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REIKALINGAS ZECERIS Ir vėl dvaro darbininkai plė- 
„Keleivio” spaustuvei, ku
ris moka gerai dirbt viso
kius smulkius darbus.

Iš Rusijos.
Demonstracija ant kapų.
Ryga- — Šiomis dienomis 

Rygos darbininkai laidoda
mi vieną savo draugą paren
gė ant kapų demonstraciją, 
iškėlė raudoną vėliavą, sakė 
prakalbas ir dainavo revo- į 
liucijoniškas dainas. Atpy-i 
škėjo policija ir Įvyko susi-j 
rėmimas. Keliatas VDatu

šikai.
Pirmose sausio m. dienose 

užpuolė dvarininką Antaną 
Čaikovskį, keliu einantį iš 
Čekiškės (Kauno apskr.) 
miestelio, Alfredovo dvaro 
darbininkai: Stanislovas Ši- 
liunaitis, Jonas Mackevičius 
ir Petras Valaitis. Primušė 
jie Čaikovskį, atėmė da iš jo 
60 rub. Visi plėšikai suimti.

Suėmė katorgos pabėgėlį.
Milijonieriaus Ulricho 

dvare, Ekaterinoslavo gu
bernijoj,tapo areštuotas už- 
veizda Fokin. Kaip išsiaiš
kino, jis buvo pabėgęs iš ka
torgos, kur jis buvo nuteis
tas 15-kai metų už dali va vi- 
mą bankos apiplėšime. Tik
ra jo pavardė — Kurenev. 
Kurenev-Fokin pabėgo su 
septyniais kitais katorgi
niais iš Taganrogo kalėjimo

I ŽINIOS IS VISUR.

(•iephone:

So. Boston 935-W. Metas X.

rėmimas. Keliatas ypatų 
sužeista, o 6 areštuota. Tai 
jau senas Rygos darbininkų 
paprotys kelti ant kapinių 
demonstracijas. Mat laido
jant numirėlį čia geriausia 
proga žmonėms susirinkti į 
ir valdžia netaip greitai at- į per urvą, kurį jie kasė nak- 
kreipia atidą. įtimis čielus metus.

Puriškevičiui nesiseka. Ginkluotas užpuolimas.
V. Puriškevičiui pradėjo | Saratovas. — Pačiam vi- 

nesisekti net jo mvlimoj Be- durmiestije padaryta už- 
sarabijoje, kame su juomi i puolimas ant milijonieriaus 
pradėjo kovoti atstovas | Chudobmo namų. Tris gin-
Krupenskis. Dvarininkų 
rinkimuose Į bajorų vadus ir 
į kitas vietas Puriškevičiaus 
šalininkai ir giminės turėjo 
pasitraukti ir užleisti savo 
vietas Krupenskio šalinin
kams. Dabar jau visi įsiti
kinę, kad bajorvedžiu būti
nai busiąs išrinktas Krupen- 
skis.

Šiomis dienomis Puriške- 
vičius išleido aplinkrašti į 
sąjungininkų skyrius, kame 
aiškinama, kad su tokiais 
Krupenskiais reikia labiau 
kovoti, kaip su revoliucijo- 
nieriais. Mat ir Puriškevi
čiui nevisuomet sekasi.

Potvinis Lietuvoj.
Iš visos Kauno gubernijos! 

gauname žinių apie nepa
prastą vandens pasikėlimąi 
upėse. Daugybėje vietų nu- į 
plauti ir nunešti tiltai. Tarp 
Užvenčio, Luknikų ir Beržo- 
nio (Šiaulių apskr.) nė pač- 
tas nebevažinėja. Kitose 
vietose jei ir važinėja pačto- 
riai, tai tik vargais-nega- i 
liais. Policijai įsakyta, kiekį 
galima, padėti pačtoriams į 
laiku siuntinius gabenti. . į

90 socijalistų finų seime.
Helsigforsas.—Naujo fi

nų seimo posėdžiai jau pra
sidėjo. Kaip jau žinome, 
praėjusių metų rinkimuose 
laimėjo social-demokratai. ■ i 
Jie gavo keliatą naujų vietų, i vandeniu kelis 
1907 m. soc.-dem. turėjo 80 : stovinčius kaimus. Audra 
vietų, 1911 m. 86. o šį kartą į ir be to pridarė daug blė- 
jiems pasisekė iškovoti net dies: vienur sugriovė namus 
90 vietų. Visų partijų la- kitur nunešė stogus, nugrio- 
biausiai pralaimėjo senasuo- vė kaminus, nutraukė tele- 
miai, kurie kasmet žymiai grafo vielas ir t.t. 
silpnėja, ir neranda jau jo
kios paspirties rinkikų tar-i 
pe.
Išaikvojimas pačto pinigų.

Kibartų pačto kontoroje 
revizija susekė didelį iždo 
pinigų išaikvojimą. Kalti
namas tame išaikvojime pa
čto tarnautojas Pepčukovas 
suspėjo pasislėpti.
Anarchistų-komunistų byla.

Varšava. — Kovo 30 die
ną teismo rūmai nagrinės 19 
žmonių bylą. Jie kaltinami, ! 
jog prigulėję prie anarchis- 1 
tų-komunistų kuopos.

Nauji susirėmimai Elzatze.
Šiomis dienomis Šablono 

mieste, netoli Metzo, įvyko 
naujas vietos gyventojų ir 
vokiečių aficierių susirėmi
mas. Patsai susirėmimas 
toksai brutalis ir žiaurus, 
jog visi Elzatzo gyventojai 
be jokio skirtumo juomi pa
sipiktinę. Susirėmimo die
ną buvo vokiečių imperato
riaus gimimo metinės ir bu
vęs koncertas. Du miestie
čių koncerto salėje kalbėjo
si francuziškai. Vienas vy
resniųjų oficierių, išgirdęs 

juos francuziškai bekalbant, 
priėjo ir pareikalavo, kad jie 
kalbėtus vokiškai ar išeitų 
iš salės. Miestiečiai išėjo ir 
nuėjo į greta buvusį restora
ną. Bet užklydęs čia tas 
pats aficierius ir išgirdęs 
juos bekalbant francuziškai, 
vėl pareikalavo išeiti iš res
torano. Elzatziečiai atsisa
kė. Tuomet aficierius pasi
šaukė kitą žemesnįjį aficie
rių ir kareivių, kad juos su
imti. Pamatęs, kad šie sto
vi su kepurėmis, majoras 
paliepė jiems nusiimti kepu
res, o kada šie atsisakė, ry
žosi vieną mušti. Kareiviai 
laikė jo rankas, o oficierius 
taip smarkiai uždrožė, kad 
elzatziečio kepurė nuo gal-j 
vos nupuolė. Toksai vokie
čių brutalis pasielgimas jau 
neranda jokių pateisinimų. 
Vis dėlto visuomenė bijosi 
oficieriaus nubausti.

kluoti vyrai Įsiveržė ir be- 
reikalaudami pinigų tuojau 
pradėjo šaudyt. Sužeidę pa
ti milijonierių ir tarną, pa- 

; bėgo.
Juodas sniegas.

Tiflisas, 15 kovo. — Šian
dien čia buvo nepaprastas 
apsireiškimas. Anksti iš 

| ryto dangus apsitraukė 
į tamsiai-geltonais debesiais. 
: Paskui pradėjo sunkiai kris- 
iti tamsus sniegas. Ištyrus 
pasirodė, jog sniegas .yra 
maišytas su dulkėmis, mat 
keliom dienom pirm to apie 
Baku siautė didelė vėtra, 
kuri tiek dulkių pakėlė, kad 
traukiniai turėjo sustot, nes 
nieko nesimatė.
Nustojo leisti valdžios laik

raštį ”Rossija.”
„Ruskoje Znamia” rašo, į 

kad Goremvkinas ir Makla- 
kovas nutarę panaikinti val
džios laikraštį „Rossiją.” į 
Toliau „Ruskoje Znamia” 
klausia: kada gi ateis tas: 
laikas, kuomet nustos davę j 
liaudies pinigų Markovui II 
kurs gavo 120 1 ' _________ „__________
rublių „Zemščinai” leisti? Į reivius iš kitur.

Prigėrė 1.000 žmonių. >T, . .„ x , L lsteneciu spėkos.Sevastopolis, 14 kovo. —, 
Pranešama, kad apie Azovo į Ulsteriečiai, kurie prieši- 
jurą prigėrė daugiau kaip; naši Airijos savyvaldai, turi 
1.000 žmonių iš priežasties 110,000 vyrų, gatavų išeit Į 
didelės vėtros, kuri užliejo kovą, jei tik Anglijos parlia- 

arti juros metntas nutartų, kad Airi- 
i jai reikia duot savvvalda 
■ (Home Rule). Šita armija 
; esanti padalyta į 65 batalijo- 

nus, kurių 18 randasi Bel
fasto mieste. 80,000 karabi
nų tarp tų žmonių esą jau 
išdalyta. Negana to, ši liuo- 

i sanorių armija turinti 400 
' motorais varomų vežimų, 
200 motorais varomų dvira
čių ir puikią sistemą komu
nikacijos su pagelba vėlia
vų, lempų ir heliograhų.

Ulsteris, kaip jau sakėm, 
yra viena iš didžiausių Airi
jos provincijų ir užima vi
są šiaurinį Airijos kraštą. 
Ant 44 katalikų Ulsterije y- 
ra 56 protestonai. Visi be
veik protestonai yra prie
šingi savyvaldai, kuri reiš
kia Romos katalikų viešpa-

I

Nušovė „Figaro” redaktorių
Pereitoj sąvaitėj francu- 

zų finansų ministerio Cail- 
, loux’o pati nušovė Paryžiu

je įtekmingo laikraščio ”Le 
Į Figaro” redaktorių Cal- 
' mette. Priežastis buvo to

kia : Cailloux, apsukrus poli
tikierius, varėsi dabar Į 
Francuzijos prezidentus, o 

„Le Figaro” buvo griežtai 
priešingas jo kandidatūrai 
ir aštriai jį kritikavo. Pas
taromis dienomis tas laikra
štis patalpino net meiliškus 
Cailloux’o laiškus, rašytus 
jo pačiai pirm apsivedimu. 
Taigi Madamme Cailloux, 
keršydama už savo vyro 
garbę, paėmė revolveri, nu
važiavo į „Le Figaro” reda
kciją ir suvarė į redaktorių 
kelias kulipkas, ant vietos jį 
padėdama. Užmušėja tuo
jaus tapo areštuota. Caii- 
loux apie tai išgirdęs tuo
jaus atsisakė nuo vietos. Pa
ryžiuje pasidarė didžiausis 
sumišimas. Prieš Caillou- 
x’ą pradėta rengti demons
tracijas. Jis gi nuvažiavęs 
kalėjiman prie pačios, saky
damas : ”Kodėl tu taip pada- 

! rei ? Tu sugriovei man gy- 
I venimą,” apalpo. Ji taipgi 
! susmuko ir ėmė verkti.
Laivas nuskendo su 50 žmo

nių.
Venecija, Italija. — Tor- 

■ pedinis laivas 20 vasario pa
taikė Į pasažierini laivą, ku
ris plaukiojo tarp Venecijos 
ir Lidos, ir smailiu savo ga
lu pramušė jam šoną. Pasa- 
žierinis laivas tuoj nusken-' lijonierė i x • • — — * U 1 *

1$ AMERIKOS.

do. 50 žmonių prigėrė.
Caras uždraudė kareiviams 

gerti monopolką.
Peterburgas. — Mikė pa

sakė pinigvno ministeriui, 
kad jam reikės jieškoti kito
kio šaltinio pinigams semti. 
Monopolis esąs geras šalti
nis, bet palaiko girtuoklys
tę, girdo žmones. Ikišiol 
Rusijoj buvo paprotys ir ka
reiviams duoti degtinės už 
caro sveikatą, kada jis ap
žiūri kariumenę, bet dabar 
caras Mikė liepė ir tą papro
tį panaikinti. Kareiviams 
daugiau degtinės nebeduos.

žuvo 1,500 žmonių.
Šiomis dienomis pietų Ru

sijoj siautė baisios vėtros su 
sniegu ir lietumi. Dabar 
surinkus žinias pasirodo, 
jog per tas vėtras žuvo 1,500 
žmonių. Sujudintas Azovo 
juroj vanduo užliejo 500 my
lių plotą, nunešdamos su sa
vim triobas, žmones ir gy
vulius.

žemės drebėjimas.
Japonijoj 16 kovo vėl dre- i 

; bėjo žemė, tik jau šį kartą; 
. ant kitos salos. Drebėjimas 
buvęs labai smarkus, daug 
pridaręs blėdies ir žuvę 
žmonių, bet kiek, tai kolkas 
da nežinia, nes tapo pertrau
kta visa komunikacija.

Sudegė žibalo fabrikas.
Baku. — Dega žibalo san

dėliai Bakunino fakrike. Fa
brikas jau sudegė, nuostolių 
100 tukst. rublių su viršum. 
Afrikos darbininkai laimėjo. 

Pereitoj savaitėj pietų 
Afrikoj, Transvalije buvo 
rinkimai atstovųj provinci
jos tarybą, 
kandidatai gavp daugiausia 

..... __ __balsu ir tapo išrinkti.
.......  ..... .... .......... . , . .....  ...  . L

Airija ginkluojasi.
Pereitos savaitės pabaigoj 

pradėta jau gabenti kariu- 
menę į šiaurinę Airiją, bū
tent Ulsterio provincijon, 
kuri ginkluojasi prieš savy- 
valdą. 20 kovo iš Dublino 
išėjo jau du traukiniu su ka- 
riumene. Buvo pasklydęs 
gandas apie kariumenės pa

sipriešinimą. 100 oficierių 
i atsisakę nuo vietos. Kariu- 
menė, kuri ligišiol stovėjo 

Į Ulsterio provincijoj, iškelta 
kitur, nes kilus revoliucijai, 
ji galėtų atsisakyti da šau- 

: dyt į žmones, su kuriais bu- 
.: vo jau susidraugavus.

tūkstančių dėl Ulsterin gabenama
To- 
ka-

! Užpuolimas pasažierių trau
kinio.

Tiflisas. — Tarp Achtala 
ir Achpat stočių Karsko gel- 
žkelio plėšikų minia užpuo
lė pasažierių traukinį, api
plėšė keleivius, užmušė pul
kininką Bogomolovą. sužei
dė vieną keleivį. Plėšikai 
iššoko iš traukinio ir pasi
slėpė.

Kaliniai pabėgo.
Čenstakavas. — Iš metinio 

kalėjimo pabėgo trįs svar
bus kaliniai, pančiais sura
kinti. Vienas jų suimtas. tavimą.

m-

Darbininkų

Bedarbių armija išblaškyta.
Apie 2,000 bedarbių armi

ja, kurią tūlas Kelly vedė iš 
San Franciscos į Washing- 
toną, neišėjus da iš Califor- 
nijos tapo išblaškyta. Sac- 
ramento mieste policija a- 
reštavo patį vadovą Kelly ir 
keliatą jo pagelbininkų. Be
darbiai gi likos prispirti prie 
Sacramento upės Yolo pa-i 
viete ir kelias dienas tenai 
buvo laikomi be valeio. Pa
skui šerifas Monroe jiems 
pasakė, kad jeigu jie patįs 
išsiskirstys, tai paleis iš ka
lėjimo jų vadovą su drau
gais . Bedarbiai tam patikė
jo ir išsiskirstė, bet jų vado
vo nepaleido. Jis busiąs a- 
tiduotas teisman. Koks ten 
milicijos lieutenantas Gri- 
mes buvo prisidėjęs prie 
Kelley armijos neva kaipo 
bedarbis ir šnipinėjo Kel- 
ly’o pienus. Jis patyręs, kad 
Kelly su savo draugais keti
no pagriebti į savo rankas 
Suvienytų Valstijų valdžią. 
Daug tokių armijų, girdi, 
butų sutraukta Chicagon. 
Vadovai manę, kad jiems 
pasiseks surinkti Į 500,000 
bedarbių armiją; su tokia 
spėka paskui užpulti ant 
Rock Island arsenalų, paim
ti ginklus, užimti geležinke
lį ir visai armijai išvažiuot 
į Washingtoną, paimti į sa
vo rankas šalies valdžią.

Tokius dalykus pasakoja 
milicijos lieutenantas Gri- 
mes ir jo tais pasakojimais 
pasiremiant bus teisiamas 

bedarbių vadovas Kelly.

Nori numušti algas.
Panamos kanalo darbinin

kai, vadovaujant Amerikos 
Darbo Federacijai, buvo su
šaukę pereitą nedėldienį su
sirinkimą, kad apsvarsčius, 
kaip geriau pakelti kovą 
prieš ketinamą numušimą 
darbininkams algų.
Varnas varnui akin nekerta.

West Virginijos angliaka
siai buvo padavę Washing- 
tonan prieš federališkąjį tei
sėją A. G. Davtoną skundą, 
kad laike streiko jis baisiai 
neteisingai elgėsi su darbi
ninkais. Savo peticijoj ang
liakasiai reikalavo ištyrimo, 
bet iš Washingtono atėjo at
sakymas, kad šitam atvėju- 
je jokio tyrinėjimo negali 
būti, nes tai butų... ne pagal 
tiesas.
Kapitalistai skundžia ang

liakasių uniją.
Trinidad, Colo. — Anglia- 

kasyklų kompanijos negalė
damos kitaip sulaužyt ang
liakasių streiką, apskundė 
United Mine Workers uniją 
ant SI.000,000 už gadinimą 
joms biznio. O Unijos pir
mininkas White, vice-pirmi- 
ninkas Hayes ir keliatas ki
tų viršininkų skundžiami y 

: patiškai. Iš viso kompani 
jos reikalauja apie $4,000- 

' 000 atlyginimo, vadinas uni
ja pridariusi tiems ponams 
tiek nuostolių.

Tai esąs tyčia sugalvotas 
užsipuolimas, kad nugązdi- 

j nūs uniją ir kad sulaužius 
I streiką.
i 
i

Triukšminga bedarbių de
monstracija. •

Pereitoj subatoj po pietų, 
kaip praneša kapitalistiški 
dienraščiai, New Yorkas 
matė triukšmingiausią de
monstraciją, kokia tik buvo 
kada nors tam mieste paren
gta. Ant Union skvero su
sirinko apie 2,000 „anarchis
tų ir I. W. W. narių” ir po 
karštų Emos Goldman ir A- 
leksandro Berkmano pra
kalbų iškėlę juodą vėliavą 
padarė demonstraciją mili
jonierių apgyventomis gat
vėmis.

Pakelėj demonstrantai 
kiekvieną buržujų pasveiki
no nelabai maloniais žo
džiais, o prieš hotelius ir mi
lijonierių kliubus sustoję rė
kavo ir grūmojo kumštimis. 
Praeidami pro bažnyčias 
taipgi nesigailėjo įvairių e- 
pitetų. Nuolatos girdėjosi 
šauksmai: "Šalin turčiai I
Lai gyvuoja darbininkai!” 

Vienoj vietoj gatvekaris 
norėjo pereiti parodą. Apie 
20 žmonių atsitojo ant bė
gių, sunėrė rankas ir pradė
jo šaukti: „Važiuok, jei 
drįsti.” Karas sustojo. Ki
toj vėl vietoj automobilius 
norėjo prasimušti per de
monstrantų eiles. Bet mo
teris apipuolė jį ir liepė 
trauktis atgal, o viena įšo
kus į automobilių spiovė du 
syk milijonierei į akis. Mi- 

1 sužviegė nesavo 
balsu ir šoferis paleido au
tomobilių tolyn.

Iš visų nuovadų aplinkui 
buvo sušaukta policija, bet 
demostracijai jokių kliūčių 
nedarė.

žemė prarijo.
Shenandoah, Pa. — Apie 

Kepley Run anglies kasyk- 
, las 20 kovo atsivėrė pakasta 

’ižemė, prarydama du anglia- 
‘ {kasiu ir vieną triobą. Nors 
‘ i daug žmonių pristatyta prie 

darbo iš viršaus ir iš a- • 
pačios, bet nė trobos, nė į- 
griuvusių angliakasių nesu- 

j rasta. Jie galėjo nugriūti 
i 500 pėdų gilumon ir reikėtų 
j kelių savaičių, kad sužinoti 
apie jų likimą. Trečias an- . 
gliakasys, dirbęs netoli tos 
vietos, nusitvėrė už garinės 
dūdos (paipos) ir žemei į- 
griuvus pakibo ant jos ir to
lei kabojo, kol pribuvo pa- 
gelba.

Šitoj apielinkėj labai tan
kiai žemė Įgriuva į senas ka
syklas, kada išima 

j ramsčius. Sykį net 
! Įpuolė.

Streikas.
Portsmuth, Ohio. — 20

kovo batsiuvių unijos komi
tetas apskelbė čionai streiką 
visose Selby, Drew ir Excel- 
sior dirbtuvėse. Sustreika
vo anie 4,000 žmonių. Strei
kas kilo dėlto, kad kompani
jos pareikalavo iš unijos ra
štiško prižadėjimo, jog per 
6 mėnesius ji nekels jokio 
streiko.

Išgyveno 114 metų. i Mirė iš juoko.
Pensacola, Fla. — šiomis I Davenport, Ia. — Tūla p 

dienomis čia mirė Isaac Coo-1 Mohr, 43 m. amžiaus mote 
lev, susilaukęs jau 114 metų. Į ris, juokėsi 6 valandas b 
Jis turėio jau daugiau kaip pertraukos ir krito negvva 
100 anūkų. Ją prajuokino jos vyras.

— r ■ : ~ . . t . _______ ĄJįįMįfciMaaAAf ~ ii 1.A ■ ., —

iš JŲ 
trūkis
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Atva-

Streikieriai neapleidžia save 
šėtrų.

Colliers, W. Va. — Strei
kuojantieji West Virginia 
& Pittsburg Coal kompani
jos angliakasiai atsisakė nu
imti nuo kompanijos žemės 
savo šėtras, kurias jie išsis
tatė pereitą rugsėjo mėnesį 
ir nuo to laiko tenai gyvena. 
Tas šėtras nuimti jiem buvo 
per telefoną paliepęs jų va
dovas Oates, kuris buvo per 
dvi dieni teisiamas Philippi 
miestelije už peržengimą 

! teisėjo Daytono injunetiono, 
išleisto prieš streikierius.

Užmušė 5 kunigus.
New Orlens, La.

žiavę čionai iš Meksikos ka
talikų kunigai skundžiasi, 
kad Meksikos revoliucijo- 
nieriai net ir prieš bažnyčią 

nenusilenkia. Nuo spalių 
mėnesio jie užmušę jau pen
kis kunigus, sudeginę vieną 
vienuolyną ir daug konfis
kavę „ant Dievo garbės” su
dėtų pinigų. Dabar revoliu- 
cijonieriai turį suėmę tris 
katalikų kunigus ir reika
laują jų išpirkimo, kitaip 
juos pakarsią.

Tautietis gavo į kailį.
Iš Lawrence’o mums pra

neša šitokią žinią: Čia tapo 
apdaužytas žinomas tarp 
vietinių lietuvių J. K—dėjus. 
Mat jis užėjo karčemon išsi
gerti ir tenai pradėjo „pilo- 
zopauti” apie tautą. Kilo 
ginčai ir tautiečiui K—dėjui 
išperta kailis.

5 metai kalėjimo už užmuši
mą žmogaus.

New York. — Pietro di 
Angelo, 70 metų italas, už 
užmušimą žmogaus gavo 
tik nuo 5 iki 10 metų kalėji
mo. Tai mažiausia bausmė 
už užmušėjistę. Mat jis nu
šovė piktadarį, kuris buvo 
pavogęs ir laikė „baltoj ver- 
joj„ 14-kos metų jo dukterį.

Užmušė pačią, dukteris, už
degė farmą ir pats persišovė

Oak Park, Ga. — Gyve
nantis netoli nuo čia turtin
gas farmeris J. A. Eubanks 
užmušė miegančią savo 
pačią, dvi dukteri, paskui 
uždegė savo namą ir kitas 
triobas ir šovė sau kakton. 
Daktarai sako, kad jis mirs. 
Manoma, kad Eubanks ga
vo proto pamišimą.
Farmeriai apskundė valdžią

110 Kansas valstijos far- 
merių apskundė Suvienytų 
Valstijų valdžia ant $370,000 
už tai, kad ši apsiėmusi lais
tyt jų laukus per tam tikrą 
irigacijos (laistymo) siste
mą neatsakančiai atliko dar
bą ir farmeriai turėjo daug 
nuostolių.

Susidūrė elektrakariai.
Tarp Buffalo ir Rocheste- 

rio 20 kovo naktį susidūrė 
du elektrakariu. Keliatas 
žmonių tapo sužeista ir vie
nas užmuštas.*

Apiplėšė banką.
Nashville, Tenn.

ti 20 kovo rytą Gallatin mie
stelije tapo apiplėšta banka. 
Įsilaužę vagis susjfrogdino 

dinamitu geležinę spintą ir 
pagriebę $18.000 pinigų pa
bėgo. Nuo ekspliozijos ban- 
koj kilo gaisras.
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Ginčai dėl aukų.

Skaitytojai turbut 
mena, kaip andai d-ras šliu
pas, susipykęs su socijalis
tais, pareikalavo iš jų per 
„Laisvąją Mintį” atskaitos:

”... kur atskaita revoliucijos metu į 
■surinktų pinigų ? ir kas galvojasi uz į 
sunaudojimą tų pinigų paskirtai He-H ••
tai? Teko klausinėtiesi daugelio iš į Uiaugab. 
Lietuvos atvykusių žmonių apie tąjį ’teisinžfOS, 
sunaudojimą, ir atsakymas labai ne- 
už^anėdinantis tenka išgirsti. Tad | 
ponai socijalistai išduokite bent sy-; 
kį tikrą ir teisingą atskaitą kur, kam ■ 
ir kaip suvartoję esate revoliucijos [ 
metu suaukautus pinigus?”

Socijalistų laikraščiai nu
rodė, kad savo laiku tokia 
atskaita buvo išduota ir lai
kraščiuose paskelbta. bet 
kur d-ro šliupo atskaita?1 
socijalistai užklausė. D-ras1 
Šliupas rinkęs aukas pabė
gimui kokio ten belaisvio iš 
Siberijos, bet kiek surinko, 
ir ar tas belaisvės pabėgo, ar 
ne, visuomenė ligišiol nieko 
nežinanti.

Taigi paskutiniam (46) 
„Laisvosios Minties” nume- 
rije d-ras šliupas duoda pa
aiškinimą. kam tos aukos 
buvo renkamos ir kas su tuo 
belaisviu atsitiko. Buvo 
taip:

"Revoliucijos metu, tūlas J. L. (net 
ir dabar neduodu pavardės pilnos, at
sižvelgdamas į tai. kad tai — išgui- 
tinis į Siberiją), pasiskelbęs socijalis
tų veikėju Lietuvoje, tapo žandarų su
imtas ir išbugdytas. po ilgų kalėdi- 
nimų, į Irkutsko rėdybą. toli į šiau
rę. tarpan Jakutų, "kur uždarbiauti 
■nebuvę galima.

