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Iš Rusijos. ŽINIOS IS VISUR. Lizbona randasi jau socijali- 
stų-revoliucijonierių ranko
se. Mieste esą nėtomos bom
bos ir tankiai vartojamas di
namitas. Kaip ten ištikrųjų 
yra, sunku sužinoti, aišku 
tik tiek, kad Portugalijoj 
darbininkai nerimauja. Te
legrafo ir telefono vielos 
perkirstos. Daug būna susi
rėmimų su kareiviais. Kapi
talistų spauda žinias iškrai
po.

Naujas juriu milžinas 
”Britannic.”

'Belfast, Airija.

1S AMERIKOS.
Francuzijos soči  j a lis tų 

kongresas.
Amjene atsibuvo Francu

zijos socijalistų kongresas. 
Vyriausioji kongreso užduo
tis — pasvarstyti socijalis
tų taktiką busimuose rinki
muose ir išrišti vienijimos 
su kitomis partijomis klau
simą. Nesutikimų ir neaiš
kių klausimų pačioje parti
joje yra užtektinai, ir gin
čai buvo labai karšti. Žy
miausieji partijos nariai, sario čia tapo pasekmingai 
kaip Žores ir Samba, neatsi- nuleistas ant vandens nau- 
sakė tarties su radikalais, su jas White Star Linijos gar- 
kuriais jie išvien kovojo laivis, kuris pakrikštvta var- 
prieš Bartu. Žores’o prieši- į du ”Britannic.” Tai yra nau- 
ninkai paleido paskalą apie jas jūrių milžinas, turįs 900 
slaptą sankalbą su radika-į oėdu ilgio ir varomas trimi 
lais, apie atšalimą prie par- i šriubais. Jis plaukios tarp 
tijos veikimo ir t.t. Pirmose • New Yorko, Southamptono 
dienose buvo nustatyta to
kia veikimo pozicija — rin-

Kalėjimai ir darbo namų 
klausimas.

Kaip galima apsaugot nu
teistuosius nuo pakartojimo 
prasižengimo? Šiuo klausi
mu uoliai rūpinas teismo na
riai ir mokyti juristai. Viena 
geriausiųjų priemonių skai
toma steigti prie kalėjimų 
darbo namus.

Prisiekusieji teisėjai ne 
kartą ndrodinėjo valdžiai 
šių namų reikalingumą, bet 
ikišiol jų nurodymų nesitei
kė sunaudot. Bet šiomis die
nomis teisių ministeris pa
liepė teismo tardytojams, be 
tardant antrą kartą prasi
žengusius, pasirūpinti suži
noti, ar dalyvavo jie kalėji- 
me darbuose, kiek uždirbo, 
o jei nedirbo, tai dėlko. To
kiu budu, susidarysianti įdo
mi medžiaga, kuri galėsianti 
paaiškinti darbo namų rei
kalingumą.

Paškovą paliuosavo.
Kijievas. — Žydas Paško- 

vas, kurs buvo suimtas an
dai dėl kitos ”ritualės žmog
žudystės,” 18 vasario tapo 
paliuosuotas uždėjus kauci
ją, nes išsiaiškino, kad vai
kas, už kurio nužudymą jis 
buvo suimtas, tebėra gyvas. 
Rusas kaimietis Gončaruk, 
kuris buvo suimtas sykiu su 
Paškovu, taipgi paleistas.
Moterų teisės praplatinta.

Šiomis dienomis durna 
priėmė įstatymo sumanymą, 
kuriuo žymiai praplatina
ma moteries savastis ir tei
sės. Sumanymas duoda tei
sę moteriškei turėti visai at
skirą pasportą be vyro lei
dimo ir pripažįsta persisky
rimą. jei šeimynoj butų ne
sutikimai arba jei vyras ap
sirgtų proto liga.
Nihilistai pasmerkė caro

motiną mirtin.
Peterburgas, 23 vasario.

— Caro motina Marija ga
vo anonimišką laišką, kuria
me pasakyta, kad ji ruoštų
si prie mirties, nes nihilis
tai nutarę ją nužudyti. Iš 
tos priežasties prie caro rū
mų padidinta sargyba.
Palengvinimas valstiečiams.

Tiflisas. — Dėlei blogo ja
vų užderėjimo kai-kurių 
Kaukazo vietų valstiečiams 
gręsia badas. Kaukazo vie
tininkas įsakė gubernato
riams nereikalauti paskirs
tomųjų mokesčių iš tų kai
mų, kurie esą nukentėję.
Permaina rusų mlnisetrijoj.

Peterburgas. — Atsista
tydinus švietimo ministeriui 
Kasso, jo vieton paskirtas 
kunigaikštis Galicinas Mu- 
rovlinas. Ministerių pirmi- ( 
ninkas Kokovcevas. kuris 
buvo užėmęs užmuštojo Sto- 
lypino vietą, taipgi atsista-i 
tydino.

Už šnipavimą.
Peterburgas. — Teismo1 

rūmai nagrinėjo paaficierioj 
Jakovlevo bylą. Kaip kalti
nimo akte nurodoma, Jakov-i 
levas pardavęs Austriijos ___________ __ _____ ___
valdžiai valstybės paslaptis, man, dabar gi vėl praneša- ’gvrė 8100.000 iš valstybės iž- mečių valdžios 
Teismas Jakovlevui paskyrė ma. kad streikas platinasi ir do S-m Franciscos parodos komisija tyrinėti Suvienytu

ir Cherbourgo.

26 va-

kimų metu socijalistai tu- Sustreikavo 40,000 angliaka-
ri visur turėti ir rinkti savo 
kandidatus, o tenai, kame 
socijalistai neturės vilties 
laimėti, palaikyt labiau pro- 
gresivių partijų narius.
Naujas tunelis tarp Švedijos 

ir Danijos.
Du inžinierių skandinavu 

kreipėsi i švedų valdžią, pra- 
švdami leidimo kasti tarp 
Danijos ir Švedijos pro ma
rių dugną. Tunelio kasimas 
kaštuosiąs 100 mil. kronų su j 
viršum. Tunelis busiąs per- 
:akos Zundo apačioje, ir jo 
ilgumas nuo vieno krašto iki 
kito sieksiąs 6 kilometrus.

Vokietijos ginklavimasis.
Berlinas. — Laivyvo rei

kalų žinovas Persijus Įdėjo 
i ”Berl. 'Tagebl.” straipsnį 
apie vokiečių laivyną. Per
sius griauna Tirico sampro
tavimus ir pataria prisipa
žinti, jog Vokietija daugiau, 
kaip kitos valstybės, skiria 
karės reikalams. Vokietijos 
laivynas šiuo laiku užima 
antrąją vietą 
veikiai neturėsiąs 
priešininkų.
Uždraudė skaityt Meterlin 

ko raštus.

šių.
Iš 225,000 pietų Francuzi- 

jos angliakasių 40,000 perei- 
toj savaitėj išėjo streikuoti. 
Streikas yra protestu prieš 
Francuzijos senatą, kuris 
apkapojo angliakasių pensi
jos įstatymo sumanymą. An
gliakasių vadai norėjo iš
šaukti generališką streiką, 
bet vos penkta dalis pametė 
darbą.

Bomba užmušė 5 kunigus.
Derreczin. Vengrija. — 

Vyskupo Miklossy raštinėn 
nežinia kas prisiuntė bombą, 
kuri sprogdama užmušė 5 
kunigus. Pats gi vyskupas, 
kuriam toji bomba buvo ma
tomai taikoma, nebuvo tuo 
kartu raštinėj ir išliko gy
vas.
Rooseveltas radęs naują upę

Rio Janeiro, Brazilija. — 
28 vasario vėl atvažiavo čio
nai buvęs Suvienytų Valsti
jų prezidentas Rooseveltas. 
-Jis sako radęs Brazilijos dy- 

ligšiolpasaulije ir I kūmose upę, kurios 
rimtų balti žmonės nežinoję.

4.0C0 žmonių krito musiję su 
banditais.

Pekinas. — Per du mušiu 
Romos katalikų kongre-itarp "Baltojo vilko” banditų 

gacija uždraudė katalikams;ir valdžios kariumenės ant
• skaityt garsaus belgų rašy-i Honan-Anhui rubežiaus kiū
tojo Meterlinko raštus ir vi-j to 4,000 žmonių.

i sus juos be išėmimo įtraukė Bažnyčioj bomba.
| indeksan, taip kaip E. Zola, _ žvent0 ,Jono

Į bažnyčioj 1 d. kovo tuoj po 
; pamaldų, kaip tik žmonės iš- 
i ėjo namo, sprogo bomba, ku
ri buvo palikta do suolu ant 

(galerijos, tuoj virš sakyklos.
Manoma, kad tą bombą pa- 

i dėjo sufragistės.
Nunuodijo gubernatorių.
Tin-Tsin, K ynai. — 27 va- 

! sario čia likos nunuodytas 
generolas čao-Ping-čun, či- 
li provincijos militaris gu
bernatorius. Jis buvo didis 
Juan Ši Kajaus šalininkas.

Pavogė 8200,000.
Paryžius. — Vienoj Pary

žiaus geležinkelio stočių pa
vogta iš krasos 8200,000. ku
rie buvo paskirti tarnaujam. 
čių algoms.

8100.000 parodai.

4 m. areštantų rotų.

Mėsos trustas sujudino 
Australiją.

Brisbane, Australija. —
Amerikos kapitalas pama- Išvijo iš bažnyčios bedarbius 
tęs, kad panaikinus tarifą iš j 
Australijos pradeda gabenti 
Amerikon pigesnę mėsą, pa
sistengė užgrėbti į savo na
gus ir Australijos mėsos rin
ką. Štai tokia Swift & Com- 
pany, kuri valdo Chicagos 
skerdyklas, šiomis dienomis 
atidarė Brisbane mieste, Au
stralijoj, didžiausią fabriką 
mėsos pakavimui. Pono 
Swifto agentai superka Au
stralijos mėsą, susipakuoja 
ir patįs siunčia Amerikon. Į 
tą fabriką Swifto trustas į- 
dėjo $2,500,000. Kada tas pa
viešėjo, Australijos žmonės 
labai sujudo.

Negana da to, p. SwiftĮ 
pienuoja išplėsti savo šakas i 
ant Filipinų, Kinuose ir ki
tur, iš kur tik atvežama į Su
vienytas Valstijas valgomų 
daiktų. Užgrėbęs į savo ran
kas visas maisto rinkas, toks 
trustas galės pakelti ant 
maisto tokią kai’ .ą, kokią tik 
jam patiks.

30.000 žmonių reikalauja 
darbo.

Budapešte, Vengrijoj, pe- 
reitoj savaitėj buvo daug de
monstracijų, kurias rengia 
bedarbiai. Vasario 25 d. a- 
pie 30,000 žmonių demons- 
racija atėjo ties parliamento 
rūmais ir pradėjo reikalau
ti, kad valdžia duotų jiems 
darbo arba duonos. Kada 
nesulaukė užganėdinančio 
atsakymo, alkana minia pra
dėjo daužyti akmenais lan
gus ir nešti iš krautuvių val
gomus daiktus. Policija iš
sitraukus kardus minią iš
blaškė.
Moteris nuteista už kursty

mą kareivių.

Tokia organizacija, rodos, j čio mėnesį nuvyko į Michk 
naudinga. Bet labai skriau-, £ano,'ar*° kasyklų apygar- 

.......................... ’ ”!dą uz kapelioną prie milici
jos, kad atleisti jiems grie- 
kus už streikierių šaudymą,, 
dabar buvo atvažiavęs į Mil- 
waukee pasakyti prakalbą ir 
karštai gynė vario kasyklų 
ponus. Jie esą geriausi žmo- 

sumetė

džia darbininkų reikalus. Iš 
darbininkų gyvenimo, iš 
streikų, ji beveik jokių žinių 
visuomenei nesuteikia, o jei
gu ką ir praneša, tai iškrai
po faktus. Kada ėjo kruvi

ginijoj, kada kapitalistų gal- baznymai .
važudžiai šaudo streikierius *pkų ir t.t. Jis taip-
Coloradoj ir Michigane. As- «■ .^rbmo piliečių sąjun- 
sociated Press viskį slepia. «« ~ t!» Pa,cli»- M paįrrie-

New Yorke 27 vasario bu
vo šitoks atsitikimas. Kuo
met ant Second avė., netoli 

| Tenth st. bažnyčioj buvo lai
komos vakarinės pamaldos 
ir kunigas pasakojo susirin
kusiems žmonėms kaip mo
čiutė bažnyčia rūpinasi bėdi- 

i nų žmonių reikalais, staiga 
atsivėrė bažnyčios duris ir 
bažnyčion suvėjo tūkstanti
nė bedarbių minia.

”Ko jums čia reikia?” su
suko zakristijonas.

Vienas iš minios atsakė:
”Mums reikia nakvynės; 

namų męs neturim ir neturi
me pinigų. Męs norim šitoj 
bažnyčioj gauti prieglaudą, 
kad nesušalti ant gatvės.”

Kun. Pierce ant to atsakė: 
’Tšeikit laukan. Aš nega

liu tų žmonių čionai ant na
kvynės priimti ir turit iš čia 
prasišalint.”

Noroms-nenoroms bena
miai išėjo iš bažnyčios ir za
kristijonas užrakino duris. 
Bet kad alkani ir sušalę 
žmonės nenorėjo da nuo baž
nyčios atsitraukti, tai užte- 
lefonuota policijai, kuri pri
buvus tuojaus išsitraukė laz
das ir išvaikė bedarbius.

Tai atsitiko pėtnyčios va
kare.

Nedėlios gi vakare, 1 d. 
kovo, tas pats buvo ant 5-tos 
avenue, didžiausios New 
Yorko gatvės. Didžiausion 
ir turtingiausion bažnyčion, 
tuoj prasidėjus vakari
nėms pamaldoms, įėjo šim
tas bedarbių ir viduriu baž
nyčios traukė stačiai prie di
džiojo altoriaus. Kun. Duf- 

i field juos pasitiko ir papra
šė sėsties, sakydamas, kad 
jam yra labai smagu jus ma- 

Frankfurt-ant-Maino, Vo- tyti. Bet vienas iš bedarbių 
kietija. — Roza Luxemburg, i atsistojo ir pasakė: 
viena iš veikliausių vokiečių Į "Męs esam alkani ir bena- 
socijalisčių. likos nuteista (miai. Męs norim valgyt ir 
metams kalėjiman už tai,!”''1'””"'''''' 
kad kurstė kareivius prieš 
valdžią.

Riaušės Persijoj. 
Teheranas. — Ties Koze-[

Irunu pradėjo siausti būrys 
; ginkluotų galvažudžių. Iš- 
■ riesta pusę šimtinės žanda
rų jiems suimti. Kilo riau- 

išės ir žandarų vadas majo- 
; ras Ohlsen, švedas, likos už- 
, muštas. Galvažudžiai nesu- 
(imti.
Numirusio kardinolo tarnas 

kalėjime.
Roma.—Giųsepre Caretti. 

mirusio kardinolo Rampol- 
los valetas, šiomis dienomis 
likos areštuotas ir pasodin
tas kalėjiman už pavogimą 
nekuriu daiktų kardinolui 
mirus.
Vokiečių oficieriai mušasi.

Metz, Vokietija. — Armi
jos oficierius Von La Va
lente Saint George dvikovoj 
užmušė čia kitą oficierių. 
Haagę.
Japonai atvažiuoja tyrinėti

Amerikos teismus.
Londonas. — 28 vasario

I

i ir E. d’Annuncio.
Vadinas, geriausių rašy- 

tojų raštu katalikams skai
tei nevalia. Katalikų dvasi
škąja žmonių apšvietai ne- 

i priešinga.
Bado šmėkla Galicijoje.
Lvovas. — Galicijos gy- 

i veritoiams gresia bado pavo
jus. Galicijos vietininkas 

( pareikalavo 30. mil. kronų, 
(kad pradėti valdžios darbas, 
bet valdžia sutiko paskirti i 
i ik 15 mil. šie darbai ski- 
i •’ a m i n uken tėjusiem s.
Lizbona sočijalistų‘rankose?

Iš Portugalijos ateina rie- 
I na kitai priešingos žinios. 
1 Pereito j‘savaitėj telegramos' 
j skelbė, kad telegrafo ir gele- 
I žinkelio streikas jau pasi
baigė. kad streiko vadovai 81UU.UUL* parodai. išplaukė iš čia į New Yorka 
suimti ir susodinti ka’ėji-( Prancūzų parliamentas už- ant laivo ”Lusitania” '—'

Į

” japo- 
siunčiama

kad Portugalijos sostinė reikalams. Valstijų teismų.

nakvynės.”
Kuomet kun. Duffield su 

bedarbiais kalbėjosi, kiti ba
žnyčios viršininkai pašaukė 
policiją.
žinių trustas traukiamas 

teisman.
New Yorko dienraštis 

”Sun” apskundė Suvienytą
ją Spaudą (Associated 
Press), prižadėdamas priro
dyti, kad toji organizacija y- 
ra trustas ir todėl turi būt 
išardyta.

Šita organizacija yra susi
tvėrusi su tikslu siuntinėti 
laikraščiams žinias. Prie 
jos priguli didesnė dalis A- 
merikos laikraščių, kurie iri 
naudojasi jos suteikiamo- i 

mis žiniomis. Associated 
Press visur užlaiko savo 
agentus ir kur tik kas atsi
tinka tie agentai tuoy

o tas
Nevien tik žinios siuntinėja-i i

Irios, bet ir paveikslai. Pa- 
Į vyzdžiui, susikūlė kur trati-j 
I kinis, Associated Press a- 
i gentas nufotografuoja ne
laimės vietą ir tuojaus visi 
laikraščiai gauna paveiks
lus. Tuos paveikslus visur 
galima pažinti, nes apačioj 
visuomet yra parašas: As
sociated Press.

U S 
egrafuoia į centrai! biurą 

jau — laikraščiams.

Suardymas tokio žinių 
trusto visuomenei atneštų 
daug naudos, nes ji gautų 
teisingesnių žinių. Pamaty
sim, kas iš to išeis.
Katalikų vyskupas reikalau
ja milicijos prieš katalikus.

Pereitam „Keleivio” nu
meri je rašėm apie kraujo 
praliejimą lenkų bažnyčioj 
South Bend’e, Ind. Mušty
nės kilo, kada vyskupas su 
policijos pagelba norėjo į- 
vesdinti lenkų bažnyčion 
žmonių nekenčiamą kun. 
Gružą.

Dabar ”Milwaukee Lea
der” praneša, kad vyskupas 
pasiryžo parodyti žmonėms, 
kad turi būt taip, kaip jis 
nori, o ne taip kaip jie, ir 
kreipėsi į gubernatorių 
Ralstoną, reikalaukdamas 
milicijos.
Vasario 15 kraujas prie tos 

bažnyčios jau pasiliejo — a- 
pie 100 žmonių buvo sužeis- ( 
ta, vienok nekenčiamo ku
nigo žmonės savo bažnyčion 
neįsileido. Taigi katalikų 
vyskupas dabar nori kariu
menės spėka užgniaužti 
žmonių pasipriešinimą,

Tai kokia artimo meilė pas 
musų dvasiškiją. Dėl dole
rio ir viešpatavimo galima 
net į Dievo namus šaukties 
ginkluotą spėką. O kur gi 
Dievo prisakymas ”neuž- 
mušk?”
8 valandos moterims Colum- 

bijos Distrikte.
Prezidentas Wilson už

tvirtino bilių, sulyg kurio 
Kolumbijos Distrikte mote
ris negalės ilgiau dirbti, 
kaip 8 valandas i dieną. Bi- 
lius nuo tos dienos lieka įsta
tymu, kurio palaikymui pa
skirta jau ir tris inspekto
riai. 2 moteri ir viens vyras. 
•Jie žiūrės kad tas įstatymas 
butų minėtam distrikte vi
sur pildomas.
Bekerio samdiniai mirs elek

triškoj kėdėj.
Buvusio New Yorko poli

cijos leitenanto Bekerio 
samdiniai (4), kurie andai 
nužudė gemblerį Rozentali, 
pasmerkti myriop. Jie bus 
nužudyti elekri kėdėj 13 
balandžio.

Paties gi Bekerio byla bus 
(perkratyta iš naujo. Dabar 
Į jis sėdi Sing-Sing kalėjime.

Mėnulio užtemimas.
Kovo 11 d. bus mėnulio už

temimas, kuris bus matomas 
rytinėse Suvietose Valstijo
se nuo 9:40 iki 11:13 vai. va
kare. Pusė po dvyliktai už
temimas visai pasibaigs.

Kunigas gina darbininkų 
prispaudėjus.

"The Mihvaukee Leader” 
praneša, kad kun. Arthur H. 
Lord, kuris praėjusį rugpiu-

bus Moyerą deportavo. Kri- 
kscioniskaiI

Malšins revoliuciją.
Suvienytų Valstijų prezi

dentas Wilson persitikrinęs, 
(jog Meksikos revoliucijonie- 
i rių vadai Carranza ir Vilią 
negalėsią nuversti Huertos 
valdžią, nežiūrint, kad ir 

' ginklų jie dabar gauna iš. 
i Suvienytų Valstijų kiek tik 

• jiems patinka, ir todėl sker
dynėms nebusią galo, jeigu 
jų nesustabdys savo įsikiši
mu Suv. Valstijos. Eliso
nas sako reikia da palaukti 
keliatą savaičių, o jeigu 
tvarka neįvyks, tuomet Suv. 
Valstijų kariumenė įsikiš. 
Bet šitas Suv. Valstijų įsiki
šimas apsieisiąs be kitų vieš
patijų talkininkystės. Gel
tonoji spauda senai jau tokio 
įsikišimo reikalauja, mat 

(tuomet bus daug sensacijų, 
bus apie ką rašyti.
Reikalauja žmogžudžiams 

bausmės.
Šiomis dienomis Huertos 

kareiviai Meksikoj pakorė 
Suvienytų Valstijų pilietį 
Klementą Veregarą. Prezi
dentas Wilson ir jo kabine
tas tą žinią priėmė kaipo 
svarbų nuotikį ir tuojaus į- 
sakė Suv. Valstijų ambasa- 
diriui Meksikoj pareikalauti 
iš Huertos, kad kaltininkai 
butų nubausti už Veregaros 
mirtį.
Prisirinko iš smėlio $100,000 

vertės aukso.
Gary, Ind. — Vakarinėj 

miesto pusėj žmonės apėjo 
smėlije aukso ir iki 26 vasa
rio prisirinko jo už $100,000. 
Auksą pasisavino Metai Re- 
fining Co., nes tai esąs jos 
turtas, kokiu ten budu ište
kėjęs per kiauras dūdas.
Bedarbiai eina į VVashing- 

toną.
Richmond, Cal. — 27 va- 

! sario išėjo iš čia 2,000 bedar
bių, susidėję ant pečių savo 
patalines ir kaikuriuos in
dus valgiams virti. Jie eis 
į Washingtoną ir reikalaus, 
kad kongresas duotų darbo. \ 

Sudegė 5 vaikai.
Ashland, Me. — Nesant 

tėvams namie, Smartų na
muose užgimė gaisras 21 va
sario ir sudegė 5 vaikai.

Ekspliozija.
Wa. r.osburg, Pa. — Neto

li nuo čia 19 vasario 
stotije sprogo gazas. 
pliozija girdėjosi už 
mylių.

Sudegė stotis.
Hartford, Conn. — čionai 

sudegė New York & New 
Haven geležinkelio stotis. 
Nuostoliai — 8250.000.

Sudegė knygynas.
( Moristown. N. J. — Ug-
, nis sunaikino miesto 
(ną, kuriame buvo 50 000 <-o- 
' mu knvgu.

srazo
Eks- 
kelių



Peržvalga.
Kur tikras chamizmas?
Kunigu organas “Drau

gas” negali atsidžiaugti sa
vo išradimu. Jam pasisekė 
surasti da vieną žodi pirmei
viams kolioti — tai chamas, 
chamizmas. Dabar jis kiek
vienam numerije giriasi, 
kad tas epitetas labai tinka 
tiems žmonėms, kurie su 
nieku nesiskaito ir nieko ne
nori pagerbti, kas tik žmo
nijai brangu ir gerbtina., 
suprask: kunigų autoriteto.

