam 
tikslui manoma pastatyti a- 
pie 10,000 elevatorių. Iš ja
vų pardavimo monopolio 
valdžia turėtų apie 80 mili
jonų rublių pelno kasmet. 
Elevatorių valdininkai taip 
n a t rinktu užsilikusius mo
kesnius iš valstiečių.

Chicagiečiui. — Tamsta tuoj 
po vestuvių patėmijai, kad mo
teris ne viena, o pats jauteis ne
kaltu, ir kad į 4 mėnesius po to 
susilaukei porą tvirtų sūnų. Už 
tai niekas negali niekam pada
ryti. Atsiskyrimo negausit, nes 
patėmiję su ja gvvenot, ir to- j 
dėl tiesų akyse jai dovanojai Į 
(condonation). Jie bus miesto ' 
registrose užrašyti kaipo jūsų ; 
vaikai, o ne to jegamasčio, pas i 
kurį ji gyveno pirma, ir jos su-: 
vadžiotojui nieko negalit per į 
teismą padryt, nes kada jis ją I 
suvadžiojo, ji dar nebuo jūsų i 
moteris, todėl skriauda buvo pa- I 
daryta jai, o ne jums. Labai ne- j 
smagus dalykas, bet tiesos 
eigos neduoda, todėl geriau 
lėt, ir išvengt skandalo ir 
smagumų. Jus vesdami ją 
rėjot žinoti, ką vedat.

jums priklausančios dalies, 
rios dar nepatrotijot.

ku-

rai- 
yru

Victor Gust. — Mažutės 
dės ant metalinių pinigų 
ženklu, kokioj pinigų kalvėje 
jie yra dirbti. Tos raidės yra 
netik ant amerikoniškų, bet ir 
ant Rusijos ir kitų kraštų pini
gu-

/ 42 Laivas 1.417,710 tonų

HAM8URG-AMERICAN LINIJA
Didžiausia Garlaivių Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

A r___ __________

“Keleivio” Kalendorius
1914 metams jau atspauzdintas.

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

I

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokiu ligų 

ir su didžiausiu saugumu. Užlaiko
me ir Treję devyr.eriy, kaina 20 c. 
už boKsa. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

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

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsl- 
saugoti.

Nepaprasti keliauninkai
Šiorm's dienomis buvo Vil

niaus žandarams pranešta, 
kad Lienoiaus N12 trauki
niu važiuoją no bagažų va
gono, ant resorų pasislėpę 
(plunksnų) du jaunikaičiu. 
Žandarai ištikrųjų užtiko 
parodytoje vietoje abu ke- 
keliauninku. Vienas pasi
vadino save valstiečiu Upi- 
tu, antras Karklinu. Pas a- 
bu rasta revolverių ir elek
tros lempučių. Abu keliau
ninku pavestu Vilniaus poli
cijai, kuri dabar visą dalyką 
tardo.

Bobos nori ritualą sudaryti.
Jau kelintą dieną, kaip 

prie Kauno miesto 1 ligonbu- 
čio susirenka bobų minia. 
Viena kitai praneša, kad li
goninėn esą atvežta mergai
tė, kurią papiovė žydai. Mer
gaitė kilusi buk iš Sere
džiaus. Jieško jos bobelės 
jau ištisa savaitė.

Išveža užrubežin malkas.
Atvykusieji iš Prūsų botai 

atveža Kaunan akmeninų 
anglių ir plytų. O vieton to 
didžiame skaičiuje išveža 
malkas, taip vadinamas 
”papierholz.” ši rūšis eina 
kaipo viena reikalingų dalių 
popieros dirbimui. Ypač 
daug tų malkų sukrauta ne
toli stoties, einant keliu į 
Šančius. Kaunan jas atve
ža traukiniais ir stačiai iš 
vagonų perkrauna į botv*>

A. A. Garliauckas. — Jei žmo
gus išgyvenęs kiek prasiskolino, 
vienintelis būdas atimt nuo jo 
skolą, jei geruoju neduoda, pa
duot advokatui, ir tas per teis- 

Kad jis dirba pas 
nes ten 
mėnesį, • 
ant syk 
Bet gal 
neturi?

i 
I

mą atims, 
farmerį, tuomi geriau, 
alga yra mokama kas 
<ad advokatas užgriebs 
porą desėtkų dolerių, 
būt tas vaikinas nieko
Ak ne su geru jis ėjo ant far- 
mos dirbt.