”1909 m. tas 'Petras Kukutis,’ kaip 
jis vadina save slapyvardžiu, atsilie
pė į mane prašydamas pagelbos. kad 
pabėgti galėtų. Nežinau, ar kas tu
ri jautresnę širdį už mane dėl žmo
gaus nelaimėje. Neklausiu, kas jis, 
ar doras žmogus ar nelabėlis. —- bet 
žmogus nelaisvėje, 'kenčia badą, nu
šalo kojas ir ausis ir nosį, neturi kai
linių žiemos metu, neturi kojoms ap
auto...’ Bučiau koks laukinis, jeigu 
tokiam vargšui negelbėčiau. Neturė
damas pats ištekliaus, su draugais 
pasitaręs išsiunčiau 15 rublių. Atra
šė. kad gavęs daugiaus pinigų, mė
gins ir galės pabėgti. Sulyg draugų 
patarimo, atsišaukiau į visuomenę. 
Bėgant laikui, aukos ėmė plaukti. Ir 
pasiunčiau tam vargšui S123.50.

"Išsiuntus pinigus, atėjo nuo p. M. 
Z. perspėjimas, kad tas žmogus nė- i 
sąs vertas užsitikėjimo. Nepoilgam 

nuo sądraugo — išguitinio iš Sibe- 
rijos taipgi atplaukė žinutės, kad p. 
J. L. esąs girtuoklis, ir šiaip suvvlio- 
jęs kelis išguitinius pinigiškai... Po
nas gi J. L., gavęs pinigus, dar dau
giau reikalavo, primeluodamas, ko
kias kliūtis jis randąs pabėgimui. Ga
na to viso, daugiaus pinigų nesiun- 
čiau.

"Aukų buvo įėję iš viso SI 77.72. 
Laukiau, kas toliaus bus: beje, ką 
naujo tas 'veikėjas’ sumanys. Rašė 
jis, rašė jo sądraugai jį skųsdami — 
bet pinigų vyliugiui daugiau nedaviau.

”Po kelių mėnesių parėjo bėda tū
lam studentui Peterburge, ir 'Liet. 
Ūkininkas’ gyvu gvoltu meldė, kad 
jį gelbėjus. Ir tai buvo vertingas pa
gelbos žmogus, kurs šiandien užima 
kiltą vietą Siberijoje. Ant rankų ’L. 
Ūkininko’ Lapkritije 1910 m. pasiun
čiau S-57.41, ir žinau, kad minėtasai 
studentas tuos pinigus gavo ir sunau
dojo geram tikslui, beje pabaigti ga- 
Jėjo mokslą."

Jeigu ligšiol apie tai nie- 
~ko nesakiau, sako d-ras Šliu
pas, tai vien iš gėdos, kad 
išguitinis mane apgavo, o 
per mane — ir lietuviškąją 

-.visuomenę. ., £? ?
Tečiaus ginčai tuomi da,. 

neužsibaigė, nes d-ras Šliu
pas ir šit^ atskaitą išduoda
mas nori pastatyti socijalis- 
to vardą kuožemiausia, va
dindamas tą kankini „So- 

cijalistu apgaviku.” Supran
tama, jeigu socijalistas ap
gaudinėja, tai męs jį užtar
ti negalime. Toks žmogus 
negali nešioti socijalisto 

vardą. Bet gi męs da neži
nom, ar tas belaisvis buvo 
socijalistų, ar kitokiu. "Ko
va” sako:

"Jeigu jis butų buvęs socijalistas, 
tai jam galėjo būt žinoma, kad prie- 
L. S. S. yra R. ir Kk. Š. Komitetas 
politiškiems kankiniams gelbėti, ir 

jis prie to komiteto butų greičiau 
šaukęsis, negu prie Šliupo. Tuo laiku 
dr. šliupas jau buvo plačiai žinomas, 
kaipo socijalistų ėdikas, ir todėl so
cijalistas revoliucijonierius ištremti- 
nys vargti bebūtų meldęs Šliupo pa
gelbos. šliupas tuo laiku jau velniu 
regėjo Lietuvos socijalistus-revoliu- 

cijonierius ir nepripažino daugiau nei 
vieno socijalisto apart Kapsuko, o 
“Kapsukas tikrai nėra Kukutis... Męs 
tikime, vienok, kad Šliupas tų aukų 
savo privatišlrjems reikalams nepa
vartojo.”

„Pirmyn” irgi abejoja, 
kad tasai „J. L.” buvo soci- 
listu, ir net norėtų, kad bu
tų paskelbtas tikras jo var
das:

"Ar dr. Šliupas nebūtų doriška dar
bą atlikęs pasakydamas, kad tas J. 
L-, kuriam šliupas suteikia socijalis
to vardą, kurio, be abejonės. J. L. ne
buvo ir nėra vertas! Slėpti vagi — 
tai nereiškia, kad elgiamės dorai. Ži
nodami jo vardą, žinotume ar tas as-

KELEIVIS

dalyvavimo socijalistų koncer
te. Žinoma, žmogus nenorėjo 
be duonos palikti ir tokiuo bu- 
du buvo priverstas viešai per 

Į "Draugą” atsisakyti dalyvauti 
Į minėtam koncerte, o sykiu ir 
nuo "Aido” choro. Taip tai mu
sų kunigužiai visur ir visuomet 

' bando užkenkti darbininkų lavi
nimosi.

prakalbos 25 sausio, paminėji
mui Kruvinojo Nedėldienio, ir 
buk turėję pasidarę iš kalno pla
katus, tik laukę, kol 116-ta kuo
pa parengs prakalbas ir buk ta
da savo plakatuose įspaudę gu
mine stampa datą ir ėmę dalyti 
juos.

Ant to viso turiu pasakyt, kad 
p. J. Mažiukas stačiai meluoja. 

Į Ir kad naujai susistvėrusi kp. 
nepasiliktų taip apšmeižta, tai 
vardan teisybės turiu .pasakyti 
viską atvirai sekančiai: tie na
riai atskilę nuo 116-tos kp., ku
rie jau sutvėrė naują kuopą, vi
sai nenorėjo užkenkti 116-tos 
kp. prakalboms. Jie atvirai ren
gė savo prakalbas; bet 116-tos 
kp. nekurie nariai surengė pra
kalbas ant tos pačios dienos ir 
toj pačioj miesto daliję, kad pa
kenkus naujai susitvėrusios L. 
S. S. kuopos prakalboms, štai 
faktai.

Sausio 4 d. naujai susitvėrusi 
kuopa turėjo savo susirinkimą 
ir nutuarė surengti prakalbas 
paminėjimui Kruvinojo Nedėl
dienio. Tame susirinkime bu
vo iš 116-tos kp. komitetas ir or
ganizatorius drg. Kiršenas ir jie 
pranešė, kad 116-ta kp. nerengs 
prakalbų tą dieną. Tokiu budu 
parengė naujoji kuopa, bet pa
tyrę apie tai 116-tos kp. nekurie 
nariai, tuojaus per keliatą dienų 
pasidarė plakatus ir surengė 
prakalbas.

Kaslink plakatų, kur buvo pa
žymėta data gumine stampa, bu
vo taip: kada nutarė rengti pra
kalbas, tuojaus nutarė ir plaka
tus spausdint, bet svetainė da 
nebuvo paimta, todėl ir datos ne
galėjo pažymėti, ir tik pažymė
jo tada, su gumine stampa, ka
da svetainę paėmė. (Bet ko- 
dėlgi plakatus spausdino pirma, 
negu salę gavo? Rd.)

Todėl lai J. Mažiukas prasi- 
krapšto akis ir rašo į laikraštį 
teisybę, nes tokie šmeižimai že
mina tik laikraščio garbę ir per 
tokius šmeižikus iškila tarp mu
sų didžiausios varžytinės ir ypa- 
tiški nesutikimai.

Liūdna’

LEWISTON, ME.
"Lietuvos vyčių” 2-ras sky

rius nesenai statė scenoj 5 ak
tų dramą "Ponas ir Mužikai.” 
Veikalo turinys katalikiškas ir 
atvaizdina vergijos laikus Lie
tuvoje. Scenerija buvo gera. 
Aktoriai nugremiruoti taipgi 
pusėtinai, tik daugumas nemo
kėjo rolių. Vežėjas visą laiką 
stovėjo užpakaliu į publiką. Pa
skutiniame akte veik visi ne- 
mokėjo rolių, sustojo ir nežino 
ką daryti. Valandėlę patylėję 
patįs aktoriai bėgo uždangą už
traukti. Singel—Tsudi.

Dėlto tai kunigai su kapitalis
tais ir policija socijalistus taip 
persekioja, kad jie atidaro varg
dieniui akis.

Todėl darbininkai turi žiūrėt, 
už ką jie balsuoja. Kunigai Pa- 
tersone rėkė darbininkams, kad 
jie balsuotų už tokį žmogų, ku
ris užstoja už religiją, už 
nyčias. 
džia išgriovė 
dane? Visai ne.
tį kartų geriau balsuoti už soci
jalistus. nes jie gina darbininkų 
reikalus.

Dvasiškija agitavo už republi- 
konų valdžią, o ši dabar jai at
simokėdama pildo jos norus ir 
uždaro saliunus, kad suvarius 
žmones bažnyčion. Socijalistai 
gi žino ir be dvasiškuos pamoki
nimo, kad saliunai yra nelaimės 
ir skurdo didintojas.

Juokingai čia išėjo su teisėju 
Carroll’iu^ Laike audėjų strei
ko jis baudė areštuotus streiki
ninkus kuoaštriausia, kam jie 
re kalauja iš kompanijų daugiai! 
algos. Bet štai persimainė mie
sto valdžia ir ponas teisėjas, ma
tomai, neteko paramos, arba, 
kaip amerikiečiai sako, "lošt his 
pull," kuri turėjo demokratų 
mašinerijoj. Republikonai ėmė 
ir numušė jam $30 iš savaitinės 
algos. Teisėjas net pašoko. Ė- 
mė skųsties miestui, kad tai ne
teisingai, nesąžiniškai; jis ne
galįs pragyventi. Darbininkų 
laikraštis ”The Weekly Issue” 
dabar iš to pono juokiasi. Kvie
čia jį prisidėti prie unijos, tai 
išvesią jį streikuot.

Augusto Vaikas.

persitikrinus, ar nebus tik 
čia peržengimas taip vadi- 
amu Mann Paleistuvystės v
Įstatymų. Illinois valstijos 
"baltosios vergijos” tyrinė
jimo komisijos narys Čarl f. 
Quale jau pradėjęs šitą 
skandalą tyrinėti.

Taip rašąs minėtasai ang
lų laikraštis.

Ar tai viskas tiesa, dabar 
da negalima tvirtint, bet vis
gi be niekur-nieko toks 
skandalas ir tokia pasaka 
nebūtų susidarę.

Ištikrųjų tie musų „tautiš
ki” bizniai-saliunai pradeda 
virsti į nedorybės urvus. Jau 
neviena buvo užmušėjistė, 
Chicagos lietuvių saliunuo- 
se, o dabar ir merginas pra
dedama leisti ant licitacijos. 
Brooklyne musų tautiškuose 
saliunuose taipgi visokios 
rūšies nedorybė randa pir
mutinę sau prieglaudą.

Tautiški musų organai, ką 
šaukia savo Spaudos Drau
giją protestuoti prieš Bago- 
čių (žiur. „Kat.” ir „V. L.„ 
NN11), geriau užprotestuo
tų prieš tuos saliunus, kurie 
daro lietuviams netik gėdą, 
bet kaip medžiagišką, taip 
ir morališką skriaudą.

niuo priklausė ir priklauso socijalis
tams, prie kurių Dr. Šliupas priskai
to jį.”

Ne, su tuo ir "Keleivis’ 
nesutinka, kad skelbti pilną

| vardą žmogaus, kuris norė- 
' jo bėgti iš Siberijos, bet ne- 
■ pabėgo. Tiesa, slėpti vagi 
butų nedora. Bet kas pri- 
rodė. kad tasai J. L. yra va
gis arba „girtuoklis?” Taip 
rašė d-rui Šliupui tūlas p. 
"M. Z." ir da koks ten „san- 

Bet ar tos žinios 
’ tAi«ingns, da niekas nepati
krino. Gal būt. kad J. L. 
arba Petras Kukutis ir ap
gavikas. bet galbūt. kaH ir 
tikrai žmogus norėjo bėgti, 
tik negalėjo. Ir „Naujienos" 
čia daro vietoj pastabą:

"kame apsireiškė to Petro Kukučio j 
apgavimai ? Pats 'jautrios širdies', 
daktaras pripažįsta. kad Petras I 
Kukutis esąs vargšas, ištremtas į Si- i 
beriją žmogus. Tokiam padėjime e- j 
sant prašyti aukos, rodos nėra nedo- į 
ras daiktas.

"Antra: iš kur p. Šliupas žino, kad • 
tas ištremtasis, ištiesu. prasimanė? ’ 
kliūtis ir nebėgęs iš Siberijos tais pi
nigais. kuriuos jam nusiuntęs 'jaut
rios širdies’ daktaras ? Pabėgti iš 
Siberijos. rodos kiekvienam kaliniui 
butų malonu, jeigu tiktai proga bu- 
tŲ-

"Trečia: kas paliudys p. Šliupui, o 
ypač tai visuomenei, prieš kurią ji
sai dabar teisinasi, kad slapti p. JI. 
Z. ir kokio tai 'sądraugo’ pranešimai 
apie Kukučio blogą elgimąsi Siberi- 
joj. yra teisybė?

"Apkaltinimais p. Šliupas svaido į 
visas puses labai sunkiais, bet ope
ruoja vien slapyvardžiais, vardų ini
cialais ir niekeno neregėtais savo as
meniškųjų pažįstamų laiškais. Taip 
elgties negalima, nes toks kaltinimo 
būdas, neduoda galios kaltinamam 1 
pasiteisinti, nė jo draugams jį užsto
ti. Tai yra užpuolimas iš pasalų."

Taigi iš visų tų ginčų vie
nas dalykas — kur sunaudo
tos aukos — paaiškėjo, bet 
pasidarė kitas neaiškumas: 
kuomi yra tasai J. L. — Pe
tras Kukutis?

iŠ i
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Kleofas Jurgelionis redakto
rius ir vėl neredaktorius. Daug l 
rekliamuota "Jaunoji Lietuva” 

Į jau pasirodė. Pirmas numeris 
redaguotas p. Jurgelionio. bet 
deja, vos spėjo vieną numerį su
redaguoti. tuoj nuo redaktoria- 
vimo prasišalino. Dabar Kl. Jur
gelionis. anot "Lietuvos žinių.” 
vėl "amžinas kandidatas į reda
ktorius.”

*
I

Kun. Kemėšis 
guoti "Draugą.” 
Kaupui per tūlą 
redagavo ”; 
redaktorius” 
kunigužiams visgi pasirodė ne 
ištikimas, kad galėtų išlaikyti 
jų kariaujančiųjų poziciją. To
kiuo budu kunigai turėjo parsi-

baž-
Bet ar socijalistų val- 

bažnyčias Hel- 
Taigi tukstan-

bu-

Mergina ant licitacijos.
Tokiuo antgalviu „Lietu1

■ vos” 11-tame numerije ran- 
' dam vietinę žinią. Tenai 
> ■perspausdinta iš anglų laik- 
; raščio „The Day Book” vie- 
i nos jaunos lietuvaitės papa- 
: sakojimas. kaip ją norėta

tautiškam saliune parduoti 
ant licitacijos. Mergina e- 
santi tik 17-kos metų am
žiaus, o vardas: Cecilija 
Pliukiškiutė. tik prieš Kalė
das atvažiavus iš Lietuvos. 
Pribuvus Chicagon. ji tuoj 
gavo vietą saliune. Saliuni- 
ninko vardas esąs Petras 
Butkus. Ir štai dabar jis no
rėjęs parduoti tą jauną savo 
vientautę kiekvienam pir
mam girtuokliui, kuris 
daugiausia prie jo baro pra
leis pinigų. Tik pasiklau- 
svkit, kaip Cecilija Pliukiš
kiutė pasakoja:

”... vieną vakarą saliunas prisikim
šo paleistuvingais 'sportais.’ Vyrai 
gėrė daug. Pradėta šaukti muzikos. 
Po to vėl gerta. Pagalios nusigėrę 
vyrai pradėjo šaukti mergų.

"Viena vyrų krūvelė kampe pralei
do daugiausiai pinigų. _ — pasakojo 
mergina. — Vakaro bėgije jie norėjo 

j kad jiems gautu merginu. BUTKUS 
PASAKĖ. KAD JIS TURIS VIENĄ 
DAR ŠVIEŽIA. TIKTAI SEPTYNIO
LIKOS METŲ. (Musu pabraukta. 
”Kel.” Red.) 'ATVESK JĄ ŠIA.' - 
sušuko vvrai. 'AŠ JUMS PASAKY
SIU. KĄ" Aš PADARYSIU’ — atsa
kė Butkus. 'TAS, KURIS DAUGIAU
SIA PRALEIS PINIGŲ, GALI JĄ 
GAUTI!”

Po to tuojaus prasidėjusi 
„licitacija.” Pradėta lenk
tynėmis gerti, kas daugiau 
pragers, kad laimėjus mer
giną. Taip gerta visą valan
dą, bet savininkas nebuvęs

■ užganėdintas. Praslinko da 
kiek laiko ir da daugiau iš
gerta... Vienas vyras atsi
skyręs nuo baro; mat jis jau 
žinojęs, kad jo ”laimėta,” ir 
pareikalavęs savo laimikio:

"KUR JI YRA — jis klausė.
"Butkus privedė jį prie nusigandu

sios merginos. Ji suprato, kad ji ta 
auka turėjo būti.

"Ne! ' — ----------------- ----------
ji suriko, 
šiai.

"Vyras, 
ti artyn, 
mergina išbėgo iš namų.’

Po to ji buvusi apskųsta 
ir areštuota už pavogimą 
$20 ir laikrodėlio, bet teis
mas atradęs, kad apskundi- 
mas neteisingas ir bylą pa
naikinęs. Cecilija dabar e- 
santi atiduota jos pažįstamų 
globon, o Butkus patrauktas 
teisman. Pirmiausia byla 
esanti užvesta prieš jį už ne
teisingą merginos areštavi- 
ma, o paskui busią pastaty
ti ir kiti kaltinimai.

I ši dalyką galinti da įsi
kišti ir jungtinė valdžia, kad

I

Aš TO NEPADARYSIU!—
Ir jos akis sužibėjo bai- 

kuris ją išlošė, pradėjo ei- 
Su persigandimo šauksmu - - •“

Laukis I. W. W. organo 
redaktorium ?

"Lietuvos" No. 11 telpa 
Baltimorės šitoks praneši

mas:
"Musų mieste rengiamasi išleisti 

naują laikraštį, kursai busiąs I. W. 
W. unijos organu. Pirmąjį numerį, 
kaip girdėti, žadama išleisti apie ge
gužio 1 d. žadamojo laikraščio var
das busiąs 'Darbininkų Balsas.’ Re
daguosiąs jįjį p. J. Laukis iš Chica
gos.”

Vietiniai žmonės kalbą, 
kad toks laikraštis esąs visai 
nereikalingas.

Da vienas laikraštis.
Po Naujų Metų šįmet pa

sirodė jau septintas naujas 
laikraštis lietuvių kalboje— 
tai "Musų Gyvastis.” skiria
ma "visam kultūriškam gy- 
vienimui lietuvių.” Pirmas 
numeris, brošiūrėlės pavida
le. susideda iš trumpučių, 
bet pamokinančių straipsne
lių. „Musų Gyvastį” leidžia 
G. Scheckliess (ištark: sek
lys). prakt. gydytojas, Šilo- 
karčemoj. Prūsuose. Adre
sas šitoks: An den Verlag 
der Zeitschrift „Unser Le- 
ben,” Heydenkrug. Ostpreu- 
ssen. Germanv.

Chicagos Žinios.
Koncertas. Nedėlioj kovo 8 

d. L.į S. S. 81 kp. choras parengė 
Meldažio svetainėj gražų kon-

■ certą. kuriame buvo apie 5 šim- 
i tai žmonių. Koncerte dalyvavo
■ 7 chorai. 6 lietuviški ir vienas 
latvių. Iš lietuvių chorų sunku 
pasakyti, katras geriausia su
dainavo, nes visi beveik lygiai 
išsilavinę. ”Rutos” choras dai
navo gan gražiai, nors choristų 
ir nedaugiausia, bet gerai išla
vintas. Neblogiausia sudainavo 
ir ”Aido” choras iš Kensingtono, 
nors ir be chorvedžio. "Laisvos 
Jaunuomenės.” 81 kp. L. S. S. ir 
Chicagos Liet. Sosocijalistų vy
rų chorai, visi trįs vedami P. J. 
Katiliaus, atsižymėjo savo dainų 
įvairumu. Taipgi negalima pra
eiti nepaminėjus ir 138 kp. L. s. 
S. vyrų chorą iš Cicero, kurį ve
dė p-lė Girijotaitė; nors mažas 
būrelis daininkų, bet jau sudai
navo vidutiniškai. Reikia pa
girti p-lę Girijotaitę už darbštu
mą, kuri savo brangų laiką pa
švenčia mokinimui minėto cho
ro. Latvių socijalistų choras, 
vedamas p. Gutmano. kur kas 
daugiau išsilavinęs, negu lietu
vių chorai, šiame vakarėlij su
dainuota apie 30 dainelių, ant 
kiek putyriau, publika buvo už
ganėdinta. Dar noriu paminėti 
apie "Aido” chorą, katrą pir
miau vadovavo p. J. Jodaitis. p. 
Jodaitis buvo "Aido” choro mo- 
kytojum ir šv. Juozapo parapi
jos vargonininku. (Minėta para
pija randasi So. Chicagoj). Kaip 
tik tos parapijos kunigas išgir
do, kad jo vargonininkas daly
vaus socijalistų koncerte, tuoj 
liepė išeiti arba per "Draugą” 
viešai pranešti, jog atsisako nuo

WORCESTER. MASS. 
Kūmas sumušė kunigą.

Lenkų katalkių bažnyčioj 
vo tokis atsitikimas. Atvežė kū
mas kūdikį krikštyt ir užmokė
jo $5.00. Paskui kunigas klau
sia. ar priguli jis prie parapijos. 
Kūmas sako, taip. Kunigas sa
ko. parodyk knygutę. Kūmas 
sako, namie palikau, pažiūrėk į 
parapijos knygas, tenai rasi ma
no vardą ir pravardę, o jei ne. 
t°.i atiduok mano $5.00. Kunigas 
nenorėjo kūdikio krikštyt, nė 

kviesti Kemešį, bet šis pareda- $5.00 atiduot. Tada kūmas il- 
gavęs kelis numerius atsisako. £ai nelaukęs kirto kunigui Į žan- 
mat per sunkus "džiabas” kovo- dą. net jo akiniai subarškėjo, 
ti su socijalistais. čia mat ne i Tečiaus kunigas to žmogaus ne- 
Lietuva, socijalistai žandarų ne- areštavo, mat supranta, kad jo 
sibijo, o plunksna kovojant jie; paties kaltė. W. L. Grigonis 
visuomet kunigus sumuša.

Dabar sakoma vėl iš Lietuvos 
mano parsikviesti redaktorių, 
bet jau ne kunigą, tik ištikimą 
kunigų berną p. Kubilių. 
ties" bendradarbį. ca.

* i. rkuncai. uur si-'s ĮKiiuavmcjęo 
Naujai gimęs laikraštis "Nau- degtinę, o jo moteriškė pardavi-

jienos” 
tautininkų ir klerikalų i 
Kunigai keikia per pamokslus, 
tautininkai vėl leidžia įvairias 
paskalas išmislydami nebūtus 
daiktus apie "Naujienas.” Eina 
gandas, kad senųjų Chicagos 
laikraščių leidėjai deda nema
žas pastangas, kad.tik užkenkus 
"Naujienoms.”

Bet deja. Chicagos darbinin
kai jau nevisi akli; moka ir pa
tįs išskirti grudus iš pelų.

*
Kun. Kraučiunas ir Blaivybė. 

Kun. Kraučiunas Bridgeporte 
sutvėrė blaivininkų kuopą. Ro
dosi. nieko stebėtino, bet tik bis
kį juokinga, kad tie. katrie my
li daugiausiai išsigerti, platina 
"blaivybę."

atsisako reda-
Mirus kunigui 
laiką "Draugą 

amžinas kandidatas į 
Kl. Jurgelionis, bet

IS.

RUMFORD.ME.
Už liežuvi.

A. Sabaliauskas muzikantu 
"Vii- į svetainėje susiginčijo su I. Kun- 

Tarp ko kito A. S. prikišo 
I. Kuncai, buk šis pardavinėjęs 

susilaukė daug priešu iš į nėjanti savo kūną. Draugas I. 
pusės. Kunca suareštavo A. S. ir iš 

dirbtuvės ižvedė į šaltąją. Tei- 
j smas bus ant "aitkorčio." A. S. 
tapo paliuosuotas iš kalėjimo 
uždėjus $200 kaucijos. Patar
tina musu lietuviams geriau lai
kyt liežuvį, kad kartais bevaik
ščiojant nepamestų.

J. šibuliauckas.

*

Garsus "jubiliejus" arba pa
minėjimas dviejų metų gyvavi
mo "Dramos Draugijos" įvyko 
7 d. kovo. Minėta draugija yra 
viena iš "veikliausių” draugijų 
Chicagoj, nes per du metu sasvo 
gyvavimo įstengė sulošti du vei
kalu. taigi iš to džiaugsmo, kad 
draugijai taip sekasi darbuotis 

Į scenos dirvoje, surengė "jubilie
jų.” Vyriausiuoju "spykeriu” 
buvo "brolis” M. J. D., kuris pa
pasakojo apie tos draugijos ne- 

scenos dirvo-
pasakojo apie tos 
nimstantį veikimą 
je ir nurodinėjo kokią naudą ne
ša panašios draugijos musų tau
tai. Minėto "brolio” kal
ba padarė gerą įspūdį ant susi
rinkusiųjų svečių, ką .liudijo 
laike jojo kalbos smarkus 
snaudžiančių knarkimas. Jubi
liejaus diena įvyko kovo 7 a. 
"Aušros” svetainėj.. Lai gyvuo
ja "Dramos Draugija" ir mie
gančiųjų knarkimas!

Maxim Lupus.

KORESPONDENCIJOS
DONORĄ. PA.