Bet pažiūrėkime kaip pats 
„Draugas” skaitosi su kito
kios nuomonės žmonėmis ir 
kaip jis gerbia tai. kas mili
jonams darbininkų yra 
brangu ir gerbtina. Pažiū
rėkim. kaip jis gerbia soci- 
jalistus. štai 7-tam “D.” nu- 
merije įžanginiam straips- 
nije skaitom:

"Priviso visokio plauko 'pirmeivių,* 
visokios rūšies laisvamaniai kelia gal
vą, riečia nosi ir skverbias viešan gy
venimam Bedievybė savo dvoku ga
dina ir teršia ir be to ūkanotą ir prie- 
tamsoką viešojo gyvenimo atmosfe
rą. Jiegos skaldomos, ir besiskirstant 
bedievybės pasekėjams Į jų partijėles 
ir sulyg 'plauko' to jiegų skaldymo 
galo nepermatoma.

"Bet to dar negana. Atpūstas iš 
kaž kur savo rūšies ir skonio socija- 
iizmas su buriu pasekėjų ir garbinto
jų įnešė ir tebeneša destrukciją viso- 
ko, kas buvo ir yra statoma gerenės 
valios ir noro žmonių. Lietuviškojo 
’socijalizmo’ pasekėjų abazas visomis 
pastangomis veržias viešojo veikimo 
sritin ir nori surasti vis stipresnę pa
pėdę. Musų socijalistai—tai XX šimt
mečio mongolai. Šių dienų socijaliz- 
tno pasekėjų veikimas — tai veikimas 
senovės mongolų laike jų antplūdžio. 
Simptomai vienodi. Tas pats ardymo 
ir griovimo darbas, tas pats su nieku 
nesitaikymas ir stengimasis viską pa
vergti...

"Dergimas ir kvailas pajuokimas 
visoko, kas žmonijai yra brangu, kas 
yra joje kiltaus, ideališko — yra už
duotim chamizmo pasekėjų iš laisva
manių ir jimes panašių pulko.”

Ot. kur tikras chamizmas 
— ''Draugei” Tai tikriausis 
chamo būdas: aš tave galiu 
iškoliot, bet tu manęs ne
drįsk.

Jau kam-kam, o tikėjimo 
atstovams kalbėti apie pa
gerbimą to, kas- žmonijai yra 
brangu, visai nepritinka. Ar 
gi senovės lietuviams jų die
vai nebuvo brangus ir gerb
tini? O kaip krikščionybės 
platintojai su jų dievais el
gėsi? Sugriovė jų šventna- 
mius ir sumindžiojo pačius 
dievus. Ar toks krikščiony
bės platinimas nebuvo išnie
kinimu kito tikėjimo, kuris, 
žmonėms buvo brangus ir! 
gerbtinas? Ir ką vėl reiškia 
visos šiandieninės misijos, 
■siunčiamos Kinijon, Japoni- 
jon, Afrikon ir kitur, jeigu 
ne užpuolimas ant kitų tikė
jimų?

Ar galima tuomet pykti, 
kad naujos gadynės tikėji
mo skelbėjai kritikuoja jūsų 
atstovavimą ir jau pasenusi 
tikėjimą?

Kolioti kitą už tai. kad jis 
daro tą pati tau, ką tu ki
tam. reiškia būvi didžiausiu 
CHAMU!

šia apsireiškia visokio krypsnio musų 
išeivijos judėjimas. Iš visų jų. pro- 
gresivus padėjimas apskritai, gi so- 
cijalistiškasai ypačiai, užima pirmą- 

’ ją vietą, tuogi tarpu, visiems kitiems I 
j spaudos organams išvažiavus Ryman, 
pažanginis judėjimas pasilikęs visai 
be balso.

"Sumanymas kilo kokiu nors budu 
įgyti progresivų 
davė socijalistai, 
S. VIII Rajono 
išrinkta komisija 
tis. Komisija 
dviem socijalistų
mais rytuose, kviesdama vieną ar ki
tą persikelti Chicagon, bet čia nesusi
tarus, ėmė rūpintis Įsteigimu naujo 
laikraščio . Tapo suorganizuota tam 
tikra Bendrovė, kuri šiuo leidžia pir
mąjį PARODOMĄJĮ 'Naujienų' nu

merį.
4. ir nuo tos dienos eis reguliariškai. 
išpradžių sykį savaitėje, o paskui ir 
tankiau."

“Naujienų" formatas toks 
pat. kaip "Keleivio." Redak
torium drg. Grigaitis. Kai
na metams SI.50. Adresas: 
1841 So. Halsted st.. Chica
go, III.

Sveikinam nauja draugą - 
laikrašti!

jo biskį daugiau teisybės, negu 
"Laisvės peržvalgų rašytojas 
manė. Julijus Minkštutis.

Chicagos Žinios.

organą. Inieiativa 
ir paskutinėj L. S. 
konferencijoj buvo 
tuo reikalu rupin- 

užvedė tarybas su 
laikraščiais leidžia-

Sekamas numeris išeis kovo

t atras.
šiomis dienomis gavome iš 

Lietuvos tokiu vardu naują 
žurnalą. Išvaizda labai gra
ži. Apie jo turini pakalbėsi
me kitu kartu.

Polemika
ir Kritika

ŽODELIS "LAISVEI.”

„Naujienos.”
Pirmą "Naujienų” nume

ri jau gavome. Kaip buvo 
„Keleivi j" jau rašyta. “Nau
jienas” leidžia tuo pačiu var
du susitvėrusi bendrovė Chi- 
cagoj. Pirmas "Naujienų" 
numeris gana Įdomus. Jei 
visuomet jos tokios bus, jos 
turės turėt dideli pasiseki
mą. Pirmo numerio spaus
dinta 25,000 egzempliorių. 
Įžengiamam žodije "Naujie
nų” bendrovė taip sako:

"Priežasčių, vertusių naujam laik
raščiui gimti Chicagoj, buvo daug, vy
riausios gi jų — nepasitenkinimas 
žmonių esamais jau vietiniais orga
nais. Chicago — didžiausias lietuvių

•centras Amerikoj, ir čia juosmarkiau-1 "Keleivio”

"Keleivio” No. 7 patėmijau 
’ žiniose iš Chicagos. dėl kokios 

priežasties gimsta naujas Chica- 
’ goj laikraštis. Kadangi pas mus 
1 nuo senai buvo kalbama, kad 

Chicagon persikels "Laisvė” ar 
''Pirmyn." pertai ten ir buvo 

5 mano pasakyta: "Chicagos so- 
’ cijalistai ilgai vedė tarybas su 

'Laisve' ir 'Pirmyn.' tečiaus ne- 
' galėjo prieiti prie geistinų rezul

tatų. kadangi abu musų laikraš- 
; čiu perdaug augštas išlygas pa- 
, statė — 'Laisvė' apie 20 tūks

tančių. 'Pirmyn' 19 šimtų, per
tai nebuvo galima susitaikinti.

"Šių dviejų laikraščių augš
tas pasistatymas chicagiečiams 
labai nepatiko, pertai ir gimė 
taip urnai toks karštas ūpas už
sidėti naują laikraštį.”

"Laisvė” šiuo mano praneši- 
' mu, matomai, labai įsižeidė ir 
■No. 14 sako: "Sulyg apskelbtos 
sumos §20.000. — tai juk nekal- 

: beta apie 'Laisvės’ atpirkimą. 
į kalbėta tiktai apie biznio inkor- 
į poravimą.”

Ne, čia nėjo kalba apie biznio: 
j įkorporavimą. bet apie išlygas, I 
Į ant kokių "Laisvė” sutiktų per- 
Į sikelt Chicagon, ir kokiu budu' 
i butų galima chicagiečiams ly
gia dalimi prisidėti prie "Lais
vės,” nes chicagiečiai buvo ma
nę padaryt "Šerus" po 1 Odol. ir 
tokiu budu pritraukti kelis šim
tus akcijonierių. Ant chicagie
čių paduotos propozicijos "Lai.v 

i vė” atsakė: "Draugai, padary-; 
l mas Šerų po 10 dol. nieko nereiš- 
j kia, nes dabartinis musų turtas j 
yra 20.000 suviršum.” (cituota ■ 
iš laiško "Laisvės” pirmininko, 

’ drg. J. Neviacko).
Reiškia, jeigu chicagiečiai bu- 

I tų norėję su "Laisve” taikyties, 
j butų turėję įnešti nemažiau 20 
tūkstančių kapitalo, tada žino- 

• ma. būt buvę galima bendrovę 
. įkorporuoti ant 40,000, bet ne 
j ant 20.000. kaip "Laisvė” scako. 
j Vėl. "Laisvė” rezonuoja: ” 'Ke
leivio' korespondentas nėra kom- 
petentiškas spręsti apie 
reikalų ir visą situaciją 
biznio.” Man rodosi, kad 
"Keleivije.” nė kur nors 
nesu gyręsis. jog aš esu "kompe- 
tentiškas” spręsti apie "Lais
vės” "biznį.” Korespondenci
joje bu\o kalbėta vien tik apie 
tas nelemfc

Manau, I 
dėlių ir ūžt 
vė” bent šį

stovi 
musų 
aš nė 
kitur

P. Grigaičio priėmimui "Nau
jienų” bendrovė surengė vaka
rėlį 14 d. vasario. šiame va- 

i karėlije dalyvavo veik visi įžy
mesni Chicagos veikėjai socija
listai. Daugiausia buvo kalba
ma apie naują laikraštį "Nau
jienas.” ir kaip pasekmingiau 
organizavus Chicagos lietuvius 
darbininkus.

Minėtan vakarėliu atsilankė 
ir ponas K. Jurgelionis. "Kata
liko” "menežeris.” Jis irgi kalbė
jo apie partijas, nurodydamas, 

; buk mokslo vyrai visados šali
nosi nuo partijų. Tūli sako, 
kad ir p. Jurgelionis todėl pabė
gęs iš socijalistų Sąjungos pas 
Olszevvskį "Enciklopedijos” re
daguoti. o "Enciklopediją” "su
redagavęs" — pas "Kataliką” 
menežeriauti. kad jaučias esąs 
"mokslo" vyras. Po jo (Jurge
lionio) kalbai, drg. P. Galskis 
padarė trumpą pastebėjimą p- 
ui Jurgelioniui — kaip jis jau- 

; čias į tokį susirinkimą atsilan
kęs. kur dalyvauja visi socija
listai ir šnekučiuojas apie reika- 

, lūs darbininkiškos klesos ir t.t.
Bet atsakymo p. Jurgelionio ne
gavome girdėti, kadangi drg. P. 
Grigaitis neprileido prie disku
sijų. sakydamas, kad čia nesą 
vietos diskusijoms ir kad jo pra
eitis su p. Jurgelioniu esanti su
rišta da iš tų laikų, kada abu 
darbavosi Lietuvoj, pertai ir ne
norįs, kad panašios diskusijos į- 
vyktų ir t.t. žinoma, šitam drg. 
Grigaičio pasakymui nieks ne
norėjo prieštarauti, kaipo nau
jam svečiui, dėl kurio ir šis va
karėlis buvo surengtas, tai taip 
ir paliko, nors didžiuma norėjo 
su p. Jurgelioniu pasiginčyt.

Beje, veik pamiršau, kad šia
me vakarėlij dalyvavo ir gerb. 
Dėdė šernas. Jis išsitarė, kad 
ikišiol Chicagoje nebuvę nei vie
no gero laikraščio ir turįs viltį, 
kad "Naujienos” bus vienos iš 
geriausių laikraščių Chicagoje. 
Taipgi Dėdė šernas nors retkar
čiais žadėjo parašyti į "Naujie
nas’’ Dėdė šernas sako: "ži
noma, jeigu žinos, kad aš rašau 
į 'Naujienas' jie pyks." Reiškia 
Dėdė šernas yra musų idėjos ša
lininkas. bet jam kelias prie mus 
yra uždarytas gyvenimo aplin
kybėmis. Dėdė šernas yra my
limu visų Chicagos socijalistų ir 
retas įžymesnis socijalistų va
karėlis. kad nebūtų ir Dėdė. Juk 
ir "Lietuva," kol p. šernas reda
gavo, buvo visų mylimu laikraš
čiu. bet šiandien jau apšviestas 
darbininkas ją per langą išmeta.

♦

OY

iš
va- 
su-

as išlygas.
kad šių mano kelių žo- 
Mks. o draugė ”Lais- 
i Wrtą pripažins, kad 
^respondentas turė-

Kl. Jurgelioni prašalino
"Naujienų” Bendrovės. 20 
sario "Naujienų” Bendrovės 
sirinkime buvo pakeltas klaus?- j 
mas apie p. .Jurgelioni, kad jis ’ 
esąs nusipirkęs šėrą pas bendro
vės iždininką, o didžiuma ben
drovės narių esanti jam prie
šinga. Tame klausime ėjo gan 
karštos diskusijos. Grigaitis, 
Lalis, Gugis ir Petraitis nurodi
nėjo, kad Jurgelionio Įsirašymas 
Į bendrovę negali padaryti jokio 
nuostolio bendrovei ir t.t. Bet 
Strazdas, šmotelis ir Ripkevi- 
čius turėjo po pluoštą faktų apie 
Jurgelionio netaktiškumus ir net 

i turėjo atsinešę iš laikraščių iš
karpas. kur p. Jurgelionis yra 
dergęs lietuvių socijalistus. Ai- 

; škiau dalyką išgvildenus pasi- 
| rodė, kad ištikrųjų p. Jurgelionis 
nėra geistinu nariu Į "Naujienų”

I bendrovę tolei, kolei neatšauks 
| tų visų "gražiųjų” žodelių, ko
kiais yra apteikęs lietuvių soci
jalistus.

Priėjus prie balsavimo, visi 
vienbalsiai nusprendė prašalin
ti p. Jurgelioni iš "Naujienų” 
bendrovės.

Vėl buvo pakeltas klausimas 
per drg. Grigaiti ("Naujienų” 
red.), ar bus galima talpinti p. 
Jurgelionio raštus. Nuspręsta 
talpinti tik tuos, po katrais ne
bus pasirašęs savo tikros pra
vardės.

"Naujienu” Bendrovė paren
gė prakalbas 24 vasario. — Kal
bėjo drgg. Grigaitis ir Vasiliau
skas. Pirmojo kalbos tema bu- 

įvo "Socijalalizmo Idealas” ir ko-Į 
ksai yra "idealas” pas tautinin
kus ir klerikalus.

Reikia pripažinti, kad Chica-1 
gos darbininkai susilaukė vieno 
iš geriausiųjų kalbėtojų, katras 
savo nuoseklia iškalba ir gera 
liogika moka aiškiausia atvaiz
dinti šį netikusį draugijos surė-, 
dymą ir tautininkų bei klerika
lų ydas.

Vasiliauskas kalbėjo apie rei
kalingumą remti darbininkų lai- 

, kraštį. būtent, "Naujienas." ka
itros rūpinasi vietiniais lietuvių 
reikalais ir nušviečia jų vargin
gą gyvenimą.

*
Drg. J. Perkūnas apleido Chi- 

cagą 26 vasario, iškeliaudamas 
atgal į New Yorką. Drg. J. Per
kūnas po Chicagą ir apielinkę 
pasakė apie 15 prakalbų; į jo 
prakalbas žmonės lankės gana 
skaitlingai ir jo kalboms publi
ka gan simpatizavo.

Tokiu budu L. S. S. VIII rajo
nas, kuris rengė drg. J. Perkū
nui maršrutą, netik negaus 
nieko pridėti prie uždengimo iš
laidų. bet da liks apie keli de- 
sėtkai dolerių, nes drg. Perkūno 
prakalbose buvo daug išparduo
ta literatūros ir surinkta aukų.

Maxim Lupus.
*

Nauja draugystė. Vasario 15 i 
d. Chicagoj susitvėrė nauja
draugystė, vardu "Giedra.” iš f 
27 narių.

Giedra padalyta" į keturis sky
rius: 1. Apšvietos skyrius, 2.1
Muzikos ir Dainos skyrius, 3.Į 
Dramos skyrius ir 4. Pilietystės 
skyrius.

Valdybon išrinkta šios ypa- 
tos: Pirmininku S. Dargužis, 
sekretorium F. Stasukelis, fin. 
raštininku P. Baltušis, iždinin
ku A. tVorkalis.

F. Stasukelis.
*

I

Buvo garsinama, jog dainuos 
ir "Birutės” choras, bet pasiro
dė. jog ir tas negalės, nes vado
vas nepribuvo.

Kaip abelnai "Birutės” Drau
gystės vakarais žmonės papratę 
gėrėties, šiuomi kartu daugelis 
neužsiganėdino. Visas publikos 
pasismaginimas buvo šokiai.

Skurdžius.

KORESPONDENCIJOS

a- 
Ji

da męs tarp savęs pešamės, męs 
negalim susivienyti kovoj prieš 
savo išnaudotojus. Kol tik męs 
pešimės, tol tarp musų gyvuos 
suirutė, ir męs kaip vilkom tą 
vargų naštą, taip ir vilksim.

Tadgi draugai ir draugės, ne
žiūrėk im katras iš mus baltas, 
katras raudonas, socijalistas ar 
katalikas — visi vieninkimės iš
vien. Tik tada męs galėsim pa
sipriešinti savo išnaudotojams, 
kada visi busim krūvoj.

šelmis Bernelis

kaip į kokį bubną. Su tokiu 
rimtumu, tai tik butų galima pa
sirodyti Džian Bambos saliune, 
o ne ant estrados, kur ateina su 
tikslu pasimokinti.

Paskui pranešė, kad kalbė
siąs ką mums duoda krikščiony
bė ir pasisakė, kad dabar baike- 
lių nekrėsiąs, nes bijąs jau ko
respondentų. o antra, tai šian
dien. sako, mažai merginų, o su 
vyrais neužsimoka juokauti.

Toliaus pasakojo, kad kokis 
ten socijalistas Chicagoj pakol 
buvęs pavienis, tai niekinęs reli
giją, bet kada apsivedė ir kada 
ssilaukė kūdikio, tai tuoj jį 
nunešęs krikštyt bažnyčion. To
liaus aiškino, kaip atsirado vie
nuolynai, kaip jie plėtojos ir kaip 
laikui bėgant kilo tarp jų nesu
sipratimas. Dar toliaus aiškino, 
kaip turkai Aigiptą 
visą krikščionių turtą 
vo. Apie tai išgirdę 
sukilo po visą Italiją, 
ją, Vokietiją, ir ėjo

NEW BRITAIN, CONN. 
Išniekino bažnyčią.

Vasario 17 d. šių metų čia bu
vo toks atsitikimas. Tarp 5 ir 
6 valandos vakare atėjo lenkų 
bažnyčion nežinomas žmogus ir 
pradėjo viską naikinti. Išlaužė 
didįjį altorių, išbarstė sakra
mentus, sudaužė kielikus ir lik
torius, paveikslus ir šventųjų 
stovylas. Be abejonės, jis butų 
ir daugiaus blėdies pridaręs, bet 
tuo laiku bažnyčion įėjo mergi
na, kuri vos tik du mėnesiu kaip 
Amerikoj. Pamačiusi žmogų 
griaunant ir daužant altorių, 
persigandus pabėgo, bet pama- 

Į tęs ją persigando ir tas žmogus. 
Jis taipgi smuko. Kada daži- 
nojo apie tai dievuoti lenkai, su
bėgo iš visų pusių ir minia taip 

j susijudino, kad jei kas tuomet 
butų tenai parodęs piktadarį, jis 
be abejonės butų ant pirštų iš
nešiotas. žmonės vis rinkosi ir 
rinkosi prie bažnyčios, susirin
ko tūkstančiai ir jų įniršimui 
nebuvo rubežių.

Vietinis dienraštis "Record” 
vadina tą žmogų "juodarankiu” 

i ir "juodaširdžiu piktadariu.” Iš
tikrųjų gi kas jis buvo per vie
nas ir su kokiu tikslu tai pada
rė. tai sunku įspėti.
Minėtos bažnyčios kunigas Boj- 

nowski yra bene turtingiausiu 
kunigu Connecticut valstijoj; 
turi didelę parapiją su 7,819 tik
rų narių, šalia miesto nupirko 
farmą. išstatė triobas ir leidžia 
laikraštį "Przevvodnik Katolic- 
ki.” Nevv Yorke pereitais me
tais nupirko didelį namą už §75- 
000, priguli prie New Britam 
Trust Co. ir kitokių stambių 
biznių. Todėl jis labai nemyli 
pirmeivių ir darbininkų unijos. 
Girdėtis, kad jis buvo jau ga
vęs kelis grasinančius laiškus. 
Taigi dabar- žmonės šneka, kad 
už tai net ir jo valdomą bažny
čią pradeda griaut.

Sankaniup urgis.

RAGINE. W1S. 
Lietuvė areštuota.

šiomis dienomis čia tapo 
reštuota lietuvė T. P—nė.
nuėjo krautuvėn ko ten nusipir
kti ir tuo tarpu vaikai rado toj 
krautuvėlėj §30 ant žemės ka- 

į žin keno pamesta. Muši: para- 
pijonka tuojaus prie tų pinigų 
prisipažino ir atėmė iš vaikų, 

’ sakydama krautuvninkui. kad ji 
turėjo juos rankovėj ir jie išsly
do. Gal butų viskas gerai nuė
ję. jei nebūtų atsišaukęs tuo
jaus tikras pinigų savininkas.

I Tai buvo svetimtautis. Jis ap
sižiūrėjęs, kad pametė pinigus, j 
atbėgo krautuvėlėn 
Krautuvnikas pasakė, kad pini
gai buvo atrasti, bet juos prisi
savino tokia ir tokia moteris. Ir 
Pet—nė t tojaus likos areštuo
ta. Uždėjus §200 ją paleido. 
Byla paskirta ant 2 d. kovo.

Vasario 5 d. iš ryto čia viena 
moteris sudegė. Atsikėlus iš
ryto rado prigesusi pečių, tai no
rėdama Įkurti užpylė benzino. 
Siekinė sprogo ir apliejo ugnimi 
visą moterį. Moteriškei surikus 
subėgo vyrai, bet visi neišmanė 
liai. pradėjo pilti vaidenį, kas 
da daugiau padidino ugnį. Nu
degė visos drapanos ir labai ap
degė kūnas. Apdegusią nuvež
ta ligonbutin. bet vargiai išgis.

žmona, mat, tamsi, knygų ir 
laikraščių neskaito, visai neži
nojo, kad benzinas yra labai pa
vojingas daiktas prie ugnies. Vis 
musų žmonės kenčia dėl savo 
tamsumo. Perkūno brolis.

i

užkariavę 
konfiska- 
katalikai 

F raneuzi- 
su popie

žiaus palaiminimu ginti Aigiptą, 
kaipo šventą žemę. Bet kalbė
tojas nurodė, kad tas visas suki
limas katalikams išėjo be nau- 

jieškoti dos- ^ia kalbėtojas sustojo, pa
žiurėjo Į laikrodį ir sako: "Ger
biamoji publika, meldžiu man 
atleisti, kad aš taip ilgai jus var
ginu. Aš mat kaip tas gramafo- 
nas. kai užsuka, tai grajina n 
grajina. taip ir aš: kad bučiau 
ėjęs per tą laiką, tai bučiau nu
ėjęs kokį 10 mylių, o dabar tai 
kalbu, kalbu ir vis ant vietos.”

Šia tau. Jurguti, ir devintinės, 
i Ar ir čia p. S. Dargužis sakys, 
kad korespondentai jį šmeižia? 
Juk pats prisilygino prie gramo
fono. Baigdamas savo kalbą 
kvietė skaityti laikraščius visus 
be skirtumo. Socijalistams lie
pė ir "Draugą” skaityt. Sakęs, 
kad ir jis skaitąs. Girdi, taip 
jus tik vieną pusę žinot, o kaip 
skaitysit "Draugą.” tai abi pusi 
gerai ž inosit. Gali sau sveikas; 
skaityti S. J. Dargužis, o męs ir 
taip ge ’ai žinom, kas tai yra juo
doji armija. Draugas.