I

VATERLAND 58,000 Tonų 
950 pėdų ilgio laivas 

IMPERATOR 52,000 Tonų;
919 pėdų ilgio laivas 

Tiesioginė Linija tarp
NEW Y0RK0 ir 

PHILADELPHIA ir
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFAXO ir

B. M. — Jus 23 metai kaip 
Amerikoj, o tėvas mirė 8 metai 
tam atgal, palikdamas močeką ir 
gyvenimą be jokio padavadiji- 
mo. Jums geriausia parvažiuot 
pačiam, arba išduot doviemastį 
ištikimai ypatai, kad pajieškotų

HAMBURGO 
HAMBURGf 

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

PIGIAUSI KELIONĖ 
Į SENĄ TĖVYNĘ IR IŠ TEN. 

YPATINGA ATYYDĄ ATKREI 
PIA ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tės prie
Geriausis patarnavimas STERE 

G’IUJ ir III KABINETE, kuris su 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 
voms, valgomojo kambario, maudy 
nes, skalbinyčios ir t.t.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBUll AMiUICIli LINE
X'ew York, Philadelphia, Boston. 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St 
Louis. Minneapolis, New Orleaną. 
San Francisco

arba pas vietinius agentus.

1

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upes pašautoje — 
Juriij didumas — Didžiausios pašautoje bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytu Valstiją gubernatorių algos ir jų tarnystes laikas — 

Reikšme valstijų vardų — Ilgiausi pašautoje 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) v— 
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 — liga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)— Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšavo- 
je^— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

........... KAINA 25 c, ~ 
“Keleivio” skaitytojams nusiysim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražy kalendoriy įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

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

■

NiekurTaip 
Kerai 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 
paveikslus, oTautietį nusitraukt 

išrodysit da gražiau kaip gyvi. 
P asiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (13)

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

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

KNYGOJ “KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališką 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tmeja,jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukia prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 

'• lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.
OFISO VALANDOS KASDIEN nuo SOS 

ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utaznim 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

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

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

K. P. ŠI M KOMIS.
HOLYOKE, MASS.5 GRANDST.,

KELIAUJANTIS LIETUVYS AGENTAS

$19 DYKAI!
Perkant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuvės, sugėdina

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

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

Mgs 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 užmokėsi: io 
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, Y. N.
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BRAHGIAUSB žmogaus
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plaukų šilimo. 
Reumatizmo... 
lytiškų ligų...
kirmėlių.....

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St

Boston, Mass. 
Visokias ligas gv 
dau pasekmiogia
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 Richmon*

...................fi.oo

...................M 
*Oc. ir
Wc. ir 1OO 

...................SO 

.25c. ir .50 
„ .:r_ .so 
,10c. ir 1.00 
...................25

s’oo

.25

.25

.50 

.25 
50c. ir 1.00

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

gystėms ir Kuopoms.
Darau visokius medalius ir ant kožno pareikalvimo 

prisiunčiu sampelius.

Biznieriams:
Išdirbu visokius apgarsinimus su Jtį paveikslais 

ir adresais, kaip tai: ant cigaretę baksukę, brėžu- 
kę baksukę. alavėlię. veidrodėlię ir t. t. ir į viską 
įdedu adresus ir paveikslą. Taipgi padarau visokias 
draugystėms antspaudas.