7 kovo persikyrė su šiuom pa
sauliu Matilda Lekavičiūtė, R. 
Lekavičiaus duktė sulaukus vos 
dviejų metų ir penkių mėnesių. 
Laidotuvės atsibuvo be bažny
tinių ceremonijų. Ir kas labai 
girtina, kad nė per pagrabą, nė 
po laidotuvių nebuvo svaiginan
čių gėrimų. Nekuriems musų 
katalikėliams, žinoma, tokios 
laidotuvės nelabai patiko, kad 
neleido bažnyčion ir kad nebuvo 
kuomi gerkles pripildyti. Bet 
jų nepaisoma. Ir ar negražiau, 
kada žmoneliai palydėję kūnelį 
į amžiną atsilsį blaivom sąiži- 
nėm skirstėsi namon?

Lai jai lengva būva šios ša
lies žemelė. Tėvyaaiaia.

PATERSON, N. J.
Patersone didelės permainos. 

Pereituose valdininkų rinkimuo
se kapitalistiškos partijos turė
jo sunkią kovą su darbininkų 
partija — socijalistais. Be ma
žo biskio socijalistai butų gavę 
viršų. Tik ačiū karštai kunigų 
agitacijai už republikonus ir a- 

! čiu didelei sumai pinigų, išleis
tų rinkimų kovai, republikonai 
per didį vargą gavo viršų. Į- 

I siskverbę per tokią sunkią kovą 
; į valdžią, dabar jie nori atsižy
mėti naujais įstatymais. Tuoj 
majoras Robert Fordyce išdavė 
prisakymą, kad visi saliunai bu
tų nedėldieniais uždaryti (buvo 
ir pirma uždaryti, bet per šoni
nes duris tik tas neidavo, kas 
nenorėdavo). Tai vyskupo su
manymas. Ir dabar aštriai bau
džia smuklininkus už nepildymą 
to prisakymo, čia jau matosi, 
kad kunigija laiko vieną ranką 
su kapitalistiška ja valdžia, ži
noma, męs neužtariam smuklių 
ir nesame priešingi jų uždary
mui nedėldieniais, bet tuomi 
męs parodom faktą, kokią įtek
mę kunigija turi ant kapitalis
tiškos valdžios. Nekurie kuni
gai da prieš rinkimus prisakė 
savo avelėms, kad balsuotų už 
tokį ir tokį kandidatą, nes jfe 
užtaria bažnyčią. Ir daug re- 
publikonams pagelbėjo. Bet kuo
met čia streikavo virš penkis 
mėnesius apie 25,000 darbinin
kų, kurie kovojo už geresnį gy
venimą. tada kunigai neagitavo 
žmonių priešai valdžią, kuri sa
vo žiaurumu perėjo žvėriškumo 
rvbas. Kodėl tada kunigai ty
lėjo. kada kapitalistai prisisam- 
dė visokių žmogžudžių, kurie ne 
tiktai ką skaldė žmonėms gal
vas, bet buvo ir tokių atsitiki
mų. kad mirtinai užmušė. Val
džia gi nedavė žmonėms nė su
sirinkimų laikyt, laužė net Su
vienytų Valstijų konstituciją, 
kuri aiškiai visiems pripažįsta 
”free speach and free assemb- 
ling.” O bet žmonės turėdavo eit 
susirinkimų laikyt net į šalia e- 
santį miestelį Heldoną, kurį val
do socijalistai, ir tik tenai ture-

ROCHESTER, N. Y.
Bergždžias kapucino darbas.
Jau sukako metai, kaip kapu

cinas musų mieste keikė bedie
vius. socijalistus ir jų laikraš
čius. Taigi bus neprošalį paž
velgti atgal ir pažiūrėti, kokios 
tų keiksmų buvo pasekmės. Ir 
štai kas pasirodo. Kapucinas 
prisiekdino žmones, kad neger
tų, neskaitytų socijalistiškų raš
tų ir 1.1. Ar tas įvyko? Vi
sai ne. Parapijonai kaip gėrė, 
taip ir geria, kaaip mušėsi, taip 
ir mušasi. Bažnyčios kelnorėje 
kaip rito bačkutes alaus prieš 
kapucino atsilankymą per ”Fe- 
rus,” taip ir po jo atsilankymui, 
po išsižadėjimo gerti rita per 
"Ferus.”

0 ką jis keikė socijalistus, tai 
tas socijalistams visai nieko ne
užkenkė. nes matoma iš vietinės 
socijalistų kuopos, kad ji 
mažėjo, bet paaugo.

Socijalistų laik aščius 
nės da smarkiau ėmė kol
ėjo darbai. Kaip aš žinau, tai 
tik vienas Agentas užrašė:

"Laisvės" 
"Keleivio” 
"Dilgėlių” 
"Kovos”

nesu-

žmo-
gerai

38
12
3
1

egz. 
egz. 
egz. 
egz.

54 egz. 
laikraščiai

M. J. Masis.

Sykiu
Taigi socijalistų 

gavo apie 60 skaitytojų tik per 
vieną agentą. O kur kiti agen
tai, kurių yra pas mus keliatas 
ir kiti užrašė dar daugiau soci
jalistų laikraščių, kuriuos kapu
cinas liepė deginti? Tai aiškus 
faktas, kad tokių kapucinų mi
sijos savo pasekmėse yra lygios 
zerui. Bereikalo tas žmogutis 
tik vargina save bergždžių dar
bu. Geriau eitų malkų skaldyt 
arba anglių kasti, tai atliktų 
naudingesnį darbą.

Tikras katalikas.

DETROIT, MICH. 
Polemika.

"Keleivio” No. 9 tilpo iš musų 
miesto korespondencija, po ku
ria pasirašo tūlas J. Mažiukas, 
šmeiždamas naujai susitvėru
sios L. S. S. kuopos narius, išva
dindamas juos tautiškais soci- 
jalistais ir kenksmingais darbi
ninkiškam judėjimui.

Nieko negalima butų sakyti 
prieš p. J. Mažiuką, jeigu jisai 
butų parašęs teisybę, bet dabar 
esu priverstas atsiliepti. Jisai 
sako, buk tai naujoji kuopa pa
kenkus 116-tos kp. prakalboms. 
Girdi, kokie ten "tautiški” soci
jalistai, atskilę nuo 116-tos kp.,

jo pilną laisvę ir niekad neateiti- surengė prakalbas ant tos pačios 
ko jokių riaušių. Tai matote, dienos, ir toj pačioj valandoj, 
ką reiškia socijalistų valdšia. kada buvo rengiamos 116-tos kp.

OAK CREEK, COLO. 
Iš streiko lauko.

Kaip visiems jau žinoma, čio
nai męs vis da streikuojam, bet 
streikierių širdįs biskį nudžiu
go, kadangi miliciją jau išvežė. 
Buvo prie milicijos ir vienas lie
tuvys, bet turbut nabagui tenai 
nelabai patiko, kadangi pradėjo 
gert raudoną rašalą ir raudonai 
spiaudvt, tada jį pavarė. Da
bar jis dirba kokioj tai kriau
čių "šapoj” Den veri j e ir grasi
na, jeigu jį kas paduotų į laik
raščius, jog jis buvęs prie mili
cijos, tai nušausiąs, nes išsimo
kinęs gerai šaudyt. Pirma jis 
dirbo Chicagoj prie kriaučių.

Patartina visiems lietuviams 
šalinties nuo milicijos, nes vi
siems jau žinoma, kaip jie elgė
si su streikuojančiais darbinin
kais Trinidade. Colo. Vienus 
priversdavo, kad patįs sau išsi
kastų duobę, kitus kankino skie
puose uždarę pririštus; moteris 
mindžiojo ant gatvių 
Vieną jauną merginą
mirtinai, kuri stovėjo ant šali
gatvio. Taigi geras žmogus ne
gali prie tokių "tvarkadarių” 
prigulėti, o jau prisidėjus sunku 
pabėgti, reikia gert raudoną ra
šalą. Ig. Naruša.

arkliais, 
užmušė

ST. LOUIS, MO.
čionai atvažiavo iš Herriii, 

III. Jonas Klikunas gydyties. 
Priežastis jo ligos paeina nuo 
sužeidimo anglių kasykloj.

Sužeistasis iš kompanijos be
veik nieko negavo, nes dakta
ras pripažino, jog jis tik sutren
ktas tebuvęs. Bet šiandien pa
sirodo, jog J. Klikunas ir labai 
buvo sužeistas, nes iš to sužeidi
mo turi sukietėjusį kraują sme
genyse, kas yra labai pavojinga. 
Jam neatbūtinai reiktų eiti į li- 
gonbutį, bet negali, nes yra be
turtis ir be sveikatos. Juk dar
bininko vienatinis turtas yra 
sveikata.

Ar tai neapverktinas padėji
mas to žmogaus, kuris turėtų 
būti lovoj ir po daktaro priežiū
ra, dabar vaikščioja ir vaitoja, 
jieškodamas kokio non utdar*



bio? Jis kad ir gautų darbą, ne
galėtų dirbti, nes paskutiniu lai
ku nupuolė ant akių.
Aš nuo savęs patarčiau savieni
šiems, kad sušelptų nelaimingą
jį. Jo adresas: J. Klikunas, 
3031 Washington avė., St. Louis, 
Mo.

Jo
L. S.

, što.” Ir su tuo užbaigė savo pra- 
* kalbą.

Vienu žodžiu, prakalbos buvo 
•grynai klerikališkos; apie savo 
biznį tiktai kalbėjo, o apie dar
bininkų reikalus nei pusės žo
džio. Jiems tas nerupi.

K. M—kevičius.
biografiją galima gauti 
S. kuopos, Herrin, III.

R. Gzell.

iš

HAZLETON, PA. 
Negirdėta pūga.

Pas mus nuo 1 kovo prisnigo 
galybę sniego, šturmas buvo 
baisus, sniegą nešė ir kimšo kur 
tik lindo. Visa komunikacija 

turėjo sustot. Traukiniai ir e- 
lektriški karai vieni atėjo labai 
suvėlinti, kiti likosi ant kelio. 
Elektriškas karas stovėjo ant 
kelio su žmonėmis beveik visą 
parą, pakol apsistojo pusnis ir 
atkasė reles. Daug nuostolių 
pridirbo; langų daug išpūtė, e- 
lektros vielas nutraukė ir kelia
tas gyvasčių žuvo. Vienas tė
velis iš Friliato, išsivežė jauną 
merginą rogėse pasivažinėt. Be- 
grįžtant įlindo į pusnyną kad 
negalėjo nė pirmyn, nė atgal iš
važiuoti, o čia pavojus didinas. 
Pasiėmė merginą ant peties ir 
manė tokiu budu išgelbės, nes 
farmos buvo netoli. Bet nepa
taikė į farmą, o skersai kalną, 
girion. Ant rytojaus švintant 
atėjo ant farmos palikęs mergi
ną gulint sniege negyvą, nes 
jam benešant mirė.

Šiomis dienomis likos suareš
tuota čia viena vokietė, žinoma 
kaipo "ragana.” Ją areštavo už 
nelegalšką operaciją; ji praša
lindavo kūdikius merginoms, 
gyvanašlėms ir šiaip moterims.

Tardymas eina pas vietinį 
notarą. Desėtkais moterįs, ku
rioms ji yra dariusi operaciją, 
traukiama iš visų pusių kaipo 
liudytojai. Kol kas jų pavardės 
yra slepiamos dėl šeimyniškos 
ramybės, nes yra tokių, kad vy
rai nieko nežino. Kaip tardy
mas jau parodė, tai kialiata de- 
sėtkų gyvasčių išvaryta iš šio 
pasaulio.

Darbai kasyklose eina viduti
niškai. I. Marcinkevičia.

ELIZABETH. N. J.
"Draugo" redaktoriaus prakalba

3 kovo Elizabeth’e atsibuvo 
prakalbos naujai pastatytoj pa
rapijos mokykloj; kalbėtojais 
buvo: kun. Kemėšis ir vietinis 
klebonas. Kemėšio tikslu ma
tyt buvo suorganizuot visus ka
talikus Į bendrovę, kuri galėtų 
paimti "Draugą” į savo globą, 
nes kitaip "Draugas” galėsiąs ir 
nepagyti iš dabartinės ligos; už
tat jis čia ragino katalikus pirk
ti šėrus ir prenumeruotis "Drau
gą,” nurodydamas, kaip socija
listai elgiasi su savo laikraščiais. 
Tarp kitko kun. Kemėšis pasa
kė: "Socijalistų bendrovė vie
noj Chicagoj susiorganizavo ir 
turi jau 15.000 dolerių išleisti 
naujam laikraščiui, 'Naujienos,’ 
o kodėl gi męs negalim to pada
ryti?” Toliaus: "Jų 13 laikraš
čių ir visi tvirtai stovi, o musų 
tik 3 ir tie baigia mirt.” Vienok 
jo agitacija neturėjo didelio pa
sisekimo, nes vos dvi bobelės už
sisakė "Draugą.” Paskui kun. 
Kemėšis apgailestavo, kad čia 
greit žmonės ištvirkstą. atva
žiuoja iš Lietuvos beveik visi 
katalikais, o Amerikoje pasida- 
ro-bedieviais.

Toliaus aiškino, ką "Draugo” 
bendrovė galėtų nuveikti: apart 
laikraščio leidimo butų galima 
da užvesti ir biznis pardavinė
jimui rąžančių, škaplierių ir 
naudingu knygų. Girdi, "Kelei
vis” socijalistiškas laikraštis ir 
tai pardavinėja, o kodėl męs ne
galėsim. Kalbėjo ir vietinis 
klebonas, šis kaip tik išsižiojo, 
taip ir pasipylė plūdimai: "čia 
prakalbos ne tokios bus, kokios 
buvo praeitą nedėldienį, ištvir
kėliu, socijalistų-bedievių, kurie 
netik nepripažįsta Jėzaus buvu
siu kaipo Dievu, bet ir kaipo 
žmogumi.” Bet toliaus tvirtino, 
jog Elizabeth’e nėra bedievių, 
tik atvažiuoja iš Brooklyro. Bos
tono ir Philadelphijos. Tie tai, draugijos nari Simona Miškini.

-• I — - - -

kurie iš dideli rašto išėję iš km- mėlį pasikalbėti su serganč’n C.

Miškiniu, o likusieji virtuvėje 
šnekučiavos su namų savinin
kais ir kitais ten buvusiais, tuo 
tarpu 4-tas narys, pagarsėjęs 
peštukas, Liudvikas K., grįžda
mas namo taipgi užėjo pas J. 
Čestną, bet pirmiau pasižiurėjo 
per langą; paskui nedavęs jokio 
ženklo įėjo per duris ir niekam 
nieko nesakydamas, tik šypso
damasis, praėjo pro visus ir kaip 
žvėris griebė iš užpakalio Zig
mą Bartašių ir trenkė nuo kė
dės žemėn. Nuo to triukšmo, 
vaikai klikdami išbėgo laukan, 
moteris pradėjo verkti, pats na
mų savininkas J. čestną taipgi 
išsigando ir nežinojo, kas dary
ti. Paskiaus peštukas pradėjo 
j ieškoti J. Sabaliausko, kuris 
buvo pas ligonį, bet šeimininkė 
pasakė, kad Sabaliausko čia vi
sai nėra. Tada peštukas sako: 
"Na, žiūrėk, jei dažinosiu, kad 
jis čia buvo, tai ir tu gausi!” 
(Matomai jau smuklėj buvo su
sikivirčiję.) Paskiaus pasitai
kius progai namų šeimininkė iš
leido Sabaliauską per kitas du
ris ir tas leidos namo. Bet ka
da Antanas Junaitis pasakė, kad 
Sabaliauskas jau išėjo, tai peš
tukas Liudvikas K. pasikvietė į 
pagelbą A. J—tį, Joną V—čių 
ir apsiginklavę visi tris basliais, 
buteliais ir akmenimis leidosi 
paskui vyties. Bet Sabaliaus
kas tuo tarpu jau atbėgo į Sun- 
derlandą prie pačtos, kur reikė
jo laukti karo, ir čia radęs dau
giau savo draugų apsistojo. 
Taigi čia ir įvyko susirėmimas. 
Bet užpuolikai kovą pralaimėjo. 
Peštukų vadovas, L. K—liūs, 
gerai gavo į kailį tuo pačiu pa
galiu, ką buvo atsinešęs savo 
priešui mušti. Ir gavo netik pa
galiu, bet ir drabužiai dvejuose 
daiktuose perplauti ir biskį da 
sprandan įplauta. Vienok la
biausia nukentėjo A. J—tis, nes 
kokiuo tai aštriu daiktu, gal pei
liu, jam padaryta 4-rios nema
žos žaizdos: į ranką, petį ir dvi 
galvoje; iš paskutinių vieną net 
daktaras turėjo susiūti.. Trety
sis, J. V—čius, mažai gavęs pa
bėgo.

Dalykas atsidūrė į teismą, ku
ris atsibuvo 13 d. kovo, šių me
tų. Pirmiausia A. J—tis aps
kundė Igną Budrą už sužeidimą. 
Paskui J. Budra apskundė L. 
K—lių, A. J—tį ir J. V—čių už 
užpuolimą ant kelio. Teismas 
atsibuvo visų 4-rių sykiu; bet 
atrado tiktai pastaruosius tris 
kaltais užpuolime ir nuteisė vi
sus tris užsimokėti po $20.00 o 
A. J—tis užmokėjo ir advokatui 
$10.00 ir daktarui už sulopvmą 
pakaušio $1.00. Viso $31.00. J. 
Budra tik advokatui užsimokė- j 
jo $10.00.

Taigi matot, draugai. kiek 
musų D-tė atnešė naudos sve
timtaučiams vieną tiktai dieną, 
kada męs apvaikščiojam švento 
Kazimiero dieną su mišiomis. 
Išmokėjom bausmių apie $80.00 
kruvinai uždirbtais savo cen
tais ir svetimtaučiai da nusijuo
kė iš musų, nes męs ne keliais 
vaikščiojam, kaip žmonės, bet 
vaikomės po laukus . kaip... (Čia 
išleidom skaudų žodį, nes tiems 
vyrukams ir be to jau kailį turė
jo skaudėti. Red.)

Lenkai čia irgi piktinasi lie
tuviais, nes anglai mat lietuvių 
nuo lenkų neatskiria; kaip tik 
koks triukšmas pas lietuvius pa
sidaro, jie tuojaus sako, kad 
"polanderiai" jau mušasi. Ar 
negeriau butų, kad męs su tais 
centais, ką praleidžiam smuklė
se, prisidėtume prie imigrantų 
šelpimo draugijos, arba kitokių 
labdaringų darbų? Dabar gi jei 
prasitaria kas susirinkimuose, 
kad prisidėti prie kokio labda
ringo darbo, tai jus keliate triu
kšmą. Lakštingalo brolis.

t

JOHNSTON CITY, ILL.
Nelaimės kasyklose.

Kitokių darbų čia beveik nėra, 
kaip tik angliakasyklose.

20 d. vasario kasykloje "Lake 
Creek” atsitiko smarki eksplio- 
zija laike anglies šaudymo, ir 
žuvo du šaudytojai, abudu ang
lai. Praeituose metuose atsiti
ko daug nelaimių ir lietuvių tar
pe. P. Pavasariui trūkis ant 

’gelžkelio nupiovė koją, o P. Bal
tuškai ir J. Sutkaičiui pakirti
mo mašina nupiovė kasyklose 
po vieną koją. Kitam lietuviui, 
K. B., akmuo krisdamas nuo vir
šaus smarkiai sužeidė ir vienos 
rankos nukirto du pirštu. A. 
Morkevičius kasyklose neteko 
vienos rankos pusės didžiojo 
piršto. Ir daugiau da iš lietuvių 
yra sužeistų.

Lietuvių čia yra 70 šeimynų. 
Apšvietimas stovi ne ant že
miausio laipsnio, gyvuoja dvi 
pašelpinės draugystės ir turi 
savas tautiškas kapines. Tik 
pas mus įėjo į madą negeisti
nas paprotys: kaip tik žmogus 
spėja numirt, visviena kokių jis 
pažiūrų nebūtų, tuojaus veža į 
Dievo agento maldinyčią. Kar
tais ir visai laisvą žmogų velka 
tenai, kaip tai buvo su J. M. ir 
A. P. šitame dayke negerai da
ro kunigas jiems patarnauda
mas, bet biauriai labai daro tie, 
ką užsiima laidotuvėmis. Toks 
laidojimas laisvo žmogaus, ku
ris gyvendamas buvo jau atsi
kratęs supelijusių senovės tra
dicijų, yra išniekinimu velionio 
idėjų ir persitikrinimų.

čia sutverta dramatiška drau
gija ir pradėta mokinties ”Le- 
gališki žmogžudžiai,” bet turbut 
reikės pertraukti šitą dramą, 
nes negalima gauti tinkamų y- 
patų, o pasirinkti kitą, kur rei
kės mažiaus žmonių.

21 vasario L. S. S. 63-čia kp. 
turėjo balių. Pelno liko apie 
30 dol. Butų likę daugiau, bet 
buvo keliatas svetimtaučių, iš
kilo peštynės tarpe italų ir ame
rikonų, tai nenorint betvarkės 
reikėjo vakaras anksti uždaryti.

Turime taipgi ir knygyną, už
laikomą Knygyno Draugijos, bet 
narių draugija turi nedaug. Var
gas. kad musų tautiečiai nesu
pranta knygyno vertės.

J. M. Gelgaudas.

i

SO. DEERFIELD, MASS. 
Lietuviškos muštynės.

Šita apielinkė apgyventa far- 
meriais, yra ir lietuvių. Jau nuo 
1908 metų čia gyvuoja lietuvių 
šv. Kazimiero pašelpinė draugi
ja ir turi apie 50 narių. Tiktai 
gaila, kad nėra ką rašyti apie jų 
gerus darbus, ot apie blogus, tai 
prirašytum čielą litaniją. Kaip 
kas metai, taip ir šįmet minė
toji draugija, šv. Kazimiero die
noje, užpirko mišias, už kurias 
yra mokama po $10.00 ir kiek
vienas narys po bausme turi pri
būti ant mišių. Taigi vieni bi
jodami Dievo, kiti draugijos 
bausmės, be maž ko visi susi
rinkome 4 kovo į airių bažnytė
lę ant mišių, kur dievobaimingi 
musų katalikai karštai meldėsi. 
Išėjus po pamaldų iš bažnyčios, 
nekurie nariai pasiliko mieste- 

I liję atlikti savo reikalus, bet ne
pamiršo ir stiklini dievaitį ap
lankyti. Na, ir pradėjo kūmai. 
su kūmais linksminties ir mylėti! 
viens kitą rojaus skystimėliu, o; 
kada atėjo vakaras ir reikėjo 
skirtis, tai pradėjo kumštimis 
atsisveikinti. Turėjo darbo ir 
policija; Juozą Andrulevičių no 
rėjo areštuoti, bet šis spėjo į- 
sprukti krautuvėn, iš kur pas
kui pabėgo per užpakalines du
ris ir leidosi per laukus namo. 
Kiti trįs. Jonas Sabaliauskas, 
Zigmantas Bartašius ir Juozas 
Radzvila, eidami namo pakeliui ' 
užėjo pas Joną čestną atlankyti nvčia ? Išvedė, kad apšviestunai 
sergantį po sunkios operacijos

Iš karto, rodos, kad yra taip, bet 
giliau pamąsčius išeina kas ki-1 
ta.

Francija — vyriausia bažny
čios duktė, kaip ją seniau vadin
davo, o vienok nusikratė kuni
giją ir konfiskuodama bažnyčios 
turtus, patarė daugiau jų sau 
nesikrauti, jei laimina kitų skur
dą. Ar ir čia popų kaltė, ponas 
Kemeši? Ne, franeuzai patįs 
pamatė dvasiškijos veidmainin- 
gumą ir atsisakė būti nuolankio- 
kiomis avelėmis.

Italija motina bažnyčios, bū
dama globoje popiežiaus nega
lėjo būt auklėjama prieš kuni
giją. Bet štai staiga ir ji su
junda ir veržiasi iš po "šventos 
globos.”

Taigi nieko stebėtino, jei Lie
tuva — jauniausioji duktė baž
nyčios, pradeda sekt jų pėdomis.

Toliaus Kemėšis nurodė, kad 
laisvųjų laikraščių yra daug ir 
jiems gerai einas, o katalikiškų 
skaitoma neva 3, ir tai vienas 
taip silpnas, jog jam gręsia mir
tis; kitas — biznio agentas ir 
taip nesumaniai vedamas, kad 
dažnai užgauna švenčiausius ti
kybinius jausmus ir tik vienin
telis ”D-gas” nešąs "žmonijai 
laimę.” Bet deja, jis kas met 
duoda keliolika šimtų nuostolių. 
Iki šiol nuostolius padengdavo 
kunigai, bet tas kaip ir nesma
gu, nes užmetama. kad per 
"Draugą” tik kunigų biznis va
romas. Taigi sumanyta įsteig
ti bendrovę su svietiškiais 
"Draugą” leisti ir siūlė pirktis 
šėrus. Bet mūsiškių nieks to
kios ”garbės” nepanorėjo.

Tarp kitko pastebėjo, kad 
laisvamanių laikraštiją palaiko 
tie patįs katalikai. Labai aiš
ku "Draugo” redaktoriau. Męs, 
Kristaus mokslo pasekėjai, ne- 
užsisakom kunigų laikraščio dėl 
to, kad tie patįs kunigai mums 
pataria nesiskųsti ant vargo, da
gi geisti jo, nes "lengviau dangų 
pasieksi,” taigi norim, kad ir 
musų laikraščio redaktoriui bu
tų lengvesnis kelias į dangų. 
Kam tad skųsties ant skurdo? 
Gal atsakysit, jog ir laisvama
niai nespiauna ant skanaus ką
snelio. Tai tiesa. Bet męs ne
esame girdėję nuo laisvamanių, 
kad žmonės turi skursti. Ne, jie 
sako: Stengkitės padaryti gyve
nimą smagesniu, linksmesniu, 
nes męs tam gimę, kad naudo- 
ties. šio pasaulio gėrybėmis. Tad 
nieko stebėtino, kad, daleiskim, 
"Keleivio” ar panašaus laikraš
čio redaktorius nesutinka mai- 
tinties tik juoda duona su silkės 
vuodega. nes ir mums to nepa
taria. Už tai męs ir linkstam 
prie jų.

Kun. Kemėšis da pasakė, kad 
S. L. R. K. A. nariai gaudavo 
"Draugą” tik už 50 centų me
tams, bet pačiai redakcijai tas 
atsieidavo 80 centų. Kokie ge
raširdžiai tie kunigai! Kiekvie
nam nariui aukavo po 30 centų. 
Bet toliau priduria: "Ilgiau taip 
būti negali, reikia pakelti mo
kestis ar kas kita.” O! dabar 
tai suprantama: pirma įteikė 
tik virvutę, dabar manoma jau 
apynasriu pamauti; o toliau, su 
Dievo pagelba, gal pasiseks ir 
pažaboti... Juk tai vis ant "Die
vo garbės.” Ex-kuniginis.

gražiai išrodo. Užkviečiu pagal 
knygyno narių nutarimą.