Teatras. Vasario 21 d. "Biru
tės” Draugija vaidino šv. Jur
gio svetainėje L. Giros 3 veiks
mų. 4 paveikslų tragediją ”Ker- 

I štas.”
Patsai veikalas, tai nuosavi 

autoriaus fantazija, parašyta is
torijos dvasioje, perstatanti Pa
nemunio pilaitės kunigaikščio 
namuose kerštingus nuotikiusI

Į dėl meilės. Abelnai, jame ran-
■ dasi daug ko iš praeities lie
tuvių gyvenimo, iš jų tikybos, 
budo, žodžiu, veikalas turi sa
vo svarbą. Bet. kaip buvo skel
biama. kad ” 'Kerštą' vaidinti iš
rinkti patįs gabiausieji 'Birutės' 
artistai — vaidintojai.” tai var
giai galima tam patikėti, nes 
manau, kad "Birutė” turėjo ga
besnių. nors ne taip išreklamuo
tų lošėjų. Bet kuomet musų 
chicagiečių scenos kritikas p-nas 
P. Kurkulis surinko "gabiausius 
artistus,” o prie to ir patsai sau

Į nepamiršo "atsakančios rolės,” 
tai "Kerštas” liko tik kerštu pu
blikai. Prisirinkę į pusketvirto 
šimto žmonių tikėjosi pamaty
ti "istoriškus nuotikius,” bet ar
tistų negabumas (nevisų) atė
mė veikalo reikšmę ir svarbą.

Tiktai suprantą ir savo rolėse 
atsakančiais buvo Monigirdas— 
kunigaikštis (J. Stasiūnas). Ru-

■ sna — jo motina (p-lė R. Ru-; 
džinkiutė). ir Lela — Rusnos 
augintinė (p-lė K. Lubiniutė). 
P-lė P. Rudauskaitė Rūtelės ro
lėje lošė irgi neblogai, tik kalbė
jo taip silpnai, kad pirmose sė
dynėse nelabai buvo girdėti. 
Raila, jauno dvarininko rolėje 
(P. Kurkulis) nors ir aiškiai 
kalbėjo, bet nudavimas taip ne
tikęs, kad kožnu jo pasirodymu

Į scenoje publika turėjo iš jos ne- 
i rangumo juokties ir paskutinia
me akte, kuomet reikėjo verkti. ■ 
bliovė veršio balsu. Mažesnių 
rolių artistams irgi negeriau se
kėsi. Nereikalingos pauzos. ne- 
gyvumas ir žodžių šaudymas 
darė prastą įspūdį. Paskutinia
me akte reikėjo didžiausio susi
judinimo prie užnuodinto kuni
gaikščio mirties, bet to nebuvo; 
ot. stovėjo lyg pulkas žiopsoto- 
jų ir viskas. Uždangai nusilei
dus mažai kas ir rankomis plojo.

ROCKFORD. ILL.
Čionai gyvuoja nuo lapkričio 

mėnesio 1913 L. S. S. 75 kuopa. 
’ 8 vasario parengė prakalbas, 

kalbėtoju buvo S. J. Dargužis iš 
Chicagos. Prakalbos prasidėjo 
2 vai. po pietų. Pirmininkas S. 
Bužinskas paprašė publikos, kad 
ramiai užsilaikytų ir pasakė, 
kad drg. S. J. Dargužis kalbės 
temoj: "Ką duoda mums krikš
čionybė.” Pasirodė ir kalbėto
jas ant pagrindų. Pirmiausi 
prabilo, kad esąs dėkingas tai 
kuopai, kuri jį pakvietė. Toliau 
tuoj užsipuolė ant koresponden
tų, kam tie išdrįso aprašyti "Ke
leivio” N4 apie jo prakalbą, ku
rią jis pasakė 21 gruodžio L. U. 
Kliube. Girdi, kad taip koks 
tautietis ar klerikalas pasielgtų, 
tai aš nieko nesakyčiau, bet kad 
socijalistai taip daro, tai reikia 
gailėties.

Toliaus pasigyrė, kad jam ne
apeina, ar jis socijalistas ar tau
tietis, bile tik teisingas. Su ši
tuo išvedimu aš ir pilnai sutin
ku. Man ir neapeina, kokios pa- 
žvalgos žmogus yra. kad tik tei
singas. Ir štai kada drg. D. kal
bėjo pereitą žiemą, męs visados 
jį gyrėm. Bet kada dabar D. 
užsiima tik kūdikiškais špose
liais, tai męs turim jį papeikti, 
nes to teisybė reikalauja.

Baigdamas kalbėti apie kores
pondentus paėmė pavyzdį iš ko
kio ten poeto, kuris pasakęs, kad 
vieną sykį suėjo paukščių būrys 
ir lakštingala pradėjo taip pui- 

! kiu balseliu giedoti, kad net ne
bebuvo galima atsigrožėti. Bet 
tuom tarpu ir asilas ten buvo, 
kuris taipgi klausęs. Paklausta 
jo, kaip jam patiko ta melodija. 
Asilas atsakė, kad jis nieko ne- 

I supranta, čia matomai drg. D. 
nori prilyginti, kad ir jis taip 
puikiai kalbėjo, bet męs nesu
pratom, kaip asilai. Aš gi S. D. 
nevadinsiu asilu. Bet turiu pa
sakyti. kad nekas tavoras, jei 
pats giria. O kaip ta "lakštin
gala” giedojo 21 gruodžio L. U. 
K. prakalbose, tai ir pats Salia
monas nebūtų supratęs.

Patarčiau, kaipo tokiam stu
dentui maž daug prisilaikyti 
mandagumo, o ne bubnyti,

GARDNER, MASS.
21 d. vasario socijalistai 

"Eksproprijatorių.”
at

lošė "Eksproprijatorių.” Loši
mas gerai nusisekė. Bet uždar
bio nebus. Mažai buvo žmonių, j 
To priežastis — reikėjo bačkas 
tuštinti. Buvo dvejos vestuvės, Į 
trejos lioterijos, krikštynų ir pa- 

i vestuvių. Tik pamislykit, kiek j 
ten bačkų buvo. Reikėjo visas 
ištuštinti, tai kada žmoneliai eis 

I ant teatru’
Turiu pastebėti, kad Gardne- 

rio korespondentas neteisingai 
■ paduoda žinias, teisingiau pasa
kius, nepilnas. Jis pranešdavo 
tik kultūriškąjį ir apšvietos so
cijalistų darbą, o purvino darbo. 

, girtuoklystės, muštynių ir kito- 
į kių žemų darbų, kuriais užsiima 
tamsus lietuviai, nekliudydavo. 

; ir išrodė, lyg kad čia butų visi 
j apsišvietę žmonės. Taip nėra. 
Tamsunų ir čia gana, ir jie pur
vinai gyvena. Taigi socijalistų 
darbais visų negalima vainikuo- 
ti. Čia yra tokių, ką per savo 

, amžių nieko nėra nuveikę visuo
menei, net paprasčiausio teatrė- 
Iio neparengė. Korespondentas.

I

I

BALTIMORE. MD.
Dabar pas mus rubsiuvių dar

bai nelabai gerai eina; keliatas 
desėtkų darbininkų yra be dar
bo. o jeigu kurie ir dirba, tai 
boselių prispausti. Nes dabar, 
kaip biskį darbai sumažėjo, tai 
boseliai labai didelius ragus įgi
jo ir kaip nori, taip su darbinin
kais apsieina. Daugeli j e vietų 

i numažino mokestį, arba jeigu 
i kuris darbinikas nepatinka, arba 
j da kelis dolerius užlirba, tą nuo 
darbo atstato. Sako, aš galiu 
pasiimti kitą, kuris dirbs tą patį 
darbą pigiau. Tai taip ir ar
puoja mus darbininkus, 
žirnius per arpą. O antra vėl, 
daug nesmagumų baltimorie- 
čiams pridarė koks tai iš Bosto
no atsibeldęs "organizatorius” 
L. Grikštas, kuris savo nenuo
sekliomis kalbomis ir nemanda
giais žodžiais daug, daug kar
čios košės privirė, o išvažiuoda
mas mums paliko išvalgyt. Dar- 
binikams reikėtų užmiršti visus 
nesutikimus tarp savęs, nes iš 
to tik kapitalistams nauda. Ka-

WALLINGFORD, CONN.
Socijalistai darbuojas.

Liet, socijalistų kuopa daug 
veikia: rengia prakalbas, pas
kaitas ir t.t. Jei užkliūva koksai 
fanatikėlis. tai lieka greitai per
varytas per socijalistų mašiną 
ir išsinėręs iš savo tamsybės lu
kšto pasilieka žmogumi. Todėl 
iš lietuvių (čia gyvenančių) ka

talikų visiškai nėr. Gi iš vardo 
katalikų randasi keliatas. Bet ir 
tie kapucino paveikslą niekina 
sakydami, buk perdidelės jo au
sis. O moterėlėms nepatinka, 
kad nagai perdideli; sako, kad 
tokia ranka prie švelnesnio kū
no butų perdaug nuožmi.

Jau 8 mėnesiai kaip gyvuoja 
pašelpinė draugija po vardu 
”Wallingfordo Lietuvių Pašelpi
nė Draugija.” Draugija sutver
ta ant laisvų pamatų ir taip pri
taikyta. kad kaip vyrai taip ir 
moteris galėtų prigulėti. Ir, ro
dosi, buvo pradėtas kiltas dar
bas, kad sujungti visus čia gy
venančius lietuvius j vieną ap
saugos draugiją. Bet pas vieną 
rymionų susivienijimo šalinin
ką kilo pavydas, kad socijalistai 
organizuoja lietuvius, ir ėmė jis 
atkalbinėt nuo draugijos mažiau 
Itaujančius žmones ir tverti

L. R. K. A. kuopą. Nuo drau
gijos liko atkalbinta 3 merginos 
ir vienas asiliukas. Jie likosi 
nugązdinti tuomi, kad buk soci- 
jalistai numirėlius vežš j krema- 
toriją laidoti, kad jie sudėtus 
pinigus apvers ant savo agita
cijos ir t.t. Bet kur rymionų ša- 
šalininke dėsi savo akis, kuomet 
draugija gyvuos ir jau dabar 
gyvuoja gana dailiai? Ką saky
si tada, kada męs numirėlius 

laidosim pagal jų pačių norą?



Ir ką sakytum tuomet, kad iš at- savo pačią, vargonininkas ant bent vieną faktą, kad bažnyčia 
kalbintų patiktų nelaimė — Ii- vietos sudrebėjo: nė bėgt, nė ir kunigai buvo priešingi pirmo
ką? Ar gi tamsta juos sušelp- rėkt, nė su pirma gyvent, nė sios nakties teisei (jus primae 
tum? Laikas išlyst iš fanatiz- antrąją pavaryt. Pirmoji mote- noctis), kuomet tas barbariškas 
mo kailio pačiam ir nieko nesu- tris kreipėsi į teismą. Ir tuojaus j įstatymas egzistavo per daugelį
prantančių negąsdint.

Vitidžei.

WALLINGFORD, CONN. 
Demokratų vagystės.

Demokratų gudrybes socija- j grūdosi į teismą, kad pamatyti 
listai iškėlė aikštėn. Miesto iž
de buvo pinigų. Bet demokra
tams be viešo užsiėmimo nebu- ( 
vo kaip jais pasinaudot. Tad 
griebėsi taisyti miesto gatves. 
Tuomi gavo progą pasinaudoti 
miesto pinigais. Susitvėrė kom
panija akmenų malimui. Į kom
paniją susidėjo miesto admini- 
stracij. Ot, čia ir lengva jiems tėvelis su skvajero pagelba žiop- 
patiems nuo savęs pirkti. Grei-; sotojus prašalino iš teismo ir ta- 
tu laiku miesto iždas pasiliko da užsitraukę langtieses teisė tą 
tuščias. Gyventojams taksos katalikų bažnyčios dudorių. 
pakelta dvigubai. Demokratams! Vėliau lenkai dažinojo, kad jų 
lengvas atsakymas: — męs tai- vargonininkas šitą antrąją pa
šom gatves; pinigų reik!... Bet j čią paviliojo nuo kito iš New 
kad pinigus dalijasi, to nesako. orko. Ji išvažiuodama su var- 
Pasakė tai socijalistai. Prieš į 
rinkimus jie' atspaude didelio ; 
formato lapelius, nupiešdami vi-1 
są demokratų suktybę. Lapeliai j 
buvo išnešioti po namus ir pa
duoti gyventojams į rankas. Tas 
republikonams labai patiko, net 
dirbtuvių perdėtiniai vaikščiojo 
po dirbtuves pas įžymesnius so
cijalistus ir gyrė, kad socijalis- į 
tai gerą darbą atliko. Mat repu
blikonams buvo aišku, kad jiems 
lieka suolas miesto administra
cijoj, nes jie gerai žinojo, kad j 
fanatikai nebalsuos už socijalis- ■ 
tus. Vitidžei.

HERRIN, ILL.
"Keleivio" šių metų tilpo 
miesto melaginga kores- 

kurioje pasakyta,

i žmonės pamatė einant per mie- i šimtmečių ? Aš manau, kad po
stą du aniuolu sargu su žvakėm,Į nas Meškauskis stoja už mote-

I tarpe kurių žingsniavo Dievo rų "teises” tik dėl biznio.
J. Kavlaičia.muzikantas, o paskui jo abidvi j 

■ pačiutės sekė, žmonės grūstė

kaip žemiškas teisėjas sodins 
Dievo muzikantą į belangę. Bet 
skvajeras J. J. Flynn, kaipo die- 
vuotas katalikas, nenorėdamas 
prie žmonių kvosti visas Dievo 
muzikanto paslaptis, pasišaukė 
jį į atskirą kambari, bet ir te
nai nebuvo galima viską užslėp
ti. Tik atbėgęs lenkų dvasiškas

gonininku paliko tenai pulką na
šlaičių. tik mažiausį kūdikį pasi
ėmė su savim. kad pridengus 
tuomi savo griekus. česnakas.

KENOSHA. \V1S.
Lietuvių socijalistų 58 kp. pa

rengė gražų vakarą 21 vasario, 
suvaidino trijų aktų dramą "Pa
skutinė Banga.” Aktoriai savo 
užduotį atliko gerai.

Publikos buvo nedaug, nes pe- 
trukai sumanė užkenkt socija- 
listams; tą patį vakarą parengė 
balių. Gaila, broliai, kad tokie 
dalykai apsireiškia musų tarpe. 
Kur reikėtų ranka rankon dirbti 
iš vieno, męs kenkiam vienas ki
tam.

Prie teatro buvo ir deklama
cijos. K. J. Balčaitis padekla
mavo ”Praded pust prieš vėją,” 
o A. Bubelė — ” Kas yr musų 
priešai.” K. Bilda.I *

JI J L J L J LJl=
> •“NIHILISTAI”
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arba užmušimas caro 
Aleksandro Antrojo.

TRAGEDIJA 3-SE AKTUOSE, 6-SE PERSTATYMUOSE.
Tas veikalas aiškiai perstato visą bėgį revoliucijinio judėjimo Rusijos pabaigoje 1880 m. Jame at

vaizdinta kuoaiškiausiai vargdienių gyvenimas ir jų užtarėjai-revoliucijonieriai (Nihilistai). Jame nupiešta 
visas brutališkumas caro ir jo paskalikų linkui vargdienių ir nihilistų. Greta to visko męs matome idėjišką 
pasišventimą saujalės revoliucijonierių, kurių gyvi žodžiai, revolveriai ir bombos sudrebina iš pamatų caro 
sostą ir jį patį nužudo.

v
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LEWISTON. ME.
Neištikimas vaikinas.

Šiomis dienomis pabėgo iš čia 
vienas vaikinas, K. S., pabėgo 
nuo savo mylimos širdutės E. 
M., kuri dabar lieka nubudime. 
Vaikinas mylėjo beveik apskri
tus metus ir galop buvo užsira
šęs City Hali; žmonės jau lau
kė išsižioję "pivo" pagert. O čia 
jauna vedis ėmė ir išdūmė kal
nais. Sako, gavęs laišką nuo tė
vo, kad nesiženytų. Tai tau ir 
meilė. O—s.

W. LYNN. MASS.
Socijalistų vakarėlis.

Vasario 15 d. atsibuvo vaka
rėlis, kurį surengė vietinė 61 so
cijalistų kuopa. Programas bu
vo ilgas ir gana įvairus: La
biausia susirinkusiems patiko 
dainos, kurias sudainavo drau- 

I gai iš So. Bostono. Monologus 
! geriausia pasakė: Sarapiutė ir 
P. Andriušiute, abi iš So. Bosto
no. Iš vyrų geriausia atsižymė
jo: J. Klevas, N. Januška, J. 
Mankevičius, S. Zaleskas ir dar 
keliatas, kurių vardus pamiršau. 
Taipgi buvo labai gerai veda
mas programas per K. Preitj. 
Per apgarsinimus buvo pasaky
ta, kad prasidės 5 v., bet akto
riam nepribuvus taip anksti, bu
vo užvestos diskusijos. Tema: 
"Ar socijalizmas priešingas Die
vui?” Kadangi čia susitvėrė 
nauja pašalpinė draugija po S. 
L. R. K. A. globa, tai antra tema 
buvo: "Ar reikalinga W. Lynn’e 
nauja pašalpinė draugystė.” 
Pirmoj temoje dauguma balsų 
pripažinta, kad socijalizmas ne- 
priešinas Dievui. Antra tema 
likosi nepabaigta diskusuot, nes 
susirinkusieji pradėjo reikalaut, 
kad pradėt koncertas.

Šis vakaras susirinkusiems la
bai patiko. Aukų surinkta $5.09. 
Kaip aktoriams, taip ir susirin
kusiems, 61 kp. ištaria širdingą 
ačiū. 61 kp.. nutarė dabar smar
kiai darbuoties tarpe W. lynnie- 
čių. Lipčius.

N.i 
iš šio 
pondencija, 
buk D. L. K. Vytauto Draugys
tės sekretorius J. P. susirinkime 
visa gerkle rėkęs prieš įkūrimą 
knygyno. Tai yra apšmeižiųias 
mano ypatos, nes aš ant minėto 
susirinkimo agitavau ir balsa
vau už įkūrimą minėto knygyno, 
ką ir žemiau pasirašę paliudys.

J. Pranis.
Šiuomi liudijam. kad buvęs 

Draugystės D. L. K. Vytauto 
sekretorius J. P. (J. Pranis) vis 
agitavo ir balsavo už įkūrimą 
viešo knygyno.

D. L. K. Vytauto D-tės valdy
ba : F. Gudišauckas, prez.

J. Žebrauskas, fin. rašt.
J. Kavaliauskas, pr. rašt

i

RED LODGE. MONTANA.
Šis miestelis guli gražioj vie

toj, prie upės; apgyventas dau
giausia austrijokais ir suomiais. 
Lietuvių yra 4 šeimynos ir apie 
15 pavienių. Laikraščių parei
na visokių: "Keleivis,” "Laisvė,” • 
"Dilgėlės,” "šakė” ir keliatas 
tautiškų bei kuniginių. Tamse
sni skaito tautiškus ir kunigi
nius, "Keleivio” bijosi, girdi, 
"bedieviška gazieta.” Man ro
dos, kad 100 sykių geriau skai
tyti "bedievišką” laikraštį ir tu
rėti apšviestą protą, negu būti 
geru kataliku ir žeminti save ne
gražiais darbais. Štai pas vie
ną tokią moterėlę, ką labai bijo
si "bedieviškų” laikraščių, atė
jo apie vidurnaktį vaikinas. Už 
valandėlės atėjo ir kitas. Kilo 
muštynės ir kraujo praliejimas. 
O tie "kavalieriai” irgi "geri"; 
žmonės ir "bedieviškų" laikraš
čių ištolo bijosi, kad nesugrie- 
šyt. Moteriškės vyras tik 1 va
sario išvažiavo dirbt ant farmų, i 
o jau vaikinai pradėjo dėl jos 
muštis. Ar tai gražu? Ar ne
geriau butų skaityt "bedievišką 
laikraštį, negu tokiais darbais 
atsižymėti ?

čia pat, kurie skaito pirmeivi
škus laikraščius, gyvena kuogra- 
žiausia. Teisybę mylįs.

CEMENTON, N. Y.
Čia yra šv. Antano Draugys

tė, į kurią ir aš prigulėjau, bet 
dabar likaus išbrauktu už tai, 
kad pasakiau savo draugams už
sirašyti "Keleivį” (draugystę už 
tai galima patraukti teisman. 
Red.), o kaip jie tą žodį išgirdo, 
tai kuone padūko iš piktumo. 
Čia žmonės yra tamsus, kaip 
juodas rūkas, ir tik alaus stik
lus garbina prie baro, o pasigė
rę bliauja ožio balsais. Galvų 
skaidymasis čia madoje ir be
veik kas diena atsitinka. Ir tai 
vis daro tie vyrukai, ką taip bi
josi "Keleivio."

Darbai pas mus eina neblo
giausia. bet iš kitur pribuvusiam 
darbas sunku gauti.

Jurgis studentas.

t

ATSIŠAUKIMAS.

EI

Fotografija J. Audri u šio. 453 Broadway, So. Boston, Mass.

Grineveckis (lietuvys) meta bombą ir nužudo carą Aleksandrą II.
Tame perstatyme męspamatysime iš ko susideda caro teismai ir už ką kariami nekalti žmones. Taip 

liūdniausių scenų, vietomis reikės ir gardžiai nusijuokti. Minėtas veikalas rengiamas su didžiausia atyda ir 
jame dalyvaus visos gabiausios aktoriškos spėkos ir kiekvienas bus užganėdintas. Todėl, atsilankykite pa
matyt tą įspūdingą veikalą, kurį perstatys LSS 60 kuopa

Gražiam 
Teatre,

suhatoj. 7 Kovo jMarch}, 1914 m.
DUDLEY ST., OPERA HODSE. ^OST^^ASS’

Salė atsidarys nuo 6:30. Perstatymas prasidės lygiai 8 vai. vakare. Įžanga ypatai $1.00, 75,50 ir 25 c.
Kad turėti užtikrintą sėdynę, patariama tikietus nusipirkti iškalno “Keleivio” red., K. Šidlausko 

aptiekoje, Bartašiaus krautuvėje, 261 W. Broadway ir pas 60 kuopos narius ir aktorius.
Visus širdingai užkviečiame atsilankyti L. S. S. 60 kuopa.

P. S. L. S. S. 60 kuopa los 18 d. Balandžio, K. Jasiukaičio 4 aktų dramą “Alkani žmonės”.
==ii -=ii h irar -------TTir=1Q[ ][
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MINERSVILLE, PA.
4 d. vasario areštuota čia Die

vo muzikantas, lenkų švento 
Stanislovo parapijos vargoninin
kas. Priežastis tokia. Pora mė
nesių atgal tas Dievo muzikan
tas užėmė vietą kaipo vedęs 
žmogus, su dailia moteriške ir 
mažu kūdikiu. Lenkai buvo 
juomi labai užganėdinti. Bet 
štai 3 d. vasario išnetyčių tik 
šmakšt pirmoji jo pačiutė iš 
Lenkijos. Pamatęs pirmutinę

ATHOL, MASS.
Vasario 12 d. šv. Onos dr-stė 

vaidino "Nepasisekė Marytei." 
Lošėjų nekritikuosiu, nes visi 
kaip "Tėve musų” atkalbėjo. Po
lam kun. Meškauskis išėjo su 
prakalba apie "Moterų teises.” 
Na. manau sau. tai musų klebo
nas pastos sufragistėms už "ly
derį." Bet labai apsirikau. Vie
toj raginti prie apšvietos, moks
lo. aiškinti pilietystės tiesas, rei- 

. kalingumą moteriškei lygybės, 
pradėjo pasakoti, kad bažnyčia, 
krikščionybė ir Jėzaus Kristaus 

i mokslas iškėlęs moterį ant aug- 
ščiausio laipsnio ir išvedęs iš 
"vyro nevalios.” (Neteisybė, 
net 10 Dievo prisakymuose mo
teris pastatyta vienoj eilėj su 
tsilu. jaučiu ir kitais daiktais, 
kurie vyrui priklauso. Red.).

| Veltui kuniguži giriesi, kad baž- 
• nvčia ir Kristaus mokslas sutei- 
i kė moterims laisvę ir geresnį 
gyvenimą.. Jeigu męs pažvelg- 

į sime į šventraštį, švento Povilo 
laiškus ir Jėzaus atsinešimus i 

\ moterį, taipgi visos bažnyčios 
! atsinešimus, net skaudu darosi, 
(kaip tenai moteris niekinama. 
Juk bažnyčia neseniai da dūšią 
moteriškei tepripažino. Tai ka
me gi tas gerumas, kurį kunigai 
ir bažnyčia suteikia moterims? 
Ar gal tame, kad laikot jas už 
gaspadinės? Bet ir tos tankiai 

(lieka nuskriaustos. Gal norit L 
j faktų? Parodysiu kun. Schmid- 
tą. Tik socijalistai kovoja už : 
moteriškės teises, kuriuos jus i 
taip keikiat. Ar prirodysite j

Stoughtono Lietuvių Suvieny-. 
tos Draugystės rengia FĖRUS 
tautiško namo naudai. Todėl 
atsišaukiame į visas lietuvių ‘ 
draugystes ir kuopas, taipgi ir 
į pavienias ypatas, kad paremtu- 
met šį musų darbą ir paaukau- 
tumet kuris ką išgali. Tuomi 
daug padėtumei mums šiame 
darbe. Minėtas namas tarnaus 
bendriems lietuvių reikalams. . 
todėl meldžiam padėt kas kuom 
gali.. Už aukas iškalno tariam 
ačiū. Visokias dovanas siųskit 
šiuo adresu: Antanas Radvilas. 
39 Cushing st.. Stoughton. Mass. 
o laiškus ir paaiškinimus ant ši
to adreso: Stanislovas Keblin. 
900 VVashington St.. Stough
ton. Mass.

■

cijos ir muzika. Vasario 13 d. 
kuopos delegatai buvo nuvy
kę į Anglų Socijalistų skyrių 
proponuodami susivienyti ir 
veikti iš vieno. Tas butų la
bai gerai, tik bėda, kad nuo 
13 Lapkričio jau nedirbam ir 
nežinia, kada darbai prasidės.

A. K.

Vancouver, B.C.—Sis mies
tas turi 100,400 gyventojų; 
lietuvių yra apie 100 pavienių 
ir 8 šeimynos. Nekurie lietu
viai turi savo namukus. Fab
rikų čia kaip ir nėra. Su dar
bais vasaros metu da pusė bė
dos, bet žiemą jų visai nėra. 
Dabar prasidėjo tikra bedar
bė ir daugeliui grasina badas. 
Klimatas neblogas, vasarą 
vėsu, o žiema nešalta. Iki va- i 
sario mėnesio sniego da ne
buvo. Kunigo sūnūs. į

I

t

kusieji vos tik pusę laiko te
dirba. Bet socijalistai ir da
bar nenuleidžia rankų. Turė
dami laiko, jie nutarė atgai
vinti mirusią čią L. S. S. kuo
pa. Vietinis.

kė, kad tik 28 metų, už ką 
gavo pabarimą ir da 5 dole
rius užsimokėjo bausmės.

Senas bernas.

Bridgeport, Conn. — Die- 
Įvas baudžia ir katalikus, 
j Štai 25 sausio vakare vienas 

VVinchester. N.H.-8 va-!«?im’ni.nlfas su d™im b“r' 
sano buvo parengtos L.S.S. kie* a parsinešJti angIių> aIe 
kuopos prakalbos anglų so- štai ir policmanas. Paė- 
cijalistų salėj; kalbėjo Jakš- mė visus tris į šaltąją, o ant| 
tys iš So. Bostono. Čia taipgirytojaus užsimokėjo penkio-į 
yra susitverusi kooperacija, i lika dolerių bausmės, 
kurios tikslu yra užsidėti sa
vo krautuvę. Dramatiškas 
ratelis rengiasi statyti kokį 
nors veikalą. J. Burokas.

Sausio 31 buvo socijalistų 
kuopos balius. Klebonas tą 
pačią dieną surengė balių, 
kad patraukus savo parapi- 
jonus nuo socijalistų, bet per 
pamokslą tuos parapijonus 
iškoliojo, kad jų taip mažai 
baliuje lankėsi. Širmis.

Lowell, Mass. — 8 vasario 
buvo L. S. S. 203 kuopos pra
kalbos. Drg. L. Pruseika 
kalbėjo apie kruvinąjį ne- 
dėldienį ir Amerikos darbi
ninkų gyvenimą, o J. Šmitas- 
— apie unijos reikalus. Bu
vo dainos ir muzima. Viskas 
išėjo gerai. A. Matulis,

Easthampton, Mass. — 2 
vasario kalbėjo čionai drg. 
Smelstorius. Jo kalba tęsė
si 4 valandas ir publikai la
bai patiko, nes kalbėjo tei
sybę ir nieko neužgavo. Pu
blika sumetė kalbėtojui $5. 
Prie socijalistų kuopos pri- 

>sirašė 5 nauji draugai.

PATAISYMAS.
N.7 "Keleivio” š. m. tilpo iš 

Detroito klaidinga žinutė. Vietoj 
"ir pa» tulus krautuvninkus." 
turėjo būti: ”Pas tulus krautuv- 
iiinkus.” ”
rėjo būti: 
"žmonėms beeinant į bažnyčią, 
turėjo būti: "Išeinant iš bažny 
čios.” J. J. Strazdas.

Vietoj "Bu—ką,” tu-
”Ba—ką.” Vietoj

n

KAS MUMS
RAŠOMA

Stoughton, Mass. — Nors 
nesykį buvo laikraščiuose 
rašyta, persergėta Staugh- 
ton Rubber Co. darbininkus 
nuo apgavikų-agentėlių, bet 
tas musų žmonelėms per vie
ną ausi įėjo, per kitą išėjo.

. Štai dabar vėl girdėjau ke- 
Racine, Wis. — S.L.A. 100 lis skundžianties, kad juos 

kuopa buvo parengus andai apgavo. Gaila, bet ką pada- 
vakarelį su scenišku perstaty
mu. Buvo skelbiama, kad bus 
klebono monologas ir Džian 
Bambos “spyčiai”, mat musų 
tautiečiai biznieriai žino, kad 
tas žmonėms patinka, todėl 
ir paskelbė, kad daugiau pu
blikos pritraukus. Bet kaip 
reikėjo, to viso nebuvo. Žmo
nėms toks apgaudinėjimas 
nepatiko. J. Mažuliukas.

I
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rysi, kad patįs nesusipranta.
Staughtoniečiams taipgi 

reikėtų pasirūpinti, kad 
greičiau sutverti kooperaci
ją, kuriai pradžia yra jau 
padaryta. J. Fisenka.

Bridgeport, Conn. — Tū
las Pranašas rašo ”Kel.” N 
5-tame, kad čionai buvo pir
mutinės civiliškos vestuvės. 
Tas netiesa. Drg. A. J. V. 
apsivedė 1912 metais civiliš
ku budu, paskui da keliatas 
tokių vestuvių buvo. Kores
pondentai neturėtų tvirtin
ti tai, ko jie gerai nežino. 

M. G. Paukščiutė.

Bentleyville. Pa.—101 kuo
pa parengė 14 vasario balių 
be svaigiramų gėrimų, o ant 
rytojaus prakalbos Kalbėjo 
drg. Kundratavičius iš Will- 
merding, Pa., buvodeklama-

Aurora, III. — Nesenai čia 
buvo toks atsitikimas. Pas 
našlę P—lę nakčia parėjo 
jos mylimas burdingierius 
išsigėręs. Našlė pasikvietė 
jį i savo kambarį, gražiai 
nurengė, nuavė kojas ir pa
guldė. Kada tas užmigo, P- 
nė nubėgo i kaimyno krau
tuvę ir davė policijai telefo
ną. 26 sausio buvo teismas

Lawrence, Mass. — L. S. 
S. 64 kuopa statė ”Legališ- 
kus žmogžudžius” 1 d. vasa
rio d.; prie to da buvo viso
kių monologų ir dialogų. Vi
skas atlikta gerai. A. B.

Exter, N.H. — Da niekad 
nebuvo taip sumažėję čionai! 
darbai, kaip dabar. Dirbtu
vėj, kurioje dirbdavo kuone jr moteris pralaimėjo. Mat 
visi šio mestelto gyventojai, vaikinas 22 metų, o našlė 44, 
daug žmonių atleido, o ir Ii- sarmata tiek sakyt, pasisa-

St. Ch aries, III. — 13 va
sario buvo L. S. S. 177-tos 
kuopos prakalbos. Kalbėjo 
drg. Montvidas iš Chicagos 
apie moterų klausimą, o ant
ru kartu apie socijalizmą-ir 
mokslą. Kalba visiems pati
ko, išskyrus vieną zakristi
joną, kuris atsinešęs popie- 
ros norėjo viską susirasti:, 
bet kad nekoks iš jo rašėjas, 
tai pradėjo pats ant savęs 
pykti ir nerimauti. Paskui 
jis užklausė kalbėtojo, ar ga
lima žmogui vuodegą pritai
syt. Kalbėtojas jam taip at
sakė, kad publika ėmė ploti 
delnais, o zakristijonas gal
vą nuleidęs turėjo neštis.

Šalaputris.

I

E. St. Louis, III. — Ketu
rių L. S. S. kuopų spėkomis 
čia buvo surengta vakaras. 
Vaidinta komedija ”Piršly- 
bos," paskui buvo deklama
cijos. monologai, dialogai ir

i t.t. Da pirmas toks gražus, 
vakaras buvo E. St. Louise. j 

Varenis. 1

Shenandoah. Pa. — 8 va
sario keli vvrai susėdę vie
noj stuboj lošė kortomis taip 
vadinama "durnių.” Vienam 
labai nesisekė ir tas vis lik
davo "durnium." Kaipo 
"durniui” gaspadinė paleido 
savo šliure ir pataikė į nosį. 
Tai tokias ”štukas" musų 
gaspadinės krečia su savo 
burdingieriais. J. M—čius.

i



kumas jam parodė kumščią 
ir pasakė: pamėgink! O 
kaip reikėjo balsuot, katra 
pusė teisingesnė, tai katali-

KELEIVIS
i Todėl jūsų prašytojai (parapijos komitetas. 

— Vert.) meldžia, kad skundžiamiems, jų agen
tams ir visiems tiems, kurie veikia sulyg jų siun- 
dvmų ir nurodymų ir priguli su jais prie suokal
bio ir sąjungos, butų šito garbingo teismo už
draudimu uždrausta vaikščiot ant minėtos baž
nyčios žemės ir bažnyčios triobon, arba kitokiu 
budu prie jos kištis, atidarinėti ir uždarinėti jos 
duris, platinti joje arba prie jos biaurius, nešva
rius, nepadorius ir šmeižiančius spausdinius ir 
rašinius, šūkauti tenai, kelti bažnyčioj arba prie 
jos triukšmą, maišyti ir trukdyti pamaldas su 
apeigomis toje bažnyčioje laikomas, daryti ne
smagumą ir varginti Šv. Jurgio Romos Katalikų 
bažnyčios narius dalyvaujant tiems minėtos baž
nyčios pamaldose.

žiūrint ant to, kad jūsų prašytojai neturi 
kitokios tinkamos priemonės apsigynimui, kaip 
tik tiesos teismas, jūsų prašytojai prašo:

stebuklai didesni, tai nė pats 
popiežius neišriš. Visų tau
tų ir tikėjimų kunigai prie
šingi viens kitam, neapken
čia vieni kitų ir siundo tam
sius žmones vienus ant kitų. 
O ką jau besakyti apie mu
sų katalikšką tikėjimą: čia 
stebuklingų „atsitikimų” už- 
pečkije galima surasti. Vi
sur girdėtis apie vaidinimą- 
si. apie stebuklingus burti
ninkus, apie velnio darbus, 
Dievo. Marijos ir šventųjų 
stebuklingus apsireiškimus. 
Vienas „matė” savo akimis 
(sapnuodamas. Red.) vel

nią; kitas tikrą šven. paną 
Mariją; trečias, kaip aklas 
aplankęs „stebuklingą” pa
veikslą Čenstakavos panos 
Marijos paliko su akimis; 
ketvirtas, kaip raišas iš pri
gimimo per stebuklą Įgijo 
sveikas kojas:penktas šidla- 
voje matęs, kaip griekai už
rašyti ant popieros prieš iš
pažinti tuojaus po išpažin
ties nuo popieros išnyko, ir 
t.t. Bet prispirkite tokius 
melagius po bausme darody- 
ti. kur jie matė tokius ste
buklus. ir ką ant to jie tuo
met pasakys? Jie pasakys, 
kad patįs nematė, bet tiktai 
girdėjo nuteki 
rie kaipo teiki 
galėjo meluoti.
anuos „gerus žmones” ir 
taipgi prispirkite po bausme 
atsakomyės už melą, pasa
kyti teisybę: jie vėl nurodys 
ant kitų ir t.t.. o galą melo 
taip ir nesurasi. Alat vienas 
kunigas bei kokia davatkėlė 
pamelavo, kitas patvirtino, 
trečias pagražinęs melą ir 
da ši-tą nuo savęs pridėjęs 
papasakojo, kad jis pats ma, 
tė tai savo akimis, ketvirtas 
gavo net ir dasilytėti, o visi 
tamsieji Į tokį melą Įtikėjo. 
Ir taip tos stebuklų pasakos 
nuėjo per tamsius žmones,

Byla Detroito Parapijonų 
su Socijalistais.

Detroit, Mich.,
1913 m.

L’ž ką parapijonai skundė socijalistus.
Buvo tai 31 d. gruodžio. 1911 metais. F. 

Gražys ir S. šnabis nusinešė pas lietuvių bažny
čią padalyti žmonėms lapelių, skelbiančių L. S. S. 
116-tos kuopos prakalbas, kurios buvo rengiamos 
paminėjimui ^Kruvinojo Nedėldienio 8 d. sausio, 
1912 metais.

Jiedu atsistojo ant šaligatvio, apie 40 pėdų 
nuo bažnyčios, ir ramiai, niekam nieko nesaky
dami. pradėjo dalyt lapelius einantiems pro juos 
žmonėms.

kai pradėjo kelti už savo pu
sę po dvi rankas, o aš pakė
liau net tris.

— Iš kurgi tu trečią ranką 
gavai ?

— Vaike, aš pakėliau abi
dvi savo rankas ir kriuki, o 
parapijonai skaitė, tai pas
kaitė už tris rankas.

— Tai jau reikėjo ir ko
jas pakelt.

— Aš ir mislinau taip pa
daryti. ale ir vėl supratau, 
kad bus negerai, ba kaip at
sistosi ant galvos, tai rankų 
nesimatys.

— Tai dėl to tu toks ir lin
ksmas?

— Jes, vaike! Socijalis- 
tus sufaitavom triukšmu.

— Tėve, geriau tu nepasa
kotum apie tai. Juk tai neso- 

; cijalistams sarmata, bet 
jums, kad pasielgėt kaip ne

civilizuoti žmonės. Jei jus 
butumet faktais, argumen
tais socijalistus sukritikavę, 
tai galėtumėt tuomet pasi
girti. Dabargi jus tik gėdą 
padarėt katalikams, kad jus 
ne protu vadovaujatės, bet 
kumsčia ir riksmu. Man sar
mata su tavim ir kalbėt, tė
ve. Lik sveikas.

Lukšių Juozas.

(listai ji ir da tris parapijo- 
1 nūs pakvietė ant debatų: tai 
kaip tu geras kritikas, jis 
man sako, ar negalėtum pri
būti apgint musų pusę.

— O ką tu jam ant to at- 
! sakei ?

— Sakau, negaliu, ba so- 
i cijalistų nesukritikuosi. 
Jiems velnias padeda.

— O ką jisai ant to?
— Jisai man sako, priete- 

liau. tau ant kritikų su jais 
eiti visai nereikės, tik pakel
si ranką už musų pusę.

— Ir apsiėmei?
— Jes. vaike: už katali- 

! Rus. sakau, aš gatavas pakel- 
. ti abidvi rankas ir kojas.

— O ką tavo senas kaimy
nas ant to atsakė?

j —Užfundijo storą cigarą 
už čielą nikeli ir pasakė ačiū. 
Sako, kai atvažiuosi, tai ir 
ant dypo pasitiksiu.

— O ar pasitiko?
— Jes.
— Tai kur tu nusibeldei!
— Reikėjo, vaike.
— Koks čia reikalas, tėve. 

Ar Nortvoode maža katali
ku? Ir jie patįs turi po dvi 
ranki. O jei kaip, tai galėjo 
r iš skarmalų toki seni pa

daryti kaip tu ir pastatyti 
kampe.

— Va 
to lygia

— Kad šitam atvėjuje tu. 
tėve, daugiau nieko nereiš- 
kei.

— Kaip gi tai ne! O kaip 
reikės rėkti, švilpti, arba ko
jomis trypti, ar iš skarmalų 
vokietys galės tai padaryti?

— Aš. tėve, nesu girdėjęs 
tokių debatų. kad reikėtų 
švilpti, arba kojomis trypti.

— Tai tu, vaike, tikrų de
batų da nesi matęs.

— Ar tu trypei ?
— Jes. vaike. Man pasi

taikė atsistoti šalia to vyro, 
ką So. Bostone per apvaikš- 

: čiojimą kovos ties Žalgiriu 
nešė vėliavą, tai ką tik jis 
darė, tai ir aš tą pati. Jis 
'ėkė ožio balsu, ir aš rėkiau: 
jis trypė, ir aš trypiau. ______ „„______ ____ ____

—Tai kodėl jus taip da- Balbieriškiu girioje Suvalkų 
rėt?

— Kad socijalistai, vaike, 
pašėlusiai kritikavo katali
kus. žodžiais prieš juos ne
gali atsilaikyti, tai triukš
mu.

— Tai turbut pirmininko 
nebuvo ?

— Buvo, vaike, ir labai ky- 
tras vyras.

—Tai kodėl jis leido jums 
toki triukšmą kelti?

— Ba jis matė, kad kitaip 
męs socijalistų nesukriti- 
kuosim. Ir ką tu jiems ki
taip padalytum? Va, tu ma
žas esi, ir tai šoki man i a- 
kis. Ir aš tankiai turiu tau 
nusileisti. Bet jei dešimt to
kių kaip aš sustotų prieš ta
ve, tai sualbintume ir turė
tum eit nosį nuleidęs. Taip 
ir tenai mes padarėm. Vie- 

pradžia. Mano kriaučitis nas marsologas pasakė me- 
pradėjo skųsties, kad socijay siąs mane laukan, tai mano

— Tėve, kodėl tu išrodai, 
toks linksmas?

— O ant ko tu matai, vai
ke, kad aš linksmas?

— Tavo akyse matau ko
ki tai džiaugsmą.

— Jes, Mai1’ u aš esu labai 
an rodos, kad 
su. Ar tu to 
ike?

linksmas. L 
aš ir didesr 
nepatėmiji.

— Negaliu suprasti, kame 
čia gali būt tas tavo didu
mas. tėve. Nejaugi butum 
likęs da didesniu ožiu?

— Šarap! Tik Dievo bi
jau, o kad aš tau vilkčiau, j 
tai tu net susiriestum. Žiū
rėk tu koks, jis mane vadins 
ožiu!...

— Atleisk, tėve, gal aš ir 
negerai išsitariau, bet tu ka
rtais pripliauški tokių nesą
monių. kad tinkamesnį žodi 
sunku ir surasti. Štai kad ir 
dabar, tu klausi manęs, ar aš 
nepatėmijau tavo didumo. 
Argi reikia didesnės nesą
monės? Tu jau turi suvir- 
šum 70 metų ir kasdiena vis 
daugiau prie žemės linksti.

— Noser, vaike. Nuo Gra- 
bnvčiu aš užstojau tik ant 
69-tų.

— O kadir 29-tų tėve bu
tum. ir tai niekas netikės, 
kad tu šiandien augi.

—Kaip aš matau, 
Maike, nesupranti, 
mano didumas. Jei 
žinai, tai pasiklausk, ale ne
siginčyk su vyresniu, kuris 
daugiau už tave žino. ba 
daugiau ant svieto gyveno.

— Labai gerai, tėve, kad 
tu moki pasigirti daug žino- 

kurio pas tave visai 
Bet tiek to su tavo ži

nojimu. Parodyk man ge
riau savo augimą.

— Vaike, aš tau negaliu 
to parodyt. ba aš tik jau
čiuos didesniu.

— O iš kurgi jau toks jau
smas tavije atsirado? Bene 
užfundijo kas?

— Da geriau, vaike. Aš 
buvau ant debatų, kur ka
talikai sukritikavo socijalis
tus, tai man. vaike, dabar 
taip smagu, tiek garbės, kad 
rodos, ir didesniu likau.

— O kurgi tas buvo?
— Nortvoode, vaike.
— O kas ten tave nunešė?
— Pats nuvažiavau.
— O ką tu galėjai žinot, 

kad tenai bus tokie debatai ?
— Taip sau. išnetyčių, vai

ke, pasitaikė lyg aklai vištai 
grūdas. Ėjau strytu besi
dairydamas, ar nepamatysiu 
pažįstamo nusivest išsigert, 
ba vienam eiti saliunan, ma
tai, negražu; na ir susitikau 
seną kriaučių, ką Lietuvoj 
pas mus siūdavo. Eiva, sa
kau. išsigert, užfundysiu, tu 
gerai man pasiūdavai kaili
nes kelines. Ir užėjova.

— Tai tenai ir debatai at
sibuvo?

— Ne, vaike, tai buvo tik 
pradžia. Mano

tai tu, 
kame 

ko ne-

ke, tai tu mane prie
9
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. itų žmonių. Rū
kingi žmonės ne-

O suraskite 
žmones”

jimu 
nėra.

<

Stebuklai ant 
stebuklu

"Draugo” No tilpo"Draugo” N5 tilpo tūlo 
M. M. T. straipsnis, paimtas 
iš lenkų mėn. davatkų kny
gutės ("Skarb Wierzących” 
Krakow, Styczen, 1914 r.), 
kur sakoma, buk tai praėju
siais metais Liurde per iškil
mingą procesiją, apsireiškę;------------- į

net keturi dideli stebuklai: lyg banga per jūres, ir gali 
vienkart pasveiko keturi ne
išgydomi ligoniai.

Talpinti tokias nesąmones 
ir Į jas tikėti 20-me amžiuje, 
kuomet civilizacija taip aug- 
štai pakilus, butų, rodos, di
džiausia gėda. Bet musų da
vatkų organui ir jo tam
siems pasekėjams tas svarbi 
naujiena. Jiems ir uodas 
gali stebuklus padaryti.

Niekas savo ausimis tokių - 
stebuklų negirdėjo, niekas I 

' jų savo akimis nematė ir nė 
vienas savo protu nėra per
sitikrinęs, o tečiaus stebuk
lams tiki ir gana. Žinomas • 
dalykas, kad tokius stebuk- 

1 lūs sutveria patįs Rungai su 
savo davatkomis: nes stebu
klai tai jų geriausioji meš
kerė. su kuria jie pritraukia 
prie savęs tamsius žmones. 
Juos sukvailina Įvairiais 
prietarais, paskui išnaudo- 

; ja ir už nosies vedžioja.
Tokių stebuklų nestokuo- 

; ja ir kitose vietose, kaip štai 
Geršvalde, Čenstakavoj, Šid- 
lavoje ir t.t. Kunigai su da
vatkomis darytų stebuklus 
kiekvienoje parapijoje, jei
gu ta bedieviškoji policija jų 
neišardytų. Daugumas dar 
gal atsimena „pasirodymą” 
didžiausių stebuklu 1867 m.

1. Kad minėtas Mykolas Mockus, Franas 
Gražys. Jonas Doe, Richardas Roe ir tūli kiti as 
menįs, kurių vardai šiuo žygiu nežinomi, bet Ai
riuos prašytojai meldžia į šitą skundą įtraukti 
kada jie išsiaiškins, butų patraukti atsakomybėn 
sulyg šito skundo ir pareikalauta iš jų pilno, tei
singo, tiesioginio ir atsakančio paaiškinimo, tik 
ne po prisieka; jų atsakinėjimas po prisieka šiuo
mi yra griežtai atmetamas;

2. Kad minėti skundžiamieji, o taipgi jų 
agentai ir tie. kurie priguli su jais prie suokalbio 
ir sąjungos ir veikia sulyg jų siundymų ir nurody
mų, butų šito garbingo teismo pastatyti po už
draudimu (injunction), kaip prašyta 5-tame ši
to skundo paragfafe;

3. Kad jūsų prašytojai galėtų turėti apsigi- 
nimui tokią pagalbą, kokią tiesos gali daleisti ir 
teismas pripažinti.

Ir jūsų prašytojai labai prašys, kad teismas, 
pripažinęs apsiginimą, malonėtų išduoti jiems 
People’s VVrit of Injunction prieš minėtus skun
džiamuosius, įsakydamas jiems, ir kiekvienam iš 
jų. kad jie visai paliautų vaikščioję minėton šv. 
Jurgio Romos katalikų bažnyčion ir ant jos že
mės. kuri randasi kertėj Russell st. ir VVest- 
minster avė., Detroito mieste, VVayne paviete, 
Mich., arba kitokiu budu kištis prie jos. atidari- ' 
nėti ir uždarinėti duris, dalinti bažnyčioj arba 
ant jos žemės šlykščius, nešvarius, nepadorius ir 
šmeižiančius plakatus, sukauti, trukdyti pamal
das. drumsti ramybę ir daryti minėtos šv. Jurgio 
bažnyčios nariams nesmagumą dalyvaujant jiems 
pamaldose minėtoj bažnyčioj, stovinčios ant baž
nyčios žemės.

Išėję iš bažnyčios karšti katalikai pamatė, 
kad čia stovi socijalistai. Tuojaus vieni kitiems 
mirktelėjo ir sustoję pradėjo tartis, kaip čia so
cijalistus sumušti. Mat iš kunigo pamokslų jie 
buvo prisiklausę apie socijalistus nebučiausių 
daiktų: buk socijalistai yra bedieviai, buk jie 
griauja bažnyčią, buk jie niekina Dievą, nori iš
plėšti žmonėms tikėjimą ir kad su jais reikia ko
voti. kaip su didžiausiais savo priešais. Taigi tie 
tamsus žmoneliai ir nutarė tuodu socijalistų su
mušti. Visų pirmiausia jie užpuolė ant F. Gra
žio. Pirmutinis jam kirto kumsčia per galvą ka
talikas Kazys A—zas, o Jonas K—čius. kitas ka
talikas, smogė jam akmeniu galvon. Bet Gražys 
ištruko iš užpuolikų nagų ir pabėgo. Ant S. šna- 
bio gi supuolė apie 20 katalikų su kuolais ir ak- 
menais ir su didžiausiu įsiutimu ėmė jį mušti ir 
draskyti. Pramušė jam galvą, išmušė akį ir gu
linčiam ant gatvės sudraskė visą ploščių. Pri
mušė jį mirtinai.

Dabar katalikai persigando, kad socijalistai 
juos skųs. Pradėjo galvoti, kaip iš to išsisukus. 
Apskundė jie socijalistus už “riaušių kėlimą.“ 
idant tokiu budu patiems apsigynus. Nuėję į 
teismą primelavo, prisiekė ir gavo prieš socijalis
tus injunction’ą — uždraudimą.

Apskundimo aktas.
Michigano Valstijoj,

Apskričio teisme VVayne paviete. 
Chancerv’je.

Apskričio teismui. VVayne paviete, Chance- 
ry’je:—

Jūsų (teismo) prašytojai. Jokūbas Morkū
nas, Vincas šatulaitis, Mateušas Borkauskas, Bo
naventūras Sugantas. Jurgis šaJasevičius, Izido
rius Maniokas, Juozas šatulaitis. Kazimieras Kor- 
pis ir Bruno Ulevičius, visi iš Detroito miesto. 
VVayne pavieto ir Michigano valstijos, šiuomi įne
ša savo skundą prieš Mykolą Mockų, Franą Gražį. 
Joną Doe. Richardą Roe ir keliatą kitų įvairių 
asmenų, kurių vardai šiuo žygiu da nėra žinomi, 
bet kada jie išsiaiškins, jūsų prašytojai (skundi
kai) prašo ir tuos čionai prikergti kaipo kaltinin
kus, visi iš viršminėto VVayne pavieto, ir su nuo
lankumu perstato šitam garbingam teismui se
kančiai :

i: Kad visi jie yra šv. Jurgio Romos Katali
kų Parapijos bažnyčios komiteto arba globėjų 
komiteto nariais, ir kaipo tokios bažnyčios globė
jų komitetas jie turi savo priežiūroj minėtos pa
rapijos turtą ir turtą bažnyčios, kuri stovi ker
tėj Russell ir VVestminister gatvių, Detroito mie
te.

2: Kad minėtos Romos katalikų bažnyčios 
nuolatinės pamaldos su visomis apeigomis yra 
laikomos tos bažnyčios trioboje, kuri ant bažny
čios žemės tam tikslui minėtos parapijos yra pa
statyta. ir kad tos pamaldos yra atliekamos ra
miu ir tykiu budu. neardant niekam ramybės ir 
nedarant nesmagumų niekam aplinkui arba kur 
nors kitur.

3: Kad višminėti skundžiamieji žmonės, o 
taipgi jų agentai ir tie. ką buvo po jų vadovyste, 
nors jie tuomet nebuvo ir niekad nebuvo buvę 
minėtos parapijos nariais ir neturėjo teisės eiti 
minėton bažnyčion nė ant jos žemės, tečiaus su- 
sisėbravę ir susitarę su piktu mieriu užėjo ant 
minėtos bažnyčios žemės ir laike minėtų pamal
dų ir apeigų, kurios buvo atliekamos tokiu budu, 
kaip augščiau nurodyta, triukšmingai varu atida
rinėjo ir uždarinėjo tos bažnyčios duris, platino 
po bažnyčią biaurius. nešvarius, nepadorius ir 
šmeižiančius spausdinius ir rašinius, šukavo ir 
abelnai elgėsi minėtoj bažnyčioj ir ant jos žemės 
taip, kad sukėlus didelį triukšmą ir sudrumsti ra
mybę. ir tai su tuo tikslu, kad pertraukti ir su
ardyti minėtas pamaldas ir apeigas, pridirbti ne
smagumo ir vargo šitiems prašytojams (skundi
kams) ir kitiems, kaip parapijos nariams, taip ir 
esantiems ant pamaldų ir jose dalyvaujantiems.

4: Kad minėti skundžiamųjų, o taipgi jų 
agentų ir veikiančių sulyg jų nurodymų darbai, 
pasielgimas ir užsilaikymas visai neturėjo sau 
teisingo pamato nė pakurstymo, bet sulyg minė
tos jų konspiraiijos ir susisėbravimo buvo išpil
dyti su piktu mieriu ir su augščiau nurodytomis 
pasekmėmis.

5: Kad minėti skundžiamieji, o taipgi jų 
agentai ir veikiantieji sulyg jų siundymų ir nu
rodymų. grasina ir toliau varyti tos rūšies dar
bą ir taip pat elgties minėtoj bažnyčioj ir ant jos 
žemės ir su tais žmonėmis, kurie lanko tenai pa
maldas ir apeigas, ir jūsų prašytojai bijosi, kad 
jie tuos savo grasinimus išpildys, jeigu šis gar
bingas teismas nesulaikys jų savo uždraudimu 
(injunction).

Skundikai: Bruno Ulevičius
_ _ _ _ j

būti išaiškinta tiktai šitokia * 
patarle: „Mano senelio sene
lis A girdėjęs, kaip ano se
nelio senelis B šnekėjęs, buk 
jo senelio senelis C sakęs, 
kad seniau vilkai buvo ge
riausiais piemenimis avių, 
kaip dabar kunigai — žmo
nių.”

Jeigu butų kokie nors ste
buklai. tai jie. beabejonės. 
pasirodytų ne tik davat
koms ir kitokioms tamsioms 
bobelėms, bet ir apsišvietu- 
siems. mokytiems žmonėms. 
Butų tuomet visų žmonių 
'Senas Dievas ir tikėjimas. 
Nebūtų vagių. apgavikų, 

(žmogžudžių ir tokių pikta- 
; darių, kaip kun. Macochas, 
; kun. Šmitas ir kiti, nes tuo
met melagiui liežuvis išnyk
tų. vagiui ranka nudžiūtų, 
žmogžudys į akmenį pavirs
tų ir butų šventas ant visa
dos gyvenimas. Kas drįstų 
tuomet ką nors blogo pasa
kyti arba padaryt? Dievo 
rykštė visados stovėtų žmo
nių akyse ir visi butų aniuo- 
lais. Ligoje kam tuomet rei
kalingi butų gydymai? Juk 
žmonės prie stebuklų pasi
melstų ir sveikata sugrįžtų. 
Bet kunigai, popiežiai ir vy
skupai liepia žmonėms tikėt 
Į stebuklus ir su jais gydytis, 
o patįs, kuris suserga, tuo
jaus šaukiasi pageltos be
dieviškų gvdvtojų. Kodėl 
gi jie nesigydo stebuklais, 
juk jiems toks gydymasis 
geriausia tiktų. Matyt, kad 
ir jie patįs į tuos stebuklus 
netiki. Štai popiežius jau 
antri metai serga, bet nesi- 
šaukia į Liurdos stebuklus, 
o šaukiasi prie daktarų, ku
rių nė vienas beveik netiki į 
Dievą.

Taigi ar ne laikas butų jau 
ir mums paliauti į tuos ste
buklus tikėjus. K. B—tė.

I

Jokūbas Markūnas
Vincentas šatulaitis
Jurgis šalasevičius
Juozas šatulaitis

Mateušas Borkauskas
Bonaventūras Sugantas 
Izidorius Maniokas 
Kazimieras Korpis.

Michigano valstijoj,
VVayne'o paviete.

Sausio 25 d., 1912 metų, asmeniškai pas ma
ne atėjo visi devyni čionai paminėti vyrai ir visi 
prisiekė, kad viskas, kas šitame apskundimo ak
te pasakyta, yra gryna teisybė.

Leonard Kowalewski, 
Notary Pubiic. VVayne Co.. Mich.

!

rėdvboje,’ o keliatas metų 
paskiau Vilkelių akalicoje, 
Kauno rėdyboj. Jeigu poli
cija tuomet nebūtų uždrau
dusi žmones apgaudinėt, tai 
ir šiandien rasit visokie li
goniai butų stebuklais gydo
mi, o kunigams aukso kalnai 
kraunami.

Su stebuklais kvailinti 
žmoniją kunigams geriau
siai sekėsi tuomet, kuomet 
katalikų bažnyčia turėjo 
valdžią ir ant svietiškų da
lykų, kuomet mažai buvo 
apsišvietusių žmonių. Vie
nam tik reikėjo stebuklą iš- 
mislyt, kitam patvirtint ir 

: stebuklas gatavas. Tokių 
stebuklingų „atsitikimų” 
pas kiekvieno tikėjimo žmo
nes nestokuoja. Vieni turi 
vienus dievus su prietariš- 
kais stebuklais, kiti kitus. 
Bet kurio tikėjimo dievai ir

Ką ji pagavo.
Teklė: — Šį rytą buvau 

žvejot; atmink, ką paga
vau?

Justė: — Nežinau.
Teklė: — Nugi Joną.

J. Fisenka.

TEISMAS.
Skundikų advokatas: Gallagher. 
Apginėjai: Clark ir Sapiro.

Prieš teisėją Mandell’į.
Spalių 10 d., 1913 m.

Frisaikinta Jokūbas Markūnas, skundikas.
Jį egzamenuoja Gallagher.

Klausimas. — Ponas Morkūne, kur tamsta 
gyveni ?

Atsakymas. — 1091 Chene st.
K. — Kaip ilgai tamsta gyveni šitam mieste? .
A. — Apie 17 metų.
K. — Kokio tamsta esi tikėjimo? prie kokios 

bažnyčios tamsta priklausai?
A. Prie šv. Jurgio katalikų bažnyčios.
K. — Pasakyk, kur toji bažnyčia randasi?
A. — Kertėj Russell ir VVestminster gatvių.
K. — Ar buvai tamsta tuomet globėjų komi

teto nariu?
A. — Taip.
K. — Ar turėjai tamsta užėmęs tame komi

tete kkią nors vietą, kada prasidėjo tenai triukš
mas?

A.«— Aš nebuvau jokiu viršininku, bet bu
vau globėjų komiteto nariu.

K. — Buvai tamsta tuomet to komiteto pir
mininku?

A. — Taip, aš buvau tuomet.
K. — Pažįsti tamsta Mykolą Mockų?
A. — Taip.
K. — Ar laike to sumišimo jis buvo tos baž

nyčios nariu?
A. — Aš negaliu pasakyt, aš jo tenai nema

čiau, bet tuoj prieš tai.
K. — Aš manau, kad šitas atsakymas pripa

žįsta tai?
A. — Aš mačiau tuomet šitą vyrą pirmiau, 

jis buvo globėju, pirma aš niekad nebuvau jį mA- 
tęs, aš jį mačiau pirma, tuo laiku aš jo nemačiau.

K. — Ar buvai tamsta bažnyčioj laike tų pa
maldų. kada triukšmas prasidėjo?

Pasipriešinimas iš apginėjų pusės.
Advokatas Gallagher aiškina: apskundimo 

akte nėra pasakyta, kokiu laiku tas triukšmas 
prasidėjo, o aš manau, kad męs turim teisę apie 
tai pasiteirauti; šis klausimas nieko neužgauna.
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KRYŽIAVAS KVOTIMAS.

A.

Chicago, III.

neženotos 
dirbimo 
švarus ir 
są metų, ir augšta mokestis, 
didžiausia ir gražiausiai įtaisyta fak
to ra ant svieto. Angliškai mokėt ne
reikalaujama. (11)

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

PARSIDUODA SALIUNAS
su sale, tinkama šokiams, mitingams 
ir veselijoms. Biznis ir visas įtaisy
mas yra geras ir vedama jau 23 me
tai. Norintieji pirkt atsišaukit ypa- 
tiškai, arba per laiškų. Priežastis par
davimo. Važiuosiu į Lietuvų ir ant 
Velykų turiu būt Lietuvoj. (11) 

J. A. KARSOKAS.
520 Straigh St. Paterson, N. J.

Pajieškau Adomo Šaučiuno Ragai
šių sodžiaus, Debeikių parap.. Kauno 
g. Girdėjau, vargonininkauja Pennsyl- 
vanijos valstijoj. Turiu labai svarbų 
reikalų. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti.

John Sriubas,
1824 S. Peoria str.,

Pajieškau D. Navicko Karklėnų 
dvaro Kražių volosties, Kauno gub.. 
Pirma gvveno Westville. III. girdėjau 
buvo sužeistas. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti. (12)

Vincent P. Repszis,
23 Dean str., Ncrvvood. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 18 ir 20 metų amžiaus, laisvų pa
žiūrų ir mylinčios apšvieta. Kreip- 
damosios malonėkit prisiųsti ir savo 
paveikslėli.

M. Medišauskas
P. O. Box 30, E. Millinocket. Me.

su žemę ir išlygas. 
ARKANSAS LANDS 

John D. Simanowski,
239 Railway Exchenge. Chicago. III.

atsi-

(Tąsa bus.)

Teismas: Gali būt, kad iš liudininko męs ga
lėsim apie tai patirti.

Klausimas atkartota.
A. — Aš pats to nemačiau, bet kiti globėjų 

komiteto nariai matė tai bažnyčioj laike pa
maldų.

K. — Ar tamsta buvai bažnyčioj laike kokio 
nors triukšmo?

A.
K.
A.

— Taip, aš buvau bažnyčioj.
— Triukšmą girdėjai tamsta pats?
— Aš girdėjau lauke, bet tuomet aš ne

mačiau, kas tai buvo, aš girdėjau tik užimą lauke.
K. — Ir tas sujudino parapijonus, pertraukė 

pamaldas?
A. — Taip.
K. — Tamsta pats nežinai, kas tą ramumą 

suardė ?
A. — Ne, to aš nežinau.
Teismas: — Kas gi tai buvo per triukšmas, 

kas atsitiko, ką tamsta girdėjai ?
A. — Nekurie tų triukšmadarių dalijo pla

katus.
K. — Ar jie durimis trankė?
A. — Aš to nemačiau.
K. — Ar buvo tokios pat rūšies triukšmas 

dabar nesenai?
(Pasipriešinimas. Atmestas.)
K. — Ar buvo nesenai triukšmas?
A. — Aš girdėjau, kad ir nesenai buvo apie 

bažnyčią triukšmas.
— Ar tamsta buvai tenai?
— Ne, tą dieną aš tenai nebuvau.

KRYŽIAVAS KVOTIMAS.
(Klausinėjo Sapiro.)

— Ar tamsta pažįsti Mockų? |
— Taip.
— Kaip gerai jį pažįsti ?
— Aš pažįstu jį suviršum 15 metų.
— Tamsta sakai, kad prie bažnyčios jo 

niekad nematei?
A. — Aš mačiau jį pirm to.
K. — Tamsta nežinai, ar jis prigulėjo prie 

tų riaušių?
A. — Aš to nemačiau.
K. — Ar tamista nori, kad teismas taip su

prastų, jog Mockus sukėlė tą triukšmą?
A. — Vai, aš mačiau...
K. — Atsakyk tik į klausimą?
A. — Taip, jis sukėlė.
K. — Kokiuo budu?
A. — Nes jis nepriguli prie musų tikėjimo.
K. — Ar buvo jis tenai, kada triukšmas pa

sidarė ?
A. — Aš nemačiau.
K. — Tai kaipgi jis sukėlė tą triukšmą?
A. — Nagi jis buvo svarbiausis žmogus, jis 

buvo vadovas, jis vaikščiojo aplinkui ir jis matė 
tuos žmones.

K. — Dabar gi tas paskutinis triukšmas, 
apie kurį tamstos advokatas kalba, ar jis atsiti
ko 31 d.?

A. — Paskutinis, aš to negalėčiau pasakyt.
K. — Ir pasekmė buvo tokia, kad globėjai 

buvo patraukti policijos teisman už užpuolimą ir 
sumišimą?

A. — Taip, buvo teismas.
K. — Ir du iš jų buvo atrasti kaltais?
A. — Taip, tamsta gali jų pačių paklausti 

apie tai: bet r.e. ne apie tai.
K. — Tai viskas.
Pašaukta Kazys Kropis, skundikas. 

Egzamcnuojamas per vertėją. 
— Kaip tamstos pilnas vardas? 
— Charles Kropis.
— Kur tamsta gyveni, p. Kropi?
Detroito mieste.
— Kaip ilgai tamsta gyveni Detroito

ir

c- <4 •

K.
A.

KELEIVIS

Prisai-

iv.

A.
K. 

mieste ?
A. — Devyni metai.
K. — Ar esi tamsta lietuvių katalikų bažny 

čios nariu?

K. — Ar ir tamsta gavai tų popierių?
A. — Aš jų neimčiau rankon, kad ir kažin

nai?

K. — Ar matei juos ant žemės?
A. — Vieną mačiau.
K. — Ar skaitei jo turinį?
A. — Ne, aš jo neskaityčiau, kad ir kažin kas. 
Apginėjas Clark: — Ar turi tą popierą čio-

Ar jis ėjo bažnyčion?

(Klausinėja Clark.)
K. — Kur buvo p. Gražys, kada jis platino 

lapelius ?
A. Ant bažnyčios laiptų.
K. — Ar jis stovėjo ant laiptų, ar ant šali

gatvio ?
A. — Ant laiptų, ant laiptų, jus žinot, tenai 

daug yra laiptų, aš negalėčiau prisiekti, ar ant 
pirmutinių, ar ant antrų.

K.
Vertėjas: — Jis bažnyčion nevaikščioja.
Advokatas:
Klausimas atkartota.
A. — Ne, bažnyčion jis nėjo.
K. — Tai viskas.
Stanislovas Ambrozis, prisaikintas kaipo 

skundikas. Egzaminuojamas per vertėją, 
skundikas. Egzaminuojamas per vertėją.

K. — Kaip tamstos pilnas vardas?
A. — Stanislovas Ambrozis.
K. — Kur gyveni ?
A. — 191 Cardoni.
K. — Kaip ilgai gyveni Detroite?
A. — 9 metus.
K. — Ar priguli prie Romos Katalikų 

nvčios ?
A. — Taip.
K. — Ar esi globėjų komitete?
A. — šiandien, dabar aš nepriguliu, bet aš 

prigulėjau pernai.
K. — Pasakyk, ar 31 gruodžio, 1911 metais, 

matei prie tos bažnyčios Gražį ir kitus keliant 
triukšmą ?

Pasipriešinimas iš apginimo pusės kaipo pa
tariamam klausimui.

Teismas: — Taip, tai yra patariamas klau
simas.

K. — Ar buvai tamista 31 gruodžio bažny
čioj ?

Tamsta pats neliudyk.

baž-

PAKVIETIMAS
Lietuvių Moterų Progresy visko Su

sivienijimo Pirmos Kuopos Narės 
teiksitės susirinkti pas Draugę A. Vo- 
sylienę, 396 Grand Street, Brooklyn, 

i N. Y. kas ketvergo vakarų, pradedant 
’ su kovo mėnesiu, šiuose susirinki- 
1 muose bus perskaitomas rankraštis, 
kurį manoma paduoti spaudon. Idant 

I butų galima tiesingai nubalsuoti šio 
rankraščio priėmimą, arba atmetimų, 
reikalinga, idant kiekviena narė žino
tų jo turinį; todėl visos pribukite.

Vardan L. M. P. S. 1-mos Kuopos, 
M. M. Račiutė-Herman.

Pajieškau brolio Kazimiero Žy- 
duno Kauno g., Panevėžio pav., Meilū
nų sodžiaus. 11 metų kaip Amerikoj, 
gyveno VVielsbarg ir dirbo mainose. 
Jis pats ar kas jį žino malonės prane
šti, už ką iškalno tariu ačiū.

Antanina Žyduniutė, ,
1207 Coalton St., Philadelphia, Pa 

Pajieškau dėdės Antano Gerdžiuno 
iš Suvalkų gub., Naumiesčio pavieto, 
Ziplių gmino, Lukšių parapijos. Kup
rių kaimo. Pirmiau gyveno Scran- 
tone dabar girdėjau, kur ten apie Chi
cago, III. Meldžiu atsisaukt paties ar i 
žinančių apie jį pranešti.

Joseph Kutas,
Throop, Pa., Lack. Co. ’

LIETŪKIU TEATRALIŠKAS RATELIS

Subatoj, 7 Kovo į Mareli}, 1914 m 
Lietini y Tautiško Namo Svetainėj

North Main ir kampas Vine st., Montello, Mass
Statys ant scenos keturių veiksmų ir vieno paveikslo dra
mą parašytą Žemkalnio
“BLINDA” Svieto lygintojas (žemaičių Razbaininkas).

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Povilo Čereškos,

Pajieškau savo giminaičio Pranciš
kaus Bakučio, Kauno g., Raseinių pa
vieto, Mankunų vol., Girkalnio parap., 
Dautartų kaimo. 
Boston,
Meldžiu jo paties ar žinančių jį atsi
šaukti.

Viktoras Bartkus,
1310 So. Frunt st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau švogerio ir sesers Mari
jonos Staskiutės, po vyru Joseph Ro- 
kansis, Kauno g., Raseinių p., šidla- 
vos vol., 5 metai kaip Amerikoj. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės praneš
ti.

Thomas Stavskus, 
3197 Almond st, Philadelphia, Pa.

Kauno gub., Vilkmergės pav., Deltu
vos miestelio; 7 metai Amerikoj, pir
miau gyveno St. Louis, Mo. Turiu 
svarbų reikalų. Kas jį žino malonės 
pranešti. (10)

Antanas Čereška,
1147 Washington str., Norwood, Mass

Pajieškau draugų Jono Juozapo ir 
Antano Binbiukų Kauno g., Panemu
nėlio vol., Valaikiškių sodos, ir Onos 
Strimkaitės Kauno g., Panemunėlio 
vol., Šeteksnų kaimo. Gyvena Chica- 
goj. Turiu svarbų dalykų. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti.

Jurgis Žvirblis,
502 Joseph avė., Rochester, N. Y.

Pajieškau draugų: Frano Bruožo 
Suv. gub., Norkelių sodžiaus ir Juo
zo Žalianiako Suv. gub., Kazlų so
džiaus, taip pat Vinco Rinkevičiaus 
Suv. gub., Eglinciškės sodžiaus Jie 
patįs ar kas juos žino malonės prane
šti. (11)

Kazim. čečeta,
1542 E. 36 str., Cleveland, Ohio.

A. — Buvau.
K. — Ar buvo tenai kas nors nepaprasto, 

kas butų patraukęs jūsų atidą? 
nvčios. apie 30 ar 40 pėdų nuo jos.

A. — Aš nežinau... Aš taip nemyliu, aš neno
riu, kad taip butų.

K. — Ar atsitiko tenai kas nors nepaprasto?
A. — Aš to nemyliu, kaip tenai buvo.
K. — Kas gi tai buvo, ko tamsta nemyli?
A. — Aš nemyliu p.Gražio dėlto, kad žmo

nėms dalino popieras ir jos buvo prieš tikėjimą. 
Aš išėjau iš bažnyčios ir viskas buvo man prie-; 
šinga. kas tose, popierose parašyta.

K. — Ar tamsta, ar kas nors kitas iš komi- riu lvarbųUreikaią. 
teto, sakėt jam paliauti taip darius?

A. — Taip, jie sakė jam paliauti ir sakė... 
prasišalint, šitaip, nes jie tenai nesiliovė.

K. — Ar jis taip padarė?
A. — Aš pats taip sakiau ir da kiti; aš at

simenu, kaip viena moteriškė sulaužė lietsargį 
ant jo sprando, aš sakiau jam paliauti ir daug da 
kitų ten buvo.

K. — Jo pasielgimo pasekmėj tenai kilo muš- i 
tynės ?

A. — Taip, aš tikrai nežinau, kas tai buvo, 
bet jie parbloškė tą žmogų, parstūmė jį.

K. — Ar tamstą tuomet užgavo kas nors?
A. — Ne.
K. — Ar tamsta matei nors vieną tų 

katu ?
A. — Aš jų neėmiau, aš jų neskaičiau.
K. — Ar kada nors tamsta skaitei bent

Aš Marė Budzeikiutė pajieškau sa
vo brolio Antano Budzeikos, paeina iš 
Suvalkų gub., Saivų gmino, Oškinių 
kaimo, Suvalkų pavieto. Apie 24 me
tai kaip Amerikoj; pirmiaus gyveno 
Kingston, Pa. Turiu labai svarbų rei
kalų. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti, už ką busiu labai dėkinga.

Miss. Mary Budzeikiutė, (10) 
Rear st., Brown Town, Pittston, Pa.

Pajieškau tetėno Franciškaus Rau- 
bos, iš Kauno g., Žalpių parap. 8 me
tai kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno 
Chicago, III. Turiu svarbų reikalų. 
Taipgi pajieškau Antano Razmino Lė
lių parapijos. 7 ’i — ’— j-----
žino malonės pranešti. (11)

Vladislavas Pavlauskis,
877 Cambridge st E. Cambridge, Mass

pla-

vie
ną tų plakatų, kad dasižinojus, kas juose rašoma? 

A. — Aš jų nepriimu, aš į juos netikiu, nes
iI

A. — Taip, aš priguliu prie parapijos.
K. — Ar esi tamsta globėjų komiteto nariu? ! tai kvailystė.
A. — Taip. ; K. — Jeigu juos tamstai parodyti, ar tamsta
K. — Pasakyk, ar 31 gruodžio, 1911 m. tam-. juos pažintum?

sta matei Franą Gražį, vieną iš kaltinamųjų ši- A. — Taip, aš juos pažinčiau.
toj byloje? K. — Dabar tamsta pasakyk, ant kiek tam-

(Pasipriešinimas. Atmestas.) i štai yra žinoma, ar tie triukšmadariai tik vieną
A. — Aš tą dieną atsimenu labai gerai. ' sykį taip pasielgė, ar tankiau jie tai kartoja? 
K. — Matei tenai tą žmogų ?
A. — Aš jį tenai mačiau.
K. — Ką tamsta matei jį darant ant para

pijos žemės?
A. — Gražys stovėjo ant laiptų prie bažny

čios ir dalijo plakatus, kaip žmonės ėjo iš bažny
čios.

K. — Ką daugiau jis darė?
A. — Jis gavo daugiau plakatų nuo kito žmo

gaus ir nuėjo toliaus, o kas buvo paskui, aš neži
nau.

K. — Ar matei jį atidarinėjant ir uždarinė-
jant bažnyčios duris?

Pasipriešinimas, kaipo patariamam klausi
mui.

Teismas: — Taip, tai yra patariamas klau
simas. Klausk jo, ką jis matė.

K. — Ar matei jį ką nors daugiau darant
ant bažnyčios žemės?

A. — Aš girdėjau triukšmą, bet aš negalė
čiau prisiekti, kad tai buvo ant bažnyčios žemės.

K. — Pasakyk, ar jo pasielgimas iššaukė 
abelną sumišimą ir muštynes, ar ne?

A. — Aš negalėčiau eit į darbą, jei pasaky
čiau, nes aš to nemačiau, aš girdėjau triukšmą, 
bet negalėčiau prisiekti, kad p. Gražys jį sukėlė, 
bet lauke aš galiu prisiekti, kad jis pradėjo triuk
šmą su popieriais.

A. — Aš dabar negaliu atsiminti kaip tan- 
i kiai tas būdavo, bet aš žinau, kad tai buvo ne vie
nas kartas.

K. — Ar buvo tenai triukšmas paskutinuoju 
laiku?

A. — Paskutinį sykį buvo nedidelis triukš
mas prieš pat 1 d. sausio.

K. — Ar buvo da apart to?
A. — Daugiau aš neatsimenu, nes aš 

menu tiktai tą sykį, prieš 1 d. sausio.
K. — Kokiais metais?
A. — Pernai. 1912 m.

(Klausinėja Clark.)
K. — Kiek kartų tamsta matei triukšmą?
A. — Aš atsimenu tik vieną sykį, kada p. 

Gražys suardė ramumą platindamas tas popieras, 
o apie kitus aš girdėjau.

K. — Kur tamsta buvai.kada tas triukšmas 
prasidėjo ?

A. — Aš tuomet buvau lauke.
K. — Ar tie popierių platintojai darė da ki

tokį triukšmą apart vien tik dalinimo popierių?
Ne, ramumo jis neardė, bet jis kišo

juos žmonėms, norėdamas, kad žmonės imtų tuos 
plakatus.

Pajieškau Marės Suklovos, kuri ne
seniai atvyko iš Siberijos, girdėjau 
gyvena Chicago, III. Ji pati ar kas 
jų žino malonės pranešti. (11)

S. šiško,
2015 N. 16 st, Springfiėld, III.

Pajieškau seno pažįstamo Jono Sur- 
dukevičiaus, paeina iš Naujamiesčio 
miestelio, Panevėžio pav., Kauno g. 
Girdėjau gyvena Brooklyn, N. Y. Tu
riu svarbų reikalų. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti.

Petras Bredis, 
8918 Green Bay avė., S. Chicago, III.

GERAS DARBININKAS!
Mokantis visų spaustuvės darbų, 4 
metus dirbęs ta darbų ir gerai esu iš- 
sipraktikavęs, taipgi esu ėjęs į dru- 
korių mokykla. Kam reikalingas to- 
kis darbininkas, kreipkitės šiuo adresu 

J. KLEVAS.
66 Broadway, * So. Boston. Mass.

Reikalingi du kriaučiai
jie patįs ar kas juos mokantis siut vyriškus ko-

Pajieškau brolio Jono Snapkausko 
i Suvalkų gub., Vilkaviškio pav.. Bam- ; 
binių kaimo; gyveno Brooklyne. Tu- 

Jis pats ar kas į 
jį žino malonės pranešti. (11) •

Juozas Snankauskas. 
342 — 3 str.. So. Boston, Mass. i 
j--------------------------------------------------------- : . .

Pajieškau b~^ru: Justino Juozapo ventO] Vištoj,
Į ir Kastanto Rudžiu Kauno g.. Ukmer- I J — -
gės pav., Raguvos "vol. Miežiškių so
džiaus. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės pranešti. (12)

Izidorius Rudis
399 2 avė., So. Seattle, Wash.

Pajieškau savo vyroJuozapo Jaku- 
bavičiaus. Vilniaus g., Trakų pav.. 
I.aukieninku sodžiaus. Jisai išvažia
vo sausio 14. uždėti kokį biznį, o da
bar nieko apie jį negirdėti. Aš su ke
turiais mažais vaikais labai rūpinuos 
ir meldžiu, kad jis pats ar kas apie 
ii žino praneštu, už ką busiu labai dė
kinga.

Mikalina Jokubavičienė,
713 No. Montello, St.. Montello, Mass

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 18 iki 26 metų amžiaus: aš esu 
26 metų. Geistina, kad butų laisvu pa
žiūrų. Aš esu gerokai pamokintas 
ir turiu gera nuolatinį užsiėmimą. 
Kuri nori linksmai gyventi tarp Kali
fornijos paimu ir tyro oro, lai siunčia 
man laiška su paveikslėliu.

Juozapas Balandis,
5863 So. San Pedro St.,

Los Angeles, California.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 23 metų amžiaus. Geistina, 
vidutinio ūgio. Aš turiu gera darbų. 
Atsišaukit prisiųsdamos ir paveikslė
lį.

I. A. W—kas.
P. O. Bos 415, Wosson, III

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 17 ir 28 metų. Esu jaunas, blai
vas ir mylintis dorų gyvenimą. Todėl 
ir merginos lai atsišaukia doros ir 
laisvų pažiūrų. Su pirmu laišku teik
sis prisiųsti ir savo paveikslėlį.

A. G—1.
87 W. Main st., St. Charles, III.

tus, kelines ir bruslotus. At
sišaukit ant šio adreso:

P. A. Jeshinskas,
96 Green str., 

Worcester, Mass.

Parsiduoda Barbernė
Puikioj lietuviais apgv- 

visi Įstatymai 
geri. Kitos lietuviškos bar- 
bernės nėra. Randa pigi, 
biznis geras; gera proga lie
tuviui. Platesnių 

klauskit per lakšką
K. A. MakarevičL

255 Wallace str.,

žinių
(Ui

2,

j PARSIDUODA NAMAS
! ant 3 familijų, II ruimų. Naujas na
mas, puikus, toiletai, gasas. Parsi-

■ duota pigiai, jei greit kas pirks. Gva- 
rantuotas. Stovi ant 6 gatvės, tarp B.

i ir C. So Boston. Atsišaukit pas: 
JOHN J. SHEA.

8 Broadway, So. Boston. Mass.

Parsiduoda Forničiai
gerai užlaikyti. 4 kambariams. Parsi- i 
duoda pigiai. Pamatvt gali kasdiena, i

PETER BALTUŠIS (12) i
Į 445 — 2 str.. So. Boston, Mass. |

I
i
I

TEMYKIT.
SOCIJALIZMO TRUPINIAI. Kny- 

■ gėlė 48 puslapių su atsakymais ant 
šešiolikos užklausimų, arba užmeti- 

i mų soči jai i staru s. Kaina 20c..
: ETIKETĄ — Taisyklės pamokinan- 
į čios gražaus apsiėjimo. Kaino 25c.

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

! 140 East 19 st., New York Cit y. 
Į FARMOS IR KAIP JAS LENGVAI 

GAUTI.
Pranešam visiems lietuviams, kad 

męs suradom didelius žemės plotus 
apsigyvendinimui ant farmų AR- 
KNSAS valstijoj, Perry ir Pulasky 
pavietuose. Puikios vietos ir sveikas 
klimatas. Žemė yra gera ir tinkama 
sodams, vaisiams ir visokiems žoly
nams ir javams. Žiemos visai nėra. 
Žemę galima įgyt ant lengvų išlygų, 
todėl nieko nelaukiant kreipkitės tuo
jaus, o gausit visokias žines apie mu
sų žemę ir išlygas. (12)

Ii

malo-
(12)

Girdėjau gyvena
Mass. Turiu svarbų reikalų,

Pajieškau pusbrolio Juozapo Puišio 
Kauno g., Vilkmergės pav., Daltuvos 
miestelio, pirmiaus gyveno Norwoode, 
dabar, girdėjau, išvažiavo Main vals- 
tijon. Pats ar kas apie jį žino 
nės pranešti.

Antanas Puišis, 
% J. W. Sauborn, 

R. R. 2. Box 54, Pittsfield, N. H.

‘‘Blinda v puikus veikalas, turinys paimtas 
iš paskutinių "atsitikimų baudžiavos laikų. Jus, be- 
abejonės girdėjote pasakojant apie garsų Žemaitijoj raz- 
baininkų vadą “Blindą” ir kiekvienam norėtųsi tą taip žin
geidi atsitikimą matyti. Todėl visus meldžiam atsilankyt 
ir pamatysią gražų teatrą ateinančio] subatoj.
Svetaine atsidarys kaip 7 vai. vakare, lošimas prasidės 

lygiai kaip 7:45 v. vakare. Įžanga: 25, 35 ir 50 c.
Su pagarba L. T. K. “VIESULĄ”.

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖS 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANĄ
Lietuvių Mokslo Draugystė, 

Pittsburgh, Pa.
. $32.00
.. 32.00 
.. 32.00 
.. 35.00 
.. 3450
. 36.50
.. 37.25 
. 38-50
.. 41.00 
.. 41.00

. 42.00
.. 45.25
. 46.00
.. 47.50

KARĖ!
Tarp Laivinių Kompanijų 
iškilo Karė ir visos Laiva

kortės atpigo!
Dabartinės prekės iš Eydt- 

kunų arba Tilžės j:
Boston .............
Philadelphia .. 
Baltimore ____
New York ... 
N’ew Britain . 
Schenectady .. 
Binghampton . 
Scranton .........
Pittsburg .........
Youngstovn .. 
Cleveland .........
Chicago...........
Westville .........
Springfiėld ...
St. Louis ............................................47.50
Detroit................................................4250
Grand Rapids .............................. 45J5
VVashington Statė...........................83.50
California Statė.............................. 94.50

Į kitus miestus ir valsti
jas taip pat pigiai. Pagerin
ti laivai, ruimai dėl 2 ir 4 
žmonių, atneša i stalus valgį. 
Laivakortės geros ant visų 
metų. Pasinaudokit proga, 
kas nor parsitraukti savo 
draugus iš Lietuvos, 
greitu laiku 
brangti. 
"KELEIVIO” 
28 Broadway,

Tau t. Liet. D-tės šviesos žvaigždė NL 
Town of Lake, Chicago, I1L

Mitingai atsi bu na kiekvienų antrą 

nedėldienį mėnesio Ciprijono Zotora- 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdybe-
Prezidentas —- Augustas Barčius, 

5235 Bishop str.. Chicago, HL 

vice prez. — Jonas Waselkevicz, 
4508 S. Wood st., Ccicago, IIL 

Prot. rašt — Felix Manelis,
6050 Blackstone avė., Chicago, DL 

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

Užžiurėtojas Org. — Cipr. Zotorskia. 
4512 S. Wood str., Chicago. DL

nes
gali vėl pa-

AGENTŪRA 
So. Boston.

Palaimintos Lietuvos Dr-ste 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str., Chicago, III, 

Prezidento pag. — A. Tamkevičia, 
1916 Canalport ave„ Chicago, III 

Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 
1616 So, Halsted st, Chicago. I1L 

Finansų Raštininkas — J. Syker, 
5047 W. 32 str., Cicero, III, 

Kasierius — L, Kaspar, 
3131 So. Wentavort avė., Chicago, IIL 

Organizatorius — A. Tamkevičia, 
1916 Canalport avė, Chicago, HL

REIKALINGOS
moters arba merginos prie 
Guminių čebatų. Sveikas 
užtikrintas darbas per vi- 

MusųTikrai Brangus Akmuo
Iškirstas, išrodo ir ne
šiojasi kaip DEIMAN
TAS. Gražus, labai ži
bantis ir kiečiausias 
akmuo, koks tik gali 

S 2 būti. Tik aprubežiuo- 
_tas laikas paskirtas 
''' pardavimui moteriškų 

ar vyriškų tikrai auk
sinių žiedų. Nusiunčiam ant kiekvie
no adreso už 98c. Prisiųskit piršto 
miera. Už teisingumų gvarantuojam. 
Su visokiu reikalu uždekit tokį adr.: 
EXCELSIOR WATCH CO.. DEP. A.

CHICAGO. ILL.

Pajieškau brolio Kazimiero Pažė
ros. Kas man apie jį praneš gaus $5. 

Joe Pažėra,
Box 66, Savanna. Okla.

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas.

1645 W. 47th st., Chicago, UI, 

Pagelbininkas — Kostantas Iovaiša.
4600 S. Paulina st., Chicago, IU, 

Prot. raštininkas K. A. Ciapas,
1736 W, 47th str.. Chicago, DL 

Finansų raštininkas — P. Pivaronaa, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, III, 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė., Chicago, IU,

Liet. Neprigulm. Kliubas, 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Kaz. Raulinaitis,

3510 S. Union avė., Chicago, DL 
Prezid. pagelb. — Jonas Vainauskas 

3239 S. Halsted str., Chicago, HL 
Protokolų rašt ir organo užžiurėtojaa 
Antanas Bitautas.

3211 So. Union Avė., Chicago, UI 

Finansų rašt. — Pranas Sandarga,
3247 Butler st., Chicago, DL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35 th place, Chicago, DL 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
ne subatų kiekvieno mėnesio, 7:30 ra- 

i-are, "Aušros" svetainėje, po No. 314* 

S. Halsted st. Metinis susirinkimai 

pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba

landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Lfo* 
pos mėn.

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

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 
»nt Town of Lake. Chicago, III., mS- 
'inrai atsibuna kiekvienų pirmų 
lėldienj mėnesio, A. J. Bieržynakte 
Salėj, kampas 46 ir Paulina st*.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina St., Chicago, 3. 
Vice-prez. F. A. Misius,

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

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

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

4612 So. Ashland avė., Chicago, OL 
Užžiurėtojas org. Matausas Silkaitla, 

3314 S. Morgan st., Chicago, IIL

Liet. Imigrantų šelp. I)r-tėa 
Viršininkai.

Pirmininkas, St. Jankauskas.

350 Newark st, Hobokaa, N 

Pagelbinir.kas, Kaz. Vaškevičius,
184 New York avs, Newarit/>

Sekretorius, A. M. Stanelis,

211 Jefferson st., Nsirark, N. JI 
Iždininkas, P. Vaiceliunas,

38 Fariay ava, Navark, N. JL
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užklaus tavęs: socija-

—Išsyk jie buvo aniuolai, 
paskui, kuomet už puikybę 
tapo išmufyti iš dangaus i 
peklą, tapo perdirbti i vel
nius. Lašakė.

Erefetutrias medicinom

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Paraenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pase km mg ia- 
usiai. Ateikit le
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit t 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 Ri c h anom

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

Pa-aBga: Kiekvienas "K-le vio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėtnijant ant adreso raudono sklyjeho, kur gale skai
tytojo pavardes yra numena: Ant k e no adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
lūd pasibaigia su laikraščio No.50 1913 b. Kurių pavardes gale stovi 8-4, 
tu penumerata i -sibaigė su laikr. No.b ir turi atnaujini ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreų kit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia tuoj atsilit j kitę.

Su pagarba ••KELEIVIO” Administracija.

Kad geriau išgarsint musų naujos mados auksinius laikrodėlius ir supažin- 
dyt pirkiką su mųsų firma, am reikalavimo prisiunėiam kiekvienam gražų 
vidutinio didumo vy rišką laikrodėlį gvarantiiotą aut 20 metu, su trimis luk
štais, turintį geriausius amerikoniškus vidurius, rūpestingai nureguliuotas 
ir gerai laiko laiką. To laikrodėlio žemiausia kaina $15.00. bet musu nuže
minta kaina $5.95 ir apart to. dovanu dadedani DYKAI naujos sistemos 
skutama mašinukę ir greit šaujantį 7 šūviais revolveri. gvarantu< tą.

Nereikia mnms iš aukšto prisiųst pinigu: ntęs Jums tikim. Iškirpk tik 
tą apgarsinimą ir prisiųskit mums.* priduodamas Jūsų adresą, o męs Jums 
prisiųsim tuojaus Jums tą iaikn dėiį su mašinuke ir revolveriu per expresą. 
Atsiimant, kada apžiurėsit ir radę viską gerai, užtnokėkit agentui $5 95 už 
laikrodėli ir parsi’.in'imo kaštus mašinukės ir revolverio Alsiminkit! Sku
timo mašinukę ir 7 šūvių Revolveri duodam Jums visai DYKAI, kaipo dova
ną; Jus užmokat tik už laikrodėlį kaijto atlyginimą už tai prašome pagar
sint tarpe Jūsų visų draugų. Rašvkit mums tuojau ir adresuok taip: (II)

UNIVERSAL COMPANY
62 N. Dearbon street, Dept. 14, Chicago,’ III.

Myslė.
— Maryte, pasakyk, 

Dievas du syk tvėrė.
— Nugi velnius.
— Kaip tai?

25,000 Katalogu Dovanai! j;
i<! UŽLAIKAU GRAMAFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS. 

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

I turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų. J
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų ! 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- Į 
teis aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už Sl.oo. Reikalauki- ( 
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen- j 
tams parduodu Digiau. Rašvkit tokį adresą:

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

S 
Katalikiškas atvertimas 
Sykį eina socijalistas gat

ve ir sutinka kun. Tamošių, 
tik ką iš bažnyčios išėjusį. 
Pastarasis sustabdo jį ir 
klausia:

— Ar buvai šįryt bažny
čioj šventoj

— Ne. — šaltai atsakė so- 
cijalistai.

— Nei negirdėjai mano 
žodžių, skelbančių testa
mentą dievo pono, žemės ir 
dangaus, kuris buvo, 
bus

— Negirdėjau...
— Taigi klausyk 

tavo su laikudūšia
stoti prieš sostą teistojaus. 
kuris
liste. ar girdėjai testamentą 
dievo iš lupų kun. Tamo
šiaus iš Bostono? Ir tuo
met tavo dūšia persigąs, 
sudrebės ir virpančiu balsu 
prakalbės: bėda man. ne
girdėjau testamento dievo 
iš lupų Tamošiaus iš Bosto
no, nes netikėjau jam. O 
tuomet, tavo dūšia nugram- 
zidns į pačią karčiausią 
pragaro vietą ant amžių! 
Amen!

Socijalistas patraukė pe
čius galva pakraipė.

— O, nelaimingasai! Kas 
tau nepavelina akis praver
ti. kad išklausius testamen
tą dievo iš mano lupų, kad 
tuomi išganymą užsipelni- 
jus?

— Sakai man. kad visi 
krikščionis dangun pateks?

— Ne visi! Dangun pa
teks tik tie. kurie girdėjo 
testamentą dievo iš lupų 
Tamošiaus iš Bostono!

— Koki gi testamentą?
— Tokius dalykus tiktai 

šventoj bažnyčioj skelbia
ma. Čia gatvė.

— O Šliupas. Širvyda5? ir 
kiti, kurie kas nedėldier.i 
bažnyčią lanko ir dievo tes
tamentų klausosi. vienok 
jie, i tą netiki, nes jie žino, 
kad tai monai?

— Ne mano ir ne tavo da
lykas teisti juos, 
iš dangaus mato 
pikta. Jis apdovanoja ir 
baudžia pagal savo gudry
bę.

Tad sakai, kad visi so- 
ciialistai pragare atsidurs? 

Taip. Jei tik bažnyčią at
sisakys lankyti ir dievo tes
tamentų klausyti.

— Ne tavo dalykas juos 
teisti. Viešpats dangaus juos 
mato.

Tamošius nusispiovė ir 
ir jau norėjo eiti savo keliu, 
bet susilaikė ir prakalbėjo:

— Tad nenori pasilikt na
riu bažnvčios šventos, 
tai ir dūšią išganyti?

— Ne! — atsakai man 
— Atsakau!
— Tr tavo išsireiškimas 

yra isitikrinantis?
— Isitikrinantis!
— Nagi, iei aš prižadu...
— Durneli, nasikavok sau 

visus savo prižadėjimus. Aš 
iš to nieko nedarau!

— Tad niekuomet nedasi- 
leisi pertikrinti, jog per 
bažnvčia tik galima dangun 
patekti?

Niekuomet! nes, kaip ir 
tu. netikiu i jokius užgrabi- 
nius apdovanojimus, ar 
baudimus.

Tamošius vėl nusispiovė, 
mojo ranka ir nuėio sau.

A. Noreika.

SKAITYTOJŲ atidai.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žennaus nurodytos formos Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dyktt tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
siu: daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAI ADRESĄ
SKNAS adresas:

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

Miestas ir va. su; a

NAUJAS aDRKSAs:
Pavardė ir vardas

Išaiškino.
Petras i savo draugą:
— Jurgi, aš tau užduosiu 

klausimą: Išaiškink man
suprantamai darbininkišką 
padėjimą. « sčįj

,J. — Gerai. Darbininką 
dabar visi slegia, spaudžia, 
kas tik nori, niekur nesu
ras teisvbės...

P. — Matau, tu nepasa 
kyši tą. ką aš sugalvojau, 
štai kaip galima išrišti aiš
kiai ir trumpai: joja ne
laimė ant nelaimės: nelaimė 
nelaimę nelaime vejasi.

Diskusija.
Katalikas. — Aš sakau, 

kad nuo mirties ar ligos, jei 
Dievas užleis, neišsisuksi, 

nors tu ir kažin kaip saugo- 
siesi. ateis paskirta valan
da. susirgsi ir mirsi.

Socijalistas. — Štai gelž
kelio relės. Užsikišk ausis, 
užsimerk akis, užeik ant jų 
ir trauk tiesiai...

Katalikas. — Hm... mat...

I

loja. Galingiausios valdžios 
nepajiegia socijalizmo augi
nio sulaikyti, o ką gali reikš
ti tokio tamsaus žmogiuko 
tauškimas! Tik nusijuokti.

A. Lokiui. — Juokų nesu- 
naudosim, vietomis perdaug 
riebus.

A. J. Vizniui. — Apie tokį 
straipsnį męs nieko neatsi-j 
menam.

P. A. Jančauskui. — ”Pa- 
triotizmas” geras. Tilps.

A. VVaitkui. — Sugraži
nant su paaiškinimu.

M. Mikalavičienei. — Už 
žinutę ačiū. Gi kaslink to 
žmogaus, kuris, kaip tamsta 
sakot, be reikalo buvo pa-

i

girtas, tai nieko tame blogo. 
Geriau žmogų pagirt, negu 
nupeikt. Jis tuomet geriau 
jausis ir gal pasistengs da 
geresniu būti.

Geriausi Lietuviški 

FOTOGRAFISTAI. Akušerka

i

iI

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

J. Audrusis, Pr. Laurinaitis C-o. 
(Stanaičio galerija)

453 Brodnay, So. Boston, Mass

Pabaigusi kursųHouiaus Medical 
College, Baltimore, Md.

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

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS.

.•5$ i

Mokykloje.
Mokytojas. norėdamas 

sužinoti, ar visi vaikai moka 
poterius, pasišaukęs, pagal 
surašą pirmąjį klausia:

— Jonuk, ar tu moki po
terius?

— Suprantama!
— Na. tai persižegnok.
— Vardan su... sunaus ir 

dv... dvasios...
— O kur tėvas? — klau

sia mokytojas.
— Nuvedė karvę ant tur

gaus — atsakė vaikas.
Rafael M'orges.

Suklydo kalboj.
Jaunas klebonas gavo ge

rus pinigus už palaidojimą 
turtingo ūkininko, bet reikė
jo jam pasakyti ant kapinių 
pamokslas, o tą dieną ka- 
mendorius neturėjo laiko iš
sigerti. kaip paprastai kuni
gai daro prieš pamokslus, 
tai ir pamokslas išėjo ne
koks: užlipo ant kapo, mur
mėjo. žiovavo, sukinosi, o 
nulipdamas nuo kapo pasa
kė: "Sudiev, brangus drau
ge. pasilik sveikas ir links
mas.” P. Grabauckas.

Atsargus vyras.
Pati: — Sakyk gi. Jurai, 

kur tu kas vakars taip vėlai 
valkiojiesi būdams vedęs?

Vyras: — Ne, ne. to nega-j 
liu pasakyti, nes kaip viską 
žinosi, tai greit pasensi.

J. Fisenka.

Pasakė.
Kunigas važinėdamas va

sarą rado piemenis ganant 
bandą ir sako: — Vaikeliai, 
bukite dievobaimingi, bovy- 
kitės dailiai, atminkit 
Dievas jumis mato... 
pasišaukęs vieną klausia:

— Kur yra, vaike, Die
vas?

— Dvasiškas tėveli! mane 
tėtė labai bara už melavimą, 
tai aš pasakysiu teisybę: aš 
čia jau ganau ketvirti metai, 
o Dievo niekur ant nliko lau
ko nemačiau: čia tik yra an
tai didelės pelkės, kur aš ne
galiu įeiti, tai gal jis tenai 
yra. Jei nori, eik jo tenai 
pajieškok. Rafael Worges.

Ką jis hutų padaręs.
Vienam iš darbininkų dir

btuvėj tapo pavogti pietus 
su "dinerke.” Laike pietų su
sėdus visiems valgyti, nu
skriaustasis sušaukė drau
gus ir pasakė:

’’Kas paėmėt mano pietus, 
atiduokit! nes taip padary
siu. kaip mano tėvas pada
rė...”

Išgirdęs tai vagis, many
damas kad tai ”čėraunin- 
kas,” slapta nadėjo atgal 
pietus ir užklausė:

"Prieteliau. pasakvk, ką 
tavo tėvas padarė?...”

Antras, suvalgęs pietus, ’ 
atsakė:

”Nagi taip padarė: kad 
kiti suvalgė jo pietus, tai jis 
be pietų apsiėio...”

R. židžiunas.

M. F. Trakimui. — Kitas 
mums pirmiau parašė apie 
protesto mitingą ir tas jau 
tilpo, todėl tamstos 
pondencija pasiliks 
naudota.

M. iš Rumfordo. — Nepa- 
davėt pilno savo vardo, jūsų 

' korespondencija netilps.
VVestvilliečiui. — Nieko 

svarbaus tamstos korespon
dencijoj nėra — netalpinsi
me.

J. S. — Viena korespon
dencija apie Waterburio so
cijalistų koncertą tilpo jau 
8-tam ”Kel.” numerije, to
dėl tamsos jau nedėsime.

Lašakei. — Tamstos raš
telio nedėjome, nes tą klai
dą atitaiso pats korespon
dentas.

O—s. — Žinutę patalpino
me. apie "Kaziuku vadą” gi 
netalpinsim, nes tai nė juo
kai nė žinia.

A. Z. — Netalpinsim, nes 
nepaduodat pilno savo var 
do. Prie to ir koresponden
cija neaiški; kaip tas kata- 
ko ”apipiaustymas” Įvyko 
nieko nepasakot.

Bičiuliui. — Geriausia a- 
pie tokio kataliko pliovones 
visai nepaisyti. Tegul sau

v

!!Salin su Nusiminimu!!
Gramafonas ant išinokeščio
Po 10 c. kasdieną.

Jaigu apsiimate mokėti po 10c. 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš- 
mokesčio labai dailų Graniafiiną 
sykiu su 16 rekordais (32 kaval- 
kais visokių dainų: vaitų. polkų, 
maršų ir t. t., kuriuos patįs išsi
rinksite. Gerumas musų gramafo- 
nų GVARANTl'OTAS. kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiųsi
me naujus specijališkus rekor
dus: lietuviškus, lenkiškus, rusi
škus ir mažai-rusiškus. Rašyki 
te tuojaus, reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų įdėdami, kraso 
ženklelį atsakvmui:

LIBERTY COMMERCIAL CO.
233 East 14th st., New York. N.Y.

$19. Dykai!

Perkant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuvės Jus sugėdinate mažiausiai 19 dole
rių. Todėl, kad kievienas pardavėjas nuo .lusu pareikalaus 25 dol. už tą 
patį laikrodėlį kurio specijalė kaina išdirbystės tik 6 doleriai.

Tą 25 dol. vertės laikrodėlį męs daoar parduodame už išdirbimo 
kainą labai gražus 14K AUKSU DENGTAS; PER IŠDIRBYSTE GVA
RANTUOTAS ANT 20 METŲ, turintis visam sviete pagarsėjusį Ameri- 
can vidurių mechanizmą, su 17 akmenais. Tas laikrodėlis turi trejus stip
rius lukštus labai ari istiškai rankos išpiastymais išpuoštas. Darbas ir 
akuratiškumas laiko laikyme yra be užmetimo.

Jeigu nori nusipirkt sau vieną laikrodėliu tai iškirpk vieną augščiau 
tilpusiu katras tau patinka ir prisiusk mums sykiu su savo pilnu ir tei
singu adresu o męs išsiusime tuojau jusu išsirinktą laikrodėlį gražioje 
plušinej dėžutėje dėl jusu apžiūrėjimo be jokiu įmokejitnu. Kada iakro- 
delį atneš jums į namus, nemokėk jokiu pinigu pakol neapžiurėsi ir ne
persitikrinsi jog laikrodėlis tas pats kokį užsisakei Persitikrinęs kad 
viskas yra taip kaip męs garsiname tada užmokėk sumą $6 ir persiun
timo lėšas apie keletą centu o jeigu esi neužganėdintas iš laikrodėlio tai 
neprivalai imti bet sugrąžink mums musu lėšomis Tokiu 
nieko nerizikuojat pirkdami pas mi s laikrodėlį.
Turime pastebėt kad perkant pas mus laikrodėlį nėra jokio 
dėl kad męs pastumiame laikrodį DYKAI dėl apžiūrėjimo, 
musu laikrodėliai yra gvarantuoti per išdirbystę ant 20 metu
TĄ LAIKĄ JEI PAGESTŲ MĘS PATAISOM BE JOKIO UŽMOKES
ČIO, ARBA APMAINOMI ANT KITO JEI NORIT PRISIUNČIANT 25 
CENTUS dėl uždengimo persiutimo lešu. Rašyk šiuo adresu:

National Commercial Co.
■PHI Dep. 22, 505 E. 5 ST., NEW YORK CITY. N. Y.

riziko to- 
priegtam 
IR PER

budu jus

"Spec.al"

5 GRAND ST

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
.Moters ir Merginos! Per mane galite uisisakyii viso
kius dailius r. bus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės 
Toji kompanija turi gerus kriaušius, kurie gerai at
lieka darba. Tavorai gvarantuojanii. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir j>o 
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKONIS
, HOLYOKE, MASS

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums!

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

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 
pigiausiai ir gerai.

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

Jeigu norite turėt gerus rubus pi-1 
gei, tad ateikit pas mus. | 

Taipgi išvaiom ir išprosinam vi- į| 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas, | 

Tikras Jūsų brolis lietu vys
K 
f 

222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St., | 
So. Boston. Mass. Montelio, Mass. f 

Telefonas: So. Boston, 21013.

t

per

$50 TAU PREMIJOS.

kad
- ir

! 
įViešpats 

gerą ir

$5.95

Mašinuke Jutimui ir
7 šūviais Revolveris

Parašyk numerius nuo 1 i 
kiekvienoj duobukėj, taip, kad su
skaičius vieną bile kurią eilę gau
tum 20. Prisiuntus teisingą sudė
jimą, kiekvienam prisiųsim kredi
to čekį ant $50, kuris geras tik 
perkant 4 lotus. 10,000 ketvirtainių 
pėdų žemės, tik 10 mylių nuo di
džiojo New Yorko. Prekė tų lo
tų $119, tečiaus, kas turės tą mu
sų čekį, gaus ta lotą už $69. Iš
mokėt tik po $5 mėnesij. Norint 
geresnių informacijų ir mapų nuo 
žemės, rašykit ant šio adreso: (11)
OUTCALT RE A LTV CO. Dep. 8. 
tlt Hnd«on st.. Jersey Citv. N. J.



K E L E 1 V I S

SENI VYNAI ir
GEROS OEGilNES

nutarimus.

NORTH GERMAN LLOYD
2 KATALIOGAI DYKAI!

4

i

Bi-

'S

, »

Chicago, III.
J. Kavai... — Jei moteris be jokios 

priežasties pameta vyrą, paimdama su 
savim vaikus, ji negali reikalaut nuo

J. Vaičiulis. — Prasišalinus nuo ka
riumenės ir pagyvenus užrubežyj su
grįžus Rusijon turint 33 metus, į ka
riumenę neims, bet už tai nubaus pi- 
nigiškai arba ir kalėjimu.

X

X

Protestas.

A. J. G. — Jei vyras palikęs moterį 
Lietuvoj gyvena čia ruime su mergi
na. jis prasižengia prieš valstijos kri- 
minališkas tiesas, ir jei kas apskųstų, 
tad jiedu abudu gautų kalėjimo. Ant 
kiek — priklauso nuo teisėjo: gal gau
tų keliatą mėnesių, o gal ir porą me
tų.

Jonas Tames. — Valparaiso yra ge- j 
ra mokykla dėl neturinčių pinigų. Jei - 
neturit visai, galima užsidirbt dirbant 
prie valgyklos. JeJi norėtumėt mokėt 
— išeitų apie S300.00 ant metų. O 
jums mokykla reikalinga.

”bi-

Telephone S®. Booton. 845 M.

Dr.Ė. Matulaiti

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite! 

gražų patarnavimą.

362 2nd st

VATERLAND 58,000 Tonų 
950 pėdų ilgio laivas

IMPERATOR 52,000 Tonų; 
919 pėdų ilgio laivas

Tiesioginė Linija tarp 
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir 
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFANO ir

Speeijališkas pardavimas per šį tnen.

Sudėjimas Xo. 5.
Bunka Goldenxxxx Rye Whv. 

Cognac Brandy •••
» »

| gis — priklauso į kokią kariumenės 
dalį kas nori pastot. Norint pasiduo- 

’ ti į kariumenę, reik nueit į rekruta- 
vimo biurą, kurs randas kiekvienam 
didesniam mieste. Alga prastiems 
kareiviams yra S13—§15 į mėnesį.

442 Laivas 1,417,710 tonu

HAMBURG-AMERICAN LINIJA

1

Vyrai, ar turit SAKĘ?
Jau- buvo viso
kių Szakiy, bet 
tokia Szakė, ku
ri kaso kunigu 
pašones ir kapi
talistų pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

Tai yra mene- 
sinis didelis juo- jį 
ku laikraštis, su !’ 
daugybe gražiu > 
paveikslu. “Ša-į 
kę” skaityda-; 
mas jauties taip 
linksmas, kaip! 

Džian Bambos saliune skunerį ištuštinęs. Szakėjtalpi- 
na Kunigo Bimbos pamokslus, pasikalbėjimą beždžio
nės su žmogum, juokingas apysakas, eiles, minkles ir 
kiekvienam savo skaitytojui duodu tikietą į dangų dy
kai. “Szakės“ kaina metams tik 1 dol. Adresas:);

“ŠAKE
1607 N. Ashland St.: : : VEaaaHs

t 
kada diduma balsų galit netik iš 
pirmininkystės, bet ir iš draugy
stės išmesti. Čia nė valdžia, nė 

Philadelphijos lietuvių rubsiu- nieks kitas negali į tokius drau
gių skyrius 533 I. VV. W. savo I gystės reikalus maišyties, bet 
susirinkime, laikytame 20 d. va- j patįs nariai diduma balsų daro 
sario, 1914, išnešė protesto rezo
liuciją priešais New Yorko ir 
Brooklyno rubsiuvius, kurie pri
klauso prie U. G. W. of A. unijos.

500 lietuvių rubsiuvių I. W. 
W. narių vienbalsiai nutarė pro
testuoti prieš New Yorko ir 
Brooklyno rubsiuvius už jų ne
draugišką atsinešimą į mus uni
jos sąnarius, kurie nuvažiavo į 

1 New Yorką ar į Brooklyną, tu
rėdami musų paliudijimą, jog 
yra gerai stovinti I. W. W. uni
jos nariai. U. G. W. unija mu
sų narį vadina skebu ir reika
lauja $25.00 įstojimo į jų uniją: 
tai turbut už tai, kad pereitais 
metais męs išėjome į streiką iš 
simpatijos jiems, kad pagelbėt 
laimėt kovą su jų skriaudėju ka
pitalu; kad laike streiko męs 
vaikščiojome gatvėmis šaltije 
piketuoti, o policistai buožėmis 
skaldė musų galvas ir kimšo į 

I kalėjimus nekaltus žmones. Už 
tai męs dabar skebai, kad 
męs rinkome jums aukas ir siun- 

} tėme, tai už tai turime mokėti 
| $25 į jūsų uniją įstojimo. Kao 

męs prigulime į kitą organizaci- 
> ją, tai už tai skebai. Męs žino

me, kad jus glaudžiatės po spar
nu neteisybės; jus tikit į Gom- 
persą, taip, kaip rusai į carą, ir 
kaip p. Augunas jums grajina. 
tai jus taip šokate. Męs jau ne
norime turėti carų ir jų klausyt 
ir duoti save išnaudoti ir ardy
ti musų vienybę.

Ne męs, bet dabartiniai vado
vai jūsų unijos yra skebais ir 
nori ant žmonių sprando joti bei 
juos valdyti, — kaip caras Ru
sijoj, taip Gompersas Amerikoj, 
— kaip pasakė, taip ir turi būt. 
Męs žinome, kaip U. G. W. of A. 
pasielgė su Baltimorės rubsiu
vių streiku; pereitais metais 
siuntė streiklaužius, kad sulau
žyti streiką ir suardyti tarpe 
streikuojančių vienybę. Tas pa
rodo. kad jus patįs esate skebais 
ir priklausote prie skebų unijos. 
Amerikos D. F. yra skebų-strei- 
klaužių unija; męs faktiškai ga- 
mejjrirodyti, jog A. F. of L. kur 
tik išveda žmones į streiką, pa
ti ant savęs skebauja. o kitus 
vadina skebais. Taip, broliai, 
negerai; savo būvį męs taip ne
pagerinsime ir musų priešai ka
pitalistai prieš mus nenusilenks; 
jie tik ir nori, kad męs vieni 
prieš kitus, o ne prieš juos ko
votume. Jau laikas mums, dar
bininkams. gyvenantiems šioj, 
taip vadinamoj "laisvoj” šalyj, 
susiprasti ir nesiduoti išnaudoti 
'visokiems Gompersams ir Au- 
gunams ir įeitiems tokiems va
dovams, kurie kitus mokina, o 
patįs neturi mažiausio suprati
mo apie darbininkų organizaci
jas ir turbut nieko ir nenori su
prast.

Darbininkams nieko daugiau 
nelieka daryti, kaip tik susitai- • ištikimose

Zigmunt Pūkis. — Jei kompa
nija jums duoda pusę algos tol 
kol jus sirgsit, o paskui žada už
mokėt už sulaužymą kojų, tai 
butų gerai; bet kompanija to ne
darys. Ji greičiausia duodama 
pusę algos reikalaus, kad jai pa
sirašytum visai, o tada nieko ne- 
gausit. Bet aš nežinau tikrojo 
dalykų stovio, naueikite į "Nau
jienų” redakciją, 1841 So. Hals- 
ted str, Chicago, III., o drg. K. 
Gugis duos jums patarimą ten 
pat ant vietos.

J. M. Kozlovskį. — Už tai, kad 
jums kokia ten neišmanėlė mer
gaitė ištraukė laikraštį iš ran
ku ir sudraskė, galima ją paduot 
į teismą už ”trespass,” bet dėl 
tokio nieko neužsimoka. Advo
katas paims mažiausia $25.00, 
turėsit sugaišt kelias dienas ir 
liudininkus gaišint, o laimėt nors 
ir laimėsi, bet tai bus tik laik
raščio vertė — 10 c. ir teismo 
kaštų kokius $8.00.

J. Macijauckas. — Jus pasko
linot savo "draugui” $30.00 ant 
vestuvių, bet anas ka uždirba, ta 
prageria ir apie atidavimą nė ne
mano. Geriaus jau peržegnot 
tuos pinigus. Paduot į teismą 
galima, bet iš nieko neturinčio ir 
bylą laimėjus nieko negausi. Už 
skolą kalėj iman Amerikoj neso
dina. Taigi neužsimoka nė ad
vokatams pinigų mėtyt, kol ne
matysi, kad yra iš ko sukolek- 
tuot pinigus.

Margarietai B. — Tamsta esi 
negeram padėjime. Mass. valsti
joj po persiskyrimui (divorce) 
kaltoji ypata negali vesti arba 
tekėti iš naujo per du metu, ir 
jei jus ištekėjot, žinodamos ar 
nežinodamos apie tą įstatymą, 
vistiek busit baudžiama už 
garny.”

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

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną

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

platesniu žinių patyrimo kreipkitės prie: 

0ELR1CHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

Višuiovka cd
Orange Wioe co

4 Pilnos kvortos §3.50

Sudėjimas X®. S.
Bonka Kentucky \Vhv

,, (,'alifornia Brandy r“*
,, Višuiovka —-j
,, Spaniškas Port Wine ę^i 

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

bet neprasti.

H. L. GOLDEN & CO.
lapartustajai ir Dauguaoj Llkitri; hrhotejai.

Musu Obalsis: Greit parduot ir men
kas uždarbis. Męs išsiunčiatn tavora 
tą pačią valandą kaip tik gaunam 

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

" Užlaiko geriausį

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

495 Broadway, So. Boston.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir uuo 7-# vakare. 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.

Ųją.. lietuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MTLETOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klemetų ir 1.1

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabo kartu? 
Reikalingi k u y g ų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
993 W. 33rdSt., CHICAGO. ILL.

Teiair giaosia ir Gerina*!*

APTIEKA
Sutaisom Receptus ra 

džiausi* *tyd*? nežiūrint ar U 
Lietuvos atvežti ar amerikonižkL 
Gyduolių galite gauti, kokia* tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S- Boston, Mass. 
Galit* reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresų gydules prt- 

siąsim.

jo užlaikymo arba kabinties prie jo 
turto. Vyras gali gaut tuoj persisky
rimą. Jei ji apleidžia vyrą dėl jo žiau
rumo arba pijokystės, ji gali per tei
smą gaut užlaikymą.

Jo. Peš. — Pirkot užvalkalą ir par
davėjas įvyniojo daug pigesnį, ku- 

i rį sugražinot. Vienintelė išeiga yra 
pareikalaut nuėjus atgal pinigų, o jei 
ne, atiduot vietiniam advokatui, kurs 
pinigus atims, nors tai ir kaštuos ko
kią dešimtinę.

A. Pečiulis. — Suv. Valstijų 
riumenę einant reikia turėt nors pir
mas pilietiškas popieras. Atitarnavi- 
mas nepadaro da piliečiu, turi išsiimt 
antras popieras.

Keleivio Kalendorius
1914 metams jau atspauzdintas.

Šip mėty kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapiy.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaiko geriausią Alų, Vyną, 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Baliams ir 
kitokiems pasilinksminimams. Ta- 
voras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikale meldžiam atsilanky
ti. (22)
8 Štokas st., Providence.'R. I.

John E. Ilolan

Tl'RINYA:

Sebastijonui. — Kodėl 
schoffo Banka subankrutijo ir 
ar bankrutys kitos panašios žy
dų bankos. aš nežinau. Greičiau
sia dalykas yra tame: valdinin
kai už žmonių pinigus gyvena 
kaip milijonieriai ir ima sau ku
nigaikštiškas algas. Uždirbt 
daug negali, nes nuo pinigų siun
timo lieka koks lc. nuo 5 rub
lių ar da ir mažiau. Nuo šif- 
korčių reiktu gaut $2.00. bet kad 
pasigaut klientą (kostumerį), 
jie nuleidžia iš savo uždarbio 
dolerį ar pusantro, tad lieka tik 
keli ecntai. O išlaidos didelės, 

i Taigi varos per kelis metus, koi 
; pagaliaus tokios bankos ir eina 
velniop su žmonių centais. Bi- 
schoff ne pirmas ir ne paskuti
nis. Todėl lietuviams ir yra ge
riausiai savo reikalus atlikinėt 

i savo laikraščių iš- 
kyt ir kovot išvien, ir męs tiki- leistuvėse. kurios ne vien iš to 
mes, jog ateis laikas, darbinin-į biznio gyvuoja, taigi negal ir , 
kai susipras, susivienys ir visi bankrutyt. 
priklausys i viena didelę orgam-| „ ~ ,
zacųą—Pasaulio Ramonuos U- : riumenę^ nereikia butinai mokėt anff. 
piją. Tada nereikės mums pro-; ]ų kalbą. Bet juo daugiau kuris nu
tęstus rašinėti vieni prieš kitus, ka, tuo lengviau, nes kitaip nesupras- 
bet vieton to — užprotestuosim į damas įsakymų bus pastumdomas. U- 

prieš mus skriaudėjus — kapi
talistus ir jų apginėją — supu
vusią valdžią. Tada laimėsime 
ir streikus ir jie prieš mus turės 
nusilenkti, pamatę tarpe musų 
vienybę ir solidariškumą.

Įgaliotas komitetas: —
F. šimkevičia 
A. Gailiunas 
J. Norvaišas

Susirin. pirm. J. Lukoševičius.

Tiesu Patarimai.*
T. Beleckis. — Jūsų draugys

tės mieriu yra, tarp kitko, pla
tinti blaivybę, bet įsirašė 4 sa- 
liunininkai ir jie likos išrinkti 
net į valdybą. Nėra nieko, kas 
nedaleistų karčemninkui būti to
kios draugystės pirmininku, jei 
nariai jį į draugystę įsileido ir 
aprinko. Bet jei jis užtarauda- 
mas girtuoklystę peržengia 
draugijos konstituciją, jį bile

J. Brazauckas. — Jei negalėjai par
važiuot namon ir stot j kariumenę pa
sinaudojant iš manifesto, tad nueik 
pas vietinį daktarą, papasakok kame 
dalykas ir gausi paliudymą, kad ser
gi. Tą paliudymą prisiusk ”Kel.” a- 
genturai, o ši išvers jį rusų kalbą, už
tvirtins per konsulį ir parašys prašy
mą Karės Ministerijai, kad jums duo
tų "otstročką.” Dėlei ligos ant me
tų ar poros. Tada parvažiavus ne
baus.

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

Dėlto vy
rai. m er ži
nos ir šeimy
nos eikite

pas savo 
tautietį nusitraukt paveikslus, o 
išrodysit da gražiau kaip gyvi. 
Pasiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (7)

J. TAUKEVIČIA
727 N. Main st.. Montell®. Mass.

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

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

KAINA 25 c...................
‘Keleivio” skaitytojams nusiysim tik už 10 c. 

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

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

Didžiausia Garlaivių Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

HAMBURGO 
HAMBURGf

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

PIGIAUSI KELIONĖ
I SENĄ TĖVYNĘ IR Iš TEN. 

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

tės prie
607 Boylston street. Boston, 

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

Geriausis patarnavimas STERE 
G’IUJ ir III KABINETE, kuris su 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir b la 
voms, valgomojo kambario, maudy 
nės, skalbinyčios ir t.t.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
607 Boylston street. Boston. 

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

\
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“Kltrif jis

PROF. 0WEN yra 
vienatiniu specija- 
iistu. kuriuom ga
lima patikėt ir pa
vest J usi| TURTĄ, 
t. y. sugrąžinimą 
sveikatos. Jisai sat 
ko. kad visai ne 
reikia būt ligoniu. 
Jis savo 34 metų ! 
praktikos didžiau 
šiam ligonbutyj 
The Great Hospi- 
tal of London. taip 
išsilavino, kad da

bar nėra jau ligos, kurią jis negalėtų iš
gydyti. gvarantuoja jis ir išgydo viso
kias ligas: Paprastas, užsisenejusias 
chroniškas ir veneriškas. kaip moterų 
taip ir vyrų.

Delio, jeigu sergate kokia nors liga, 
tai nekentėkit ir aprašykit aiškiai, o jis . 
jums pasakys kaip užsilaikyt kad grei- ; 
čiau išgytum: nes kas jam, kaipo profe
soriui yra galima to negali padaryt pa- 
pastas daktaras. Laiškus adresuokit 
taip: (11)

PROF. OWEN M. D
221L17 st, Dep. E, New York, N.Y.
Priėmimo valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakoro. Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
10 rvto ini 8 vakaro. Nedėliomis ir šven

tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų,

GERĄ DIENĄ DRAUGEI
Gera di
Na, o kur 

tamista ei
ni? — Pa* 
JONĄ 
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alau*, 
nes ten šal 
tas ir ge
riausis vi
sam Brook- 
lyne alus ir 

gardus užkandžiai. — Taip, ir ai 

misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas jį gen 
cigarai ir gardi degtinė, todėl 
žmonės ten gali gerai susistiprint. 
Bet kur jis gyvena? 
po numeriu:
74 Grand St-, kampas Wyte Ava 

BROOKLYN, N. Y.

Nugi štai, 
(16-4)

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatini* lenkiška*

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

BRAUSIS ŽMOGAU,

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. 
Nuo dantų, gėlimo..............
Nuo peršalimo.....................
Plaukų stiprintojas... .25c. 
IJnimentas arba Expe!leris 
Nuo plaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių. .. 
Antiseptiška mostis, 
Nuo viduriavimo. . 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

........si.oe

.................75
,50c. ir 1.00 
50c. ir 1.00

.................50
,25c. ir .50 
„ .50
,10c. ir 1.00 
................. 25

Blakių naikintojas. J................... 10
Dėl išvarymo soliterio.......... 3.00
Anatarinas plovimui......... .25
Nuo kojų prakaitavimo............. 25
Gydanti mostis.............................50
Antiseptiskas muilas................... 25
Gumbo lašai..................50c. ir 1.00

Specijaliska Tikrai Lietuviška Trejanlca Arba Trejos Derynieros 25c. 
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t t. 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
O^Reikalaukite prisiuntimo katalogo ra musų gyduolių aprašymai*

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

Jaitv jum. brangi yra just, nvrilat*. tai tnojam reikalaukite ryd«o8*, 
auilankydami i Liftntnjliį Aplietą.

VINCAS J. DAUNORA,
a. l^lor. Ana. North «4at latvis BrooMy*. N. T.

Kraujo Valytojas.., 
Gyvasties Ealsamas.
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas dėl Vidurių,
Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio............. ..........
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos......... i.
Pigulkos dėl kepenų..............
Blakių naikintojas..................

SOr. ir 1.00
50c. ir 1.00

.. 50

.. .25

.. .25

.. .25
ir .25 
.. .25

10c.



KELEIVIS

Iš Amerikos
or-Socialist Labor partijos 

ganas sustojo ėjęs.
New York. — Socijalist 

Labor partijos organas "The 
Daily People,” kuris ėjo jau 
nuo 14 metų, dabar užgeso.
Sudegino gyvą juodveidi.
Leland, Miss. — Sam Pet- 

tv, juodveidis, užmušė čia a- 
nądien šerifą. Baltveidžių 
minia taip Įniršo, kad suga
vus juodveidi pasodino ji 
skrynion ir apipylus kerosi
mi uždegė. Raičiodamasis 
ir spiegdamas nuo skausmo 
juodveidis iššoko iš skry
nios, bet čia iš minios pasi
pylė revolverių šūviai ir juo
dveidis krito. Suvarstytą 
visą kulipkomis, vienok da 
gyvą, minia nuvilko ji atgal 
prie degančios skrynios ir Į- 
sodinus liepsnon gyvą sude
gino.

Bedarbių surašąs.
Chicagos policijos viršinin

kas Įsakė policijai surašyti, 
kiek iš viso tame mieste yra 
žmonių be darbo. Surašąs 
prasidėjo. Policistai eina su 
popiera nuo namo prie namo 
ir užrašinėja, kas neturi 
darbo. Tokių žinių pareika
lavo prez. VVilsono paskirto
ji komisija bedarbės prieža
sčiai ištirti.
Unija agituoja prieš kariu- 

mene.
Peoria, III—U. M. W. of A. 

unijos skyrius išnešė rezo- 
liuciją. kurioj pasmerkia
ma milicija, taip vadinamoji 
tautiškoji gvardija, ir ragi
nama kiti tos unijos skyriai, 
kad jie visomis pajiegomis 
stengtųsi laikyti savo narius 
nuo milicijos. Rezoliucijoj 
nurodoma, kad kiekvienoj 
darbo su kapitalu kovoj tau
tiškoji gvardija visuomet ei
na prieš unijinius darbinin
kus.
Kongresmanai vario kasyk

lose.
Calumet, Mich. — 28 va

sario 4 kongresmanai, vieno 
streikierio ir kompanijos in
spektoriaus vedami, aplan
kė kelias vario kasyklas ir 
apžiurėjo, kokiose sąlygose 
žmonės turi dirbti. Du kon- 
gresmanu mėgino savo ran
komis pilti Į karus vari, bet 
po kelis šiupelius Į metę, tu
rėjo silsėties, o vienas nega
lėdamas ilgiau kasykloj bū
ti tuojaus pabėgo.

Moterų policija negeresnė.
Chicago. III. — Streikuo

jančios restoranų patarnau
tojos prašė, kad vietoj vyrų 
policistų butų pastatytos 
prie restoranų moteris po- 
licistės. Jos manė, kad mo
terų policija nebus tokia 
žiauri. Bet jos apsivylė. Iš 
pirmos dienos moterų poli
cija areštavo 6 streikuojan
čias patarnautojas.

Kalinių kankinimas.
Los Angeles, Cal. — Pa

vieto kalėjimo užveizda kap. 
George Shehi likos čionai 
apskustas už kaliniu kanki- 
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Įstatymai uždaro 800 saliu- 
nų.

Tennessee valstijoje 28 va
sario Įėjo galėn prohibicijos 
Įstatymas ir nuo tos dienos 
užsidarė toj valstijoj 800 sa- 
iiunų. Visa valstija pasilie
ka "sausa.”

\Vatson pradėjo reikalaut 
policijos savo ypatos apsau
gojimui. Šerifas galis ji už
mušti.

tI

v

Vietines Žinios
Vasario 28 d. buvo So. 

Bostono Liet. Labdarystės 
Dr-jos koncertas. Prieš ati
darymą koncerto, kaip vi
sur. taip ir čia buvo parduo
damos knygos ir laikraščiai. 
Bet šiam koncerte pasiro
dė visai kas kita, nes tik pra
dėjus man pardavinėt laik
rašti "Naujienos,” bema
tant prie manęs atsirado po- 
licistas ir liepė sustoti par
davinėt. Aš paklausiau, ka
me dalykas. Jis man atsa
kė. kad jam liepė sustabdyti 
salės už'urėtojas 
rius). Pasirodo. 
Bostono lietuviai 
svetainę tik dėl riksmo ir 
triukšmo kėlimo, o apšvietai 
čia nėra vietos. Žinoma, jei
gu bučiau pardavinėjęs tau
tiečiu "Vėžį." tai nebūtų su
stabdę, nes ir pats "Vėžio" 
administratorius pasakė: 
"Ar Čia vieta pardavinėt lai
kraščiai ir platinti 'Laisvės' 

'Keleivio' biznis?" Mat 
jų "Vėžio" niekas nė už dy
ką neima, tai jiems labai gai
la. kad už gerus laikraščius 
žmonės pinigus moka ir 
skaito, kur tik pagaudami: 
musų tautiečiams labai iš to 
galva skauda ir kur tik pro
gą pagauna, ten mėgina: 
kenkti.

Bet žmonės jau pradeda 
susiprasti ir atskirti gerą 
nuo blogo, todėl veltui jūsų, 
tautiečiai, triūsias mėginti 
prieš vėją pusti. Patartina 
liauties priešinęsi apšvietai 
ir patiems mokyties. Šian
dien jau sarmata būti to
kiais tamsunais.

Kaslik koncerto, tai gali
ma sakyti, buvo "margas." 
taip kaip juoda varna. Bet 
antra vertus, nėra ko ir rei
kalauti iš musų tautiečiųčių, 
kurie da laikraščių bijosi.

Pirmiausia sudainavo "Bi-į 
rutės Kanklių" choras ke-j 
lias dainas: dainos išėjo ne-i 
kaip. Paskui dainavo tau-; 
lietis V. Kad sudainavo, tai' 
sudainavo, ir klausyties Įsi-; 
nyko. Žinoma, jie pasakys, 
k 
nes publika plojo delnais. 
Žmonės plojo džiaugdamies, 
kad sustojo.

Prie to buvo da ir keliatas 
airišiukų. kurie šoka džiką 
ant kampų gatvių. Na, kaip 
ten buvo, kaip nebuvo, bet 
jeigu jau t„_/' 
Ii atlikti tauti 
sai sarmata, 
vielutė gerai 
smuikos ir

(dženito- 
kad So. 
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zuok;es> rengt’es prie kito 
streiko.

Kapitalistai persigando.

St. Louis Rubber Co. dirb
tuvėj. kuri randasi po No. 
301 Congress st., Bostone, 

i sustreikavo 35 darbininkai. 
Jų vietas tuojaus užėmė ki
ti. Kad neleidus i darbą 
streiklaužių, pereitam ket
verge streikininkai sustojo 
prie dirbtuvės ir tuoj prasi
dėjo riaušės. Pribuvus po
licija kelis areštavo, kitus iš
vaikė.

—
Kun. Richesono operacija, 

kurią jis sėdėdamas kalėji
me buvo sau pasidaręs, mie
stui kaštavo 8635. Tik šio
mis dienomis miestas užmo
kėjo d-rui Lothropui už jo 
gydymą. Ir išgydę kun. Ri- 
chesoną vistiek nužudė. Tik 
jau ir gudrus tie Įstatymai.

Parkams ir kitokioms lai
ko praleidimo vietoms atei
nančiai vasarai T'*"u 
miestas paskyrė

Bostono 
8800.000, 

kas reiškia 8175,000 mažiau, 
negu pereitą vasarą buvo 
tokiems reikalams išleista.

Ant Boston Common’o 
kas subata po pietų būna be
darbių susirinkimas, o Mor- 
rison I. Swifc, gabus kalbė
tojas. sako prakalbas, 
eitoj subatoj S\vift aiškino 
bedarbės priežastį ir išvede. 
kad daugiausia tame kalta 

^bažnyčia. Bažnyčia, jis sa
kė. visuomet agituoja už da
bartini surėdymą, o tamsus 
darbininkai, tos 
klausydami, tą 
palaiko ir užėjus bedarbei 
miršta badu.

GERAS BUČIERIS
Esu buvęs keturis metus biznij, su
prantu gerai darbą, galiu važinėti au
tomobiliais. Kam reikalingas tokis 
darbininkas atsišaukit šiuo adresu:

V. P. REPSZ1S. (11)
Nornood. Mass.

I

1
 l‘iuivs Kainos Dideli Laivai

Gražus patarnavimas

k Laivai išplaukia reguliariškai 15 
Bostono nuo Charlestown.

|
į< Parsitrauk giminiečius ar draugus 
j iš tėvynės Į>erWhite Star Liniją, 
[j l>e! ateityj reikalingų platesniu 
(Į paaiškinimų arba agentų adresu 

Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:

(t Kompanijos ofisas. S4 Statė St. 
Geo. Bartaszius. 261 Broadway, 

( So. Boston.
' Polish ludustria! Assn. 37 Cross st 
į P. Bartkevičia, 877Cambridgest., 

Kast Cambridge.
j J Rottenberg. 115 Salėm st. 

. ! Nutilę Shapiro Co.. 92 Salėm st. 
))( Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoj

VIETINĖ TIESI LINIJA
tarpe

Rusijos ir 
Kanados.

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigaru.
Prieinamiausiu ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadvay Ir 259 0 streets, 
$0. BOSTON, MASS.

Rusijos ir 
Amerikos

I

£5 Vt

Or. B. G. WERNIGK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas,

259 Hannover st, Bos 11 n, Mass,

KosulysA

I

LIETUVIAI!

nusilpnina žmogų ir ap- į 
sunkina kvėpavimą.

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIENŲ
Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 

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

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

27 Broadway, New York, N. Y.

KURJ4 \OWINSK
RUS S (Ai

AUKSORIŠKV DAIKTŲ.
Užlaikau visokius 

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

Severos 
Balsamas 
Plaučiams

1-f-
T
T
T
*!*

T
į
I
$ (Severa’s Balsam for Lungs

J

J

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

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

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

CHAS URBON
261 Broadway, So. Boston. Mass.

sumažina kosulio priepuo
liu aštrumą ir tuomi su
teikia kenčiamam palen
gvinimą ir prigelbsti išgy
dymui kosulio, užkimi
mo ir kitu nesmagumu, pa
einančiu nuo kvėpavimo 
kanalu betvarkės.
Kaina 25 ir 50 centu.

S

Išsirašykit nmta bepartivišką, 
talpinanti įdomiausius straip
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikraštj

“V A I D Y L A”.
“Vaidyloje” rašoma gryna ii 

kiekvienam suprantoma kalba, 
dedama naudingi, ir pamoki- 
nantie 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.]

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
į kitus miestus palaidoti velionis ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 

I 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 
1 reikalams.

S. BARACEVIČIA,
258 Broaduay, So. Boston, Mass. 
Telephone: So, Boston 839-J.

bažnyčios 
surėdymą

Pereitam "Kel.” numerije 
buvo rašyta. kad vienam 
poolruimije Chalsea'je areš
tuota 34 žmonės už lošimą iš 
pinigu. Pereitoj subatoj bu
vo jų teismas. Visus nu
bausta. Savininkas užsimo
kėjo 850 baudos.

Cambridge'iaus L. S. S. 
71 kp. rengia paskaitas ne- 
dėlioj, 8 kovo. 7:30 vai. vaka
re. svetainėj 7 Burleigh St. 
Cambridge, Mass. Paskai
tą laikys A. Baranauskas. 
Meldžiu visuomenės atsilan- 
kvti. B. A. Simonavičius.

Paskaita ir prakalbos.
Kovo 10 d. Į So. Bostoną 

atvažiuoja drg. A. Baranau
skas. Lietuvos Social-Demo- 

, kratų Partijos atstovas ir 
tad labai puikiai dainavo, i turės paskaitą lietuvių salėj,

Fanuos, Farmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo 640 akerių, 
žeųiė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą įmokant $100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmą. 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietą Į PEA- 
COČK, MICH.. 3:30 po pietų gausit 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 
apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (17)

JONAS ŽEMAITIS.
BOX 13, SAUBLE, MICH.

ODOS SVEIKATA
reikalauja kasdieninio pri
žiūrėjimo ir dabojimo, kad 
odos skylutės butu užlai
kytos atviros ir grvnos.

Severos Gydantis Muilas Odai

£
T
■?-

(Severa’s Mrdicaied Skin Soap) 

yra didelės vertės muilas. 
Patariamas kūdikiu mau
dymui, prie barzdos sku
timo ir moterims, norin
čioms dailę odą turėti. Jis 
užlaiko odos skylutes, va
dinamas porais, švariai ir 
neleidžia joms užsikimšti. 
Puikus barzdai skusti.

Kaina 25 centai.

Severos TAB-LAX
Paliuosuojanti saldukai.
Smagus vaikams.
verti patarimo suaugu 

siems.

Kaina 10 ir 25 centai.

Aptiekose. Reikalaukit, kad 
jums duotu Severos Gyduo
les. Jeigu ant vietos negalite 
gauti pareikalaukit tiesiog nuo

į
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kertėj E ir Silver st.Prasidės 
lygiai 8-tą valandą vakare. 
Neužmirškit, tai bus utar- 
ninko vakare. Įžanga vi
siems dykai.

tautiečiai, o nega- 
škai, tai jau vi- 
Tik p. Janulia- 

griežė 
Ališauskiutė pa

skambino ant piano, šios dvi 
mergaitės visą publiką už- 
i'Nrv s_’

Prie

ant

aitės visą r 
ijo ir pralinksmino.

Prie to buvo dar keliatas 
deklamacijų, kurių, galima 

ei visai butų nebu- 
į geriau buvę. 
Petras Žukas.

akyti
’P t p 1 h-.’f-M v

1 A110 
komis: 
Kalėjui ’ T - z~, ♦ nIX C LU

AUTOMOBILIUS PASI
VAŽINĖJIMUI.

Vežame '.eselijas. krikštynas ir kito
kias partijas ir labai pigiai. Užlai
kėm automobilius 5 ir 7 sėdynėms. 
Kreipkitės šiuo adresų:

CHAS URBON ir P. PILVENIS
261 Broadway, So. Boston. Mass.

Parsiduoda Automobilius, su 5 sė
dynėms, E. M. F. 30 arkių sylos ir 4 
mašinoms, parsiduoda už $295. Nau
jas prekiuoja $1,800.

Parsiduoda Indian
$150: naujas prekiuoja $300. Pirkėją 
išmokysiu važiuot -
Taipgi parsiduoda 
«’> recordais už

; daiktus gali 
irais pas*

PETER PIVELIS
Broadvay, So Boston. Mass. 
jna po No. 130 Bowen str.

Motorcycle už

ir išimsiu laisnį. 
geras gramafonas 
$15.00, naujas $50. 
matvt dienoms ir

(13)
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NAUJIENA 
”Tarka” už sa 

mėnesius. Daug telpa 
tu. juokų ir eilių. O j 

:;-na "KAMINAK 
TĖ." t. y. vaidinimas 
d žiu. Tokis raštas — 
nis lietuvių kalboje. 
Kaina metams 1 dol. 
ir oris 15c. Adresas:

TARKA PI B.
Bos 1!

usį ir v 
įvairių 

pač telpa 1 
RĖČIO D 
scenoje be 
tai pirmu

Išsirašyl 
Pavienis

Art 2 I 
akmens

Gelžkelio laikro
dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeitavais vir- 
šais. Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiu - 
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi 
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodčl 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin 
kitę, jus užmokėtumet už tokį pai 
laikrodėli apie $25.00, jei pirktume- 
Kitur. Puikas auksuotas lenciūgėli.- 
ir ka* ■' tykai sa kiekvienu laik 
dėlių.

Esceisior Watch Co
\thenaeum Blg., CHICAGO. ILi

Šios visos gyduolės ir visokios ki
tokios, kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu ki
tur negauni nueik pas jį, jis turi. 
Tai viena iš didžiausiu aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway. So. Boston.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

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

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00. 
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.O».

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c. 
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 •*) 

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

Pročkos nuo i erviško galvos skaudėjimo 10 ir Z5 c.
Gumas nuo dantų ceĮinto 10 c. Tikra Lietuviška Trc-ianka 2f> c 

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.0” ir

Taipri turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nu<> visokiu pasiaj>v.ii<4ų 
ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIOL All.SK AS
S0. BOsTON. MASS.

25 c
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Seni?
. paba
?.s iš i 
iausiu 
all sus 

mušiu, jeigu jis atakuos ma
no šeimyną!"

Paskui prisiartinęs prie 
Watsono šerifas pakišo jam 
po nosia sugniaužtą kumšti 
ir pradėjo grasinti, kad jei
gu kas atsitiks, kad jis pa
skui nesigailėtų.

• Z
TT _

co. 
Lavrence. Mass.

AMERI-5 EMTELIS RUSIŠKAI 
JONIŠKAS BIURAS 
ant $10,000 ir leidžiamas 
gubernatorių vesti tiesišk 
kus reikalus, 
nėjom Rusijos

________ r______ |_______ _____  
bile kokią banką Rusijoj ir gaunam 
denositus i penkias savaites. Męs pa- 
dr-.rom visus tiesiškus reikalus ir par
duodam laivakortes.

RSSIAN AMERICAN BUREAU 
160 N. Fifth Avė..

tam Lake ir Randolph St., 
CHICAGO. ILL.

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

per stoto 
s ir bizniš- 

Praeitus metus męs pa- 
bankoj 100,000 rublių, 

siunčiam pinigus pasidčjimui Į

IkjS 1 i M' ■ -I 4AU. ■_ *3U.Wt>FTWlL ■’KZATC

PARSIDUODA
Pigiai Namai.

W. Fcurth St.. So. Boston 
namas, 4 šeimy

noms. Miesto assesitas ant 
L Prašo $6,000. Ga- 
kt Įnešant 8200.00 
iau.

So. Boston. Muri- 
šeimynoms. 
Įmokėt rei-

s namas, "AT"“ Mi
$8,000. 
įima ] 
ar daugi

St
nis narnas 3 
Prekė $1,300.00 
kia $300.00

Howard St.,
Naujas namas 3 šeimynoms, i 
visi pagerinimai. Prekė i 
$3.800, reik Įmokėt nors $300;

Daugybė kitų namų ant 
pardavimo. Jei norit koki 
namą pirkti ir apsirinkę e 
sat, ateikit, o męs padarysim 
visus aktus reikalingus to-j 
kiam reikale.

"Keleivio" Agentūra, 
28 Bhvay, So. Boston, Mass.

Watertown

SENI VYRAI

I
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Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata keip jie įgauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syfili, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abel- 

pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, siekas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAL 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ., CHICAGO.

Godotini: Aš esu nžinteresuotas jusu pasiulimimy’ oykal 
siunstos knygos ir norėčiau* jog jus išsius tume t man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde.

Adresas

Stejtas