A. STRUPAS
Novelty Manufaeturer

123 FERRY ST., NEWARK, N. J.

Toaingiaiuui Ir Geriamu*

APTIEKA
Sutaisom Receptus su dl 

džiausią atyda, nežiūrint ar U 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
Gyduolių galite gauti, kokias tli 
pašautoje varteja, taipgi viaador 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVICIŪS.

EDVARO DALY, savininkas 
18 Broadway, S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules prl 
ri.jsim.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirinra 
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.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas., 
Vaistas dėl Vidurių 
Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio..................*»
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos......... Ir
Pigulkos Jei kepenų................
Blakių naikintojas....................
Dėl išvarymo soliterio...........
Anatarinas plovimui......... 
Nuo kojų prakaitavimo.........
Gydanti mostis........ .
Antiseptiskas muilas 
Gumbo lašai..............

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Taippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kokm 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
g^Reikalaukite prisiuntimo katalogo «u musų gyduolių aprašymai*^* 

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

Jtiga jtms brangi yra just, sveikata, tai tnejaus reikalaukite gyduolių, rafydaai arto 
atsilankydami į Liftuviikį Aptuką.

VINCAS J. DAUNORA, Ap^
M* B«4ford Arsiu Kente Maa ganse BrooUya, M. Y.
» , yra-Tgra'ute■ a i. ■ - -.į sg?gsaapB

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. 
Nuo dantų gėlimo............
Nuo peršalimo..................
Plaukų stiprintojas... .25c. 
Linimentas arba Expelleris 
Nuo 
Nuo 
Nuo lytiškų 1 
Nuo dusulio.
Nuo
Antisėptiška mostis. 
Nuo viduriavimo..
Kastorija dėl vaikų, 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..
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RADO SUDEGUSIO LAI
VO VALTĮ ANT JŪRIŲ-

13 dienų žmonės buvo supa
mi ant bangų; 11 mirė iš ba

do.
Gegužės 17 d. Suvienytų 

Valstijų ledų skaldymo lai
vas "Seneca” rado ant jurii, 
sudegusio dvi savaiti atga 
laivo ”Columbian” valtį su 
žmonėmis. Jie buvo blaško
mi per 13 dienų ir nakčių be 
jokio maisto ir gėrimo. Tik 
keturi gyvi. Vienuolika mi
rė nuo šalčio ir bado. Jie bu 

~vo nusiįrę jau 175 mylias 
nuo tos vietos, kur sudegė jų 
laivas, ir 200 mylių nuo Ha- 
lifaxo. Mirusius savo drau
gus gyvieji metė vieną pas
kui kito į jūres. ”Seneca” 
skubinos į Halifaxą. kad iš
gelbėjus nors tų 4-rių gyva
stis. Jie jau be sąmonės ir 

.klajoja.
Da du lakūnai užsimušė.
Lekiant Anglijos kariš

kam oro laivynui iš Škotijos 
į Salisbury Plain, 15 gegu
žės netoli Northallertono da 
du lakūnai užsimušė.

suė
mė. Policmeisteris ji paliuo- 
savo.

Įstatymdavvstėn buvo į- 
neštas ir senatą jau perėjęs 
taip vadinamas ”anti-vacci- 
nation” bilius, sulyg kurio

Sentikiai ir gydy tojų pagal- vaikai lankantieji mokvklas, 
ba. įj ‘ *

J. kaimą pjjami, jeigu tėvai to nenori.
Okini-Kliucį buvo pasiųstas pet atstovų bute tas bilius 
gydytojas koyoti su issipIe-,nUpUOjg Taigi visi vaikai 

et turės būt posenovei skiepi
jami pQ

neprivalo būt prievarta skie- ' 
pijami, jeigu tėvai to nenori.

ja. Sužinoję apie gydytojo 
’-antichristo pasiuntinio” at-; 
važiavimą, sentikiai padarė Kresių ir karų sėdvnių 
sueigą ir nutarė, kad jokių ------- -----
ligonių sodžiuje nesą. Gy
dytojas turėjo tuojau iš kai
mo išvažiuoti.

dirbtuvėj AVakafielde strei
kas eina vis aštryn. Gegu
žės 15 buvo jau ir sumišimų. 

, Streikininkai, jei tikėti kapi
talistų laikraščiams, mėtė i 

i streiklaužius akmenimis ir 
plytomis. Keletą skebų par- 
mušę. Tekę ir policijai, ku
ri norėjo skebus ginti. Tuo
jaus pareikalauta daugiau 
policijos. Areštuota kelioli
ka streikininkų. Teisėjas 
pasakė, kad streikininkų jis 
nesigailės, skirs didžiausią

Sudegė caro teatras.
Maskva .— Balandžio

d. čia apdegė caro teatras. 
Nuostolių ugnis padarė apie 
1,000,000 rublių. Sudegė 
daug brangios scenerijos.

Kitas bado streikas laimėtas
Londonas. — Sufragistė 

Mary- Wood, kuri buvo paso
dinta kalėjiman už supiaus- 
tymą muzejuje brangaus 
paveikslo, atsisako kalėjime 
valgyt ir dėl tos priežasties 
jau antru kartu ją paleidžia.

Visa Australija rengiasi pa
rodom

Perth, Vakarų Australija. 
— Visasvietinėn Panamos 
parodon regiasi prisiųsti sa
vo atstovus kiekviena Aust
ralijos valstija, kas apsieis 
joms apie $300,000.
Italijoj socijalistų skaitlius 

auga.
Milanas. —

’lAvanti” paękęĮbė metini I- 
talijos Socijaldemokratų 
Partijos raportą, iš kurio 

'pasirodo, kad pereitais me
tais organizuotų socijalistų 
skaitlius Italijoj paaugo nuo 
37,000 iki 45,000.
Mušis Vengrų ministeriai.
Budapeštas. — Vengrų 

ministerių pirmininkas gro- 
vas Tisza iššaukė ministeri 
Rakovskį Į dvikovą. Tas iš
šaukimą tuojaus priėmė ir 
paskirtoj dienoj bus mušis. 
Jiedu susipyko laike posė
džio.

16

Laikraštis

I

Norvegija apvaikščioja 100 
metų neprigulmybės.

Christianija. — Gegužės 
15 d. Norvegijoj prasidėjo 
didelės iškilmės. Visa šalis 
apvaikščioja šimtą metų sa
vo neprigulmybės. Svar
biausiu to apvaikšČiojimo 
tikslu yra aiškinti šalies iš- 
svystvmą ir parodyti, kiek 
per 100 metų Norvegija pa
kilo. ' i
Nusižudė Amerikos pasiun

tinys.
Charbinas, Mandžurija.— 

Praėjusioj savaitėj nusižu
dė čia ligonbutije Suvienytų 
Valstiių pasiuntinys Sout- 
hard P. Wamer.

Mirties bausmė.
Ekaterinodare kariškas 

teismas pasmerkė pakori
mui 3 vyrus. Jie buvo kalti
nami už ginkluotą užpuoli
mą ir plėšimą.

Padūkęs miestsargis.
Feodosija. — Stovintis vi

durį j miestomiestsargisTka- 
čenko staiga išsitraukė kar
dą ir pradėjo užpuldinėt ant 
žmonių, kapodamas visiems 
galvas. Persigandę žmonės 
pradėjo bėgti Į visas puses ir 
šaukties pagelbos. Subėgo 
daugiau miestsargių ir po

Antisemitiškas lenkų išsišo
kimas.

Petrakovo. — Žydų vaikai 
anądien, kaip ir paprastai, 
žaidė ties bažnyčia. Stai
ga atėjęs kunigas pradėjo 
kolioti vaikus, kaltindamas 
juos akmenimis metą į baž
nyčią. “^RR

Susirinkusi žmonių minia , - . , . ... . , .
primušė vaikus, o ainkusi bausmf: ko,k‘«.t.‘k Įstatymai 
policija juos areštavo. ’ uz nauses Ieldz,a-

Juodašimčiai dievobaimingi
žmonės.

Čita. — Kubansko mieste- 
lij šiomis dienomis atsidarė 
juodašimčių sąjungos sky

rius.
To skyriaus pirmininkas 

prašė vietinio šventiko Ge- 
orgijevskio padaryti iškil
mingą procesiją su juoda
šimčių vėluvomis ir paimti 
jų skyriaus Vėluvą į cerkvę 
laikyti.

Tečiau Georgijevskis atsi
sakė juodašimčių prašymą 

pildyti. Juodašimčių sky
riaus pirmininkas apskundė 
šventiką gubernatoriui ir 
vyskupui,

Austrijos karalius turbut 
mirs.

Viena. — Senas Austrijos 
karalius, kuris pastaromis 
dienomis buvo truputį pasi
taisęs, 5 gegužės vėl atpuolė. 
Sakoma, kad jis turbut jau 
neatsikels.

Massatchusetts valstijoj 
kas metai išeina 500 žmonių 
iš proto.

Anksti pereito panedėlio 
rytą tūli Hanover gatvės 
gyventojai buvo išgąsdinti 
šūviais, kada poliemonas 
pradėjo šaudyt vieną italą. 
Tai buvo peštukas, kuris su- 
piaustė kitą italą peiliu. Po-

1 licistas vijosi ji per kelis blo
kus ir ris šaukė, kad susto
tų, o kad tas neklausė, pra
dėjo šaudyt. Po trijų šūvių 
italas sustojo ir tapo areš
tuotas.

- J
Praėjusį nedėldienį soci- 

i jalistų svetainėj buvo tarp- 
tautiškos „Sibiriečių pagel
bos draugijos” konferenci
ja. Delegatų pribuvo 30 su 
viršum. Tarp kitko nutarta 
parengti pikniką sibiriečių 
naudai.

Tą pat dieną ir toj pat sve
tainėje buvo Massatchusetts 
lietuvių kooperacijų suva
žiavimas. Delegatų pribuvo 
16. kurie atstovavo 6 koope
racijas. Nors tai pirma bu
vo tos rūšies konferencija, 
bet padaryta gana svarbių 
nutarimų, kuriuos nutarta 
paskelbti vietiniuose laik
raščiuose, todėl aš čia apie 
juos ir nerašysiu.

Raulinaitis.

R. Voveriutė, 20 metų 
'amžiaus mergaitė, gyvenan
ti po No. 181 Gold st., So. 
Bostone, apskundė G. Aukš
tikalnį ant $10,000 už suvi
liojimą. Augštikalnis žadė
jęs ją vesti, ji jam patikėjus 
ir... Augštikalnis apsivedė 
su kita. Praėjusioj sąvaitėj 
buvo teismas ir pripažino _ 
merginai $3,500, kurios G. | 
Augštikalnis turi jai užmo
kėti.

Vaikinai, atsargiau su 
prižadais. Dabar kiekviena 
mergina norės gaut $3,500.

West Somervillej pereitoj 
pėtnvčioj gaisras padarė 
$2.000 blėdies.

Tūla Edith M. Hatch, jau-

nuo Odiniu Ligų

kada pasirodo ant kūno, yra 
laitai žmogui nesmagios. Pa
štį i uosuok it nuo jų. Pridėkit

KELEIVIS

Niežtančios
Pūsleles

Severos Mostį
Beveik

šimtmetis

37

sius

ELIUS

10c.
BALLANTINE’S

BRAVARUS

>
žinomais kievienam

M
gerumas vra supran

tamas.

į

Jeigu reikalaujate vaistų, eiki
te pas aptiekorių ir reikalaukite 
Severos vaistų. Jis juos turi. Jei
gu negalėtų pristatyt, parsitrau- 
kit tiesiog nuo

Paliuosuojanti Salti ūkai 
Vaikams ir Suaugusiems 
Kaina 10 ir 25 centai.

Amerikoniškos Veatavės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui.... 10c.

(Severą’s Wafers for Head- 
aci.9 and Neuralgia) sulyg pa
skyrimo. Kaina 25 centai.

SEVEROS TAB-LAX

W.F Severą Co.
CEDAR RAPIDS. I3WA

visokį užimt- 
LaTiufiŽMb 

_______W"*nzoletua, 
. Lakei ūkas ir kitokius pasipuošimai 
• daiktus. Musų agentai P. Valiukoaia 

pristato orderiui į aplinkinius mieste

lius ir ni- ko brapgiau neprekiuoja.

Dabar yra nupigintos prekės 25c. 

nuo dolerio, todėl geriausia proga 

pirkti.

Reikalingi agentai prie pardavimo, 

Norint platesnių.žinių, kreipkitės per 
j laišką arba ypatiškai.

CHAS URBON
261 Broadway, So. Boston, Mass.

Farmos Farmos!'
. I

Turiu ant pardavimo farmų didžiau-I

AUKSORIšKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokius 

Laikrodžius, didelius ir 
mažus, Vyriškus ir Mato* 
tiškus, Auksinius, Pa- 
auksuotus ir Sidabriniu^ 
kubinius žiedus. Dei
mantus ir visokiusMr- 
lus; taipgi Lenciugėnue. 
Špilkas, Ib-snrfJetua,

VIENATINĖ TIESI LINUA 
tarpe

Rusijos ir Rusijos ir
Amerikos Kanados.

i »! 
(f.

(Severą’s Skin Ointment),

o pasekmės bus neabejotinos, 
taip pat, kaip jos buvo 
p. Em. Kabatz'ui iš Brook- 
park, Minn., kuris rašo:

“Severos Mostis nuo Odinių Li
gų yra puiki. Turėjau niežtanėias 
pūsleles ant sprando, o aplink 
kiekviena buvo raudonas plėtotas 
sidabrinio doliario didumo, — de 
gino ir niežėjo neišpasakytai. Gal 
butų aplipdę visa sprandą, jeigu 
ne Severos Mostis nuo Odinių Li
gų. Po penkto išlepimo mostim, 
liga išnyko”.

Nuo niežėjimo, egzemos, deder
vinių, dilgėlinės, išbėrimų, kurie 
niežti. Pamėginkit Severos Mo- 
sties nuo Odinių Ligų.
Kaina 50c. kiekvienoj aptiekoj.

N ne galvos skaudėjimo imkit

Severos plotkeles nuo 
galvos skaudėjimo

kaip jšdir-

bam genau-

ALUS

ir tas padarė

netik garsiais, bet

name, kur tik alaus

Galima gaut visur.

šioj 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 
miestų ir miestelių. Turiu daug ne
išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi
sokio didumo farmų; prekė nuo 9 iki 
$25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 
gerais ir prastesniais budinkais, so
dnais ir be sodnų; prekė jų, pagal ge
rumo budinkų ir įtaisymų, nuo $5 iki 
$75 už akerį. Išpradžių reikia įmokė
ti suvis mažą sumą pinigų, o likusią 
palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemė 
yra geriausia, galima pasirinkti, ko
kios tik nori: lygaus lauko su mažoms 
kalvukėmis, palei upelius ir palei žu
vingus ežerus, oras kuosveikiausias, 
vanduo kuogeriausias ir lengvai gau
namas, javai užauga visoki. Rašykit 
tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra
si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
žemę ir visos kolonijos padėjimą. At
važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė. 
Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj 
išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyveu ant farmos. Gavęs ži
nią, tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar į hotelį, paimsiu jus ir aprū
dysiu visą žemę, iš kurios galėsi pa
sirinkt pagal savo norą. Adresas: (27)

ANTON K1EDIS
PEACOCK, Lake County, MICH.

LAIVAI IŠPLAUKIA kaa 10 DIENŲ
Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 

du-ėriubiniai, pasažieriniai laivai tarp 

Liepojaus ir New Yorko, ir iš New 
Yorko j Rotterdam ir Liepoją. Žemos 

prekės. Atsišaukit pas

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

Broadaray, New York, N. T.

DWINSKRussud

ii i l

-j u ■

i

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

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusette valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj lartujanos, 
Is ypatingai geros sekančios gyduolės:

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

Nuo saulės nudegimo 50 c.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 25 c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 o. 

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

Gyduolės dėl snvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo Sl-00 

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

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

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

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie 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
SO. BOSTON, MASS.

Farmos, 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. 
________ „ ,,lai nerimauja ir todėl i 
labai pigiai parduoda savo farmas ir I 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų.

i uia iidK.li, jau- lietuviams. Ap:
na da mergina, nušoko ant lietuviams, angia

, • > i r - labai Diziai Dard:
I gauiuia puri, ouv - __ _
Farmą galima pirkti visokio didumo DTJDVFTT1>/|G 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už.
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- I — v _
pėmęs ant išpardavimo daug farmų; j I n/{tt/I fk 11 I 
žeme lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik' |vUVl|z4|l J 

i puse mylios nuo miestelio. Žemė der- : I 11 U U į
i ling2 ir užauga visokie javai. Gali- ■ ’
ma pirkt farmą įmokant $100, o liku- Į 
sius galima mokėt kas mėnesį pagal; uaiuuuas iasvu_vluas Iupuujuo 
sutartj. Matenjolas budinkams P’-; truiūmo > abiejų lyčių, nežiūrint, kaip 
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, - įsjsenėjus, gvarantuojama be
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, darvmo operacijos.
todėl naudositės proga. Bankai su- r
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
nią klauskit per laišką. (36)

akmenų ir užsimušė. I

Dr. AIex. O’Malley
(specialistą*)

Ant North Station neži
nomas žmogus nušoko nuo 
platformos po ėjusiu eleva- 
ted ir tapo užmuštas.

63 streikuojančių italų 
šeimynos išvažiavo iš Wake- 
fieldo Italijon.

Garlaivis ”Cretic” atvežė 
Į Bostoną 2,000 su viršum a- 
teivių iš Italijos.

Praėjusioj savaitėj Bosto
ne paskirta 90 naujų laiška-

i

Greit 
Atsakančiai 
Galutinai

Diržai nereikalingi ant visados.
Galutinas išgydymas rupturos (pa- r

i

i L. S. S. 60-toji kuopa nu
tarė paskirti iš kasos $10.00. nešiu. 
■’Kovos” bylai vesti su "di
džiu daktaru” Ignašium. . . _ _
Kuopos nariai tam tikslui rengia 23 geg^ vakare so- 
sumetė $5.60, taigi išviso 
$15.60. Raulinaitis. ,

Ateinanti nedėldienį, 24, 
gegužės, 9 valandą išryto,! 
socialistų salėj, 376 Broad- 
vvay, bus L. S. S. VI rajono 
konferencija.

Tą pačią dieną ir toje pat 
svetainėj, 7:30 vai. vakare, 
bus protesto prakalbos. Kal
bės drg. S. Michelsonas ir 
konferencijos delegatai. 
Prakalbos rengiamos su tuo 
tikslu, kad išreikšti protestą 
prieš karę su Meksika ir Co
lorados žudynes. Įžanga 
bus visiems dykai.

Rengimo komisija.
Praėjusioj sąvaitėj polici

ja, persirengus civiliškom 
drapanom, užklupo netikė
tai ant kiniečių apgyvento
sios miesto dalies ir pradėjo 
krėsti jieškodama opiumo. 
Keliatas kiniečių areštuota 
už opiumo laikymą ir kelia
tas už lioteriją.

Liet. Labdarystės Draugi-

kius savo svetainėj.
Maldene sudegė šepečių j 

dirbtuvė.

Garlaivis ”Franconia" iš
plaukė i Liverpooli su 1,000 
išeivių.

ŠOKIAI.
Lietuvių Labdarystės Draugystė sa

vo svetainėj, ant kampo E ir Silver 
sts., subatoj. 24 gegužės turės gra
žius šokius. Užkviečia atsilankyti 
visus. Muzikantai bus geri.

KOMITETAS.

JONAS ŽEMAITIS,
BOX 13, SAUBLE, MICH.

Dr. O’Mally gydymo metodą yra 
liuosa nuo pavojaus. Nėra čia jokiu 
piaustymų. skausmų, operacijų. Ne- 
reik sugaišt nuo darbo. Kada pagy
dytas, jokių diržų arba juostų nereik.

Užganėdinimą gvarantuojam. Dau- 
' gytes turime padėkavonių nuo išgy
dytų žmonių. Suvirš 500 ligonių pra- 

; eitais metais tapo išgydyti.
Pareikalauk mano iliustruotos kny- 

j kūtes apie patrūkimą, kurią aš pa- 
’ siųsiu visiems atsišaukusiems kurie 
prisius 2c. stempą persiuntimui.

Kalbama ir rašoma lietuviškai ir 
lenkiškai.

DR. ALEX. O’NALLEY
Ofisas i58 S. Washington St. 

Wilkes Barre. Pa.

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

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

50,000 KNYGŲ

V
(

I

—
RISSIAN A.MERICAN BUREAU

Si yra vienintelė 
Rusiškai Amerikoniška 
Kontora, po tiesomis 
Illinojaus valstijos, su 
kapitalu $10.000, ir jau 
varo verteleystę nuo 
1892 m Ji padaro ple.

ni[»otencijas, pardavimo popierius ir ki
tus dokumentus. Parduoda šipkortes 
ant visų linijų. Ji nusiunčia pinigus į 
Rusijos Valdžios Batikas ir gauna kny
gutes atgal iš Rosijos į penkias nedėlios. 
Dėl prekių ir informacijos parašyk

RUSSIAN-AMREICAN BUREAU 
160 N. Fifth ave„ cor. Randolph ir 

Lasalle St.,, Chicago, III.

Išsirašyki t rimtą bepartivišką 
talpinanti įdomiausius straip
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikraštj

“V AID Y LA”.
' Vaidyloje” rašoma gryna ir 

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

Kaina metams tik 50c.
Kurie norit pažiūrėt prisius- 

kit ioc. Adresas:
‘‘VAIDYLA”

810 W. 19 St. Chicago, III.

1

CHICAGO, ILL.

iru

Dykai 
dėl

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

Knygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip aaugotęs nuo ligų.. Jauni vyrai, kūrė mana apsivgsti naudos 
skaitidamč tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą lign, 5'egmomulavima, Lžsikišima 
Žarnų, Kepenys,*Ski1vęa, Inkstų ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprįjemnų Sapnų, Lytiškų Nusilpneimų, Užnuodįjimų Krauja arba 
Brantų, Škrefuia ir Nevalų Kraujų, Pu lavinta arba TriperĮ,Užkrečiamų ligų arba 
Naujai i raut n Nesveikumų: jeigu esatė Silpnas, Nerviškas, Nulindęs, Nusiminę*. 
Nusilpneis Spėka arba kencatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizme arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gante Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrastį greitų nuolatini isigydymų, privatiškai ir patapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoį kalboį Kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sv< iku. Knyga 
— , — krautuve žinios ir pasaka a 
L .
pintas tuo Dykai gantoi Knygoį yra neapiprekiuojamas. jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranzintf jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą. neiUudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA*
Taa paretkalavima.* knygos neprivala jus į jokio skol^ ir užmoluesni. Męs nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

neSlovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuntama su lŽMOkist| prastam ir sžpststytam kMvartė taip, jog ne vienas negale žinoti ka is 
talpina.
□R. JOS. USTER A C0.. L 804. 208 N. Fifth Ava.. Chicago, III.

Godohnasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knyg|. meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas ir pavajd^

šia

ta yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, k -.trus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, ital-

Stetee

/