J. Jankauskas.

ir deklamacijomis. Kalbėjo ko- 
! kio tai "Galvočiaus" redakto
rius, A. Montvidas ir sakė, buk 
esąs medicinos studentas iš Chi
cago. Kalbėjo prastai. Tikrai, 
net mums socijalistams buvo gė
da klausyti. Pabaigoj kad išgy
rė savo laikraštį, buk tai "ge
riausias” ir "moksliškiausias” 
laikraštis lietuvių kultūrai ir 
ragino, kad nė vienas iš publi
kos neužsirašė jo "Galvočių” vjiuo uuvv uviao, mena- v c

neidavo niekur naktimis.: neišeitų. As patarčiau 75 L. S.
j S. kuopos draugams, kad tokių 
i agentukų vardan socijalistų ant 
estrados nestatytų, kuris tik 
platina niekam nevertą savo bi- 
zn. Mums, susipratusiems soci
jalistams, reikėtų platinti "Ke
leivį,” ”Kovą,” ‘ "Laisvę” ir 
"Naujienas,” o ne tokį "Galvo
čių,” kuris neturi nė mažiausios 
vertės. V. Mizeris.

SEATTLE, WASH. 
Nušovė bedarbį.

I
Iš priežasties bedarbės čia 

po nušautas Edvvard Swapp, 
metų vyras, porą metų kaip ve
dęs ir turėjo mažą vaikutį; mai
tino savo šeimyną iš savo rankų 
darbo; vyras buvo doras, nieka
dos i______ _______ _______„.
Net buvęs jo darbdavys pasakė, 
kad ”Swapp was a good, honest 
and ambitious worker.” Jis gy
veno mažam—dviejų kambarių 
namelije, už ką reikėjo mokėt 
$5 į mėnesį rendos. Darbo žmo
gus neteko lapkričio mėnesi j e ir 
nuo to laiko negalėjo jį gauti. 
Taigi 14 vasario, matydamas, 
kad badas jau namuos, niekam 
nieko nesakydamas įsidėjo re
volverį kišeniun, pabučiavo pa
čią, kūdikį ir išėjo vakare sute
mus. Nuėjo prie artimiausios 
valgomų daiktų krautuvės ir į- 
ėjęs vidun turbut manė po prie
varta ką nors pasiimt. Krautu
vės savininkas pamatė, kad vei
das to žmogaus uždengtas, tuo
jaus pagriebė šautuvą ir dėjo 
krūtinėn. Nelaimingas nubėgo 
dar porą šimtų žingsnių ir kri
to negyvas. Pati vaikščiojo ai
manuodama porą dieną, kad vy
ras nepareina; potam rado lavo
ną su peršauta krutinę ir apsi
liejo ašaromis. Kur dabar pa
sidėt nelaimingai moterei su kū
dikiu? Ir kurgi tas visogalis 
Dievas, kodėl gi jisai nesurėdo 
svietą geriau? Turbut jo galy
bė nieko negiliuoja...

Badaujančių varguolių čia la
bai daug ir jų padėjimas apver
ktinas: nė maisto, nė namų, nė 
drapanos. Anądien poliemonai 
areštavo septynis bedarbius, kur 
išvežamos šiukšlės už tai, kad 
jie surinkę lentgalių pasidarė te
nai būdą, prisinešė skarmalų 
nuo šiukšlyno kad apsidengus 
nuo šalčio ir maitinosi išmeto- 
mis, ir taip pragyveno apie du 
mėnesiu, kol policija apie juos 
sužinojo. Parvarė juos į miestą 
ir nuteisė po dešimts dienų ak
menų skaldyt. Kaip matos, mu
sų ponai nekvaili; sako, ”kol ba
du nustips, tegul da nors akme
nų priskaldo.” 
rika.

kinta. Sakau labai ačiū L. D. 
D-jai už jos pasidarbavimą. Bu
tų malonu ir daugiau tokių pra
kalbų išgirsti. A. Jocis.

ta-
•»

Tai tau ir Ame- 
J. Griggs.

DETROIT, MICH. 
Polemika.

"Keleivio" N 9 J. Mažiukas 
savo korsepondencijoj nevisai 
teisingai apie mane nurašė. Pir
miausia mano vardas turi būt 
ne J. bet P. Toliau ^;s sako: 
"neturi gyvenimui vietos.” Ne
tiesa. Gyvenimo vietą turėjau 
ir turiu, tiktai minėjau, kad val
gyt neturiu ką. Toliau: "Sako, 
jeigu negelbėsit manęs, tai eisiu 
vogti arba nusižudysiu.” Netie
sa. Aš minėjau tik kaip esti a- 
belnai: žmogui netekusiam dar
bo tankiai prisieina vogti arba 
būti žmogžudžiu. Tas vienok 
nereiškia, kad ir aš taip dary
čiau. Patarčiau J. Mažiukui ne- 
filozofuoti rašant koresponden
cijas. P. Krakaitis.

BRIDGEPORT, CONN. 
Kunigu vargai.

27 vasario pas mus vėsėjo 
kun. Kemešs. Jis stengėsi iš
aiškinti savon pusėn nemalonų 
kunigijai klausimą: kodėl ap- 
šviestesnieji lietuviai kovoja 
prieš kunigiją, o kartais ir baž-

Jcrai "ištvirkėliai, paleistuviai, i Kada J. Sabaliauskas įėjo j rui- moksliai popai

užsikrėtė bedievybe besimoki
nant Rusijos mokyklose, kur be- 

1 nejskiepvdavo 
jaunosna širdysna dievotumo.

PITTSTONIEČIAMS ŽINO
TINA.

Buvusis Lietuvių Knygynas 
po No. 72 Main str. persikėlė į 
kitą vietą ant tos pat gatvės po 
No. 59.

Persikėlimo priežastis tame, 
kad pirmiau neparanki vieta 
buvo knygynui. Ypač žiemos 
Jaiku, jeigu kas ir užeina į kny
gyną, tai skaityt vistiek mažai 
gali, nes turi nuo šalčio drebėt. 
Tai viena. Antra, senoji vieta 
knygyno nepatiko labai vieti
niui klebonui Kasakaičiui. Kiek 
jis žmogus sveikatos padėjo per 
savo pamokslus knygyną bekei-, 
kdamas, tai sunku apsakyti.

Bet tiek to; tikimės, kad su' 
persikėlimu knygyno į kitą vie
tą viskas užsibaigs. Taipgi pri
mename Pittstono lietuviams, 
kad kiekvienas laikytų sau už 
priedermę į knygyną atsilankyt. 
Skaitymas dovanai.

Taipgi užkviečiam ir kleboną, 
kad bent pažiūrėt ateitų, kaip 
dabar knygynas naujoj vietoj

šei-

VIRGINIA, MINN.
Tamsuolių darbai.

Lietuvių pas mus yra 9 
mynos ir apie 50 pavienių, o lai
kraščių iš viso tepareina tik 5, 

1 ir tuos tik 3 žmonės skaito. Ki
ti bijosi, sako. "Kas gazietas 

’ skaito, tas bedievis.”Bet užtai 
tie dievuočiai nesibijo gerai pa
sigerti ir susimušti, štai aną
dien penki tokie "dievobaimingi 
katalikai” susirinko lietuvišKo 
žydelio karčemoj ir pradėjo ger
ti , o pasigėrę susipešė ir vienas 
išsitraukęs peilį norėjo jau pra
dėt skerdynę, bet tuo tarpu į- 
puolė karčemon policija ir išši- 

: nešė visus penkis į automobilių, 
kuriame nuvežė nuovadan ir už
rakino už geležinių grotų. Ant 

i rytojaus tie vyrai užsimokėjo 
po $28 baudos, o tas ką turėjo 
peilį užmokėjo da $25 advoka
tui ir $15 perkalbėtojui. Tai mat 
kaip linksma išsigėrus. O "be
dievišką” laikraštį skaitydamas 
to negautum. Šniukštas.

ROCKFORD, ILL.
Kovo 5 d. L. S. S. 75 kuopa 

turėjo prakalbas su monologais

BINGHAMTON, N. Y. 
Polemika.

"Keleivio” N2 L. šimoliunas 
aprašo pasekmingus darbus 
Binghamtono Liaudies Namui 
ir daro savo pastabą: "Visi dir
ba su pasišventimu, išskyrus du 
bendrovės nariu, kurie dirba tik 
už atlyginimą ir dėl gešefto.”

Tad susirinkime 1 vasario L. 
Šimoliunas buvo užklaustas, kad 
tuodu gešeftninku išduotų, nes 
tas namas yra statomas visuo
menės naudai, o ne dėl pavienių 
ypatų gešefto. L. šimoliunas 
nieko darodyt negalėjo. Tečiaus 
jis rašo antrą neteisingą kores
pondenciją "Keleivio” N 8, buk 
tai patvirtindamas teisybę ir su 
pasididžiavimu priduria: "Nors 
daugelis narių pripažino, kad 
korespondencijoj pasakyta tei
sybė,” bet ant nelaimės pirm- 
sėdžio mat sėbrauta su tais ge
šefto varytojais ir L. šimoliu
nas turėjo nusiraminti. Kovo 
1 d. Bendrovės laikytame susi
rinkime šimoliuno kompanija 
norėjo pakelti betvarkę, bet prie 
to nedaleista. Nutarta užbaigti 
šį dalyką nurodant visuomenei, 
kad L. šimoliunas myli netei
singai Jpainformuoti visuome
nę.

Binghamton’o Liaudies Na
mo Bendrovės pirmsėdis,

J. D. Charno,
Nutar. sekr., J. M. Buchinskas 
Turt. sekr., A. Brazdžionis, 
Iždininkas, J. J. Klekunas.

"Kelei-
ir "Laisvę;” tuose laikraš-

MONTREAL, CANADA.
Lietuvių čia randasi apstus 

būrelis, bet ir čia jie pasidalinę 
į laisvamanius ir katalikus. Taip 
pat ir draugijos: "šventieji” tu
ri savo, laisvamaniai — vėl sa
vo. Bet laisvamaniai katalikų 
neboikotuoja; kada "šventoji” 
draugija parengia kokį balių, tai 
eina ir laisvamaniai. O kada lai
svamaniai parengia balių, tai 
kataliko beveik nė vieno nema
tysi. Todėl, aš sakyčiau, ir lai
svamaniams reikėtų prisilaiky- 

, ti nuo katalikų rengiamųjų ba
lių.

Vasario 21 d. buvo Susivieni
jimo lietuvių Montreale pašelpi
nės draugijos balius su persta
tymu "Bombos,” kurią sulošta 
neblogiausia ir publikai patiko. 
Beto da buvo dainos ir monolo
gas — išėjo gerai. Reikia tik 
papeikti publiką, kad laike pers
tatymo rėkavo ir rūkė cigcretus, 
lyg butų necivilizuoti žmones. 
Mat nebuvo kam tvarkos prižiū
rėt, o lietuviai patįs nemoka 
žmoniškai apsieit; jiems rodos, 
kad taip dailu. Senis Ickus.

DŽIAN TAREILA VIETOJ 
DŽIAN BAMBOS LAIKO 

"SPYČIŲ.”
Vasario 15 d. 11-ta S. L. A. 

kuopa parengė VVaterburije, Ct., 
prakalbas su dainomis. Kalbė
jo "saliunkyperis” Džian Tarei- 
la. Jo "spyčiaus” turinys maž 
daug toks:

Męs turim Amerike tris orga
nizacijas: S. L. A. — tai didžiau
sia ir geriauia organizacija ir 
t. t. Antra organizacija yra S. 
L. R. K. A.; joje priguli ir ita- 
lijonai. Trečia organizacija — 
tai Socijalistų Sąjunga. Šita 
organizacija nieko savo nariams 
neduoda, tik "Kovą” už kvoderį; 
toji "Kova" niekam daugiau ne
tinka, kaip tik langą užkišt. Pa
matysit kur langas "Kova" už
lipintas, tai žinokit, kad tenai 
jau socijalistai gyvena. Bosto
no socijalistai išleidžia 
vį"
čiuose nieko gero nėra, tik Bam
bos spyčiai ir Ridzikai, o musų 
cicilikai prisiskaitę tų Džian 
Bambų ir Ridzikų, pamato pas 
saliunininką dvi bačkas alaus, 
tuoj nori pasidalyt ir t.t. Kitf 
socijalistai susispietę Baltimo- 
rėj užsidėjo laikraštį "Pirmyn.” 
Nesenai vienas "labai mokytas” 
socijalistas P. Grigaitis atvažia
vo į Ameriką, o ką jis tokio nu
veikė, kuom atsižymėjo? Ar jis 
kokį tiltą pabudavojo, ar ką ? Il
gi nuvažiavo prie "Pirmyn!”

Socijalistai vis rėkia, kad ki
ti pralobsta o su jais nepasidah- 
na; pav., du draugai nueina žu
vaut; vienas užsitaiso meškerę 
ir žuvauja, o kitas ant kranto 
kur pavėsije atsigulęs guli. Na, 
kada pamato, kad jo draugas 
prisižuvavo, tada rėkia: žiūrė
kit, jis išnaudotojas, jis tiek 
daug žuvų turi ir su manim ne- 
pasidalina. Socijalistai dejuo
ja, kad bedarbės ateina. Geram 
darbininkui niekad bedarbės nė
ra. Jeigu nori, kad visada dar
bą turėtum, tai teisingai fabri
ke dirbk, netinginiauk, buk pa
klusnus bosui, tada niekad be
darbės nesulauksi.

Gali socijalistai rėkaut, kaip 
jiems patinka, bet męs neduosim- 
savo tautą niekint!! Męs; pir-- 
miau Vilniuje užgiedosim sa'M’ 
tautišką himną, negu socijalis
tai Marselietę!.
Tai tokį "spyčių” išrėžė mister 

Džian Tareila. žinoma, nuo sa- 
liunininko nieko geresnio nega
lima buvo ir tikėtis. Bet ne- 
prošalį pastebėti, kaip tas "žu
vininkas” meškerioja. Kelioli
ka metų atgal Waterbyry’je šv. 
Kazimiero krautuvėje bežuvau- 
damas visiškai ją nužuvavo. A- 
pie tą "žuvavimą” žmonės paš- 
nabždoms daug visko kalbėjo ir 
viešai (rodos "Vien. Liet.”) bu
vo jau iškilęs skandalas apie ko
kias ten dešras, kurios buk užsi
kabinusios ant meškerės, tečiau 
ir tas buvo greitai užgniaužta. 

Turbut dėl to, kad "žuvis" ge
riau kibtų, mister Džian Tareila 
net ir parapijų tvėrimu pasta
rais metais užsiėmė, nes pats 
juk stačiai iš tikėjimo ir tikin
čiųjų šidina.

Gerai patarlė sako: Kokios 
kiaulės, tokios dešros; koks kal
bėtojas, tokia prakalba.

Patrijotas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerbiamoji "Keleivio” Redakci
ja:—

"Keleivio” No. 8 tilpo netei
singa korespondencija iš Johns- 
ton City, III. Jurgio Sūnūs rašo 
buk Lietuvių Knygynas yra pa
verstas į kazirninkų lizdą. Tai 
netiesa. Męs turime kortas, Ol- 
ševskio "Orakulą,” ir da keliatą 
panašių knygučių, tiktai užlai
kome tuos dalykus dėl gražaus 
pasibo vijimo atsilankantiems, 
bet ne dėl kazirninkų.

Toliaus korespondentas užsi- 
______ ___________ _________ puola ant draugysčių viršininkų, 
bijoti socijalizmo, nes socijaliz-' buk šie d”buojasi prie "Eini- 
mas galės žmonėm pegerinti bu- Į kio,” ir alkoholio naikinimo, 
vį ir panaikinti skurdą iš žmoni-. Kaslink alkoholio, tai tikrų blai- 
jos tarpo. Pabaigus kalbėti bu-; vininkų nėra, o kaslink ”eini- 
vo užklausta pora klausimų ir. kio, tai yra melagystė, 
gana faktiškai ir plačiai išaiš- J- M. Gelgaudas.

HUJDSON, MASS.
Čionaitinė Lietuvos Dukterų 

D-ja nors jaunutė bet darbuo
jasi. štai 15 kovo buvo jos pa
rengtos prakalbos. Pirma kal
bėjo vietinis p. Baranauskas, 
nurodyaamas, kodėl moterims 
reikalinga draugystė. Antras 
kalbėjo p. Michelsanas apie 
draugystės reikalingumą. Po 
jo kalbai deklamavo poni J. La
zauskienė ir panelė A. Ukniutė. 
Po deklamacijų kalbėjo antru 
syk p. Michelsonas. Aiškino so- 
cijalizmo mokslą ir plačiai nu
rodinėjo žmonėms, kad nereikia



4 __________

PasikalbėjimasMaikio su tėvu
K E L E I V I S

Kaip aš. tėve. supran-
— — ----- norėjo

gerą prie kliubo prisirašyti su sa
vo biznio tikslais, o netautos 
palaikymui, nes ir tu pats 
juk sakai, kad tautą palaiko 
tik tie, ką turi daug vaikų. 
O kunigas juk nevedęs, kaip 
jis gali tautą palaikyt.

— Nevedęs, tai nevedęs, 
bet jis turi gaspadinę.

— Tai kas iš to?
— Žinoma, niekas, 

kito mitingo ėmė ir 
kunigą, 
rė: nereikia kunigo ir gana. 

Į Bedievybė, vaike, ir Kana- i 
: doj baisiai platinasi. Tik tu 
pamislyk: išmest kunigą iš 
kliubo! Nedėlioj aš net ap
siverkiau. kaip kunigas per 
pamokslą ėmė skųstis. Gir
di: jeigu jums manęs nerei
kia, tai eikit šen, užmuškit 
mane, papiaukit arba nušau- 
kit. o aš vis skelbsiu teisybę!

— Na. o ką tu daugiau 
Kanadoj matei?

— Alaus, vaike. Kanadoj 
^už 5 centus duoda toki sku- 
neri. kad vos gali išgert, o 

I policmonai tokie mažiukai, 
kad ir pasigert nebaisu.

— Bet aš norėjau tavęs 
klausti, kaip lietuviai tenai 
gyvena ? Ar ištyrei gi. katrie 
iš jų daugiau tautą platina?

— Kiek patyriau, tai kata
likai. Socijalistai daugiau
sia vaikų vis neturi, o jeigu 
ir turi, tai vieną arba du. i 
Bet kada užeini pas katali- 

į ką. tai kaip kralikų...

— Bon žur. vaike’ r
— O kur tu, tėve, išmokai tu. tai tas kunigas 

francuzižkai pasakyt t 
dieną ?

— Kanadoj .vaike.
— O kada tu tenai buvai?
— Šiomis dienomis.
— O ko?
— Vaike, dabar aš pradė

jau tyrinėt lietuvių gyveni
mą. Matai, kaip šiandien 
laikraščiai garbina daktarą 
Basanavičių, o ką jis nuvei
kė? Dzūkų pasakas surin
ko. Jeigu jau Basanavičius 
užsipelnė sau garbę, tai tavo 
tėvui, vaike, žmonės ir pa
minklą pastatys.

— Labai aš norėčiau, kad 
tavo žodžiai, tėve, išsipildy
tų; bet kiek aš žinau, tai to
kiems veikėjams niekas pa
minklų nestato.

— Vaike, aš pasiryžau at
likti ant tautiškos dirvos to
kį džiabą, koks da nė "Vie
nybės Lietuvninkų" redak
toriams niekad neatėjo gal
von.

— Koks gi tai darbas?
— Aš, vaike, pasiryžau su- 

skaityt, kiek katalikai turi 
vaikų ir kiek socijalistai.

— O kam tas reikalinga ?
— Ogi kad prirodyt, kat

rie daugiau musų tautą pla
tina.

— Ir dėl to tu važiavai Ka- 
nadon ?

— Jes, Maike!
— O kas gi tau už kelią 

užmokėjo?
— Už dyką nuvažiavau.
— Kokiuo budu?

. Ant 
išmetė 

Bedieviai užsispy-

męs. tai musų vaikai pasta- 
visados tys jam gražiausi paminklą, 

kova, kaip pastatė dėl Bruno prieš 
O kunigų biau- 

rųs darbai bus atminami su 
pasibjaurėjimu.

Pažiurėjus į praeitį, kur 
kunigai su savo sėbrais at
liko tiek pasibaisėtinų dar
bų. visur surasim ir jų pačių 
išsitėisinimą, kad jie elgėsi 
teisingai, kad jie yra nekal
tais; kaltu visuomet yra nu
skriaustas vargšas darbinin
kas. Su darbininkais, kaip 
su gyvuliais, viskas valia da
ryti. o tie nuskriaustieji net 
ir žodžiu pasiskųsti negali. 
"Kentėk, nes kentėjime ta
vo išganymas," jiems sako. 
Tokiu budu, apeidami tiesą 
melu, musų dvasininkai su 
turčiais ir valdonais eina ne 
tik prieš savo skelbiamą 

! "dorą." bet ir prieš patį sa
vo Dievą. Tai kame gi yra 
teisybė?

Teisybė yra slepiama nuo 
darbininkų; ji yra uždaryta 
tvirtovėse ir sukaustyta 
drūčiausiais retežiais, kaip 
kokia kaltininkė. Ji nekuo
met nemato laisvės dėl to, 
kad jos priešas melas turi 
užkarevęs pasaulį. Ir kas 
tik bando paleisti teisybę, 
tas visuomet būna baisiai 
persekiojamas kunigijos, jos 
sėbrų ir net musų pačių bro
lių tamsunų — kunigų pase
kėjų. Vienok yra žmonės, 
tai socijalistai, kurie myli 
teisybę ir ateis jai į pagelba. 
Susipras darbininkai ir pa- 
liuosuos ją. K. B—tė.

— Su kiaulėm, vaike.
— Kaip tai su kiaulėm?
— Ėjo treinas i Kanadą 

su kiaulėm, aš Įlindau tenai 
ir nuvažiavau. Nereikėjo 
nė tikėto, nė pasporto.

— Ir tau ne sarmata ?
— Kas čia. vaike, per sar

mata : ar aš ką pavogiau, ar 
ką?... Ir kelionė buvo gera, 
tik viena degloji bestija no
rėjo nosį nukąst, kada užmi
gau.

— Na. o ką tu Kanadoj 
matei ?

— Nuvažiavęs i Montreal 
miestą visųpirmiausia nu- 
vėjau, vaike, Į D. L. K. Vy
tauto tautišką kliubą. nes 
man pasakė, kad tenai gali
ma gaut išsigert.

— Tai nuvažiavęs su tau
tiškais reikalais tuojaus ir 
nusigėrei, tėve.

— Ne. vaike. negalėjau 
gert, ba kaip tik norėjau eit 
prie bufeto, pamačiau, kad 
tenai klebonas stovi.

— O ką jis tenai veikė?
— Mat buvo kliubo mitin

gas, tai ir klebonas atėjo, ba 
ir jis norėjo prisirašyti, kad 
musų tautą palaikyt.

— Ar jį priėmė?
— Kur gi tau nepriims to

kio mokyto žmogaus! žino
ma, bedieviai nenorėjo, sako, 
mums nereikia kunigo! Jis 
nori, sako, prisirašyt, kad 
paskui mus už nosies ve
džiok

Kame yra teisybe?
Kiekvienas žmogus, ar jis 

butų turčius, valdonas, ku
nigas ar koks vargšas, sako : 
"Aš esu teisingas, myliu tei
sybę ir šventai ją ginu." Tai
gi. rodos, teisybė turėtų bū
ti švenčiausiu kiekvieno 
žmogaus idealu ir gyvuoti 
vienodai pas visus. Bet pri
sižiūrėję į tikrąjį dalykų 
stovį męs tuojaus pamatysi
me. kad ne pas visus teisy
bė vienaip suprantama. Ką 
vieni skaito švenčiausia tei
sybe, kitiems tas išrodo di- 

j džiausią nesąmone, melagy- 
' ste. Pavyzdžiui, paimkime 
i katalikų tikėjimą. Kunigai 
sako, kad mums reikia tikė
ti Į nemirštančią žmogaus 
sielą, kuri po mirčiai keliau
ja į kokį ten užgrabinį gyve
nimą, kad yra velnias ir ki
tokios prietarų sutvertos 
baidyklės. Mokyti gi žmo
nės, ypač socijalistai, su ta 
kunigijos pasaka nesutinka: 
jie sako, kad visai tokių dai
ktų nėra, kad tas yra tik iš- 
mislas, nesąmonė.

Yra dar žmonės ir tokie, 
kaip štai taip vadinamieji 
musų tautiečiai, kurie apie 
tuos daiktus pusiau abejoja, 

: pusiau tiki; taip sakant, sto
vi tarpe teisybės ir melo. Ir 
tarp tų trijų žmonių srio- 
vių — fanatikų-klerikalų,

patrijotų-tautiečių ir laisva- 
manių-socijalistų — 
verda nesutikimas,
Pirmosios dvi sriovės kovoja Vatikaną, 
melu, veidmainysste, skun
dais. persekiojimais, kerštu, 
piktais žodžiais, kumštimis, 
o kartais net ir kruvinais 
darbais; antroji — socijaiis- 
tai — teisybės žodžiu. Ku
riems galima tikėti, tai ga
li pasakyti tik pati žmogaus 
išmintis. Kunigai sako, kad 
jie skelbia teisybę. Bet pa
imkime jų skelbiamą "mok
slą” ir pamąstykim.ar sutin
ka jis su sveiku protu. Juk 
niekas iš žmonių nebuvo nu
ėjęs į kokį ten užgrabinį gy
venimą ir iš tenai neatėjo. 
Niekas nematė velnio bei 
dievo, bet kunigai vis dar 
skelbia, kad tikrai tokie dai
ktai yra. Ar tai neaiškus 
melas?

Jeigu tokie prietarai ne
neštų žmonijai tiek blėdies 
ir nors jų pačių butų užlai
komi. nesakytume nieko. 
Bet męs negalim tylėti kada 
jie. palaikydami tuos prieta
rus ir baidykles, sau daro 
rojų ant žemės, o darbinin
kams — pragarą. Socijalis
tai gi pamylėję tikrą teisy
bę ir mokslą, naikina žo
džiais tuos prietarus ir tai
so tikrąjį kelią kiekvienam 
žmogui į geresnę ateitį.

Kapitalistai susikrovę iš 
darbininkų triūso milžininš- 
kus turtus, nenori pagerin
ti vargšų būvį; skriaudžia 
juos ir sako, kad jie daro tei
singai.

Valdonai atima gyvastį 
darbininkams už pareikala
vimą teisės gyventi ir sakoj 
kad daro teisingai.

Kunigai su savo prietarų 
baidyklėmis apkvailinę dar
bininkus kursto juos prieš 
savo susipratusius draugus 
ir brolius (tą galima išgirsti 
beveik kiekvienoj lietuviš- 
koj bažnyčioj per pamoks
lą). kad juos neapkęstų, mu
štų ir persekiotų, nors Die
vas prisakęs: "neužmušk" ir 
"mylėk artimą savo." Ir jie 
sako, kad elgiasi teisingai.

Kunigai Čenstakavos D. 
Macochas ir Nevv Yorko 
Schmidt'as atsižymėjo palei- 
stsuvystėmis ir galvažudys-! 
temis, bet visi kunigai apie 
tai tyli ir kaltina da socija- 
listus. kam jie aiškina tam
siems žmonėms tokius kuni
gų darbus. Vadinas, elgiasi 
teisingai.

Yčas bučiavo kruvinami 
carui rankas, nešė jam do
vanas. gavo medalį patai
kaudamas, bet kada socija-j 
listai pradėjo aiškinti apie 
tai žmonėms, tautininkai 
pradėjo rėkti, kad socijalis
tai šmeižia tautos namus,! 
pradėjo rašyti protestus: ! 
mat, ir jie daro teisingai.

Kunigas Dembskis, lais-; 
vės karžygis, skelbėjas tei-l 
svbės ir geriausis vargšų 
draugas ir apginėjas, vos tik j 
pasimirė, kaip "Draugas"! 
sušuko: "Baisi mirtis, nes! 
mirė be šv. sakramentų iri 
lavonas bus sudegintas kre-| 
matorijoj.” Bet "Draugui" 
turbut butų patikę, jeigu to- 
kis kunigas, kaip Schmidtas. 
butų Dembskį išspaviedojęs 
ir padavęs jam šv. sakra- i 
mentą kriminališka savo i 
ranka. O kad popiežiai, 
kardinolai, vyskupai ir kuni
gai laike inkvizicijos be jo
kių sakramentų gyvus žmo
nes degino tūkstančiais ant 
laužo su dūšia ir kunu, tai! 
"Draugas" nieko nesako. 
Reiškia, anie inkvizitoriai 
darė teisingai. O kurgi 
Dievo prisakymas "neuž
mušk?" Anų žudikų darbai 
tūkstanti kartų biauresni už 
kunigo Dembskio liuosą pa- 
aukavimą sudeginimui savo 
lavono. Didelė gėda "Drau
gui" dvidešimtame amžiuje 
neatskirti žmogžudystės 
nuo doro ir teisingo darbo 
ir girti blogą, o peikti gerą. 
Geri darbai Dembskio gy
vuos amžinai. Ir jeigu ne

Tikras Didvyris.

Dar aš pats, sako, ir dviem aivom. Ir šiuo 
tu kūdikis buvo moteriškos 

Katin, Povyl, tu man lyties ir pakrikštytas dviem 
vardais: Rita ir Kristina. A- 
bidvi galvi turėjo tik vieną 
kūną ir vieną organizmą. 
Smegenis čia buvo dvejos, 
bet ar galima sakyti, kad čia 
buvo du asmeniu? Jeigu to- 
kis dvigalvis žmogus papil- 

i dytų žmogžudystę, tai katrą 
galvą jam tuomet kirsti nuo 
pečių? Arba vėl: ar galėjo 
Rita tekėti už vyro, kuomet 
kita galva, Kristina, butų 
tam priešinga?

Visi šitie klausimai likosi 
neišrišti, nes šita dvigalvė 
mergaitė mirė vos tik 8 mė
nesius išgyvenus.

Anais metais Paryžiun at
vežta iš Indijos suaugusi dvi 
seseri, Radika ir Dudika, 
jau 12 metų amžiaus. Pa
garsėjęs Paryžiaus chirur
gas d-ras Doyen padarė o- 
peraciją ir atskyrė vieną 
nuo kitos. Už trijų dienų po 
operacijos Dudika mirė, Ra
dika gi pasveiko ir išaugo. 
Operacija buvo labai sunki, 
nes kepenis buvo suaugę ir 

i reikėjo jas piauti.
Bet iš visų tokių dvinių į- 

domiausi buvo du broliu sia- 
miečiu, Čang ir Eng. kurie

gerti?... 
tai...

— Ei. 
patinki...

— Dieve!... Aš da už musų 
prabaščių daugiau galiu... O jei 
da prie dešros bei raugintų a- 
gurkų. o jei da degtinėlė šalta, 
o jei da kompanija...

— Katin. neerzink mane... Aš 
bėgsiu j ieškot monopolkos...

— Ne. jus privalot išklausyt 
mano paliudijimą... Mane ne
nugirdysi... Direktorius stebė
josi: geležinis tu. Katin, sako; 
jau, sako, aš gerai galiu, ir tai...

O kaipgi Kopūstas sakė?
— Ką Kopūstas? šliurė jū

sų Kopūstas!... Jus paklauski
te ko norite musų mieste: kas 
pirmutinis girtuoklis? — Kati
nas ! Kas nusigėręs chuliganau- 

Ija? — Katinas! Kas šiomis į 
dienomis aludėj žydui nosį nu. 
kando ? — Katinas! Vis aš! Vie- i 
nas už visus atsimušu... Kaip 
Dievą myliu!...

— Katin. tu didvyris... Liuo-. 
; sas esi... Sparnas.

kar- Jinai nekuomet nepasensta, 
bet visuomet jauna.

Be jos pagelbos męs nega
lim vaikščiot, nė suprasti, nė 
mislyti, anė mislies išreikšti. 
Jos tikslu yra gyventi per 
ariižinastį su savo vaikais, 
mainant juos, kaip žmogus 
aprėdalą maino, valydamas 
jį, tobulindamas ir taisyda
mas laikas nuo laiko.

Kiekvienas žmogus nuo 
gimimo iki grabo pergyvena 
gamtos istoriją ir parodo, 
kaip kūnai gimdo ir marina 
kunus, bet vis žengia pirmyn 
ir pirmyn.

Kaipgi žmogus, būdamas 
vienu iš svarbiausių gamtos 
apsireiškimų, galėtų gyven
ti kitokiam tikslui, negu to- 
bulinties, stengties padaryti 
save naudingu mažiau ži
nantiems, mažiau galin
tiems, vieton pavergti mili
jonus nelaisvėn, gerti jų a- 
šaras ir kraują dėl savo iš
dykumo, taip trumpam gy
venime

Jus, kurie sakote, kad jus 
tarnaujat Dievuli dėlto, kad 
esate ant to sutverti, pasi- 
aiškinkit, kokiuo 'budu jus 
jam tarnaujat?

Kristus sako: "Ką jus pa
darysit vienam iš tų mažutė
lių, tai man padarysit "4Tai- 
gi, jeigu jus skriaudžiat dar
bininką žmogų !ant šviesos 
ir ant turto, ar galit vadin- 
ties tarnais Dievo?

Joseph Encheris.
Nuo Redakcijos: Ant to& 

temos turim da daugiau 
straipsnių. Skaitytojai, ku
rie tuomi įdomauja, teiksis 
juos tėmyt.

Dvigalviai žmones.
Gamtos ūpas kartais atlie

ka labai keistą darbą. Štai 
Paryžiuje labar gyvena su
augusios į krūvą dvi mergai-, —----- 
ti: Madeleine ir Suzanne du buv0 .Sia.me 1811 
Durand’iutės, kurios gimė n]etais, o Amerikoj buvo ro- 
prieš Kalėdas. Nuo krūtinė-L.01?.1 u_z. Pini£?s- Žmonės 
lių jų pilvukai suaugę iki °jo žiūrėti jų kaip kokių ste- 
pat apačiai, taigi galvutės buklų ir dvilypiai broliai su- 
visuomet žiuri viena kitai i gana daug pinigų. Į-
aĮ.į ‘' domiausia buvo tai, kad tie

du neperskiriami broliai 
D-ras E. Le Filliatre, pa- pradėjo viens kito baisiai ne- 

garsėjęs chirurgas ir Medi- apkęsti ir juo tolvn, tuo di- 
cinos Akademijos narys, tv- dvn augo ju neapykanta, 
nnėjo tas nelaimingas mer- čang tankiai pradėdavo 
gaites su pagelba X-spindu- mušti Enga ir ji reikėdavo 
lių ir sako, jog kiekviena jų palaikyti, kol pereina piktu- 
turi savo savystovį organiz- mas_ Nežiūrint vienok ant 
mą, savystovį norą ir valią. Į to, abudu jie vedė dvi seseri 
Pavyzdžiui, kuomet viena I jr turėjo iš viso 22 vaiku, 
verkia, kita juokiasi; arba \ kurie buvo visai normališki. 
vėl, viena valgo, kita miega. į čang mirė 20 sausio, 1894 

Bet dar keisčiau, sako d- metais, o Eng trim valan- 
ras Le Filliatre, kad net ir dom vėliau.
kraujas tųdviejų mergaičių! _ __
nelygus. Mikroskopiškas j ,,
tyrinėjimas parodė, kad Ma- DclkO 1T1CS C13 
deleinos kraujo kubiškam i _
centimetre yra 6.280,000 rau- ory VCriaiM •
donų ir 6,325 baltų skritulė- 
lių. kuomet Suzannos kraujo 
kubiškam centimetre suskai-| 
tyta 6,960,000 raudonų ir 7- 
500 baltų skritulėlių.

Toks kraujo skirtumas 
leidžia manyti, kad kiekvie
na mergaitė gyvena visai 
savystoviu gyvenimu ir to
dėl daktarai rengiasi daryti 
operaciją ir vieną nuo kitos 
atskirti.

Kitas panašus atsitikimas 
buvo Amerikoj, North Caro- 
linoje, 1851 m. Čia taipgi gi
mė dvi mergaiti, suaugusi į 

p . _ *
romis. Jas pakrikštyta Mil- 
lie ir Christina ir abidvi už
augo ir buvo geros daininin
kės. Millie turėjo puikų 
kontralto balsą, o Christina 
gražų sopraną. Jodvi dai
navo teatruose, daugiausia 
Paryžiuje, kur publika jas 
praminė "dvigalve lakštin
gala." Buvo tai keistas ty- 
pas: iš vienos šlebės išeina 
keturios rankos, keturios 
kojos ir dvi galvi. Veidai 
taip vienas į kitą panašus, 
kad ir motina neatskirtų.

Klausimas kįla, kaip į to
kį nelaimingą dvigalvį žmo
gų žiuri bažnyčia ir įstaty- 
mai ? Ar turi jis vieną sie
lą, ar dvi; ar jis turi būti 

I skaitomas už vieną asmenį, 
| ar už du?

Advokatai po ilgų disku
sijų tuomet pripažino, kad 
kur tik randasi dvejos sme- 
genįs, tenai yra du asmeniu. 
Sulyg tos teorijos, kiekvie
nas tokių dvilypių dvinių tu
ri teisę turėti savo turtą, da
ryti dokumentus ir net ves
ti, nežiūrint, ar antroji jo 
pusė sutinka su tuo, ar ne. 
Todėl ir ant geležinkelio to
ji "dvigalvė lakštingala" tu
rėdavo pirkti du bilietu.

Bet 1829 metuose Sardini
joj gimė vienas liemuo, o su

I

Feljetonėlis.
Vienoj Lietuvos mokyklų 

mokiniai sutvėrė blaivininkų 
rateli. Sužinojo apie tai mo
kyklos valdyba ir pranešė 
žandarų viršininkui. Žandarų 
vyriausybė liepė rateli areš
tuoti ir suimtuosius kvočia: 
— Jonas Vuodegaitis! Pasa

kyk mums atvirai: priguli prie 
blaivybės ratelio, kuris nutarė 
negerti degtinės, kad tuomi pa
darius musų šviesiausiam vieš
pačiui carui nuostoli?

— Aš... atleiskite, nepriguliu, 
bet... aš... bet...

— Atsimink. Jonas Vuogde- 
gaiti, kad širdingas prisipažini
mas sumažina bausmę bent ant 
trijų metelių. Priguli?

— Pri... pri... priguliu...
— Aha, priguli? Taip tai.... 

O tu žinai, kuomi tas kvepia, a?.
— Ne... nežinau...
— Dažinosi. paukšteli.... Ska- 

tinin, paimk ji.... O dabar. Jur
gis Kopūstas. Priguli ?

— Atleiskite, aš daugiau to 
nedarysiu... Mane Katinas. Po
vylas Katinas prikalbino... Aš 
nenorėjau...

— Katinas Povylas?... Kati
nas?... Hm. kaipgi jis prikalbi
no?

— Prisirašyk, sako, prie mu
sų ratelio. Gert, sako, negerai... 
Gyvuliškumas, sako...

— Ir prisirašei?
— Pri... pris... prisirašiau... 

Daugiau nesirašysiu... Daugiau 
niekados nesirašysiu...

— Tai jau tenai išriš... Skati- 
nin, imk! O dabar Povylas Ka
tinas. Eik šen arčiau! Tai tu 
Povylas Katinas?

— Taip, aš — Povylas Kati
nas.

— Tai mat kaip. Povylas Ka
tinas?... Arkliavagiu, vadinas, 
esi: uždraustus ratelius organi
zuoji. tvarką ardai?...

— Nieko nesuprantu. Penkio
lika metų ant svieto pragyve
nau. o tvarkos negrioviau.

— šitaip... Męs tai žinom, ži
nom labai gerai... Tu priešalko- 
holinj ratelį sutvėrei.

— Oigi ir pataikėt. Aš anti- 
alkoholikas!... Cha. cha, cha!... 
vieni juokai...

— Kas per juokai !..
— Juk aš pirmutinis girtuok

lis musų mieste!
— Tu?.. Negali būt!
— Kaipgi negali! Pats direk

torius stebėjosi: kaip, sako, tu, 
Katin, gali vienu sykiu tiek iš-

Mačiau ir girdėjau.

Tas klausimas buvo pasta
tytas "Keleivio" No. 9. Man 
rodos, kad lengvesnio klausi
mo negali būt; o kaip daug 
dar yra žmonių. kurie jį 
klaidingai riša!

Mums protas ir patyrimai 
parodo, kad gamta buvo nuo 
amžių, yra ir bus per amži- 
nastį.

Bet ji nebuvo tokia, kaip 
šiandien; ji tobulinosi, tobu
linasi ir tobulinsis per amži- 

?| nastį.
, x-i - - 1' Taigi mes, būdami niekas

t* i daugilu, kaip tos gamtos ša-
kėlės, gyvenam dėl to paties 
tikslo — kad tobulinties sy
kiu su musų motina gamta.

O katrie to nedarome, tai 
esame šakelėmis gamtos, bet 
sausomis.

Da ir šiandien daugelis 
žmonių mano, kad žmogus 
yra sutvertas ant paveikslo 
Dievo dėlto, kad jam tar
nautų, o po mirties su juom 
danguje karaliautų. Dalei- 
skit man pasakyti, kodėl to
kia nuomonė yra neteisinga. 

Pirma dėlto, kad Dievas 
yra vien tik žodis, taigi ant 
jo paveikslo nieko negalima 
sutverti. Antra dėlto, kad 
žmogus yra sutvertas ant 
paveikslo žmogaus, taip 
kaip zuikis ant paveikslo 
zuikio. Trečia dėlto, kad 
toji galybė, kuri tveria ir 
marina gyvūnus, kuri nie
kuomet neatleidžia musų 
nuodėmių, nors visa dvasiš
kąja melstųsi už mumis, ku
ri baudžia mumis ir musų 
vaikus, ir kurią męs vadina
me Dievu, neturi žmogaus ■ 
paveikslo negi sėdi, ant au- j 
gšto sosto ten, kur męs ne
žinom, neturi jokių rankų, 
kad pagelbėtų mums, neturi 
ausų, kad išgirstų musų mal
das, neturi ilgos žilos barz
dos, kad pasirodytų mums.

(Feljetonėlis.)
Kritikai turbut tuojaus 

griebsis už plunksnos kriti
kuoti mano, taip sakant, vei
kalo antgalvį, kad jis suside
da iš dviejų veiksmažodžių. 
Bet kantrybės, vyrai. Pa
klausykit, o aš jums pasaky
siu, ką aš mačiau ir ką gir
dėjau, o išklausę apsiverksi
te.

Aš verkiau.
Seniau aš buvau 

kaip šalta uola ir 
reikalai man buvo 
nes nežinojau jos tikro padė
jimo. Bet vienas auksabur
nis vyras savo karštais žo
džiais uždegė mano gįslose 
kraują ir suminkštino širdį, 
kaip keptą bulvę. Jo žodžiai 
ir šiandien mano ausyse te
beskamba :

"Subiro tvoros, sulindo 
kiaulės, iškniso tėvynę, mu
sų močiutę Lietuvą."

Tie garbingo vyro žodžiai 
taip mane sujudino, kad ki
lo geidulys pačiam pamatyt, 
ar ištikrųjų taip yra. Ir nu
tariau keliaut į Lietuvą.

Ugi yes.
Kaip tik perėjau per Prū

sų sieną ir pamačiau: vaikš
čioja pulkas po dirvoną ir 
kad knisa, kad knisa. Ne
laiminga, tu Lietuva, pamis- 
lijau sau. Prieinu arčiau, 
kad persitikrinus, kas tai 
per sutvėrimai, ką musų tė
vynę taip darko, ogi išgirstu 
kalbant: "Trocha, trocha, 
trocha!...” Tuoj supratau, 
kad tai polskos kiaulės.

Einu toliau.
Žiuriu, ant tvoros užsišo

kus kudaksi:
"Kuda, kuda idioš? Kuda, 

kuda idioš?”
Kad tu suburbėtum! sušu

kau aš. Lietuva, o lietuviš
kos kalbos negirdėt. Kiau
lės ir tos lenkiškai kalba, 
vištos — rusiškai.

Apsiverkiau ir einu to
liau. Tik staiga išgirdau:

"Ko tu rekiiiii!..."
Na, manau sau, ča bus lie

tuviai. Nusišluosčiau ran
kove ašaras ir traukiu ar
tyn. Bet neilgam mano 
džiaugsmas. Ant skiedryno 
pamačiau: sėdi pasiputus ir 
šaukia:

"Koc, koc. koc!...”

užšalęs 
tėvynės 
svetimi,
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O mažučiukai iš visų pu
sių subėgę:

”Cik, cik, cik, cik.”
Tai dzūkai, pamislijau ‘ 

sau. Neisiu toliau. Musų i 
tėvynė tikrai jau žlugus, j 
svetimtaučių apgyventa.

Mačiau ir girdėjau.
Taigi vyrai, tautiečiai, pe- 

tis i petį ir stokim į kovą: 
vyti tas kiaules iš musų tė
vynės laukan. Gana svajo
jau apie cicilizmą ir kitokius 
izmus; bukim didvyriais, tė
vynė pavojuj.

Mačiau ir girdėjau.
Pilypas.

aikštėn visų kunigų darbelius,)^ 
ką jie padaro savo klebonijose. Į -į- 
Dėlto tik kunigėliai ir draudžia 

i skaityti tuos laikraščius.
Alkanas.

KORESPONDENCIJOS
va-
ne-

GARDNER. MASS.
Socijalistai kviečia kunigą į dis

kusijas.
L. S. S. 89 kuopa nutarė su

rengti viešas diskusijos 19 d. ba
landžio Rayan salėje ir disku- 
suot taktikos ir doros klausimą. 
Socijalistai duos progą gardne- 
riečiams pasakyti viską, ką jie 
turi ir mato blogo pas socijalis- 
tus. Daryti socijalistams užme
timus socijalistai nutarė pakvie
sti vieną iš artimiausių lietuviš
kų kunigų: iš VVorcesterio Jakai 
tį arba iš Atholio Meškauską. 
Savo pusę socijalistai laikys pa
tįs, vietiniai. Diskusijose neš
vari kalba ir kolionės nebus leis
ta niekam vartoti.

Korespondentas.

NEW HAVEN, CONN.
Drg. A. Baranausko prakalba.
Laikydamas čia prakalbą dr. 

Šliupas andai pasakė, jog klia- 
sų visai neesą ir todėl socijalis
tai klysta skelbdami klesų kovą. 
Taigi dabar socijalistai parengė 
prakalbas ir drg. A. Baranaus
kas kalbėjo temoje: "Ar yra kle- 

I sos ir ar reikalinga kliasu ko
va?”

j A. Baranauskas kalbėjo dvi 
j landas ir savo kalba padarė
paprastą Įspūdį ant klausytojų, 
net ir karštieji patrijotai jam 
rankomis plojo. Bet baigdamas 
priminė D-ro šliupo dabartinę 
politiką, sakydamas, kad d-ras 
Šliupas faktiškai stovi vienoj ei
lėj su kunigija, kaip staiga iš 
publikos vienas suriko užkimu
siu balsu: "Meluoji! meluoji!? 
D-ras šliupas taip nesakė!” Pa
sidarė triukšmas. Karčemnin- 
kai taipgi ėmė rėkt. Lai spren
džia skaitytojai, kur daugiau 
mandagumo, pas socijalistus, ar 
pas patrijotus vertelgas?

S. M. Rinkevičius.

p. j.

LEMENTON, N. Y.
Tilpo "Keleivij” iš musų mie

stelio korespondencija, kurioj 
Jurgis Studentą sako, buk jis 
tapo iš draugystės prašalintas 
už tai, jog liepė užsirašyti "Ke
leivį.” Tas netiesa. Jis tapo 
prašalintas už neužsimokėjimą 
mėnesinės mokesties ir už iš
niekinimą prisiegos. Musų dr- 
stė laikraščiams nepriešinga.

Senas "Keleivio” skaitytojas.

MONTELLO, MASS.
Kovo 15 d. atsibuvo L. S. S. 

17 kp. prakalbos, kalbėjo drg. A. 
Baranauskas dviejuose atvejuo
se: pirmu kartu apie dabartines 
politiškas ir ekonomines sąlygas 
Lietuvoje, antru kartu apie šios 
"laisvos” šalies darbininkų pa
dėjimą. Prakalbos publiką la
bai užinteresavo ir reikia pažy
mėti, kad drg. A. Baranauskas 
yra vienas iš nuosekliausių so- 
cijalistų kalbėtojų. Tarpe pra
kalbų buvo Įvairių pamargini- 
mų. ką atliko vietinė januomen».

Publikos ant šių prakalbų at
silankė apie 600. ir visi buvo už
ganėdinti. Aukų padengimui lė
šų surinkta §17.50.

Laisvas Vaikas.

LEWISTON, ME. 
Polemika.

No. 9 "Keleivio” tūlas 
Vaitekūnas kritikuoja mano ko
respondenciją ir net išvadina 
mane melagium. Aš nesijaus
damas tų klaidų padaręs, kurias 
man bereikalingai užmeta p. J. 
V., niekaip negaliu užtylėti, ži
noma. redakcija talpina, nes ne
žino katroj pusėj yra teisybė. 
Na ir žiūrėk, kaip tai nepasitai
ko, kad už kiekvieną žodį teisy
bės išvadina tave melagiu.

Visų pirma pažymiu, kad p. 
J. V. vadindamas mane melagiu 
pats tokiuo paliko visų akyse. 
Jis rašo, kad ant Knox gatvės 
gyvena Kanados franeuzai ir 
Austrijos arba Galicijos lenkai. 
Bet ar jis matė kada mušanties 
arba keliant trukšmą franeuzus, 
arba lenkus, ant Knox st. Ne. 
arba lenkus, ant Knox st. ? Ne. 
J. V. sako nematęs, kad ir lietu
viai keltų betvarkes ir peštus 
ant Knox gatvės. Jei p. V. ne
matė, tai tas da nereiškia, kad 
to ir nebuvo. Nepraėjo 3 savai
tės po mano korespondencijai, 
o ant Knox gatvės lietuviai vėl 
surengė "šio.” Sausio 25 d. nu
važiavo kaziukų būrys priemies- 
tin išsigert rudžio, o kada par
grįžo. tai jau geresnio "šio” ne
reikėjo; anglai ir franeuzai žiū
rėdami iš visų kampų sakė, kad 
verta 50c. Kaziukai bėgo Knox 
gatve daužydami sau makaules 

• rėkė. Gal du mėnesiu atgal J.
3. parėjęs namo nakties tylu
moj pakėlė didžiausį triukšmą, 
moteris šaukė tolei, kol policija 
pribuvo. Moteris pati sako, kad 
vyras norėjęs ją papiaut. 
ir dabar tebeina byla. Ar 
reikia geriau? O juk buvo 
daugiau panašių atsitikimų, 
savo korespondenciją
mas turėjau mintiję ne vienos 
dienos gyvenimą, bet gal metų 
laiko atsitikimus, tarp kurių bu
vo ne sykį net ir kraujo pralie
jimas. Toliau p. J. Vaitekū
nas šoka prieš mano korespon
denciją, kad šerifai krėtė ne vien 
tik lietuvius, bet ir lenkus, ir tai 
ant Park gatvės. Bereikalo p. 
V. nori laužtis per atdaras du
ris : juk ir mano buvo pasakyta, 
kad kratos buvo pas lietuvius ir 
pas lenkus. 0 kad šerifai pir
ma buvo ant Park st. kratyti, tai 
ne mano ir ne tamstos dalykas.

DAYTON, OHIO.
Misijos.

14 kovo atsilankė pas mus ku
nigas, rodos iš So. Bostono, dėl 
sudrutinimo Daytono lietuvių 
parapijos ir išrišti lietuvius iš 
ų«odėmių. Perskaitė evangeli- 
.ią apie Belzabubą-velnią ir kaip 
p’adės plūsti, sakydamas, jogei 
yra žmoguje velnias su griekais; 
toliaus pradėjo piusti nebūtus 
daiktus ant "Keleivio,” "Lais
vės” ir kitų pirmeiviškų laikraš
čių sakydamas, kad žmonės ša
lintus! nuo jų. štai, lietuviai, 
vieton pamokinimo, išgirdom tik 
velnių ir darbininkų laikraščių 
išniekinimą, štai tau ir pamo- 
dnimas musų dvasiško vadovo; 
neparagino mumis daugiau prie 
skaitymo, nepamokino motinas, 
caip turi auklėti savo kūdikius, 

■oęt liepė tik melstis, o Dievas 
riską padarysiąs. Ne, moterįs,! Tai jau šerifų šventa valia. Ant

Da 
da 
ir

Aš
rašyda-

ie maldos jūsų dukteris užlai-. galo p. J. V. aiškina, dėl ko an-
<ys nuo valkiojimosi, tik geras glaį parduoda namus; girdi, per 
šauklėjimas iš mažens, mokini-1 seni ir niekam netikę. Na. 
nas doros ir pratinimas jų prie ar gali gi per dvejus metus na
maity mo knygų ar laikraščių.

Ne maldos atitrauks girtuok- tom ant Linkin ir Midal gatvių 
Į nuo gėrimo, tik laikraščiai ir du syk prastesnių namų, 
cnygos atpratins jį no alkoholio, j neparduodami.
Tik imkit draugai skaityt, o pa- Į Knox gatvės męs matom apie 
matysit, kaip atprasit lankyti 
rarčemas.

Taigi draugai Daytoniečiai, 
tune skaitot "Keleivį,” "Lais- 
rę” ir kitus pirmeiviškus laik
ančius, nenumeskit, ale perskai- 
ę paduokit kitam. Jie ne nie- 
iina Dievo, tik parodo, išverčia

,1. mas pasent? Juk ne. Męs ma-

bet
Tuo tarpu ant

60 namu visai naujų ir daugelis 
jų parsiduoda. Taigi klausimas, 
kur tas mano melas? Geisčiau, 
kad p. V. prirodytų faktais, o ne 
tuščiais žodžiais. Aš dar ne
rašiau ir nerašysiu į laikraštį 
neištyręs dalyko. Mat, kokio 
smarkaus pakaušio tas p. V. Jis

Pajieškau savo moteries Onos Ru
činskienės, po tėvais —Patasiutė ar
ba Boskis. Vasario 3 dieną prasiša
lino nuo manęs su Vincu Stuberis ar
ba Tars f 
čio, tamsiai, 
mėlynų akių, 
siniu dantis.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pajieškau švogerio Juozo Gulbino į 
ir sesers Emilijos Reįtuliutės, abudu 
paeina iš Suvalkų g., Naumiesčio pav. 
Juozas Gulbinas apie 20 metų kaip 
Amerikoj, gyvena Pennsylvanijos 
valstijoj. Kas apie jį pirmas oraneš, I 
gaus $5.00 dovanų

Jonas Reitulis,
700 Montelio str., Montello, Mass.

POEZIOS

Didelis Teatras!^4
TT"
I
T

I
j-668 Main ir kampas Vine sts., Montello, Mass.

Bus sulošta 3-jų aktų drama

j “KOVA”
£ Veikalas parodo didelį ponų ištvirkimą, o toliaus parodo, kaip darbininkai 
•f iš bado miršta. Loš gerai išsilavinę aktoriai L. T. K. Viesulos. Apart to 
31 bus monologai, dialogai, deklamacijos ir muzika.

£ Salė atsidarys 6:30. vai. vak. Perstatymas — 7:45.
Įžanga 35 ir 25 centai.

X Kviečia L. S. S. 71 KUOPA.

t

Rengia L. S. S. 17 kuopa, Montello, Mass.

Subatoje, 28 Kovo JMaręhf, 1914 m
J TAUTIŠKAM NAME

tiri—i—
mat ims ir sukritikuos savo prie
šą. Kas teisybė, tai jam melas. 
Ir visus melagiais vadina. Prie 
progos čia da priminsiu, kad 
kuomet čia atsilankė drg. Pru- 
seika su prakalbom, tai J. V. 
per "Draugą” išvadono jį"apu< 
ku.” Vėl čia neseniai buvo ka 
bėt drg. J. B. Smelstorius, tą ] 
J. V. per savo organą ”D-gą 
išvadino "sudžiuvėliu.” Ar ū 
gražu taip pravardžiuoti žm< 
nes? Aš labai esu užganėdinta: 
kad p. V. išlindo iš vilko kailio i 
pasirodė "Keleivio” skiltyse. Lž 
pamato visi, kaip katalikai neti 
ri sarmatos žmones juodint. Ku 
dabar, brolyti, tavo akįs? J« 
butų mano padėta tikra pravar 
dė, tai p. J. V. butų rugštu u 
žodį "melagis." Sokolovas.

• •

Pajieškau brolio Tadeušo Jenulioi 
Kauno g., Vilkmergės pav.,šimor 
vol. ir parapijos Jis pats ar kas 
žino malonės pranešti. (1

Kostantas Jenulionis, 
1523 E. Carpenter st., Sprinfield, 1

Pajieškau sesers Apolionijos Zii 
merman, paeina iš Galicijos mies 
Prus, netoli nuo Lwowo. Vedė 19 
m. po No. 9018 Green Bay st., S. C1 
cago, III. Kas apie ją žino malon 
pranešti. (13)

Mikolas Zimmerman,
1216 E. Falls st.,

Niagara Falls, N. Y.

Pajieškau Julijono, Konstantino i 
Vladislovo Grubhauskių Kauno gub. 
Šiaulių pav., Laukio parap. ir vol. 
Paleipių kaimo. Girdėjau, gyveni 
Scrantone.’ Pa. Jie patįs ar kas juo; 
žino malonės pranešti. (13^

J. Baginskis.
Box 238, Bridgewater, Mass

Pa j ieškau brolio Vinco Daujantz 
Kauno g., Šiaulių pav., Pilvialių sodos 
8 metai Amerikoj. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti. (15)

W. Daujotas,
82 Bond str., Elizabeth, N. J.

Pajieškau dėdės Ignoto Šumske 
Kauno g., Vilkmergės pav., Melnikų 
sodžiaus, 4 metai kaip Amerikoj; tu
riu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti. (13

Rapolas Židonis,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau dėdės Jono Bielskio Kau
no gub., Raseinių pav., apie 24 metai 
kaip Amerikoj; pirmiau gyveno
Athol, Mass. , Jis pats ar kas jį žino 
malonės praenšti. _ (14)

Stefanija Bielskytė, 
2306 So. 3rd Str., St. Louis, Mo.

Pajieškau savo pačios Stefanijos 
Bulvilikės po vyru Daujutienės, švie
saus veido, geltonų plaukų, vidutinio 
ūgio iš Kauno g. Šiaulių pav., Nuti- 
niškių sodos. 4 sausio pabėgo nuo 
manęs. Angliškai mažai tesupranta. 
Kas apie ją praneš, bus atlyginta 

Vladas Daujotas, (14)
82 Bond str., Elizabeth, N. J.

Pajieškau Vadavos Petruševičiu- 
tes Kauno g., Šiaulių pav., Kuršėnų 
miestelio. Meldžiu atsišaukti šiuo adr. 

Alex. Vestartas, 
2230 5th avė., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau dėdės Kazimiero Stan
kaus Kauno g., Telšių pav., Tirkšlių 
miestelio 28 metai Amerikoj. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti. 

Kastantas Šneideris, 
468 Northampton st, Easton. Pa.

Pajieškau Domininko Gedmino *iš 
So. Tacoma Wash. Jis gyvena ant 
Washington avenue. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti. Turiu svar
bų reikalą.

K. Kenzgaila,
Box 514, South Milwaukee, Wis.

Pajieškau savo brolio Juozo Sta- 
noičio. paeina iš Žagarės parap., Šiau
lių pav., Kauno gub. 4 metai Ameri
koj; pirmiau gyveno Chicagoj, dabar, 
rodos, Minneapolis, Min. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Aleksandra Stanaitis,
2113 — 137th st..

Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau draugų: Alfonso Girdvai
nio, Antano Radvilo ir Leono Tauje 
nio, Antano Radvilo ir Leono Tauje- 
3 metus gyveno Racine, Wis. Jie pa
tįs ar kas juos žino malonės pranešt. 

Peter Jackson,
112 Manchester avė., Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Andriaus Zu- 
romskio. Gojų sodžiaus, Varėnos vol., 
Trakų pavieto, Vilniaus g., pirmiau 
gyveno Bostone. Jis pats ar kas jj 
žino malonės pranešti.

Krisius Klimkevičius,
12 Foyle st., Worcester, Mass.

:*
s
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MYGĄ?

Dajieškau dėdės Jurašiaus Tiškevi 
čiaus ir Julijono Guinio, abu Kauno 
g., Telšių pav., Lūkės par., Mediškių 
kaimo. Dėdė Tiškevičius 20 metų A- 
merikoj. Guinis — apie 2 metai. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės pra
nešti.

Antanas Ubartas,
87 Delray avė., Detroit, Mich.

J_ : Pajieškau draugų: Petro Beliausko, 
Leono Jurkonio, Juozo, Leono ir Kas- 

P- tanto Rinkevičių. Visi Slabados kai- 
į” mo, Jiezno parap., Vilniaus g.Kas pri- 
' . siųs Petro Beliausko tikrą adresą, tas 
al gaus $5.00 dovanų.
O A. Beliauskas,

7 Jefferson st, E. Cambridge, Mass.

ir Pajieškau pusbrolio Antano Aru-
nos, Kauno g., Czerenų p., Viliunų 
kaimo. Jis pats ar kas jį žino malo- 

1- nės pranešti.
lr Petras Malela,

3336 So. Halsted str., Chicago, III.

■_ _ Pajieškau draugų: Jono Povilaičio, 
v 5 metai kaip Amerikoj, Agės Povilai- 
Z čiutės, gyveno, rodos, So. Bostone, 

Mass., Onos Lipkiutės ir Onos Meine- 
riutės, gyvena, rodos, Chicago, III. Vi: 
si paeina iš Kauno g., Raseinių pav., 

> Jurbarko miesto. Jie patįs ar kas 
juos žino malonės pranešti.

John A. Turan.
114 North Main st, Brockton, Mass. o

JĮ Pajieškau brolio Juozapo červins-
' kio Suvalkų g., Marijampolės miesto. 
' Jie patįs ar kas juos žino malonės, 

pranešti.
P. Červinskiutė, 

1304 St. Auben avė., Detroit, Mich.

° Pajieškau Agotos Savukoniutės Su-
~ valkų g., Seinų pav., Veisėjų parap.

Gudelių kaimo, 3 metai Amerikoj. Ji 
s pati ar kas ją žino molonės pranešti.

Turiu svarbų reikalą.
\ Antanas Kociunas,

1075 Broad str., Hartford, Conn.

Pajieškau Igno Almanavičiaus, pir- 
r miau gyveno New Yorke. taipgi ir 
•» švogerio Antano Yencavičiaus Suval- 
•» kų g., Kalvarijos pav., Slabados pa- 
® rapijos. Jie patįs ar kas juos žino 
s malonės pranešti. . ‘
1 Joe Miller,

P. O. Box 523. Herrin, III.

Pajieškau pusbrolio Alfonso Kur-
> tinaičio ir pusseserių Uršulės ir Mag-
5 dalenos Kuritinaičiučių. Jie visi au- j
5 gę Baltimore. Mad; jų tėvas Simo- , 

nas Kurtinaitis dirbo prie kriaučių ir 
yi*a miręs 1897 m.; vaikams priguli 
tėvo dalis. Jie patįs gali klausti ge- 
resnių informacijų pas:

J. J. Kuritnaitis,
P. O. Box 517, Cle Elum, Wash.

Pajieškau Petro Gutaucko, pirmiau 
gyveno Anglijoj, Suvalkų g., Vilka- ’ 
visiko pav., Rudos kaimo. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

Mike Gutouskv, c
1940 N. Leavitt str., Chicago, III. į

d 
Pajieškau draugų: Tadeušo Kračo, j 

iš Ziniunų kaimo ir Domininko ir Sta- p 
nislovo Balzarių iš Ežekių kaimo, taip 
pat Tadeušo Mačiulio iš Ežekių kai- 7 
mo; jie visi gyvena III. valstijoj. Jie _ 
patįs, ar kas juos žino malonės pra- 
neš.ti.

' Tamošius Šlipaitis,
670 Weller str., Seattle, Wash. t

Pajieškau Mikolo Patktusko paeina p 
15 Kauno g., Panevėžio pav., Papilės s 
par. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti. 2

Peter Patkauskas,
N. F. Co., W. Hanover, Mass.

Pajieškau Liudviko Virbinsko Kau- g, 
no g., Panevėžio pav., Biržų parap., j' 
Mažutiškių kaimo, da nesenai kaip A- 
merikoj. Jis pats ar kas jį žino malo- p 
nės pranešti. 1

Baleslavas Gasunas, —
N. F. Co^ W. Hanover, Mass.

Pajieškau dėdės Kazimiero Kiršos 
Suvalkų g.. Gižų valsčiaus, Kiršų so- ” 
džiaus. Jis pats ar kas jį žino malo- j 
nės pranešti. .

Juozas Velioniškis, 11
2166 Hamilton avė., Cleveland, Ohio. " d<

Pajieškau švogerio Antano Bura- J 
go, Suvalkų g., Naumiesčio pavieto, s1 
Grižkabudžio parapijos, Barzdų kai- 
mo. Prieš 6 metus gyveno Pa. valsti
joj Turiu labai svarbų reikalą ir to- 
dėl jis pats ar kas jį žiną malonės 
pranešti. ' ?

Antanas Aškinis, Ia
741 E 92 Place. Chicago, Iii.

T*
Pajieškau Ar tano Kulboko Kauno — 

g.,Ukmergės r av., Anykščių parap., 
Androniškio n iestelio. -Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

Jonas Bujancis,
160 High st., Brooklyn, N. Y. Zl

Pajieškau brolio Jono Silaikio Kau- 
no g., N. A. pav., Viželių kaimo. Pir- *a 
miau, rodos, gyveno Chicagoj, III. Jis "! 
pats ar kas jį žino malonės pranešti.

Antanas Silaikis, kl
1152 W 4th st., Detroit, Mich. m

ra

5 pėdų ir 10 colių augš- 
geltonų plaukų, tamsiai 
ilgos nosies, turi du auk- 

Moteris yra čia gimus

ir gerai kalba angliškai, tamsių plau
kų ir rudų akių, turi priešakij vieną 
auksinį dantį, 20 metų senumo. Pali
ko mane su dviem mažais kūdikiais. 
Kas apie tokią porą man praneš, bus 
kuogeriausia atlyginta. (15)

A. J. Cochensky,
P. O. Box 414, • Benld, III.

Pajieškau draugo Jurgio Marčiulio
nio Suvalkų g., Kalvarijos miesto ir 
Marijonos Gavėniutės Janavos gmino, 
Salbudiškių kaimo. Turiu svarbų rei
kalą . Jie patįs ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

Ona Pocevičiutė,
405 W. Pratt st., Baltimore, Md.

REIKALINGAS BARZDASKUTIS 
gerai mokantis tą darbą; gali atsi
šaukti ir toks, kuris nori mokintis. 
Platesnių žinių klauskit per laišką 
arba per telefoną.

A. PALILIONIS,
291 Clinton st.. Binghampton. N. Y 

Tel. — 447-S.

PAJIEŠKAU BARBERIO
kuris gerai supranta barberio darbą. 
Mokestis pagal darbo atlikimą. At- 
sišaukit tuojaus pas: (13)

PETER BOLCHUL,
1025 So. Main st., Rockford, III.

TEATRTS ir BALIUS
Dram. Ratelis loš veikalą po vardu 

Svetimas Dievas." Teatras parengtas 
įer Rubsiuvių Unijos Skyrių 269, U. 
J. W. of A.Nedėlioje. Kovo-March 29, 
>1. Meldažio svet., 2242-44 W. 23rd 
d., Chicago, III. Durįs atdaros 5-tą 
ai., pradžia lošimo lygiai 6-tą vai. 
’ikietų kainos 50c, 35c. ir 25c. Po per- 
tatymui bus šokiai. Komitetas.

IŠSIDUODA KAMBARIAI
Švarus ir dideli kambariai po gera 

>riežiura, su štymo apšildymu, su vai
riu ar be valgio galima gauti pas:

M. SUDYMT. (16)
22 F. str., So. Boston. Mass.

KAMBARIAI
Norimties švariai užlaikomo kam- 
irio su ar be valgio galima gaut pas

A. E. WILKOVSKA, (14)
1 S. Paca str., Baltimore, Md.

BUČERNĖ ir GROSERŠTORIS 
>arsiduoda su arkliu, bučierišku vė
limu ir visais įtaisymais labai pigiai, 
Įeito, kad savininkas serga. Viskas 
taisyta gerai ir biznis eina gerai, 
’latesniu žinių klauskit per laišką.

D. STRAUS, (15)
’0 John str.. Hartford, Conn.

Parsiduoda Forničiai
Parsiduoda geri nauji forničiai an- 

•i metai vartojami; keturiems kam- 
iriams ir virtuvei. Parsiduoda iš 
riežasties išvažiavimo pigiai. Pasi- 
zubinkit! Pamatyti gali kas diena.

M. G APUTIS, (14)
>2 Fourth st- So. Boston, Mass.

PARSIDUODA NAMAS
14 kambarių namas su visais įtai- 
mais, lotas 20 pėdų pločio ir 122 pė-

1 ilgio, parsiduoda už $4,500. Dėl 
atesnių žinių kreipkitės šiuo adr.:
2 Federal st.. Philadelphia, Pa.

VISŲ ŽINIAI
Kas nori turėt savo namuose šiuos 
tujos mados daiktus: Pečių Lempą, 
rosą Suvyniojamą Maudyklę, Prie
igą mazgoti drapanas. Mašiną, ku- 

suteikia sveikatą. Rašomą maži
ukę paskučiausio išradimo. Visi tie 
ūktai parankus ir lengvai prieina- 
i. Kiekvienas nusistebi apturėjęs 
uos naudingus daiktus ir prisiunčia 
diatą kartų padėkavonę.
Reikalaujam Agentų kiekvienam 
ieste. Apėmę šiuos daiktus parda- 
nėt uždirba nuo $5 iki $10 į dieną, 
orintieji platesnių žinių kreipkitės 
išku. (13)

Grove
W. B. DEBES

St.. New Britain. Conn.

Dolerių Auginimas.
įsodink $10.00, užaugs $100.00. Į 
umpą laiką pradėjo būdavot 2 mil- 
nišku fabriku už $39.000,000. Ten su
lps virš 22,000 darbininkų. Dabar 
ikas pirkti lotai arti tų didelių fa- 
ikų, kol da nepabrango; lotų pre- 
■s po $100.00 ir augščiau. Išsyk rei- 
a įmokėti tik $25.00, o likusius ant 
ėnesio po $5.00. laikraščiuos buvo 
syta, kad pradės būdavot trečią fa

briką tuojau?.. Garv Indiana darbų y- 
ra užtektinai. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės ant šio antrašo: (15)

CHAS ZEKAS & CO.
Room 214 Northern Office Building, 
186 N La Šalie »t„ Chicago, III.

Jeigudane, 
tai skubėk!
Visose liuosose
Valandose

Nes turintis t«i« knygą
Turės smagų 
Užsiėmimą,

Pajieškau Povilo Norbuto Kauno g., 
Panevėžio pav., Pavetukų parap., Lat- 
vigalos sodžiaus, girdėjau, gyvena 
Brooklyn, N. Y. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti. ,

Victoria Norbuth,
Hotel Clarendon, Seabreeze, Fla.

Tas tau draugas bus geriausias, 
Ateis, kad busi liudniausis, 
Užjaus skausmą, dailįs svietą

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

Graži, didele, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: ■

Ta pati knyga gražiais kietais 
audeklo, auksuotais apdarais: 'P**

Gaunama

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

KARĖ!
Tarp Laivinių Kompanijų 
iškilo Karė ir visos Laiva

kortės atpigo!
Dabartinės prekės iš Eydt- 

kunų arba Tilžės į:
Boston .................
Philadelphia__ _
Baltimore .......... .
New York ..........
New Britain ___
Schenectady . — 
Binghampton .... 
Scranton ............
Pittsburg ............
Youngstovvn ____
Cleveland ............
Chicago ................
Westville ............
Springfield ..........
St. Louis ............
Detroit .................
Grand Rapids — 
Vv'ashington Statė 
California Statė .

J kitus miestus ir valsti
jas taip pat pigiai. Pagerin
ti laivai, ruimai dėl 2 ir 4 
žmonių, atneša j stalus valgį. 
Laivakortės geros ant visų 
metų. Pasinaudokit, proga, 
kas nor parsitraukti savo 
draugus iš Lietuvos, nes 
greitu laiku gali vėl pa
brangti.
' KELEIVIO” AGENTŪRA 
28 Broadway, So. Boston.

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ
Lietuvių Mokslo Draugystė, 

Pittsburgh, Pa.
$32.00
32.00
32.00
35.00
34.50
36.50
37.25
38-50
41.00
41.00
42.00
45.25
46.00
47.50
47.50
42.50
45.25
83.50
94.50

Taut. Liet. D-tės šviesos žvaigždė Nl. 
Town of Lake, Chicago, I1L

Mitingai atsibuna kiekvieną antrą 
nedėldienį mėnesio Ciprijono Zotore- 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyto-
Prezidentas — Augustas Barčius, 

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

4508 S. Wood stų Ccicago, III. 
Protokolų raštininkas ir organo užžiu
rėtojas — Felix Manelis,

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, HL 
Turtų rašt. — And. Giedrimas,
4541 So. Hermitage avė., Chicago, III

Palaimintos Lietuvos Dr-sti 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str., Chicago, UI, 
Prezidento pag. — A. Tanike viela, 

1916 Canalport avė,, Chicago, UI 
Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 

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

5047 W. 32 str., Cicero, HL 
Kasierius — L, Kaspar, 
3131 So. Wentavort avė., Chicago, HL 
Organizatorius — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago, HL

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas.

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

4606 S. Paulina st., Chicago, IB» 
Prot. raštininkas K, A. Ciapas,

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

4501 S. Hermitage avė., Chicago, HL

Liet. Neprigulm. Kliubu, 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Jonas Vainauskas: 

id.u.. xv-1 3239 s- Halsted st, Chicago, III.
Platesnių rinių ^kla^- ^. pagelb. - Jonas Vidną^ta. 

nacrpih --  Jonas SimOPIlS.

ATYDAI!
Pranešu L. D. D. A. Draugams ii 

abelnai visiems pažįstamiems, kad aš 
persikėliau į kitą vietą, ir uždėjau ko- 
stumierišką drapanų dirbtuvę. Todėl 
meldžip draugų ir pažįstamų, reika
lui esant, kreipties šiuo adresu: (13) 

LIUDVIKAS GELEŽINIS.
4542 So. Wood st. , Chicago, III.

FOTOGRAFŲ ATYDAI!
Parsiduoda studija su visais reika

lingais rakandais, vieta gera, išdirbta 
per 7 metus, gyventojai lietuviai ir 
lenkai, biznis eina gerai. Parduodu 
dėlto, kad aš vienas esu užėmęs biz
nį dviejuose miestuose, todėl prisieina 
vieną parduot. Nupirkt galima ant 
lengvų išlygų. Taipgi reikalingas fo- 
tografistas. F* ' 
kit per laišką.

A. APONIKAS,
103 W. Centre str-, 

Mahanoy Citv, Pa.

(14)

Vienatinė
LIETUVIŠKA KARČIAMA
Geriausia užeiga visiems lietuviams. 
Reikale duodu gerus ir teisingus nu
rodymus visokiame dalyke. (13) 

JUOZAPAS NORUŠA
1332 — 17th st.. Denver, Colo.

Prezid. pagelb. — Jonas šimbelis, 
.3253 S. Halsted st., Chicago, III.

Antanas Bitautas.
3211 So. Union Avė., Chicago, IB 

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

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35 th place, Chicago, BĮ. 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va
kare, "Aušros” svetainėje, po No. 8148 
S. Halsted st. Metinis susirinkimąą 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Ll^ 
pos mėn.

FLORIDA MUCK.
Čia yra žemė, apie kurią Floridos 

Valstijos Ukininkystės Departamen
tas sako: jog išaugins 30 iki 60 tonų 
cukrinių lendrių ant vieno akerio. 
$10.00 ant mėnesio, o gausit 10 ake- 
rių; tas reiškia užtikrinimą viso gy
venimo. Pirk tuojaus, nes atidėlio- 
jant prekė gal pakilt jums neprieina
mai. Rašyk šiuo adresu: (13)

J. NORRIS
1332 — 17th St.. Denver. Colo.

Tėvynes Mylėtojų No. 1
Town of Lake, Chicago, H

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1* 
ant Town of Lake, Chicago, HL, nfr* 
tingai atsibuna kiekvieną pirmą m- 
dpMienj mėnesio, A. J. BieržyaoMo 
Salėj, kampas 46 ir Paulina ata.

Valdyba.

TEMYKIT.
SOCIJALIZMO TRUPINIAI. Kny
gelė ?8 puslapių su atsakymais ant 
šešiolikos užklausimų, arba užmeti
mų socijalistams. Kaina 20c..
ETIKETĄ — Taisyklės pamokinan
čios gražaus apsiėjimo. Kaino 25c.

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

140 East 19 at.. New York City.

Prezidentas A. J. Bieržynskia,
4600 S. Paulina St., Chicago, IR. 

Vice-prez. F. A. Misius,
52.35 S. Bishoff st., Chicagv, *“ 

Prot. rast. K. A. čiapas, ' ~ 4
1736 W. 47 st., Chicago, HL 

Turtų rast A. J. Kareiva, 
1805 W. 46-th st, Chicago, HL 

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4612 So. Ashland avė., Chicago, HL 

Užžiurėtojas org. Matausas Silkaltla, 
3314 S. Morgan st., Chicago, HL

PARSIDUODA FORNIČIAI
Geri, nauji forničiai divem ruimam 

ir kičinui mažai naudoti parsiduoda 
už pigią prekę, galite pamatyti kiek
vieną vakarą pas: <12)

A. BANDZIAVIČIUS,
35 Second room 51,

So. Boston, Mase.

Liet Imigrantų šelp. Dr*Us 
Viršininkai.

Pirmininkas, St. Jankauskas,
850 Nowark st, Hobokan, N. A 

Pagalbininkas. Kas. VaiksvMtąa,
184 Now York ava, NowūlųN> A 

Sekretorių, A. M. Staneila,
UI Jaffonon st, Nmvnrk, K 9. 

IUininkas, P. Vaicaitame,
88 7arloy ava, Neimk, ■. A
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OUMORISTIKA » atsakiau: "Kodėl ne taip, 
» Kristaus muka?"

3-čias laisvamanis 
mas) sako:

— Aš nors buvau 
niu. bet matydamas, 
nas betikis artinasi prie šv. ko
munijos ir nori papildyt švent
vagystę. ir rankas pradėjo jau 
taikyt, bet ant laimės viena ran
ka buvo medinė, tai negalėjo 

greit sutaikyt ir aš atbėgęs rė
žiau jam per nagus, sušukda
mas: "Ką tu čia buri? Čia 
tau ne einikis!” Tas betikis su
sigėdino ir išėjo laukan, o kuni- 

’chrabrostį" pasky-
I

(A. Ješ-

laisvama> 
kad vie-

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

žemiau* nurodytos formos. Jeigu kuriem* per atvirutį neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcija;. Adrsesą mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidą taip, kaip užrašyta ant los gatvės kampo, tada įiveng- 
*im daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
sijas adresas:

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

No. Streei,

Miestas ir valstija

NAUJAS ADRESAS:
Pavardė ir vardas..

No.

Tikrai Brangus Akmuo
Iškirstas, išrodo ir ne
šiojasi kaip DEIMAN
TAS. Gražus, labai ži
bantis ir kiečiausias 
akmuo, koks tik gali 
būti. Tik aprubežiuo- 
tas laikas paskirtas 
pardavimui moteriškų 
ar vyriškų tikrai auk- 

Nušiunčiam ant kiekvie- 
Prisiųskit piršto

sinių žiedų.
no adreso už 98c. P ‘ ~ ~
mierą. Už teisingumą gvarantuojam. 
Su visokiu reikalu uždekit tokį adr.: 
EKCELS1OR WATCH CO.. DEP. A.

CH1CAGO. 1LL.

PATRIJOTAS.
Aš tautietis, patrijotas. 
Tikras sūnūs Lietuvos;
Ir sėdėdams prie bačkutės 
Vardą garbinu aš jos. 
Kol saliuno neturėjau. 
Kol biznierium nelikau, 
Lietuvos taip nemylėjau, 
Patri j otų nebuvau. 
Bet mašinai reikia šmero, 
O biznieriui — pinigų. 
Užsidėjau sau saliuną — 
Biznis neina be... draugų.

"Ei. tautiečiai!" ėmiau šaukti, 
"Ko jus einat pas žydus? 
Ar nežinot, kad pas mane 
Šlicas šaltas ir gardus?
O cigarai net iš Vilniaus, 
Iš pat centro Lietuvos — 
Tikrai turkiški ir kvepia... 
Tokios, vyrai, užeigos, 
Tokio baro, tokio šlico, 
Tokio tautiško alaus 
Nė pas žydą, nė pas airį 
Nieks iš jūsų neragaus!"

Ir likau aš patri j otų, 
Ir pradėjau ašai skelbt, 
Kad tautos mus pakėlimui 
Reikia savo biznį šelpt.

Ėmiau girti savo tautą, 
Kad gražiausia mus kalba, 
Nes kalboj toj mus mokino: 
A—B—C ir B—a ba.

Lietu vys aš patrijotas, 
Vyras tvirtas ir smarkus, 
Myliu biznį ir tėvynę, 
Turiu pačią ir vaikus.

O jei kartais išsitraukiu 
Paintę viskės ir alaus, 
Mano gįslom tuomet plaukia 
Tautos meilės dar daugiaus.

Jei nuvirstu gi nuo kojų.
Tad gulėdamas dainuoju:

Tratata, tratata,
Lai gyvuoja mus tauta!
Nuo Rai-viskės, nuo alaus 
Nosis mano tuoj
Tratata, tratata,
Lai gyvuoja mus

paraus

tauta!
Nemo.

ų Pabaigusi kursųW«uians Medical 
Cuilege, Baltimore, Jtd.

< i Pasekmingai otlieka savo darbą ! : 
į; prie gimdymo, toipgi suteikia vi- 5 i 
: i sokias rodąs ir pageibą invairiose S I moterų ligose.

F. Stropienė “ J
SO. BOSTON, MASS. Į

II Akušerka I

Street

visur ir visados tik

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per maDe galite užsisakyti viso
kius dailius r u bus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvė*. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekes žemos.

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

K. P. SIMKONIS
HOLYOKE, MASS.5 GRAND ST.,

MM i estas ir valstija.................................................................................................

Pasarga: Kiekvienas ‘‘Keleivio’’ skaitytojas gali žiDot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė lėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.50 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 8-4, 
tų penumerata i šsibaigė su laikr. No.S ir turi atnaujinta’' paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

gas mane už ’ 
rė į parapijos komitetą.

Po ilgų ginčų nutarė 
kunigą Ka—kaiti, kaipo 
kystės žinovą, kad tas 
rezoliuciją, nes kitaip susitaikyt 
negalėjo.

Kunigas Ka—kaitis išklausęs 
visų kalbas atsakė pirmiausia 
paskutiniam (pagal parlamen- 

tariškas tiesas) A. Ješmui:
— Mielas vaikeli, nors tu pa

darei labai gerą darbą Dievui 
sulaikydamas žmogų nuo švent
vagystės, bet tu prigulėjai per 
tris mėnesius prie socijalistų ir 
niekinai labai mano stoną, bet 
kad tu jau socijalistus pametei 
ir dabar ant jų visaip bliuzniji, 
o už padarytus griekus gailiesi, 
tai aš tau viską atleidžiu ir po 
penkių metų vėl tave paskirsiu 
į parapijos komitetą.

2-ram. K. Liudžiui. atsakė 
taip:

— Tu pavadindamas "Vieny
bę Lietuvninkų" Kristaus muka, 
nė kiek prieš Dievą nenusidėjai, 
nes ištikro ji panaši į Kristaus 
muką ir socijalistiški laikraš
čiai ją tuoj nukryžiavos ir nu
siųs į dangaus karalystę, kur jai 
paskirta vieta tarp šventųjų. 
Nors tuomi tu dievui ir bažny
čiai jokios naudos nepadarei ir 
visai atsisakei tikėt į Dievą, bet 
kad prižadi to žmonėms neaiš
kinti, kad ir jie. nenustotų tikėję, 
ir gatavas esi pult ant kelių, kad 
ir į didžiausi purvyną, kada tik 
aš iškelsiu Kristaus kūną, tai 
nuodėmes tau bus atleistos, bet 
į komitetą negausi; tečiaus jei
gu atliktum velykinę išpažinti 
ir priimtum šv. sakramentus, 
tai išgarsyčiau tavo biznį.
— 3-čiam. Kantriam Sąjungie- 

čiui. atsako taip:
— Tu griebdamas p. Račkaus

ką už barzdos ir šaukdamas 
"Karaul ” netik ką nepadarei 
gerą darbą, bet prasižengei prieš 
visą katalikšką bažnyčią, nes p. 
Račkauskas yra geras užtarė
jas kunigėlių, o ypatingai Tumo 
su Olšaucku. 
kartu ir protestus rašė prieš 
"Kovą" ir "Laisvę." Taip pat tu 
būdamas bažnyčioj per savo 
uošvio šermenis neklaupei per 
pakylėjimą, nors aš tave gązdi- 
nau ir poliemonu ir gražiuoju 
prašiau; todėl traukis iš šios 
šventos vietos ir eik į amžiną 
pragarą, kur tau vieta prigata- 
rota, o ten bus verksmas ir dan
tų griežimas...

Paskutinius žodžius tardamas 
kun. Ka—kais taip sugriežė 
dantimisi (turbut rodė kaip pra
gare griež). kad musų laisvama
niai spruko per duris.

K. Liudis ir A. Ješmas matyt 
su Ka—kaičio nuosprendžiu 
tiko, nes dabar pasakoja visiem, 
kad Kantrus Sąjungietis yra 
niekai, o kunigą Ka—kaiti gi
ria susiriesdami.

Tamošiaus draugas.

eit pas 
katali- 

išnestų

Ji norėjo būt Saturnu.
Jaunas astronomas pradėjo 

sakyt merginai kamplimentus:
— Leiskite tamista man ob- j 

servuoti jus kaipo Venerą, nes 
tai meilės planeta.

— O ne! — atsakė jinai. — 
Aš norėčiau būt geriau Saturnu.

— O kodėl gi?
— Nes tamista sakei, kad Sa

turnas yra su žiedu...
Ant rytojaus astronomas nu

pirko jai žiedą.

I

I

MIŠKE RUDENĮ.
(Skiriu draugei, P. Goh.) 

Nebčiulba margieji paukšteliai 
Tarp medžių tankiųjų šakų. 
Tik šlamščia nubudę medeliai 
Sulaukę šaltųjų dienų.
Tik vienas margasis genelis 
Augštai įsitūpęs, augštai:
Net skamba aplinkui miškelis, 
Kaip kala Į medį jisai.

* * ♦

Nebėr jau vasaros gražumo. 
Paukštelių balso nebgirdėt. 
Nebėr saulutės to skaistumo, 
Gražių gėlelių nebregėt.
Padangėms debesis vien plaukia 
Virš gryno lauko pamaži, 
Gamta verkšlendama lyg šaukia: 
"Sudiev tu, vasara graži!"

J. J. Sarmonelis.

Ant bulvaro.
Mergina: — Ar tamsta, vežė

jau. dabar liuosas?
Vežėjas: — Pasivėlinote, ta- 

mistele. jau ženotas.

apie tai anksčiau.
Niekabildžiui. — Jūsų žinutė 

butų buvus gera, jei butumet 
anksčiau parašę, dabar jau pa
senus.

W. L. Grigoniui. — Tamstos 
korespondencija telpa šitam nu- 
merije. Anksčiau negalėjom į- 
dėt dėl vietos stokos.

Lietuvos jaunikiui. — Visai 
tuščias ginčas, netalpinsime, nes 
turim svarbesnių dalykų. Pole
mikas talpinam tiktai tuomet, 
kada jose aiškinama visuomenę 
apeinantie klausimai.

Tamošiaus Draugui. — Kome- 
dijėlė bus gera į juokų skyrių; 

j ačiū.
Hudsoniečiui. — Ačiū tamstai 

už žinutę, bet apie tą patį ir ki- 
, tas mums parašė.

F. Marčiui. — Nepažįsta
miems agentūros neduodam be 

Gaukite paliudiji- 
arba

Redakcijoje.
Poetas. — Ar daug poezijos 

randasi pas jus šiuo laiku.
Redaktorius. — Taip, šį-ryt paliudijimo,

išsiunčiau per duris net 3 poetus, nią iš socijalistų kuopos
Iš "Chic. Ledger” — Klinga. j kokios nors draugijos.

A. Alksniui. — Kad ir pras- 
; tas iš R. kalbėtojas, bet taip aš- 
; triai peikti negalima.

Lukšių Juozui. — Jūsų laiš- 
Į ką kunigui galėtume tiktai tuomet' 
patalpinti, kada pasirašytumet 
po jo tikrą savo pavardę. To 
reikalauja etika: jei adresuoji 
savo straipsnį ypatai ar ypa- 
toms, tai reikia ir pilną savo' 
vardą padėti, kad kita pusė ži
notų, su kuo turi reikalą.

J. Baveriui. — žinutėj nieko į 
daugiau nėra, kaip tik praneši-1 
mas. kad jūsų miestelije lietuvių ’ 
yra. žinia visai nesvarbi ir lai- \ 
kraštin nedėsime.

W. Dimavičiui. — Korespon
dentas rašydamas apie Žemaičių 
Vysk. Valančausko D-jos vaka
rą nieko nešmeižė. nes kitaip jojo 

i korespondencija "Keleivije” ne
būtų tilpus; jis tik nurodė vaka
ro ydas, o tamsta tuojaus šauki: 
“begėdiškas melas!” ir tikra* 
imi šmeižti korespondentą, to
dėl tamstos atsakymas negali 

"Kel.” tilpti. Mokykitės atskir
ti kritiką nuo šmeižimo. Grąži
nam.

Redakcijos atsakymai.

ne

Tai davė...
Ickus: — Ui. Simai mano, 

kaip aš davė tam Baltro Jonui, 
i ui vei ...

Simas: — O su kuo tu ;iam
(Kantrus davei?

Kaip ir Komedija.
Tris iš senesniu Pittstono lai 

svamanių susiginčijo tarp sa
vęs, katras iš jų katalikiškes- 
nis.

1- mas laisvamanis 
Sąjungietis) sako:

— Aš atsižymėjau katalikiš
kumu tuomi, kad laisvamanį 
Račkauską nugriebiau už barz
dos ir sušukau: Karaul!... Tu, 
lapės politika!...

2- ras laisvamanis (K. Liudis) 
sako:

— Ką tu čia ambriji apie Rač- 
kaucką! Ot aš, tai atsižymė
jau. Aš su vienuolikos klesų 
kun. Miluku kalbėjau. Jis man 
pasakė: "Tavo 'Vienybė Lietuv
ninku’ išblyškus, sudžiuvus, ir 
susisukus it kačių muka,” o aš

Ickus: — Nugi kaip į tavi šne
kant, aš jam davi su maišu, o 
jis man su noragais. Oi. ale aš 
jam davė. R. židžiunas.

Jis nekaltas.
Teisėjas: — Tamista esi ap

skųstas už ubagavimą.
Valkata: — Atsiprašau, tam

sta klysti. Aš kaip gyvas nesu 
ubagavęs.... Juk tai ne mano kal
tė, kad moteris įmetė man 10 
centų, kada aš ištiesiau ranką, 
kad persitikrinus, ar nelija lie
tus. Į

J. Senavaičiui. — žinutė jau 
pasenus, nedėsime.

S. Balandėliui. — Kad katali
kas nusigėrė, tai nesvarbus da
lykas, netalpinsime.

V. Baltrūnui. — Žinutė 
svarbi.

Z. Bogušiui. — Eilių sunau
dot negalima.

St. Puciui. — Ta žinia ”Ke- 
leivij” jau tilpo, todėl jūsų pra- i 
nešimą sunaudot negalėsim.

Proletarui. — Negalim spau
sdinti, nes tamstos raštelije į-’ 
vardintos firmos ir ypatos vadi- 

o su Vamagiriir- narnos žulikais ir apgavi
kais." vardinti žmonės, kad ir 
apgavikai, gali patraukti laikra- 

, štį teisman. Kad ir nieko nelai
mės. bet nesmagumo gali prida- 

. ryti gana daug.
Jos mylimamjam. — Kas ži

no, kaip tie Watertowno sportai 
taikėsi prie merginos, tam juo
kų butų iš i ūsų raštelio, bet ne
žinantiems paties atsitikimo jis 
nesuprantamas, todėl ir nedė- 

; jom.
A. Jozukevičiui. — Grąžinam 

su paaiškinimu.
Baravikui. — Neužsimoka a- 

pie tokio menko žmogelio, kaip 
zakristijonas, politiką laikrašti- 
je rašyti.

K. Armonui. — "Fortepijonų 
vertė ir jų išdirbystė" gavome, 
ačiū, bet nespausdinsime, nes 
nieko svarbaus tame straipsne
li j e nėra.

A. Jozukevičiui. — Tamstos 
atsakymo Sigeliui Tsudi netal- 
pinam, nes jis nieko 
draugystei užmetęs ir 

nieko neužginčįjat. Iš 
tuščio pasikalbėjimo nė 
nė kitiems laikraščio 
jams naudos nebūtų.

A. P. Matuliui. — 
"kalbėtoją” buvo jau 
syta, neužsimoka atkartoti.

J. J. N. — Jeigu jau dėl vie
nos korespondencijos draugys
tėj kilo nesusipratimas, tai ne
reikia jau nors daugiau apie tai 
rašyti, nes užgauta draugyste 
paskui rašys protestą, o jus vėl 
savo pasiteisinimą ir laikraštije 
bus vien tik ginčai. Kam to rei
kia?

Jaunai Mergaitei. — Ačiū už 
žinutę, bet kitas pranešė mums

nebuvo 
tamsta 

tokio 
jums, 

skaityto-

Apie 
daug
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ir kitokius Rubus į 
Duokit pasiūt mums! I

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

ięs imam materiją iš gerųjų fir- Įį 
hjų ir primieruojam rūbą pagal ffi 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus i 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Giros ijrams Siutus Ir Oierkotus I 

pigiausiai Ir garai. j 
Musę firma randasi ir Califor w 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas. ffl 

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

Taipgi išvalom ir išprosinara vi- jį 
sokias Vyry ir Motery drapanas, jį

Tikras Jūsų brolis lietuvys

$50 TAU PREMIJOS.

y Reikalaukit

I
Crest kendžiu, nes tai vienos iš' [i] 
sreriausiu ir skaniausiu kendžiu I 
Jeigu tu kendžiuniekur negau- |Į 
nate, tad ateikit pas mane, ne* | 
esu generalis agentas Bostonui |

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadwav,
SO. BOSTON. ggl

Parašyk numerius nuo 1 ibi 9 
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 tą lotą už $69. Iš
mokėt tik po $5 mėnesij. Norint 
geresnių informacijų ir mapų nuo 
žemės, rašykit ant šio adreso: (><•> 
OUTCALT REALTY CO. Dep. 8. 
Jl^JĮudson^U^JerseĮ^CityjNjJ.

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

Telefoną*: 80. Boston, 21013.

cc roė

LABAI DIDELE

D
DĖL LABO VISUOMENES
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo išradimai ir ką 
reikia daryti apsirgus, taip 
pat Kaip ir kur išsijrvdyti, ly
giai ta knyga “DAKTARAS” 
Parodo, kaip nuo ligą apsisau
goti.

occroe
DOCTOiJ

DOCTOK
OOCTOft

Profesorinsl m< d Įeitu s

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

Visokias ligas gv 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon

vHSalin su Nusiminimu!!
Gramafonas ant išmokeščio
Po 10 c. kasdieną.

Jaigu apsiimate mokėti po 10c. 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš- 
mokesčio labai dailų Gramafoną 
sykiu su 16 rekordais (32 kaval- 
kais visokių dainų: valcų, polkų, 
maršų ir t. t., kuriuos patįs išsi
rinksite. Genimas musų gramafo- 
nų GVARANTUOTAS. kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiųsi
me naujas specijališkns rekor
dus: lietuviškus, lenkiškus, rusi, 
skus ir mažai-msiškus. Rašyki 
te tuojaus, reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų įdėdami, kraso 
ženklelį atsakymui: (16)

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

I
ir Išradimo

Kas prisius
$20.00, TAS APTURĖS

Gramafoną vertes $25.00
Užlaikau Gramafonus su Lietuviškom Dainoms.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap
turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triabų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų4 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk koncertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. s. W A ĮDĖLIS
112 GRAND STREET. BROOKLYN, N. Y.

i!
i

|

ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo 
geriausio budo jrydymo, pripildyta tokia puikia medega, 
kad kitose, iki šiol išėjusiose lietuviškose knygose, to ne
galima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.

ŠITA KNYGA “DAKTARAS” aprašo visokių vardas, kaip jos prasideda, kaip apsi
reiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apia vyrų paslaptybes bei ligas ir taip-pat apie moteris 
telpa daug.

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiai aprašo, atidengiant daug paslaptybių, apie ge
riausius smagumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir kaip 
bu ii laimingu.

TOJ KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip vyrus taip ir moteris, kas būtinai 
kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems taip ir jauniems, Žano tiem s ir nevedusiems.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti, tai 
mokantis, kuris dar neturi Šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kad galės 
daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris 
tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi ir tt.

KNYGA “DAKTARAS“ yra paveiksla's fllinstruota, parodo ir giliausias kūno dalis, iš
aiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sve.kiems, taip ir sergantiems. Tik perskaičius tų 
knygų patirsi, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, roma- 
tizmo, odos, vidui ių, nusilpnėjimo, bronebitis ir limpančias ligas; taip-pat apie moterų nes
veikumus ir kitas visokias ligas nuo saužagystės, sėklos nubėgimo ir tt.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie gy
dytojo. reikia būtinai perskaityti knygą “DAKTARAS”.

ŠITOJ knygoje “DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
bet ir kaip nno visokių ligų apsisergėti.

NORS TA KNYGA “DAKTARAS” LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams 
jų išleido Pbiladelphijos M. Klinikas dėlei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės dovanai 
kuris tik prisius kelias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia ra
šyti adresas taip:

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut st., - Philadelphia, Pa.
VYRAI IR MOTERYS, kurie ees.eiki o nori boti (reiki—išgydyti, tad kaip žodžiu taip 

jr raitu llieturiikai) gali atsišaukti p rie tikrų profesionališkų Daktarų Kliniko. Ateinančiu* 
priimama šiomis valandomis ofise

Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioj nuo 10 iki X Utarn. ir Pėtn. rsk. nuo 6 iki S t*L
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7 K E L E I V I S

NORTH GERMAN LLO YD

)

M. Gallivan Co

So. Boston.

John E. Holai

Tikras Šaltinis Sveikatos

32.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatini* lenkiškas 

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinuius dantis ir 
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 

Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Telephone So. Boston. 845 M.

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

Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

7

10c. ir—Katra* pr«r.a ^rait\Ot<- At ji'
I

.. .75
ir 1.00 
ir 1.00 
.. .50 
ir .SO

Nuo kirmėlių...... 
Antiscptiška mo^tis 
Nuo viduriavimo.. 
Kalorija dėl vaikų. 
Proikos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

VATERLAND 58,000 Tonų 
950 pėdų ilgio laivas 

IMPERATOR 52,000 Tonų;
919 pėdų ilgio laivas 

Tiesioginė Linija tarp 
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir 
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFAXO ir 5Oc. 

50c.
25c.'

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

, jei turė
tumėt bankinę knygutę.

Jei judu du broliu visai aplei
dot žemę ir dabar gyvenat Ame
rikoj (Canadoj), ji po 10 metu 
judviejų nebuvimo gali sau 
žemę užsirašyt. Jei to nepada
ryt, ji galėtų pareikalaut atlygi
nimo už žemės dažiurėjimą, bet 
podraug turėtų išduot apyskaitą 
iš turtų paimtų iš žemės laike 
jas valdymo.

T1PQII PjlfMrimni -P"1™*1 Amerikon,
1 lvou r <11 ariniais ; tumet bankine knvgu

*

Netikėtas.
išduoda draugijai čarterį, tai ji 
padaro kaipir kontraktą. Imant 
čarterį galima paduot savo išly
gas; valstija jas priima arba at
meta, bet išdavus čarterį jei no
rima pamatinius įstatymus at- 
mainyt, valstija gali reikalavi
mą atmest, ir pasakyt: Jus ne 
tam dalykui draugiją tvėrėt.” 
Taip ir su jūsų draugijomis: 
viena išėmė čarterį ir padavė sa
vo konstitucijos projektą su pa
skirstytomis mokestimis: 40c. 

pašalpai, 10c. apšvietai. Antra 
draugija nepaskirstė mokesčių 
ir projekte nurodo, kad 50c. bus 
mokama į pašalpos iždą. Da
bar valstija gali atsakyti, kad 
išduodant čarterį tikslas buvo 
grynai pašelpinis. Bet sakau 
"gali,” nes tas priklauso nuo ko- 
misijonieriaus "supratimo.”

Kad fabrikantas nori duot pi
nigų pastatymui Labdarystės 
Dr-jos namo, jei jis bus pakeis
tas į Liaudies Namus, yra labai 
gražu, bet klausimas kokiuo tik
slu jis tai daro? Jei jam netin
ka Labdarystės vardas, tai reiš
kia, kad jis supranta, jog ten 
nebus biznio ir draugijai nori į- 
kišt kitą, biznišką, čarterį 
gražiu vardu,
nigus be varžančių išlygų 
rai; jei su išlygomis 
gokit, 
Čarterį prisieitų mainyt.

Bankos duos paskolą, bet į- 
statymai daleidžia joms duot tik 

' 60 procentų, t. y. jei jus turit 
$400, banka duos $600, jei 
$4.000, banka dus $6,000. 
Procentas paprastai 5% arba

Kada valstija

PO 
Jei jis duoda pi- 

ge- 
apsisau-

kad jus nenuskriaustų.

T> 
1?

B. Kliubo Narys. — Vašelpi- 
nės draugystės ir kliubai nerei
kalauja pašalpai sudėtų pinigų 
laikyt bankose. bet gali įnešti Į 
kokią nors pirklystę arba užma
nymą, taip kaip Insurance kom
panijos ir Taupinamosios bau- 
kos kad daro, o šios įstaigos yra 
labai prižiūrimos, kad žmonių 
sudėti pinigai nebūtų išeikvoti. 

A) Bet tokie įnešimai turi būt į 
T,/saugius užsiėmimus, kaip tai: 
y v bondsai, stoeks, pirmi mortgi- 
S čiai. šiaip aukaut pinigus, ne-
■ žiūrint kokie prakilnus tikslai 

nebūtų, nevalia. Jei jūsų kliu-
■ bas pirko 5 šėrus Tautiško Na-
■ mo statymui, tad tą dalyką gali- 
I ma lengvai be jokios bėdos pa- 
I taisyt. Kliubai paprastai turi 
| pinigų uždirbtų nuo piknikų, te-

H atrų, balių. Tuos pinigus galit 
H praleist taip, kaip diduma nuta- 

1 ria. Taigi pasakot, kad tai tie 
E pinigai. Jei ne, pašelpos drau-
■ gystės ir kliubai gali randavot Į 
l| arba statyt savo bėgantiems rei- 
W kalams namus arba svetaines,

taigi jus kliubas išleido tiek ir 
ą\tiek pinigų įsteigimui sau vietos 
I . susirinkimas, ir tuos pinigus at-

i sirokuosit kaipo randą, kada na
mas bus gatavas. Ir viskas. 
Niekas jūsų neužkabinės.

M. Kukės. — Jei žmogus pa
ima rakandus iš krautuvės ant 
išmokescio, tad jo daiktų valdy
mas yra panašus jų randavoji- 
mui. Pakol jis moka ratas, pa- 
tol jis moka, taip sakant, randą 
už jų naudojimą. Užmokėjus 
tokiu budu sulygtą sumą, daik
tai palieka jo. Jei jis perstoją 
mokėt, krautuvninkas gal atsi
imt daiktus, nė skatiko įmokėto 

r negrąžinant, ir viskas. Jokio ki
to nesmagumo negal būt. Pas 
mus. Massachusetts valstijoj, 
jeigu žmogus išmoka taip ket- 
virtdalį suligtos sumos, gal rei
kalaut. kad daiktai butų parduo
ti ant licitacijos, iš pinigų užmo
kėta likosi suma, o ręstas atiduo
ta pirkėjui. Kokie padavadiji- 
mai yra pas jus, Missouri valsti
joj, tokiuos atvejuose, man ne
žinoma.

SENI VYNAI ir
GEROS OEGilNES

M. V. — Jei žmogus ar žmo
nės yra užmušti mainose, tad 
kompanija išmoka pinigus tam 
tikrai per teismą paskirtam ad
ministratoriui, kurs pinigus tu
ri padalyt pagal testamentą, o 
jei mirusis testamento nepaliko, 
tad naturališkiem paveldėjam: 
moterei ir vaikams. Administ
ratorium gali būti ir moteris. Į 
Jei administratorius atiduoda 
pinigus moterei auginančiai ma
žamečius vaikus, vaikai suėję 

į metus negali nuo motinos rei
kalaut pinigų, gautų po tėvo 
mirčiai, nes jų dalis yra išleista 
jų užauginimui ir užlaikymui.

NAUJA LINIJA
Tarp BREMENirBOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną 

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

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston. Mass

Specijališkas pardavimas per šį men. 
Sudėjimas No. 5.
Bunka Goldenxxxx Rve \Vhy. <

] ,, Cognac Brandy
1 ,, Višniovka CO x
1 ,, Orange Wine S

4 Pilnos kvortos <3.50
Sudėjimas No. 8.

1 Bonka Kentueky VVhv
1 ,, California Brandy •
1 ,, Višniovka
1 ,, Spaniškas Port Wine P* s.

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

bei neprasti.

H. L. GOLDEN & CO. 
iupirtMtijal Ir Oaifiatj UUtrlĮ Parduttjal.

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

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

2 KATAL1OGAI DYKAI!

aTtiekT
Sutaiaom Receptas aa *> 

džiausią atyda, nežiūrint ar Ii 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVICIUS.

EDVARO DALY, savininkas 
18 Breadvaj, 8 Boston, Mass. 
Galite reikalaut Hr per laiškus, 

o męs per ekspraaų gydules pit» 
riusnn

VjCll Hetuviškų KNYGŲ nuo 
* seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klemetų ir 1.1

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųiti. ar. abu kartu? 
Reikalingi k n y g <Į platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas;

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd St., CHIGAGO, ILL.

K. V. Kvedera. — Vyrui mi
rus, jo moteris arba vaikai palie
ka jo turto pa veide jais, ir todėl 
gali sukolektuot visas skolas, pa
prastas ar ant vekselių.

Jei išdavėt žemę ant kontrak
to broliui ant tam tikro laiko, ar 
galit atsiimt žemę ar ne, priklau
so nuo to, kaip padarytas kont
raktas. Jei kontrakte parašyta, 
kad žemę išrandavojot jam ir jo 
paveldėjams, atsiimt negalit, 
bet jei tik jam, neminint pavel
dėję. galit. Geriausia prisiųskit 
kontrakto kopiją "Keleivio” A- 
genturai, o ji patars ypatiškai. 
Jei galima butų kontraktą sulau
žyt, tad tą galit padaryt ypatiš
kai, arba per "doviernastį” iš
duodant pastarąją motinai ar ki
tai kokiai ypatai.

Katalikui. — Testamentą gali 
pats žmogus pasirašyt. Visa
da turi būt trijų liudininkų pu^ 
r^šai, kitaip tas testamentas y- 
ra be jokios vertės. Vakarinėse 
ir pietinėse valstijose pakanka 
dviejų liudininkų, bet jei yra 
trįs, nieko nekenkia. Vienok aš 
patarčiau, kad geriau užmokė
tum advokatui penkinę už para
šymą testamento, nes tiesos y- 
ra taip painios, kad biskį netaip 
ir testamentas liekas be vertės.

J. Sneider. — Senoviškų pini
gų vertė priklauso nuo pačių pi
nigu. o ne nuo laiko ir tautos. 
Klausimas yra, ar daug tokių pi
nigu yra užsilikę. Galima para
šyt keliems muzėjams. aprašyt 
pinigą ir paklaust, kiek duotų 
už jį. ir parduot tam, katras dau
giau duos.

Doviemastį padaryt gali bile 
notaras pažįstąs Rusijos teises, 
o užtvirtint turi čia esąs viens 
ar kits Rusijos konsulis. Ką 
žmonės apie doviemastis pasa
koja, neatkreipkit atidos. Juo I 
žmonės mažiau žino, juo daugiau 
kalba.

J. K. Lorintui.
tijoj vedusi moteriškė gali par
duoti savo nepajudinamąjį tur-j 
tą be vyro leidimo ir parašo, nes 
vyras, kol ji gyva, nieko prie to 
neturi. Po jos mirčiai gi jis gau
na pelną nuo tokio turto kol jis 
gyvas, nežiūrint keno rankose 
tas turtas randas, jei tik jis 
parduodant nepasirašė.

Mass. vals-

A. J. G. — Jei žmogus palikęs 
savo pačią ir vaikus Lietuvoj čia 
gyvena su mergina, jiedu yra 
kriminališkai kalti už "fomica- 
tion” arba "illicit cohabitation,” 
ir teisme gautų keliatą mėnesių 
kalėjimo. Jeigu toks vyras ves
tų išnaujo, jo pačiai gyvai tebe
sant, darodžius tai jis gautų ma
žiausia metus, o gal ir penkis ka
lėjimo už ”bigamy.”

I

Nepasirašiusiam. — Vien dėl
to, kad jus vardas yra įrašytas 
valsčiuje kaipo moteriškos ly
ties, nepaliuosuoja jus nuo ka
riumenės. Jus nešaukė dėlto, 
kad knygose jus vardo nebuvo, 
pats nebuvai tame laike namie ir 
nieks neapskundė. Bet jei par
važiavus kas praneštų apie tą

i L. Sinkus. — Jei jus neatitar-
i navot kariumenėj, kaip pargrįž-
«it turėsit atitamaut. Jei esat
nesveikas, tą suras kariumenės 

"daktaras ir į kariumenę neims, 
pokie Amerikos daktaro paliudi
ju imai tnm negelbės.
« Jei pinigu* pasidėtumėt Rusi- klaidą valdžios įstaigoms, jus 
j los banko j ir prisieitų bėgt iš užraią pataisys ir paims J kariu-

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

| 362 2ad *t,

J. B. — Užrubežinius paspor- 
tus išduoda paprastai ant 6 mė
nesių, bet neturėdamas pasporto 
po ranka, aš nežinau kokį tas 
anot jus "žydas šunadvokatis” 
pasportą gavo jus draugui. Pas
porto kaina ant 6 mėnesių yra 
apie 17.50 rublių. Jei jus drau
gas likos apgautas, tad jis gal 
apgaviką nutraukt į teismą.

Aš ”Severos” kalendoriaus 
nesu matęs, ir apie jokius ten 
vartojamus ženklus negaliu pa
aiškint. Ant tokios rūšies lite
ratūros neverta atkreipt jokios 
atidos, o jo terminologija ir žen
klai jokios moksliškos vertės ne
turi.

P. Skudris. — Manifesto lai
kas jau praėjo, todėl jei sugrįž- 
tumet dabar, busit baudžiami. 
Jei pragyventumet Amerikoj 6 
metus, tad reikalas bus pasenęs 
ir užmestas (po davnosti), tuo
met galėsit grįžt be baimės.

Keleivio Kalendorius
1914 metinis jm atspiuzdintas.

Siy mėty kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapi?.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 

ir GERIAUSIA UŽEIGA 

Užlaiko geriausią Alų, Vyną, 

Degtiną ir Cigarus. Pristato už

sakymus Vestuvėms, Baliams ir 

kitokiems pasilinksminimams. Ta

voms geras. Patarnavimas gra

žus. Reikale meldžiam atsilanky

ti. (22)

8 Stokos st., Providence/R. L
TT GRŪSTYS:

Niekur taip Į 
eerai ir pui- j 
kiai nepada- 
ro paveiks
lus kaip lie
tuviškas ar. 
tistas Mon
tanoj.

Dėlto vy
rai. mergi
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. TAUKEVICIA
727 9. M ai a sL. Mostelio.

442 Laiva* 1.417,710 tonų

HAMBURG-AMERICAI UNIJA
BiižiiKia 6irlilvl| KrapiNlji Svi iti.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

HAMBURGO 
HAMBURGi 

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.
Geriausia patarnavimas STERE 

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

prie

. HAMBURG-AMERICAN UNE
Baybtaa streat. Bsstaa.

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

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

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

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

PROF. OWEN yra 
vienatiniu specija- 
iistu. kuriuom ga
lima patikėt ir pa
vest Jūsų TURTĄ, 
t. y. sugrąžinimą 
sveikatos. Jisai sa

ko, kad visai ne 
reikia būt ligoniu. 
Jis savo 34 metų 
praktikos didžiau
siam ligODbutyj 
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.

Dolto, jeieu sergate kokia nors liga, 
tai nekentėkit ir aprašykit aiškiai, o jis 
jums pasakys kaip užsilaikyt kad grei
čiau išgytu m: nes kas jam, kaipo profe
soriui yra galima to negali padaryt pa- 
pastas daktaras. Laiškus adresuokit 
taip: (15)

PROF. OWEN M. D.
221E 17st,D^i. E, NewYark,N.Y. 
Priėmimo valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakoro. Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
10 ryto ini 8 vakaro. Nedėliomis ir šven

tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų,

SP4V/£-0wy

Jau- buvo viso
kių Szakių, bet 
tokia Szakė, ku
ri kaso kunigu 
pašones ir kapi
talistu pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

Tai yra mėne
sinis didelis juo
kų laikraštis, su 
daugybe gražiu 
paveikslu. “Sa
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 i dangų dy
kai. “Szakės“ kaina metams tik 1 dol. Adresas:

GERĄ DIENĄ DRAUGI! —
Gera diena!

Na, o ku> 

tamista ei

ni? - Pas 

JONĄ 

KULBOKĄ 
išsigert stf- 

klą alaus, 

nes ten šal 

tas ir ge

riausia vi

sam Brook- 

lyne sius ir

gardus užkandžiai — Taip, ir ai 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 

nes labai rami vieta. Pas jį gan 

cigarai ir gardi degtinė, todėl 

žmonės ten gali gerai susistiprinL 

Bet kur jis gyvena? — Nugi štai 

po numeriu: (15-4)

74 Grand St, kampas Wyte Ava 
BROOKLYN, N. Y.

karoauss žmogau
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 

laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau m.o keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokią 

apgaviką išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 

pasekmingomis gyduolėmis nuo visokią ligą ir kūno sil

pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metą pritirimu 
išrado daugybę specijališką gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančią medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolėj: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas dėl Vidurių 
Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio.................. .... ... .. ___
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
— ” ,..l«c. ir 1.**

.25 

.M

.25 

.25 

.M 
..................25 
50c. ir 1.05

Nuo galvos skaudėjimo.ISc. ir .25
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir
Nuo dantų gėlimo................
Nuo peršalimo........................
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilinto 
Nuo Reumatizmo.., 
Nuo lytiškų ligų...
Nuo dusulio.......... .

50c ir 1.00 
50c. ir LM
.................50 
................ 25

.25 

.ta
25 
ta
1O

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyniero* 25c.
Taippat ii Lietuvos pargabento* visokios lietuviškos gydančio* žolės, šaknis ir t. t, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite priaiuntimo katalogo ra musą gyduolių aprsiymais 

laiikus arba ai

, tai teojao* reikli
jai j £is«*s*rtg

VINCAS A DAUNORA,

I
I



Iš Amerikos.
Kasdiena žuvo 12 anglia

kasių.
Washington. — Suvieny

tų Valstijų biuras kasyklų 
praneša savo raporte, kad 
iš 728,355 angliakasių per
nai Suvienytose Valstijose 
užmušta 2.127 žmonės. Va
dinas. 12 angliakasių žūva 
kiekvieną darbo dieną.

Sudegė "muving pikčių" fa-
. brika.

Hacksack, N. J.—Fort Lee 
miestelije sudegė Eclair Mo- 
ving Picture Co. fabriką, 
kur buvo daromi judantiems 
paveikslams rodyt aparatai, 
filmos ir kiti dalykai. Nuo
stoliu ugnis padarė apie 
$300.000. '

Kojas busiąs Meksikos pre
zidentu.

AVashingtone gauta žinia, 
buk dabartinis Meksikos 
prezidentas Huerta pasi
traukęs. o jo vietą užimsiąs 
Rojas. kuris dabar yra Mek
sikos užsienio ministerių. 
Rojas valdysiąs Meksiką iki 
rinkimų.

Huerta nori surinkti 250.000 
kareivių.

Meksikos prezidentas e- 
sąs pasiryžęs surinkti 250- 
000 kareivių armiją ir tuo-' 
met numalšinti revoliuciją.

Sustreikavo 7 dirbtuvių dar- 
nininkai.

Salėm, Mass. — Čia su
streikavo čeverykų dirbtu
vėse kaikurių skyrių darbi
ninkai, reikalaudami dau
giau algos ir trumpesnių 
valandų darbo. Streikas pa
liečia 7 dirbtuves, streikuo
ja 400 žmonių.

845.000 bausmės.
Washington. D. C.—Aug- 

ščiausis teismas uždėjo ant 
Grant Eros. Construction 
Co. 845.000 bausmės už su- 
laužvma istatvmo, kuris 
draudžia importuoti kont- 
raktuotus darbininkus. Ši 
statymo kompanija buvo 
parsigabenus iš Meksikos 45 
darbininkus geležinkeliui 
tiesti netoli Naco, Arizonoj, 
kuomet Suvienytose Valsti
jose yra pilna bedarbių.

Skebai užmušė streikieri.
Oak Creek, Colo. — Kom- 

panijos pasamdyti ir apgin
kluoti skebai 16 kovo vieną 
streikuojanti angliakasį už
mušė. kitą sunkiai sužeidė. 
Du skebai suimti.

So. Bethlehem. Pa. — 13 kovo 
mirė čionai džiovos liga Adelė 
Bernštienė, palikdama vyrą su 
kūdikiais didžiausiam nuliūdi
me. Buvo pažangi moteris.

Buvęs jos draugas.

bėtojas išsitarė, jog Labda
rystės dr-joj yra tokių po
litikierių. kurie nori kitus 
už nosies vadžioti. Jurge- 
liunas išlenda lyg yla iš mai
šo ir grubijonišku tonu 
klausia: "Pasakyk tu man. 
iš kur tu žinai, kad kun. Ži
linskas vadžioja Uabdarys- 
tės draugiją už nosies?" 
Kalbėtojas, atsikreipęs į pu
bliką. atsakė: "šitas žmogus 
turi gana ilgas ausis, o vie
nok negirdi. Juk apie kun. 
Žilinską aš visai nekalbė
jau.”

Jurgeliunas, tartum per 
ausį gavęs, paraudo, kaip 
vėžys, o svetainėj suužė del
nų plojimas.

Palūkėjus jis ir vėl atsike
lia ir su tokiu pat grubijoni- 
škumu vėl klausia: "Pasa
kyk tu man. ar tautiečiai ė- 
jo pas kun. Žilinską, ar ku
nigas pas tautiečius?" Kal
bėtojas atsakė, kad ėjo vie
ni pas kitus ir pusiaukelėje 
susitiko. Publika vėl ploja 
ir juokiasi iš Jurgeliuno.

Prakalbos.
L. S. S. 85 kuopa Hyde 

Park. Mass. rengia prakal
bas pėtnyčioj. 27 kovo, sve
tainėj Liberty Hali. 1203 W. 
River st.. Hyde Park. Mass. 
Prasidės 7 valandą vakare.

Draugai ir Draugės ! 
Hyde Parko!

Daug kartų pas mus buvo 
rengiamos prakalbos, kurio
se nemažai pasimokinom. Ir 
šios prakalbos taipgi yra pa
rengtos, kad pajudinti Hyde 
Parko lietuvius-darbininkus 
prie didesnio supratimo sa
vo reikalų. Ypatingai šia
me laike, kuomet visur ran
dasi daugelis bedarbių. Jus, 
broliai, šiose prakalbose iš
girsite kokiu keliu galima 
yra nuo tos nelaimės pasi- 
liuosuoti. Kalbės garsus 
kalbėtojas drg. Perkūnas iš 
Brooklyno. N. Y. Todėl vi
sus kviečia atsilankyti L. S. 
S. 85 kuopos Komitetas.

Pereitoj subatoj. kaip pa
prastai, ant Boston Com- 
mon buvo bedarbių susirin
kimas, kur Morrison I. 
Swift pasakė jiems prakal
bą ir pasiūlė rezoliuciją, ku
rioj atsišaukiama į kunigus, 
kad jie atsisakytų nuo rie
bių ir šiltų vietų, o prisidėtų 
prie bedarbių ir eitų su jais, 
kaip Kristus ėjo su vargšais. 
Rezoliucija buvo vienbalsiai 
priimta. Paskui bedarbiai, 
gražiausioj tvarkoj Svifto 
vedami, nuėjo ties milijonie
rių kliubu ”Algonqum 
Club," kad paprašius nors 
trupinių nuo stalo. Bet to 
kliubo ponai tuojaus pašau
kė per telefoną policiją, ku
ri atpiškėjus automobiliuje 
išvaikė baduolius į visas pu
ses.

Vietinės Žinios
Kovo 17 d. So. Bostone 

kalbėjo drg. Perkūnas iš 
New Yorko. Prakalbas pa
rengė vietinė lietuvių socija
listų kuopa, lietuvių svetai
nėj. Drg. Perkūno kalba 
buvo nuosekli ir pamokinan
ti. Žmonės, kurie atėjo su 
tikslu išgirsti ką nors naujo, 
galėjo būti užganėdinti. -Jo 
kalba nepatiko tik taip vadi
namiems tautiečiams, kurie 
visą laiką nerimavo ir ardė 
tvarką. Pavyzdžiui, p. Vi- 
taitis visą vakarą sėdėda
mas darė visokias pastabas 
ir nuolat bumbėjo, taip kad 
išėie iš kantrybės žmonės, 
kurie arčiau jo sėdėjo, pra
dėjo sakyt, kad tą žmogų rei, 
kia išvesti laukan, jeigu jis! 
negali priderančiai susirin
kime užsilaikyti.

Bet didžiausiu mužiku, 
nenažistančiu mažiausio 
mandagumo, pasirodė Jur- 
geliunas, kuris mano esąs 
tautiečių "lyderiu.” Paim
kim tik šitokį pavyzdį. Kai-

Ateinančioj subatoj. 28 
kovo. 8 vai. vakare bus šo
kiai L. S. S. 60-tos kuopos 
svetainėj, 376 Broadvvay.

Nedėlioj, 29 kovo, 8 vai. 
vakare toje pat svetainėje 
bus diskusiojos temoje: Kas 
gali prašalint bedarbes?.

Panedėlio ir utarninko gi 
vakarais, 30-tą ir 31-mą ko
vo toj pat svetainėj bus 60- 
tos kuopos prakalbos. Kal
bės drg. A. Baranauskas.

Ant visų šių vakarti pub
lika meldžiama atsilankyti.

Rengimo komisija.
Iš subatos į nedėldienį a- 

pie 11 valandą vakare prie 
City Hali kilo gaisras, ku
ris padarė 8100.000 nuosto
lių. Keturis kartus šaukta 
ugnagesius. Rodėsi, kad 

jau ir City Hali nueis. Skie
pe buvo areštuota 11 girtuo
klių. Tuos išvesta po stip
ria apsauga į artimą saliu- 
ną, iš kur paskui jie nenorė
jo eiti, tai policija turėjo ne
šte išnešti.

šiomis dienomis Bostone 
yra laikomas kiniečių biz
nierių susivienijimo metinis 
suvažiavimas. Delegatų 
privažiavo iš visų Suvienytų 
Valstijų. Bostono priemies- 
tije Charlestown’e didžiau- 
sis sujudimas, nes tenai dau
giausia gyvena chiniečių; 
ta miesto dalis ir vadinasi 
kinmiesčiu (Chinatown).

Bostono muitinėj pereitoj 
pėtnyčioj tapo užmuštas 

prie elevatoriaus dirbęs dar
bininkas Green.

Ateinančią vasarą pienas, 
kaip rodos, bus da branges
nis. nes farmeriai reikalau
ja 33 centų už 81 ■_> kvortos 
kaną, kas reiškia 2 cen. dau
giau. negu pereitą vasarą 
gaudavo už 812 kvortos.

Pereitoj nedėlioj airiai ap
vaikščiojo paminėjimą savo 
patrioto Emmento, kuriam 
už patriotizmą buvo nukirs
ta galva Airijoj.

Susirinkimas.
Visi 60-tos L. S .S kuopos 

nariai malonėkite atsilankyt 
į susirinkimą nedėlios 10 
vai. ryto, nes yra daug svar
bių dalykų apkalbėti. Po
draug gal bus rinkimas ir 
rajono viršininkų.

Sekr. T. Sarapa

Teatrų lošėjams.
Dr-tė Lietuvos Dukterų ir 

Sūnų Cambridge. Mass nu
tarė sulošti teatrą ir jau liko 
išrinktas veikalas ”Litvo- 
manai,” kurį dabar mokina- 
mės. todėl meldžiam kitų 
kuopų ir draugysčių nesimo- 
kinti to pat veikalo.

Vincas Radvilas.

Pavasario
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;!! Pigios Kainos Dideli Laivai

Gražus patarnavimas
('( Laivai išplaukia reguliariškai iš 

Bostono nuo Charlestown.

Dr. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų

VIETINĖ TIESI LINIJA 
tarpe

—
Gal būt, kad neužilgo ir j 

Bostonas susilauks moterų 
policijos. Miesto taryboj 
toks sumanymas jau yra pa
duotas. \ /

yra žinomos tuomi. kad iš
meta ’.aukan nekuriuos ne
valumus per odą. Nuo to 
paeina įvairus biaurus iš
bėrimai ir visoki puikai. 
Apvalyki! krauja. tai atsi- 
kratysit nuo bėdcs. Imki
te vidurin

Kraujo Valytoją
(Severa s Blood Purifier) 

tai tuojaus užtėmy šit seras 
pasekmes.

Kaina Vienas Doleris.

I
;< Parsitrauk giminiečius ar draugus 
( iš tėvynės per M hite Star Liuiją. 

;■ Dėl ateityj reikalingų platesnių 
' paaiškinimų arba agentų adresų 

ių Bostone ir apielinkėse, kreipki: ės: 
Kouipauijos ofisas 84 Statė St. 
Geo. Bartaszius. 261 Broadivay, 

So. Boston.
)S Polish industrial Assti, 37Cross st 
■' P. Bartkevičių. s?7Cambridgest., 

East Cambridge.
)) J Rotteuberg. 115 Salėm st. 

Nutilę Shapiru Co.. 92 Salėm st.
)) Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Caaadoį

AUKSORIŠKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokius 

Laikrodžius, didelius ir 
mažus,Vyriškus ir Mote
riškus, Auksinius, Pa
auksuotus ir Sidabrinius, 
šliubinius Žiedus, Dei
mantus ir visokiusper- 
lus: taipgi Lenciūgėlius, 
Špilkas. Branzoietus.

Laketukus ir kitokius pasipuošimui 
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 

i pirkti.
Reikalingi agentai prie pardavimo. 

Norint platesnių žinių, kreipkitės per 
laišką arba ypatiškai.

CHAS URBON 
iay, So. Boston, Mass.

hį 
į--’ -

261 Broadway

Farmos, Farmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.

EAILANTINE'S

BOCK

jau išėjo

guanamas

Buteliuose.
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Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi-! 
! chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę I 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra i 
geriausia proga tenai pirkt farmas 

• lietuviams. Apsigyvenus aplinkui: 
i lietuviams, anglai nerimauja ir todėl i 
i labai pigiai parduoda savo farmas ir' 
j galima pirkt ant lengvų išmokėjimų, i 
' Farmą galima pirkti visokio didumo I 
I ir už visokią kainą. Galima pirkt už I 
j $8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a-1 
i pėmęs ant išpardavimo 640 akerių, 
; žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė dėr- 

į 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 prap’-'i arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmą, 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- 
COCK. MICH.. 3:30 po pietų gausit 

i 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.

_ ________ ... 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, Bost n, Mass,

Rusijos ir 
Amerikos

Rusijos ir 
Kanados.

i LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIENŲ
Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 

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

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

27 Broadway, New York, N. Y.

RUSSLM
OVV1NSK

Išsirašykit rimta 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. i

LIETUVIAI!

l^J

1

-A * •

Odos Skylaites
arba taip vadinami porai 
privalo būt užlaikomi gry
nai ir neturi būt užkimštos, 
kad leidus gamtai išskirti 
per jas visokius kraujo ne
valumus. Laikykite po 
atdarus, vartodami

Severos Gydantį
T

rus

(Severa’s Medicated SkmSoap) 

Tai yra muilas, kuris pri 
valo būt vartojamas įvai 
riausiuose atsitikimuose. 
Patariamas, kaipo geras kū
dikių maudymui, moterims 
praustis, vyrams skustis. 
Galvos prausimai yra tie
siog puikus.

Kaina 25 centai.

SEVEROS TA B-LA X
P;i!iiiosi><’janti gaidukai. 
Vaikams patinka.
Geri ir suaugusiems
Kaina IO ir 25 centai.

Parduodama visose aptiekose. 
arba tiesioj: pas mus. prisiun- 
tus jų kaina._______________

I i
4
TI|

d
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X 
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W. F. Severą Co.
ceOar rapids. iowa

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 didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, So. Boston.

AUTOMOBILIUS PASI
VAŽINĖJIMUI.

Vežame veselijas, krikštynas ir kito
kias partijas ir labai pigiai. Užlai- 
kom automobilius 5 ir 7 sėdynėms, 
Kreipkitės šiuo adresų:

CHAS URBCN 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 Motorcvcle už 
$150; naujas prekiuoja $300. Pirkėją 
išmokysiu važiuot ir išimsiu laisnį. 
Taipgi parsiduoda geras gramafonas 
su 24 r.cordais už $15.00, naujas $50. 
Tuos daiktus gali matyt dienoms ir 
vakarais pas (13)

Peter Pilvenis
261 Broadway, So Boston, Mass. 
Gyvena po No. 130 Bowen str.

NAUJIENA
Jau išėjo "Tarka" už sausį ir vasa

rį mėnesius. Daug telpa įvairių raš
tų, juokų ir eilių. O ypač telpa Pan- 
tomina "KAMINAKRĖČIO DUK
TĖ." 
d žiu. 
nis lietuvių kalboje. 
Kaina metams 1 dol. 
meris 15c. Adresas:

TARKA PUB. CO.
Box 103. Lawrence. Mass.

’KAMINAKRĖČIO
’’ t. y. vaidinimas scenoje be žo- 

Tokis raštas — tai pirmutini- 
Išsirašykite. 

Pavienis nu-

VIENITELIS RUSIŠKAI- AMERI
KONIŠKAS BIURAS asekuruotas 
ant $10,000 ir leidžiamas per šteto 
gubernatorių vesti tiesiškus ir bizniš- 
kus reikalus. Praeitus metus męs pa- 
dėjom Rusijos bankoj 100,000 rublių. 
Męs siunčiam pinigus pasidėjimui į 
bile kokią bankų Rusijoj ir gaunam 
depositus i penkias savaites. Męs pa
darom visus tiesiškus reikalus ir par
duodam laivakortes.

RSSIAN AMERICAN BURBAU 
160 N. Fifth Avė..

tarp Lake ir Randolph St., 
CHICAGO, ILL.

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

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

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

i

t

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauracijų, vi
sokios rūšies Alaus, Degtines, 

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

viela lietuviams.

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

Ant 21 
akmens 

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

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi- 

i suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
; tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė- 

Į dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 

į iaikrodėlĮ apie $25.00, jei pirktumėt 
: kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro 

j dėlių.

Excelsior Watch Co.
RH6 Athenaeum BĮ g.. CHICAGO. ILL

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

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

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

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

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS T.“ £ cT
SO. BOSTON, MASS

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ
DYKA DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 
neprotingi dasileida pervirš urną—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 igauna 

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

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

pragaišti špoku. Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheu.na- 
tizma. Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusž, privatnai ir slapta, su "la
žais kaštais. •' y

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, Sutkau 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knyjrą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt fraliutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varaa, pa
varde ir adresą ant Šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji ftendena.

DR. JOS. LISTER * CO.
L. 301, 22 FIFTH AVTL, CHICAGO.

Godotini: Aš esu užintereraotas jura pasiulimtml dykai 
siunstoe knygos ir norėčiau, joa jus išsiustumet 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavaldi




