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Iš Rusijos
Visos Rusjios gyventojų są

rašas.
Kaip žinoma, 1915 m. su- 

rašinėsią visos Rusijos gy
ventojus. Vidaus dalykų 
ministerija nutarė jau šiais 
metais prirengti visą šiam 
darbui reikalingą medžiagą: 
įvairių blankų, vadovėlių ir 
t.t. Rasta, kad surašymui 
reikėsią 154,227,000 lapų po- 
pierio už 426,711 rub. Raša
linių skaitliuotojams reikė
sią 240,000 už 16,800 rublių. 
Beto manoma prirengti 250- 
000 portfelių, kurie kaštuo
ja 100,000 rub. Vietai, ka
me bus tvarkoma surašymo 
medžiaga, reikėsią paskirti 
630 keturkampių sieksnių.

Rusija pamatė savo klaidą.
Rusija pagaliaus pamatė, 

kad girdydama caro mono- 
polka žmones, ji veda savo 
šalį prie suirutės ir nupuoli
mo. Ir štai ta girtuoklė 
šiandien jau pati pradeda 
kovoti su girtybe. Dėl tos 
kovos dabar valstybės tarv- 
ba perdavė durnai tam tikrą 
sumanymą, kuris buvo jau 
III-čioj durnoj svarstomas. 
Dabartinė durna vėl turi jį 
peržiūrėti. Kad greičiau tą 
sumanymą įvykinus gyveni
mam daugelis durnos narių 
ketina balsuot už ji be jokių 
pataisų, taip kaip jis iš vals
tybės tarybos yra išėjęs.

Tikėjimų laisvė.
Taip vadinamoji tikėjimo 

komisija Peterburge daugu
ma balsų priėmė IlI-čiosios 
durnos padarytą sumanymą 
apie tikėjimų laisvę. Sulvg 
to sumanymo. Rusijoj gali
ma bus pereiti netik iš vie
no krikščionių tikėjimo į ki
tą. bet galima bus pereiti iš 
krikščionių į nekrikščionių 
tikėjimą, daleiskim, į žydų, 
mahometonų ir t.t.

Suėmė niekšus.
Orenburge suėmė moterų 

pirklius, kurie supirkinėda-; 
vo arba suviliodavo jaunas 
gražias merginas ir moteris 
į paleistuvystės namus. Jie 
jau buvo besirengią siųsti 5 
merginas į Taškento paleis
tuvystės namus. Pas juos 
rado jų agentų adresus, ku-' 
rie gyvena 12 Rusijos mies
tuose.

Prieš girtybę. '

Nusinuodijo 50 darbininkų. *71 III f) Q 16 1011 D
Peterburgas. — Kaliošų £||iluu lu VivUlia 

"Treugolnik" fabrike nusi-j ----------
nuodijo benzinu 50 darbinin- ~ 
kų. V. Durnos atstovai soči-

IS AMERIKOS.
KETURI ROZENTALIO 
UŽMUŠĖJAI MIRŠTA . 

ELEKTRIŠKOJ KĖDĖJ. 
Visi keturi dievobaimingi 

vyrai.
Anksti pereito panedėlio

I
Turtai priklauso vergams, 

sako gcn. Vilią.
Meksikos revoliucijonie- 

rių vadas Vilią, paėmęs Ter- j 
reono miestą su tvirtove ir 
jo apielinkę, tuojaus liepė iš-; 

i sikraustyt iš tenai visiems; rytą, kaip*tik pradėjo diene- 
. turtingiems .ispanams. Šie lė brėkšti, Sing-Sing kalėji- 
užklausė, kaip bus su jų fa- me elektriškoj kėdėj mirė

; jal-demokratai Malinovskis 
ir Badajevas, sužinoję apie 
nusinuodijimą atvažiavo fa- 
brikon, bet į medicinos kabi
netą jų neleido. Fabriko dar
bininkai norėjo įtaisyti de
monstraciją, bet policija 

tė susirinkusius, darbininkai zememis ir kitais keturi jauni vyrai, pasmerk,
svaidė i policija akmenimis nepaju'įmamms turtais, ku-.ti myriop - 
ir sužeidė 4 policistus.
Anarchistų byla pasibaigė.
Anarchistų-komunistų by

la Varšavoje jau pasibaigė. 
' Pasmerkta 19 žmonių: vie
ną 13 metų ir 4 mėnesiams 
katorgon, keturis 12 metų, 
šešis 10 metų, vieną 8 me
tams, vieną 5 metams ir ke
turis 4 metams. Dvi moteri 
nuteisė ištrėmimui. Kaip 
teisme išsiaiškino, ši kuopa 
buvo padariusi apie 20 plėši
mų.
Areštuoti kariški felčeriai.

Kišinevas. — Karės laza
reto reviziją bedarant, su
sekta, kad tris jo felčeriai 
neteisėtai liuosuodavę at
siųstus į lazaretą kareivius, 

i prie žodžio "tikęs” prirašy
dami dokumentuose dalelę 

j”ne." Felčeriai areštuoti.
Išplėšė valsčių.

Vladivostokas. — Čia gau
ta žinia, kad 6 vyrai, užsi
dengę kaukėmis veidus, už
puolė Srednebielsko valsčių, 
užmušė 6 žmones ir sužeidė 100. 
du. Paskui išlaužė kasą, pa— 
siėmė 11,000 rublių, paspor-

1.1._•! __ .L ir _ .. . .

> už nužudymą 
rių pasiimti su savim nega- gemblerio Rozentalio 16 lie- 

i Įima. Vilią atsakė, kad vi- pos, 1912 m.
. si turtai priklauso vergams, Nė vienas iš ju neprisipa- 
. nes jie juos savo rankomis, žino prie kaltės, ‘ bet juos 

sutvėrė. . i išdavė penktas jų sėbras,
"šalin, kacapai!” kuriam dovanojo už tai bau-

1 Taip pasveikino kelis ru-iSm^* t , .. 
sų durnos atstovus Lvove,! .. .

■ kur jie atvažiavo klausyti Į- Frank Cirofici, žinomas 
politiškos rusinu bylos. Iš-;kaipo Dago Frank," italas, 
einant jiems iš Šv. Jurgio 2. Jacob Seidenschner, ži- 
cerkvės, rusinu studentų ir nomas^ kaipo "Whitey Le- 
gimnazistų minia įtaisė wis," žydas.
prieš juos demonstraciją,!

: pradėjo mėtyt akmenimis ir ‘ 
šaukti: "šalin, kacapai!”!

. "Šalin, išdavikai I”
Malonus tai pasveikini

mas.
Užmušė 100 arabų.

Arabams italų valdžia
Tripolijoj nepatinka ir ga
na. Laikas nuo laiko jie vis 
bando ant italų užpuldinėti, j 
bet sunku prieš išlavintą ka-

I riumenę ir gerus ginklus ką
; nors Dadaryti. Pereito  j sa
vaitėj būrys arabų vėl už-

<

I

Nepaprasta fabriką.
Visi jau girdėjo, kad Det

roito motorų fabrikos savi
ninkas Ford prižadėjo andai 
mokėti savo darbininkams 
po $5.00 i dieną. Taigi da
bar mums iš Detroito rašo
ma:

Kitos dirbtuvės čia eina

Macocho padėjėjas suimtas 
Amerikoje.

"Lietuvos Žinių" 50-tam 
numerije randam Įdėtą šito
kią žinią:

"Jungtiniuose Valsčiuose, 
Detroit mieste, lenkė Klara 
Siemevskaitė pažino, būda
ma teatre, Stanislovą Žalo

silpnai, tik vieno Fordo fab- gą, tą Zalogą, kurs, tarnau- 
rika dirba dieną ir naktį be damas čenstakavos vienuo- 
jokios pertraukos. Dirba! lyne, kišo užmuštąjį Maco- 
ant trijų mainų, kiekviena cho brolį į kanapą, išvežė jį 
maina po 8 valandas ir visi iš vienuolyno ir paskui, pa- 
darbininkai gauna po $5.00 " ~ *
į dieną, o mechanikai ir po 
$8.00. Tokios fabrikos da 
nebuvau matęs, kaip gyvas. 
Kitam da "polušubka” nenu- 
sinėrusi nuo nugaros, o ir 

| tas gauna $5.00. šlavikams, 
ir tiems moka po $5. Tik lie
pia visiems švariai gyventi. 
Važinėjasi po namus ir žiu
ri, kaip kas gyvena. Jei ran
da nešvarioj vietoj arba 
daug žmonių susigrudusių 

s vienam bute, liepia išsiskir
styt ir apsivalyti, tada ati- 

■ duoda, po $5 ir už praėjusį 
laiką. O jei kurie neklauso, 
tuos paleidžia iš darbo ir $5 
neatiduoda. Mat rusai la
bai biauriai gyvena: randa
ma po 30 vyrų į vieną name
lį susigrudusių. Taip pat y- 
ra su lenkais ir ungarais. 
Vienoj lietuvių šeimynoj 4- 
riuose kambariuose rado 9 
burdingierius; tuojaus lie

pė išsikraustyt, kitaip palei- 
šią iš darbo.

Ir taip eina komisija į 
kiekvieno darbininko na
mus. Visų da neapžiurėjo. 
Bet kuriuos apžiūri ir randa 
viską tvarkoj, nuo tos die
nos moka po $5. Užmoka

Socijalistų laimėjimai.
Pereitos savaitės rinkimai 

parodė, kad socijalistų spė
kos nuolat auga. Milwau- 
kee mieste, kur visos kapi
talistų partijos ir bažnyčios 
susidėjo į krūvą prieš soci- 
jalistus, visai nedaug truko, 
kad socijalistas butų išrink
tas majoru. Suvienytų se
nųjų partijų kandidatas Ba- 
ding gavo 36,483 balsus, o 
socijalistas Seidel — 27,301. 
Jei atsiminsim, kad 1912 me
tais Bading gavo 43,064, tai 
bus aišku, kiek i du metu ka
pitalistų partija nupuolė.

Kuomet Milwaukee kapi
talistai apsikabinę su dvasi- 
škija šoko iš džiaugsmo ka
zoką, kad jiems vėl pavyko 
socijalistą "sumušti,” staiga 
lyg perkūnas trenkė jų tar- 
pan žinią, kad miesto advo
katas išrinktas socijalistas 
W. Hoan, kuris gavo 32,000 
balsų suviršum. Beto da Mil- 
waukee išrinkta 8 socijalis
tai aldermanai ir 6 užžiurė- 
tojai.

Chicagoj socijalistai gavo 
apie 40,000 balsų.

Montanoi du miestai, 
Butte ir Missoula, perėjo į 
socijalistų rankas.
Rockefelleris—darbininkų 

"draugas.”
Kongreso komisija kasyk

lų reikalams buvo pakvietu
si i Washingtoną jaunąjį J. 
D. Rockefellerj, kad jis išrei
kštų savo nuomonę apie Co- 
lorados angliakasių streiką^ 
nes jam priklauso beveik 
pusė Colorados kasyklų (jis 
turi 40% akcijų Colorado 
Fuel & Iron kompanijoj). 
Rockefelleris pasisakė esąs 
didelis darbininkų "užtarė
jas," bet apie streiką tik tiek 
žinąs, kiek jam praneša jo 
kompanijos valdyba. Iš tų 
pranešimų jisai persitikri
nęs, kad to streiko tikslu esą 
panaikinti šios šalies laisvę, 
todėl jis esąs pasiryžęs ge
riau netekti visG savo turto, 
o nepasiduoti šitam streikui.
Kristus butų areštuotas.
Los Angeles miesto tary

bos norys Wheeler, kalbėda
mas tarybos posėdije apie 
bedarbių areštavimą, tarp 
kito ko pasakė: "Jei šian
dien Kristus iš Nazareto at
eitų ant žemės ir Los An
geles gatvėse pradėtų skelb
ti savo mokslą ir elgties taip, 
kaip jis elgėsi Palestinoj, jis 
butų areštuotas.”
Gubernatorius baigia tur

tint kalėjimą.
South Carolinos valstijos 

gubernatorius Cole Blease 
vėl paleido 8 kalinius, nutei
stus už žmogžudystę ir kito
kius prasižengimus. Tas pa
daro jau 1,190 kalinių, ku
riuos jis paliuosavo nuo tos 
dienos, kaip liko gubernato
rium. Jis pasakė legislatu- 
ros komitetui, kad iki rug
pjūčio mėnesio ištuštinsiąs 
visą valstijos kalėjimą.

čiupęs nemaža pinigų, pasi
slėpė. Siernievskaitė vos 5 
mėnesiai, kaip Amerikoje 
pas brolį ir, su juo drauge 
būdama teatre, norėjo tuo
jau policijai nurodyti Zalo
gą, bet brolis neleido to da
ryti. Zalogas esąs labai per- 

■ simainęs. Seniau buvo nusi
skutęs, dabar nešioja dide
lius juodus usus ir yra labai 
poniškai apsitaisęs. Paklau
stas Sierpnievskaitės, ar iš- 
tikrųjų Zalogas, sumišo ir 
prisipažino. Paklaustas, ką 
Amerikoje darąs, atsakė pa
klausimu, ką daranti čia 
Sierpnievskaitė. Sierpniev- 
skaitė nors ir leido Zalogai 
ramiai iš teatro išeiti, bet 
paskui visą, ką žino, pra
nešė policijai. Sierpnievs
kaitė tarnavusi 15 metų 
Čenstakave ir gerai Zalogui 
prisižiūrėjusi.

"Gauta jau ir telegrama iš 
New Yorko apie Zalogos su
ėmimą. Atlikus kai kuriuos 
formališkumus, Zaloga bus 
Jungtinių Vaišijų valdžios 
Rusijai išduotas."

Amerikoj gi niekas apie 
tai da negirdėjo. Ar nebus 
tai tik išmislas. Amerikos 

t tokiai 
merginai patikėtų, kad žmo
gų areštuot.

Moterįs skundžia kunigą.
Keturios parapijonės New 

Yorke apskundė savo kuni
gą J. Price’ą už nepadorų jo 

Viena jų, p. N. 
,---------------- 1__ , kad mel-
džianties jai už jos vyro "at
sivertimą" kunigas kelis 
kartus ją pabučiavo. Kita 
gi, p-lė H. Dohl, jauna ir 
graži mergina, daro sunkes
nį užmetimą. Ji po prisieka 
pasakė, kad "dvasiškas tė
velis” darė jai tokias propo
zicijas, kurių pasekmėj mer
gina turėtų netekti savo 
garbės.

Kunigėlis teisinasi, kad 
tuo budu jis norėjęs tik iš
bandyti savo parapijonkų... 
doros tvirtumą.
10,000 klausėsi anarchistų 

prakalbų.
Balandžio 11 d. New Yor- 

„ „ . Ike ant Union skvero buvo
Išviso 67-niuose miestuose' susirinkę apie 10,000 žmo- 

buvo balsuojama smuklių nhl pasiklausyti anarchistų 
klausimas. Iš to skaitliaus prakalbų. Kalbėjo pagar- 
pasilieka 20 miestų su gėri- sėjusi Emma Goldman, dr. 
mais, 47 miestuose nubal- Berkman ir O’Carroll. Visi 
suota smukles uždarvt. čia .jie aštriai kritikavo valdžios 
aišku, kad moterįs prisidėjo 
savo balsais prie tokio dide
lio skaitliaus smuklių panai
kinimo. Per 47 miestus užsi
daro 474 gėrymų vietos.
Philadelpbios rubsiuviai lai

mėjo streiką.
Philadelnhia. Pa. — Dau

giau kaip 30 firmų sutiko iš- 
nildvt savo rubsiuviu reika- kas, kuris tą bombą atnešė.

~ žmones už krasos vusį francuzų laivyno dak- darė ii skrvmon ir pasiėmęs lavimą ir 800 darbininkų su- sprogimu buvo išmestas ant
išplėšimą. tarą. rinimis nasislėnė. grižo darban. gatvės.

I

žydas.
3. Harry Harowitz, žino

mas kaipo "Gyp the Blood," 
| žydas.

4. Lewis Resenberg, žino
mas kaipo ”Lefty Louįe,” 
žydas.

Trumpa Rozentalio užmu
šimo istorija šitokia. New 

s Yorke po policijos priedan
ga buvo užlaikoma daugybė 

j šulervstės namu, tamsiau
sių piktadarystės urvų. Kas 

I mėnuo ateidavo policijos 
slaptas kolektorius atsiimti 
policijos duoklę. Visą bizni 

puolė italų eamizona. P®1'^08 lįeutęnan-
lu užmušta tik 3. o arabu ‘as Beker; Atsirado vienas 

i drąsus sulens ir atsisakė 
Bekeriui mėnesinę duoklę 

Danijoj pirmeiviai ima vir- mokėti. Tai buvo Rozenta- „ . ........................ ....
tu blankas, antspaudas ' ir „ .. Jis Tuomet Bekeris liepė jo tuomet ir Až praėjusi laiką, policija vargiai” da
nahėm Danijos parhamente taip sulervstes T L ;

Pabaudos už žydų skerdynes kalai susivienijo su socijali- kad jis netylės, ant rytojaus 
Petrakovo stais, padarydami tokiuo bu- žinosiąs visas New Yorkas 

apie Bekerio biznį. Bekeris 
pabūgo. Jis nusamdo virš- 
minėtus žmogžudžius ir tie 
tą pačią naktį nudeda Ro- 
zentalį.

žmogžudžiai jau nužudy
ti. bet kaip bus su p. Beke- 
riu, da nežinia. Jis sėdi ka
lėjime. Jis taipgi buvo pa
smerktas, bet jo byla bus 
perkratyta antru kartu.

žmogžudžiai risi keturi 
čia augę. Jų žmonos va
žiavo nas gubernatorių Gly- 
ną melsti, kad dovanotų 
jiems gyvastį, bet guberna
torius ir kalbėt nenorėjo. Ir 
visi keturi mirė.

Visi jie buvo dievobaimin
gi vyrai. Paskutinėmis die
nomis ilgai kalbėdavosi su 
rabinu ir meldėsi. Nuolat 
minėjo Dievą. ”Gyp the 

prie elek-Į 
^abar triškos kėdės sakė: "Aš esu 

I nekaltas. Dievas žino, kad j 
’ Kitas žmog

žudys, "Leftv Louie,” siųs
damas iš kalėjimo savo seb-! 
rams atsisveikinimą, tarp 
kitoko nasakė: "Tegul jie ži- - 
no, kad sinagoga (bažnyčia) 
yra geriausia jų prieglauda, 
o Dievas — geriausiu drau
gu.”

bet policija neleido Berlino Tiergarten’e (sodo Plėšikas^ uždarė^ skrynion 
jiems universitetan įeiti.

Krasos plėšikai nuteisti. ’
Kariškas teismas Ekateri- šti ereHai, andaužvtos nosis įsiveržė exnresinin vagonan, 

nodare ^nuteisė 20 metų ka- ir 1.1. Policija areštavo bu- surišo tenai nasiuntini. už-

; vietą uždaryti, 
vadinami vidutiniai ir radi- Rozentalis pasakė Bekeriui,

Varšava.
gubernatorius areštavo 2 du pirmeivių didžiumą abe- 
ilLlicLL 20 žmonių, jų juose parlamento butuose. 

Dabar lengvai galėsiąs per
eiti sumanymas apie konsti
tucijos reformą ir moterims 
busią pripažintos lygios tei
sės su vyrais.
Agituoja už visuotiną strei

ką.
Anglijos sindikalistai kar

štai agituoja, kad ateinanti 
Anglijoj ap-

skaitant nuo 12 sausio, kada 
Ford paskelbė savo prižadė
jimą. Taigi dabar nekurie 
gaunafpo $200 antsyk.

Dabar pas Fordą dirba 16- 
000 žmonių, o da vieną fab
riką turi nepabaigtą, dabar 
tik mašinas gabena. Tenai elgimąsi, 
da 5.000 žmonių priims. Tai- Moore, tvirtina, 
gi iš viso tuomet pas Fordą 
dirbs 21,000 darbininkų.
Illinois moterįs uždaro 474 

smukles.
Iš Springfield, III., "Kelei

viui" rašoma:
Balandžio 7 d. Illinois val- 

stijoj buvo rinkimai ir pir- 
!mu kartu balsavo moterįs. 
Buvo taipgi balsuojama, ar 
smukles palikt, ar už daryt. 
Springfielde moterų balsa
vo už smukles 4,576; prieš 

j smukles — 4,301. Vyrų bal
savo už smukles 7,585; prieš 
smukles — 3.908. Pasirodo, 
kad moterų kur-kas mažes
nis nuošimtis balsavo už 
smukles, negu vyrų.

mėnesiais 80 žmonių, 
skaičiuje ir valdininką No- 
vakovą, kurie kovo 1 ir 2 d. 
buvo norėję pakelti Lodziu- 
je žydų skerdynes.

Plėšikų užpuolimas.
Varšava. — Plėšikų minia 

užpuolė odų fabriką ir paė
mė iš ten pinigų. Į policiją, 
kuri juos norėjo sulaikyti, 
plėšikai pradėjo šaudyti ir rudeni visoj 
sužeidė du policistu. Pinigai šaukti streiką — sustabdyti 
iš jų atimti. • / visą šalies judėjimą ir parei

kalauti kiekvienam darbi
ninkui 5 šilingų (81.20) dau-

Dorpatas. — Penkto kur- giau algos Į savaitę, 
so medikai sustreikavo pen- ...... 
kioms dienoms. Priežastis švedų karalius supiaustytas.

> nu
sprendimas panaikinti pava
sarinius kvotimus.

Valdininkai vagia.
Krasnojarskas. — Taikos 

teisėjas Suslikovas ir teismo 
pristavas Iljin už pavogimą 
6.000 rub paliuosuoti nuo 
vietų ir patraukti atsakomy- kad plėšikų gauja, 
t>ėn.
Streikas Kazaniaus univer

sitete.
Kazanius. — Studentų ir ^kariumenė.' ’ 

kursiscių minia noreio nelei
sti universitete lekcijų skai- Sudaužė didvyriams galvas.

Studentų streikas.

48 Orenburgo gubernijos —netikėtas fakulteto 
i— cnronHimas nnnaikintisodžiai ir miesteliai prašo 

valdžios uždaryti visus mo
nopolius ir šiaip girtyoės į- 
staigas. Girtuokliavimas 
vietos valstiečius tikrais el
getomis padarė, priveisė 
tarp jų daugybę ligonių, iš
tvirkėlių.

Kaimiečių bruzdėjimas.
Elisavetgradas. — Sieme- 

novkos kaimiečiai sušaukė 
nakčia susirinkimą ir apkal
tinę savo viršaitį už išeikvo
jimą valsčiaus pinigų, nu- OVI u 
plėšė jam ženklą, o prisegė; tyti,
ji kitam. Pribuvęs anstolis 
kelis kaimiečius areštavo. 
Ant rytojaus susirinko tūks
tantinė minia ir suimtus pa- 
liuosavo. Išsiųsta būrys sar
gybinių. Kaimiečiai gink
luojasi.

I

Švedų karaliui Gustavui 
reikėjo daryt operaciją. Ka
ralius supiaustvta ir beveik 
pusantros valandos gulėjo B)ood,. eidamas 
atdarais viduriais, 
einąs jau geryn.
"Baltasis Vilkas"
Iš Pekino ateina

siaučia, aš nekaltas.” 
žinios,

"Baltojo
; Vilko” vedama, vis da siau
čia. Sianfu apielinkėj 9 ba
landžio ta gauja išskerdusi 
kelis šimtus žmonių. Išsiųs-

|
I

I vardas) nakčia kažin kas pasiuntinį.
sudaužė 4 vokiečių didvyrių Little Rock. Ark. — 9 ba- 
stovvlas. Nuo galvų numu- landžm nežinomas plėšikas

ir policijos brutališkumą. 
Policija klausėsi, bet nedarė 
jokių kliūčių.

Bomba.
Detroit. Mich.

mano aptieką atsiųstas vai
kas atnešė siuntini, kuris 
tuoi sprogo, du žmogų už
mušė ir keliatą sužeidė. Vai-

Į V. Gus-

D-ras šliupas kalbės Wor- 
cesterije.

Worcester, Mass. — Lie
tuvos Sūnų D-ja rengia 19 d. 
balandžio prakalbas. Kal
bėt pakviesta d-ras Šliunas. 
Prakalbos bus A. O. H. Sve- 
tainėie, 26 Trumble st., 2 vai. 
po pietų.

Vakare tą pačia diena da
ktaras kalbės laisvamanių 
kuopai,toje pat svetainei.
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Peržvalga.

labai

I
tas socijalistų priešas net į 
Alabamos valstiją.

Paskui netikėtai pateko 
man į rankas "Kataliko” N. 
12. Laiko turėdamas, ma
nau sau, pažiūrėsiu gi kaip 
tas šlamštas išrodo. Randu 
korespondenciją iš savo 

I miesto. Skaitau, koks tai 
Antanas K. rašo apie tą ap
gaviką ir sako, kad tai buvo 
socijalistas. Girdi: "Nėra 

ką labai kaltinti vaikiną. 
Juk jis buvo susipratęs so
cijalistas.”

Jeigu tas begėdis "Ka-ko” 
korespondentas prirodys, 
kad tasai vaikinas prigulėjo 
prie socijalistų Sehenecta- 
dyje arba kur nors kitur, tai 
154-ta kuopa 

$100 dovanų.
Jeigu gi jis 

faktais ir neatšauks 
melo, tai jis liks melagiu.

. šmeižiku.
Toliaus jis sako: "Kol jis 

nepažinojo socijalizmo, jis 
buvo taupus ir jau turėjo 
keliatą šimtų bankoje. Tu
rėjo laimikį susipažinti su 
ta nauja evangelija. Išgirdo, 
kad urnai kapitalistų mili
jonai bus išdalinti ir bus so- 
cijalizmas. Taigi kam čia 
taupyti pinigus. Aikvojo, 
mėtė, leido visokiems nie
kams." Skaitytojas gali pa- 
mislyt, kad jisai tuos pini
gus aikvojo pirkimui kny
gų. laikraščių? Ne. Nusi
pirko vieną saliuną, tas ne
patiko: nusipirko kitą su vi
somis... Vadinas, sekė kata
likiškų' tautiečių "evangeli
ją" — buvo biznierium. Bet 
už kiek laiko, kaip žmonės 
pasakoja, susipyko su "ni- 
gerka” ir toji uždegė saliu
ną. Žinoma, buvo patrauk
ta į teismą, bet nebuvo liu
dytojų ir tapo išteisinta. Va. 
kur jisai savo pinigus išmė
tė! Nuėjo į dirbtuvę, suban- 
krutijęs padirbėjo kokį lai
ką ir vėl buvo paleistas. Jis 
čia neprigulėjo prie jokios 
draugystės, kurių randasi 
musų mieste šešios, tik pri
sirašė prie Lietuvių Apšvie
tos Kliubo; neužsimokėjo 
mėnesinių, o progai pasitai
kius pagriebė kliubo 27 dol. 
ir išdūmė.

"Ka-ko” korespondentas 
gi "filozofuoja" taip: ^Da- 
bar užstojo__bedarbė. 
gų nėra, 
jonai da nedalinami, 
jis, progai pasitaikius, pra
dėjo savo draugų doleriais 
dalyties."

Pasirodo, kad "Ka-ko" 
netik redakcija meluoja ir 
šmeižia žmones, bet ir jo ko
respondentai. Perdėm ta

me šlamšte drabstoma soci
jalistų vardas purvais. Ir 
tik stebėties reikia, kodėl 
darbininkai da palaiko tą 

šmeižiką savo centais!
Pernai rudenį čia tūla 

Wallace pavogė krautuvėj 
brauningą. Tas pats "Ka- 
ko” korespondentas Anta
nas K. ir tuomet išrado, kad 
socijalistai kalti. Jei ne jie, 
ta moteris nebūtų tokią va
gystę papildžiusi. L. S. S. 
154-ta kuopa rašė "Katali
kui” paaiškindama, kad toji 
korespondencija ištisai me
laginga, bet "Katalikas" tą 
paaiškinimą sugrąžino.

Nors gaila užimti brangią 
"Keleivije” vietą tokiems 
dalykams, bet jeigu "Kata
likas" nenori savo melą ati
taisyti ir apšmeižęs žmones 
tyli, nuduodamas, kad tai 
buvo teisybė, tai prieš tokį 
literatišką banditizmą rei

kia per kitus laikraščius 
kovot.

Kad parodyti visuomenei 
kaip tie šmeižikai purvina 
žmones, L. S. S. 154 kuopa 
paskyrė $100.00, jeigu "Ka
taliko" korespondentas An
tanas K. prirodys tai, ką jis 
tenai primelavo. Jei priro-

ciesorius Zigmantas, paglemžus len
kams Vytautui skirtąją karūną, nu
siuntęs antru kart tokią pat Švitri
gailai ir kuri, kai žinoma, lenkų in
trigomis taip pat to, kam buvo skiria- 

i ma. nepasiekusi.”
I Amerikos tautiški musų 
laikraščiai irgi rimtai apie 
tą karūną svarsto. "Vieny
bė Lietuvninkų” filozofuoja, 
kad tokia karūna yra

"Lietuvos historijos liekana, ir kai
po tokia priguli lietuviams, o ne len
kams . Todėl ji turėtų būti Lietuvių 
Mokslo Draugijos delegatų sujieško- 
ta ir į musų Tautos Namą iš rankų 
plėšikų pargabenta.”

O kaip rodos, tai ši karū
na nė su Lietuva, nė su jos 
kunigaikščiais nieko bendro 
neturi. Dabar ji randasi 
Vavelije, kur ją nuodugniai 
tyrinėja d-ras E. Radzikow- 
skis. Nekurias to tyrinėji
mo pasekmes jis jau paskel
bė lenkų spaudoj. Savait- 
raštije "Gwiazda Polarna" 
męs skaitom apie tai šitokį 
d-ro Rodzikovvskio praneši
mą:

"Kadangi dalykas turi būti nuodug
niai ir teisingai ištirtas, tai aš. pats 
užsiėmęs areheologiškai-istoriškaja 
karūnos puse, pakviečiau į pagelbą 
Jagailos universiteto profesorių d-rą 
Marijaną Morozeviczių, kuris kaipo 
mineraligijos žinovas, tyrinėja dabar 
tos karūnos brangakmenius ir meta
lą. Mineralogiškas tyrinėjimas rei
kalauja ilgesnio laiko ir ligišiol da 
nėra pabaigtas. Mat akmenis reikia 
tyrinėti skyrium mineralogiškam la
boratorijos skyriuje, tam tikru mok
slišku budu. prie ko reikalingos atsa
kančios prietaisos.

"Gi pasekmės archeologiškai-istori- 
škų tyrinėjimų stengiuos sutvar
kyti kaip galima rišliai ir skirstau į 
sekančias tezes:

"1. Visų pirmiausia mano tyrinė
jimų pasekmė yra persitikrinimas, 
jog ši karūna visai nėra lenkų karū
na.

"2. Ši karūna yra čekų karaliaus 
liuksemburgiečio Karolio Ketvirtojo."

Vadinas, karūna ne lietu
vių. Ir čia nėra mažiausio 
pamato d-ro Radzikovskio 
tvirtinimams netikėti, nes 
jis jos nesisavina. Vadinas, 
jam nerupi pripažinti kam 
nors "garbę" dėl tos karū
nos. Jei rūpėtų, jis be abe
jonės pasakytų, jog tai len
kų karūna. O tečiaus musų 
patriotėliai šaukia, kad len
kai ją pavogė, kad ji turi bū
ti Lietuvai sugrąžinta ir 
tautos namuose padėta. Tik
ri komedijantai.

D-ras Radzikowskis nuro
do net ir kokiuo budu toji 
karūna galėjo Lenkijon pa
pulti ir žemėn patekti. Isto
riški tyrinėjimai parodą, 
kad 1363 metais minėtasai 
čekų karalius Karolis IV at
vyko 
vių. 
liaus 
kterį 
pasakytai didelis pokilis. Če
kų karaliui pasitikti išvažia
vę už mylios nuo Krokuvos 
keturi karaliai, kurie buvo 
jau anksčiau atvykę ant ve
stuvių. Apart karalių, bu
vęs popiežiaus nuncijus ir 
nesuskaitoma galybė kuni
gaikščių. Čekų karalius 
tuomet turėjo ant galvos ka
rūną. kuri dabar atrasta že
mėj.

Po vestuvių, kurios tęsė
si tris savaites. Karolis IV 
grįžo su jauna pačia į Pra- 
gą. Kelias buvęs vingiuo
tas ir nelygus. O prie to, 
karalius galėjo būt da ir gir
tas (juk 3 savaites girtuok
liavo). Ir grįžtant jam ka
rūna prapuolė. Ar ji pati 
kur nusirito ir laikui bėgant 
likos žemėmis apnešta, ar 
kas radęs ją žemėn paslėpė, 
tai esanti paslaptis, bet kad 
karūna yra ta pati, tai nėra 
mažiausios abejonės.

žiai ant jos buvo sudegę. Ap- tatė vieną klausimą: kodėl 
degusią moterį tuojaus nu
vežė į Pittsburgo ligonbutį, 
kur 1 dieną balandžio ji ir 
pasimirė, palikdama savo 
vyrą Kazimierą Špokaucką 
ir ketvertą vaikučių didelia
me nuliudime. Lai būna jai 
lengva Amerikos žemelė.

Lai ši nelaimė būna pasar
ga visoms moterims, kad ke- 
rosino į pečių niekados ne- 

j pilti; o jeigu be to negalima 
i jau apsieiti, tai reikia nors 
(gerai apžiūrėti, kad pečiuje 
nebūtų ugnies.

Darbai Pittsburgo apie- 
linkėj labai sumažėjo; dar
bas gauti dabar visai negali
ma. J. M. Stasevičius.

RACINE, WIS. 
Nepaprastas apgavimas.
Balandžio 1 d. J. Radinas, 

lietuvis, likos apgautas ant 
$600.

Stovint jam ant Main st. 
prie bankos, prisiartino vie
nas apgavikas ir klausia, ar 
jis gali kalbėt lenkiškai. Ra

udinas atsakė, kad gali. Ap
gavikas tuomet klausia, ar 
nežinai tamsta, kaip toli į 
Colorado nuo Racine. Ra
dinas atsakė nežinąs. Ant
ras apgavikas atsiliepė, buk 

Įiš Racine į Colorado kaštuo
ja $35. Pirmas apgavikas 
sako, kas daryt, kad aš tik 
$1 teturiu prie savęs, ir pa
rodė laikrodėlį vertės $5.0v. 
Antras apgavikas sako, kad 
už tą gali gauti $35.00, bet 
kam parduot. O gal męs 
tau pagelbėsim. Pirmas ap
gavikas sako, matau, kad 
judu geri draugai, eikim to
liau, kad niekas negirdėtų, 
nes aš turiu deimentinių 
žiedų vertės $1,200; bet aš 
nenorėčiau juos parduoti, 
tik kokiam laikui užstaty- 
čiau už $500 arba $600. Ir 
parodė žiedus.

J. Rabinas manė, kad čia 
gera p’oga pasipelnyt ir at
sakė, kad turįs $600, bet 
bankoj. Pirmas apgavikas 
sako, nors man labai greitai 
reikia važiuot, bet palauk- 

Į siu iki rytdienai, pakol iš- 
•imsi pinigus iš bankos. An
tras gi apgavikas išsitrau- 
jkė iš kišeniaus neva šimtą 
dolerių ir padavė pirmam, 
sakydamas, kad tai ant ran
kos ir liepė jam nakvoti Ra
cine. o Radinui pasakė, kad 
tas jį dabotų. J. Radinas ė- 
jo su tuo apgaviku ir nakvo- 

Jti į Colonial Hotelį, ir visą 
laiką nenuleido jo nuo savo 
akių, kad neparduotų kitam 
deimantų.

Ant rytojaus 10 vai. iš ry
to Radinas išsiėmė iš ban
kos $600 ir padavė apgavi- 

(kui, o šis atidavė jam du ar 
j tris "deimantinius” žiedus, 
(sakydamas, kad 1 vai. turįs 
(važiuoti į Kenoshą, Wis., ir 
stengsis tenai uždirbti pini
gų, kad galėtų atsiimti žie
dus. Sutarė da susitikti 1 
vai. ant stoties ir persisky
rė. Apgavikas nusinešė 
$600. o J. Radinas — žiedus.

Atėjus 1-mai valandai Ra
dinas nuėjo ant stoties, bet 
apgaviko jau nepamatė. Su
pratęs, kad čia bus jau ne
gerai, nubėgo į auksinių 
daiktų krautuvę parodyt 
žiedus, kiek jie gali būt ver
ti. Krautuvninkas pasakė, 
kad kiekvienas žiedas ver
tas 50 centų. Dėžutės buvo 
brangesnės da negu žiedai.

Apgautas Radinas prane
šė policijai ir verkė, kaip 
mažas vaikas. Bet policija 
nesitiki apgavikus suimti.

O vis tai tamsumas kal
tas. J. Radinas neskaito jo
kių laikraščių nė knygų. Jei 

Į skaitytų, butų gudresnis.
Aš patarčiau nors dabar 
Radinui užsirašyti "Kelei- 

jvį” ar kitokį pamokinanti 
laikraštį. M. Kaupas.

PITTSBURG, PA.
Nelaimė lietuviškoj šeimy

noj.
Netoli nuo Pittsgurgo. 

Worckes Miil miestelije, 31 
! kovo anksti rytą K. špokau- 
• ckienė atsikėlė išleist savo 
|vyrą į darbą ir norėjo sušil
dyt kavą. Norėdama grei
tai užkurt pečių, moteris į- 
dėjo malkų ir nepažiūrėjo, 
kad buvo ugnies; paėmus 
pilną galioną kerosino pylė 
ant malkų. Kerosinas eks- 
pliodavo, sudraskė kūną ir 
apliejo ugnia nelaimingą 
moterį. Moteris nieko nesa
kydama išbėgo persigandus 
laukan ir deganti atsigulė 
ant kiemo. Vyras tuo laiku 
miegojo ant antrų lubų. Pa- 

j jutęs, kad miegruimis pilnas 
! durnu, nulipo apačion ir ra- 

Užlie-

prieš socijalistus. S. L. A. 
yra tik viena tokia organi
zacija pirmeiviškos pakrai
pos, todėl tenai turi susilie
ti visos pirmeiviškos musų 
sriovės.

"Lietuva” apie aukas.
"Keleivije” buvo jau rašy

ta, kad "Naujienose” tilpo 
S. šiluno laiškas, kur jis nu
rodo. kad Petras Kukutis, 
kurį d-ras šliupas pavadino 
socijalistu-apgaviku. niekad 
socijalistų nėra buvęs ir. ka
da sėdėjo Dvinsko kalėjime, 
socijal-demokratų partija 
net pašalpos jam nedavė, 
nes nežinojo, kas jis per vie
nas.

Perskaičius tą laišką 
"Lietuva” užsimanė 
dvylekį pridėti, kad 

rodžius, jog ir ji apie tokius 
reikalus šį tą išmano. Ji sa
ko:

"Daugumas amerikiečių iki šiolei 
manė. kad. dėdami aukas revoliucijos 
reikalams, jie šelpia visus revoliuci- 
jonierius be skirtumo, kad dėdami au
kas politiškiems kaliniams, jie gelb
sti visus, kurie yra pakliuvę kalėji- 
muosna už politiškus prasikaltimus.

”P-no Šiluno laiškas šitą sapną 
orašalina: maža būti revoliucijonie- 
rium. neužtenka būti politišku pra
sižengėliu. — jeigu toks nelaimingas 
nori gauti našelpą, ar advokatą savo 
apgynimui, jis privalo dar būti soci
jalistų partijos narys.

"Kitaip jis pašelpos negaus, negut 
tik per asmenišką savo pažįstamą ją 
gali kartais gauti.'’

Męs da netikėjom, kad ta 
kurna nuo Halsted gatvės 

į butų tokia žiopla. Jai rodo- 
• si. jog amerikiečiai rinko re
voliucijai aukas dėl-to, kad 

. socijal-demokratų partija 
į šelptų jomis kiekvieną, ku
ris tik papuolė kalėjiman. 
Kam čia būti da socijalistų 
partijos nariu, kam čia pa
žintis? Bile tik žmogus ka
lėjime. tai ir "revoliucijonie- 
rius. politiškas prasižengė
lis!" Bet socijalistai to ne- 

' žiuri: jie net advokato nepa- 
samdo, jeigu kalinys nepri
guli prie socijalistų partijos. 
Tai. kokie tie socijalistai lat
rai!

Na. o kaip bus. jei kalėji- 
į me sėdi paprastas plėšikas 
ir vadinasi "revoliucijonie- 

■ rium,” kokių revoliucijos 
i metais buvo labai daug—ar 
I ir jam socijaldemokratų 
partija turi duot pašalpą? 

1 Sulyg žioplo "Lietuvos” 
|samprotavimo taip turėtų 
būti. Bile tik žmogus kalė
jime. jis jau revoliucijonie- 
rius. O gal jis arkliavagis? 
Ir dėlto socijalistai nežino
mų žmonių nešelpia. Dėlto 
ir P. Kukučiui buvo atsaky
ta pašalpa, kad socijalistų 
partija nežinojo, kas jis per 
vienas. Tečiaus kada atsi
rado žmogus, kuris paliudi
jo. kad Kukutis yra doras 
žmogus, tuomet partija da
vė jam ir pašalpą ir advoka
tą. nežiūrint, kad prie par
tijos jis visai neprigulėjo.

To nesuprasti, reikia dide
lio žioplio.

Ginčai dėl karūnos.
Tūlas laikas tam 

gal Lenkijoj atrasta po 
griuvusiu medžiu seną ka
rūną. Patriotiški lenkų lai
kraščiai sušuko iš džiaugs
mo "Jeszcze Polska nie zgi- 
nęla," nes... atsirado karūna, 
kurią dėvėdavo Lenkijos ka
raliai.

Bet toliau išsiaiškino, kad 
tai ne lenkų karūna. Kažin 
kas ten išsitarė, kad, ar ne 
bus tai tik Lietuvos kunigai
kščių karūna. To tik ir rei
kėjo mūsiškiams patriotė- 
liams, kad pripažinti, jog ji 
tikrai priguli Lietuvos kuni
gaikščiams. Nė matę nė re
gėję tos karūnos jie pradėjo 
jau užsipuldinėti ant. lenkų, 

i buk tie vogtinai paglemžę ją 
iš lietuvių. "Viltis" (No.44) 
sako:

"Pasiryžus lenkams šių metų sau
sio menesį padėti Vavelije apie tre- ] 

j jatą metų iš kažinkur gautąją ir to- | 
kiomis nepaprastomis aplinkybėmis ; 

j buk tai rastąją senovės karališkąją į 
; karūna (kurios atradimo tikrybę jie 
; paskelbsią tik po 40-ties metų), lietu- 
1 vių tarpe gimė įsitikinimas, jog toji 
'karūna lenkų išvogta 500 metinėms 
i Žalgirio kovo sukaktuvėms pagerbti 
! iš Didž. Lietuvos kunigaikščio Vytau- 
| to karsto Vilniaus katedros bažnyčio
je. Jeigu šitas spėjimas butų netei- 

I singas, tai tegalimas negu bent šito- 
kis tos karūnos kilmės išaiškinimas,

ir
savo 

pa-

i

S. L. A. turi būt progresiviš- 
ka organizacija.

Gegužės 24 d. Waterbury- 
je bus jau 28-tas S. L. A. sei
mas. Taip praneša "Tėvy
nė.” Kaip p. Strimaitis (S. 
L. A. sekretorius) sako, Su
sivienijimas dabar turi apie 
10,000 narių. Taigi, nežiū
rint visų audrų ir operacijų, 
kokias Susivienijimas turėjo 
pergyventi, jis yra šiandien 
didžiausia lietuvių organi
zacija pasaulije.

Kaip žinoma, S. L. A. yra 
atskilęs nuo S. L. R. K. A. 
Atskilo mažuma, nes nega
lėjo susitaikyt su kunigų 
klika, kuri norėjo visą orga
nizaciją valdyti savaip. Vi
sas organizacijos turtas liko 
kunigams. Jų pusėj liko, 
rodos, ir narių didžiuma. O 
tečiaus nežiūrint ant to vis
ko jaunutis S. L. A. iškila, 
išauga į milžinišką organi
zaciją. įgija savo namus, 
pralenkia kunigų valdomą 
S. L. R. K. A. turtu ir na
riais.

Šis faktas mums
svarbus. Jis parodo, kaip 
pasiliuosavęs nuo kunigų į- 
tekmės Susivienijimas auga 
ir bujoja. Iš kitos vėl pusės 
jis parodo, kaip ta dvokianti 
Romos dvasia — kunigų j- 
tekmė paraližuoja draugijų 
augimą.

Tą turėtų atsiminti kiek
vienas S. L. A. narys; to nie
kad neturėtų užmiršti S. L. 
A. organo redakcija: tą tu
rėtų atsiminti ir busiantis 
S. L. A. seimas.

S. L. A. turi būt laisva ir 
progresiviška organizacija. 
Kaip "Laisvė” pasakė. S. L. 
A. turi drąsiai stovėti prie
šais keliantį galvą klerikali
zmą. Tai juodajai armijai 
seilės varva, kaip S. L. A. 
auga, todėl ji nuolat bando 
vis kišti savo juodąjį snapą 
į S. L. A. reikalus: visokie 
Kaupai ir Kemėšiai nuolat 
užsipuldinėja ant "Tėvy
nės," buk ši užgauliojanti 
"katalikiškus jausmus." Jie 
norėtų, kad "Tėvynė” agi
tuotų už "velykinę." Jie jau 
užmiršo, kad toji "velykinė” 
ir privertė S. L. A. atsiskirti 
nuo jųjų. Bet neprivalo tai 
užmiršti S. L. A.

S. L. A., kaipo iš darbi
ninkų susidedanti organiza
cija, turėtų būt nepriešinga 
socijalizmo idėjai, kuri yra 
darbininkų idėja. S. L. A. 
gali būt su tautiškomis sim
patijomis, bet meilė tautos 
nereikalauja da užsipuldinė
ti ant socijalistų ir šmeižti 
juos, kaip tai ligišiol dary
davo musų taip vadinami 
"patrijotai," kurie Susivie
nijimui "bosavo." Jie anais 
metais net prieš referendu
mo įvedimą pakėlė triukš-i 
mą, nes tai buvo socijalistų 
sumanymas. Kiek toji karė 
prieš socijalistus tuomet at
nešė Susivienijimui "nau
dos," visi jau žino. Narių 
skaitlius nupuolė iki pusei ir 
organizacijai gręsė jau ban- 
krutas. šiandien S. L. A. 
vėl jau turi apie 10.000 na-i 
rių. Ir kas daugiausia jį 
organizuoja — socijalistai. 
Taip andai pasakė pats S. L. 
A. pirmininkas p. Živatkau- 
skas. Rodos, socijalistai tu
rėtų turėti sau daugiausia 
užuojautos Susivienijime. O 
tečiaus taip nėra. Tūli že
mos kultūros žmogiukai, ku
rie vadina save "patrijo- 
tais,” jei įmanytų, tai visus 
socijalistus ant jiešmo su
movę iškeptų. Į tą faktą nu
rodo ir "Laisvė:"

”Sporadiški apsireiškimai ligoto pa
triotizmo 'dar visai nesenai, praeitą 
vasarą, tuščiu protestų prieš socija
listus pavidale — pri'^nė, kad at
žagare i vybč s šmėkla da^gyva.

”.Juo greičiau S. L. A. janyks an- 
ti socijalistiška sriovė, ju<! greičiaus 
S. I- A. žmones išmoks žiūrėti į daly- 
Lus susipratusių darbininkų akimis, 
juo S. L. A. bus sveikiau.”

S. L. A. yra gera ir būti
nai reikalinga mums organi
zacija, 
nė,

I

at- 
iš-

Bet ji bus da geres-
i j 1 ./ . • K,s 105 Karūnos Kilmes įsaisKinimas,kada Išnyks agitacija būtent, kad ji esanti karūna, kurią
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Krokuvon ant vestu- 
nes vedė lenkų kara- 

Boguslavo Vl-tojo du- 
Elzbietą. Buvęs neiš-

KORESPONDENCIJOS
SCHENECTADY, N. Y. 

Melagiui skiriama SI 00.00.
Kaip jau buvo savo laiku 

rašyta, L. S. S. 154 kuopa 
rengė 14 d. vasario vakarą, 
bet dėl didelės pūgos tas ne
galėjo Įvykti, nes buvo per
traukta visa komunikacija. 
Vakaras atidėta ant toliau. 
Taigi kad pakenkus socija- 
listams, tūlas J. B—kas pa
agitavo savo sėbrus, kad su
rengti tą dieną balių. Savo 
sumanymui jis gavo 22 pri
tarėjų ir surinko iš jų po SI. 
Suglemžęs pinigus savo sė
brų ir da apie $27 Lieuvių 
Apšvietos Kliubo išdūmė

—

skiria jam

neprirodys
savo

Pini-
Kapitalistu mili-

Tai

gardneriečiai nenori prigu
lėti prie kuopos? Niekas į 
tą klausimą rimtai neatsa
kė. Aukų surinkta $2.00.

Zygmontas. 
W. LYN N? MASS.

Kovo 29 d. šv. Kazimiero 
d-ja buvo parengus "prakal
bas." Kalbėtojai buvo iš So. 
Bostono. S. E. Vitaitis ir Z. 
Jankauskas. Pirmas kalbė
jo Vitaitis apie draugijas. 
Nurodė gerumą tų draugi
jų, kurios nesikiša i religijos 
dalykus, duoda nariams lai
svę : nori tikėk, nori netikėk. 
Tai privatiškas žmogaus 
dalykas. O tokia draugija 
yra ir St. Kazimiero, todėl 
ir ragino rašyties į tą drau
giją, o nupeikė tas draugi
jas ,kurios varžo sąnariams 
sąžinę, po prievarta nori į 
dangų nuvaryt. Kadangi 
čionai yra tokia draugystė, 
vardu šv. Juozapo, kuri no
ri prievarta savo narius 
tempti už apykaklės Į dan
gų, tai tos draugijos nariai 
labai likos Įžeisti p. Vitaičio 
kalba.

Toliaus kalbėjo apie laik
raščius. Čia tai jau buvo 
užsipuolimas ir šmeižimas 
pirmeiviškų laikraščių. Pa
vyzdžiui, ėmė pliaukšti, buk 
"Keleivis” niekina tautos 
namus, liepia neduot aukų 
tautos namam (Jei jis taip 
sakė, tai jis melavo. — Red.) 
ir kad liepia dešiniuosius 
laikraščius išmest iš namų 
arba sudegint. (Irgi neteisy
bė! — Red.) Aš klausau ir 
mislinu: "Keleivį” skaitau, 
bet niekad nemačiau, kad jis 
butu buvęs priešingas tau- 

•. "Keleivis” kri-

MONTELLO, MASS. 
Patįs muša, patįs rėkia.
Taip yra su musų tautiš

kais ir klerikališkais kores
pondentais. štai "Lietuvos” 
No. 14-tam tūlas Montellie- 
tis suvertė savo "brolių" 
juodus darbelius ant socija- 
listų! Mat kitaip negauna 
progos socijalistus apšmeiž
ti. Jis sako: "Du socijalistai 
barzdaskučiai staigiai išbė
go apgavę merginas, ir vie
nas išsiuntė savo meilutę 
ant ’vekeišino’." Čia turiu 
pažymėti, jog tas "vienas" 
buvo visai ne socijalistas, 
bet katalikas ir tautietis. Ii' 
negalima sakyt, kad jis bė- 
go, nes kurių įrankių neėmė 
su savim, tai persikeldamas 
į kitą miestą pirma keturių 
dienų juos pardavinėjo; tai
gi nereiškia, kad "staigiai 
išbėgo nuo merginų." Prie
žastis persikėlimo tame, kad 
Montelloje daug yra tokių 
amatninkų. todėl pragyveni
mas sunkus; taigi šie vyru- tos namui, 
kai gavę kitur vietą geresnę, i tikavo tiktai Yčo ypatą, o ne 
šį miestelį apleido. O apie tautos namams buvo prie- 
"vekeišiną” visai nieko ne- šingas. Bet štai kame daly- 
girdėti. matomai, "Lietu- kas: p. Vitaitis norėjo išgirt 
vos” korespondentas remias savo laikraštuką, taigi rei- 
davatkų pletkais. Toliaus kėjo užsipult ant kitų. Išpei- 
jis vėl kalba apie socijalistą kęs kitus laikraščius, padall- 
U.į "metai laiko tam atgal j no žmonėms savojo uždyką. 
pačią radęs su kitu ir dabar. Vadinas, žiūrėkit, koks ma- 

Man neįstabu (no laikraštis geras. Bet lyn-nesugvvena. J
iš tokio reporterio, tik keis
tai išrodo žiūrint Į "Liet.”

I

niečiai žino kas ko vertas.
Toliaus nupeikė lietuvius

redaktorių. kad jau kelintą socijalistus, o išgyrė svetim- 
sykį atkartoja tą pati seną taučius. Teisybė, anglų so-
šeimynišką dalyką, kas vi
suomenei visai ne svarbu, rikalais ne kovoja, bet gi su 
Toks nuolatinis tų pačių mil-: savais taip pat turi susikir
tu malimas liudija, kad "Lie- timus, kaip ir lietuviškieji, 
tuva" neturi geresnės mede- Kad ir tam pačiam Lynne 
gos. Aš galėčiau daug ko kunigas E. Donrel pradėjo 
atkartoti, bet kadangi "Ke- ant socijalistų plūst, kad jie 
leivije” vieta užimta daug eina prieš religija. Vietinė 
naudingesniais straipsniais,, anglų socijalistų kuopa pa- 
todėl ir neatkartosiu apie rengė debatus 20 kovo ir pa- 
kun. D. su P. R. moteria ir (kvietė tą jegamastį, kad jis 
kitus. Da ką Monte'llietis tai prirodytų, bet jis atsisa- 
pasakė: "Geras draugas’i kė, pabijojo stot prieš socia- 
pas tūlą moterį pareikalavo > listus. Taigi visai taip, kaip 
’kiss'o. tai tapo suareštuo- pas lietuvius. Bet p. Vitai- 
tas ir užsimokėjo $18, bėda ■ tis, matyt, nepažįsta nė ang- 
’darugams’,” (supraskit: so- lų, nė lietuvių socijalistų, o 
cijalistams). Čia jau yra į tauškia, kas jam ant seilės 
begėdiškas melas ir socijali- j užeina. Patartina p. Vitai- 
stų žmeižimas. Tas -vyras,: čiui daugiau pasimokinti, 
J. D., kuris prašė pas "ne-į jei jis nori būt kalbėtojum. 
kaltą panelę” bučkio, yra 
uolus katalikas. Keli kaziu- skas dvejuose 
kai begerdami pas tą "pane- Nurodinėjo mokslo reikalin- 
lę” užsimanė bučkių, minė- gumą ir ragino skaityt visus 
tasai J. D. buvo pirmas. Ki- laikraščius be skirtumo, 
ti katalikai pasipiktino ir 
pradėjo mušties. J 
policistas ir J. D. areštavo. 
Teisme jį nubaudė $15 už 

I "bučkį” ir $2 už vežimą. Tai
gi "Lietuva" meluoja.
Užbaigdamas "Liet." kores
pondentas sako: "Nekaskie 
duobės kitam, nes gali pats 
įpulti į ją." O aš pasakysiu: 

-Nebūk melagium, nes teisy
bė privers tave prisipažinti 
ir pasodins ant melagystės 
suolo. Jauna Mergaitė.

cijalistai su lietuviškais kle-

Antras kalbėjo Z. Jankau- 
atvėjuose.

Antru syk kalbėjo apie
Pribuvo koperacijos, nurodė reika-

GARDNER, MASS. 
Prakalbos.

L. S. S. 89 kuopa parengė 
29 kovo prakalbas; kalbėjo 
draugas Dusevičia iš Wor- 
cesterio. žmonių prisirin
ko pilna svetainė. Drg. Du
sevičia puikiai nupiešė ka
pitalistų žiaurius pasielgi
mus su darbininkais. Po 
prakalbų buvo keli, klausi

ant kiemo rado ją gulinčią' mai. kurie likosi aiškiai iš- 
. v “ • • • • 1 I • Ty 1f •» • 1 _ * . * ■ _  _

dys, gaus $100.00; nepriro- do virtuvėje gaisrą.
dys, jis bus melagis, šmeiži- jęs vandeniu ugnį pamatė, 
kas — katalikas. kad jo moteries nėra.

A. J, Vasnelis, ; ___
L. S. S. 154 kp. sekr. ant žemės ir jau visi drabu- rišti. Kalbėtojas taipgi pas-

kad jo moteries nėra. Išėjęs į

lingumą jų. Šis kalbėjo ge
riau.

Balandžio 2 d. buvo šv. 
Kazimiero d-jos susirinki
mas. Perskaičius protokolą 
pasirodė, kad draugystės 
turtas siekia $3,948.79. Na
riai matydami kasos gerą 
stovį nutarė paaukaut $25 į- 
taisymui W. Lynne knygy
no. Labai pagirtinas dar
bas.

Nesenai tapo atgaivintas 
miręs W. Lynno Januome- 
nės choras ir pradėjo mokin
tis dainuot; žodžiu sakant, 
lynniečiai pradeda atbust iš 
miego. Korespondentas.

ST. ČHARLES; ILL.

Šiomis dienomis čionai 
buvo atsibeldęs kažin iš kur 
piemuo, apkirpti avelėms 
vilnas prieš Velykas. Biz
nis ėjo labai gerai. Prisi
kimšo kišenius dolerių ir vėl
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sau išvažiavo, bet apkrip- 
tiems nekaip ėjosi. Vienas 
parėjo apkirptas namo ir 
rado vieną merginą, kuri 
buvo pasilikus namų saugo
ti, ir tuojaus ją užpuolė. 
Mergina nenorėjo pasiduot. 
Prasidėjo kova. Mergina! 
matydama kad neišsilaikys, i 
pradėjo rėkti. Išgirdo namų 
savininkas, bet negalėjo j 
kambarin įeiti, nes katali
kas buvo duris užsirakinęs. 
Namų savininkas pasišaukė 
policiją, kuri įsiveržė ir už
puoliką areštavo. Dabar jis 
kalėjime ir nežinia, kada iš. 
tenai išeis. Po velykinės,; 
tai gera ”pakuta.”

šventakupris.

toj pamokslo, pradėjo keikti antrą draugė K. Dzikevičie-' ffi**2*0****^^
' socijalistus, pravardžiuoda- nė . b a < < •

Alkani Žmones 1
K. JASIUKAIČIO KETURI V AKTŲ DRAMA. |

daugiau streiklaužių. Jeigu 
kompanija parvež streiklau
žius, bus generališkas strei
kas visame mieste, nes čia 
visi darbininkai organizuoti. | tartina butų, kad visur po 

Kaip bus toliau, pranešiu.
Lipčius.

CHICAGO, ILL. 
Bedarbė.

Pranešu kitų miestų 
bininkams, kad Chicagon 
nevažiuotų darbo jieškoti, 
nes čia tūkstančiai yra vie
tinių žmonių be darbo. Per
nai geležinkelio kompanija 
pastatė ant Canal ir 12-tos 
gatvių naują fabriką ir bu
vo pagarsinta, jog 1 balan
džio šįmet pradės jau dirb
ti, tai keliom dienom jau 
prieš tai žmonės apgulė fa
briką ir laukė, kada bosas 

'išėjęs pakvies juos dirbti. 
Atėjus 7-tai valandai išė
jo bosas ir klausia, ko jus 
čia susirinkot? Išsiskirsty- 
kit, čia kompanijos žemė, 
stovėti nevalia. Bedarbiai 
nenorėjo eiti nuo dirbtuvės, 

I tai buvo pašaukta policija. 
Pirma atjojo raitas policmo- 
nas ir pradėjo skirstyt be
darbius, paskui pribuvo du 

■ vežimai su 15 policistų ir tie 
Į tuojaus buožėmis išvaikė 
žmones.

Tai taip einasi darbinin
kams prie demokratų tvar
kos. P. Šimkus.

viršum 350 žmonių užpro
testavo, kad Wilsono ranka 
nedrįstų pasirašyti po tuo 
kapitalistų sumanymu. Pa-

dar-

SIOUX CITY, LA.
Musų miestelį aplankė 

dvasiškas piemuo iš Milwau- 
kee. Triūsė vyras per dvi 
dieni, kol apsidirbo. Barė 
katalikus, keikė bedievius, 
net baugu buvo. Ant galo 
sutvėrė davatkų draugystę, 
vardu „Gyvas rožančius.” 
Ar neišmintingiau gi butų 
pavadinus: „Gyva davat
ka?” Tas jau maž daug rei
kštų, kad draugystė bus gy
va ir dievobaiminga, kaip 
davatka. Bet kaipgi rožan
čius gali būt gyvas ? Juk tai 
dižiausia nesąmonė I Jei rą
žančius davatkos rankose 
pradėtų krutėti, kaip gyvas, 
tikėkit man, kad ji numirtų 
iš baimės.

Avinai nenori prie davat-l 
kų prisidėti. Jie bando tver
ti savo „susaidę,” po globa 
kokio ten Kaziuko. Eseras._________

SO. OMAHA, NEBR.
So. Omahos lietuviai atsi

minė, kad šįmet sukanka 10 
metų, kaip lietuviai atgavo 
spaudą. Sulaukus tokių aa
svarbių sukaktuvių, tokios neissilavmęs, 
iškilmingos šventės, sujudo pardavė moteriškei 6 kvite- 
So. Omahos lietuviai. Pami- *es P? °^c-’ 0 kvitelės vertos 
nėjimui to musų laimėjimo 
nutarta surengt prakalbas. 
Užmanymą padavė T. M. D. 
17 kuopa. Pakviesta visas 
draugijas ir kuopas prisidėt 
prie to darbo. Visos drau
gijos ir kuopos mielai su tuo 
sutiko. Apvaikščiojime da
lyvaus šios draugystės ir' 
kuopos: S. L. A. 87 kp., T. 
M. D. 17 kp. Švento Antano 
draugystė. Pasaulio Giri
ninkų (Woodmen of the 
World) 444 kp., Lietuviškas 
benas ir Rožancavos Moterų 
draugystė. Minėtų draugy
sčių ir kp. delegatai turėjo 
susirinkimą 23 d. kovo ir nu
tarė apvaikščiojimui ir pra
kalboms paskirti 26 d. ba
landžio. Kalbėtoją turėsim 
iš Chicagos „Naujienų” re
daktorių drg. P. Grigaitį.

Jonas A. Genaitis.

ROCKFORD, ILL. 
Apgavo kunigą.

Dievobaiminga parapijon- 
ka J. M—nė apgavo kunigą. 
Nuėjus paprašė šešių kvite
lių, sakydama, kad vyras ne
dirba ir neturi iš ko užsimo
kėti, o turi 4 vaikus, tiems 
irgi reikia velykinę atlikti. 
Kunigas da jaunas, biznije 

patikėjo ir

po SI.
Moteris pareidama užėjo 

pas kaimyną P. K. ir tuoj 
pasigyrė, kad turi kvitelių 
ant pardavimo. Vieną tuo
jaus ir pardavė. Gavo dole
ri. Da dvi turi ant parda
vimo. A. P.

WESTVILLE, ILL. 
Parapijonai kovoja prieš 

kunigą.
Jau senai eina pas * mus 

nesutikimai tarpe parapijos 
ir vietino kun. Skripkos. Ba
landžio 4 d. buvo parapijos 
susirinkimas ir buvo svars
toma, kaip prašalinti žmo
nių išnaudotoją, nes jam jau 
nebeužtenka $1.00 už krikš
tą, ima nuo $3.00 ligi $5.00; 
už šliubus ima po $10.00 ir 

| $35.00. Taip dalykams sto
vint, bėdinas žmogus priė
jus reikalui turi atiduoti pa
skutinius savo centus kuni
gui. Tas sukėlė tarp žmo
nių neapykantą. Susirinki- 

; me nutarė padaryti naują 
konstituciją ir kontraktą, 
kad butų aprubežiuotos mo
kestis, kad kunigas negalėtų 
lupti, kiek jam norisi, ir nu
tarė prašyti vyskupo kito 
kunigo. Ar pavyks parapi
jai išvaryti K. Skripka, tik
rai nežinia. Mat kunigas 
turi daug šalininkų, ypač 
moterų tarpe. Bet daug y- 
ra susipratusių, katrie ne
beduos kunigui už nosies va
džiotis.

Balandžio 5 d. L. S. S. 26

t

BOVERLY, MASS. 
Pašovė streikierį.

Čia yra 9 čeverykų dirbtu
vės. Anąsyk visose dir
btuvėse sustreikavo „stock 
fitteriai,” reikalaudami 9- 

nių valandų darbo ir kad bu
tų ta pati mokestis. Visi bu- j 
vo gerai organizuoti ir ant • 
ra dieną sugrįžo į darbą, Į 
streiką laimėję. *

Kovo 20 d. sustreikavo 
dvejose dirbtuvėse verstinių 
čeverykų dirbėjai, reikalau
dami didesnės mokesties,! 
nes daugumas darbininkų 
uždirbdavo tik 8 dolerius į 
savaitę, iš ko šiuomi laiku j ________ _ ____________
sunku pragyventi. Reika- kp. parengė vakarėlį su de- 
lauja 12 dolerių. Amatnin- klamacijomis ir monologais, 
kai taingi reikalauja pakeli- j T. Klevelis paskaitė įdomių 
nio. Kompanijos atsisakė straipsnių apie kares, kiek 
išpildyt ir pasiliko dirbt tik žmonių tenai išmuša, kiek

Ameriką keltų protestus 
prieš tą bilių.

Darbų kitokių čia 
kaip anglių kasyklos. 
1 balandžio kelios kasyklos 
sustojo, o 4 kasyklos, Buson 
Co., dirba pilną laiką. Ma
noma, kad kompanija su u- 
nija susitaikys ir pradės vi
sos neužilgo dirbti.

St. Kastantinevičia.
MONTELLO, MASS.

Keturių savaičių bėgije L 
S. S. 17 kuopa surengė tre
jas dideles prakalbas su i- 
vairiais pamarginimais. 
Kalbėjo draugai A Bara
nauskas ir J. Perkūnas, pla
čiai aiškindami klesų kovą 
tarpe kapitalistų-skriaudi- 
kų ir darbininkų nuskriaus
tųjų; ir apie neišvengiamą 
įvykimą socijalizmo. Iš šių 
prakalbų vietos lietuviai ga
vo gerai pasimokinti ir su
sipažinti su socijalistų rei
kalavimais.

Kovo 31 d. buvo kuopos 
draugų linksmas vakarėlis, 
buvo valgomų daiktų ir gė
rimų, tik ne svaiginančių. 
Dalyvavo apie 100 asmenų, 
visi daraugiškai šnekučia
vos ir žaidė. Potam K. Na
vickas ir J. Ustupas aiškino 
apie kuopos užduotis ir kvie
tė draugiškai veikti darbi
ninkų naudai. Toliaus sta
tė klausimus drg. A. Bara- 
auskui lytinčius sąjungą, 
ant ko drg. B. atsakinėjo 
gerai.

Balandžio 3 d. drg. Bara
nauskas skaitė referatą 
„Kristus ir krikščionybė.” 
Aiškinimai tęsėsi daugiau, 
taip 3 valandas. Susirinku
sieji galėjo gerai suprasti 
: Ivmo kunigijos veidmainin- 
gumą ir jos trustus.

Balandžio 4 d. buvo kon
certas vaikų „Žiburėlio” 
draugijėlės, kuri yra po so
cijalistų globa. „Žiburėlio” 
choras gana gražiai sudai
navo liet. „Marselietę,” „Lai 
gyvuoj Lietuva,” „Sveiki 
broliai!” ir t.t. Toliaus se
kė kvartetai „Ant meilužės 
kapo” ir kiti. Tarpais buvo 
sudeklamuota dvylika eilių, i 
padainuota solo, paskambin
ta ant piano ir pagriežta ■ 
ant smuikų. P. A. Vizbaras.

LEMTSTON, ME.
Balandžio 4 d. D. L. K. 

Gedemino draugystė vaidi- : 
no „Gudri Našlė.” Veikalas 
iš Lietuvos kaimiečių gyve
nimo. Mirus našlės vyrui ji 
vilioja vaikinus prie savęs 
apgavingu budu.

Veikalas, galima sakyt, 
juokingas. Sulošt pavyko 
taipgi gerai. Po lošimo bu
vo ”Džian Bambos su Rei
de spvčiai,” pasikalbėjimas 
„Maikio su Tėvu” ir dekla
macijos. Vakaras pasibai
gė šokiais. 105 kp. L. S. S. 
žada sulošti tuojaus po Ve
lykų „Lėkė kaip sakalas, nu
tūpė kaip vabalas.”

P. čereška.

nėra, 
Nuo

Nors gavėnia, bet žmonių 
suviršum. 

Kuopai liks gero pelno.
Draugystė Lietuvos Duk

terų ir Sūnų rengiasi lošti 
gegužės mėnesije keturių 
veikmių dramą „Litvoma- 
nai.” Laisvas.

mas juos „cicilikais,” ”šmi- 
kilikais” ir t.t. Žmonės pra- prisirinko 300 
dėjo juokties, kaip kokiam 
cirke. Taipogi prakeikė bos- 
toniškius laikraščius, buk 
žydai juos leidžia (Tai labai 
erai, nes ir Kristus buvo žy
das. Red.) ir žydų mašinos 
drukuoja (Kad katalikų ku
nigai nė vienos mašinos da 
neišrado. Red.). Liepė laik
raščius degint ir socijalistus 
vyt iš stubų, ir taip visokių 
nesąmonių pripliauškė, tar
tum girtas. Išpažintin priė
mė tik tuos, kurie prigu
li prie parapijos. Bet dole
rius rinko iš visų. Labai 
išgyrė d-rą Basanavičių ir 
Yčą.

L. S. S. 171 kp. darbuoja
si; per pusę metų parengė 
3 prakalbas, o 25 balandžio 
statys ”Penktą Prisakymą” 
ir „Paskutinę Bangą.” Mu
sų priešai sutvėrė „Jaunimo 
Ratelį,” kad užkenkus soci- 
jalistams. Bet kai prisiėjo 
rinkti valdybą, tai išrinkta 
iš socijalistų. Tvėrėsi koo
peracija, tai ir čia socijalis
tai valdvbon papuolė. Lietu
vių Manchesterije skaitoma 
apie 400, o socijalistų tik 8: 
tas parodo, kaip socijalistai 
turi būt darbštus, kad visur 
juos renka į valdybas. O ku
nigai tokiais savo neišmin
tingais pamokslais da dau
giau žmones suartina, supa- 
zmdina su socijahzmu, nes , 
vis daugiau ir daugiau atei
na ant socijalistų susirinki
mų, kurie atsibuna kas ne- 
dėldienis. Tikintis.

NEWTOWN, PA.
Vagystė.

Iš 27 Į 28 kovo naktį neži
nomi plėšikai apvogė krasą; 
įsilaužė per duris, spintą su
sprogdino dinamitu ir pasi
griebę pinigus išdūmė savo 
keliais, nieko nekliudomi. 
Pinigų sugriebė nedaug, a- 
pie $40 ir dar nesurokuota, 
kiek krasos ženklelių. Ka
dangi tas miestelis mažai 
apsaugomas ir tas pirmas 
tame miestelij toks atsitiki
mas, tai turtuoliai labai nu
siminę; labiausia jie bijosi, 
kad iš New Yorko bedarbiai 
neatplūstų. J. Smailis.

PEABODY, MASS.
Balandžio 5 d. buvo šv. 

Jurgio d-jos prakalbos. Kal
bėjo drg. J. G. Gegužis, ku
ris mums aiškiai nurodė, 
kaip reikalinga yra draugy
stė lietuviams, Amerikoj gy
venantiems. Ant pabaigos 
deklamavo Zabelė šidiškiutė 
ir J. Šidiškis. Publikai vis
kas patiko. Prisirašė 14 
naujų narių. Ten buvęs.

keliatas streiklaužių.
Kovo 31 iš ryto vienas 

streikieris likosi pašautas į 
koją. Šovė einantis į darbą mokslo. Pasirodė, kad įvai- 
streiklaužis. Nelaiminga- riose šalyse ant mokslo iš- 
sai likosi nuvežtas i ligonbu
tį, o tris streiklaužiai kalėji
mam šovikas pastatytas po 
$1.300 kaucijos, kiti ma
žiaus. Kaip girdėtis, niekas 
jų neišbeluoia.

Kaip tik šoviką areštavo, (rimui lėšų surinkta 
taip ir kiti streiklaužiai ne- Taingi r>er T. Klevelio na- 
atėjo daugiau dirbt. Komoa- ta rimą buvo išnešta rezoHu- 
nija ketinanti parsikviest cija prieš Burnetto bilių. Su-

pinigų praleidžia kariš
kiems reikalams įvairiose 
šalyse ir kiek išleidžia ant

leidžia $100, o karės reika
lams S800. Kitas visas roles 
atliko kuopos nariai. Užbai
giant buvo rodomi gvvi pa
veikslai. Publikos buvo nil- 

; na svetainė. Aukų paden- 
* ‘ ■ i S7.04

CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y.

Balandžio 2 d. buvo L. S. 
S. 83 kp. prakalbos. Kalbė
jo drg. L. Pruseika. Žmonių 
prisirinko gana daug. Vis
kas išėjo puikiai, tik vienas 
žmogelis, J. L. atsivedęs sa
vo bųrdingierius norėjo su
kelt triukšmą, bet pamatęs, 
kad nieko nepeš, tai šaukda
mas išlėkė iš svetainės su vi
sa savo kompanija. Ren
giant šias prakalbas buvo 
nunešta prie bažnyčios aps
kelbimų padalyt, tai špitol- 
ninkai, turbut kunigo įmo- 
kinti, šaukės net du kartu 
policiją, bet ši nieko sociia- 
listams nedarė ir lapeliai bu
vo išdalyti. P. R. Paupys.

MANCHFSTER. N. H.
Kunigo „spyčius.”

LAWRENCE, MASS.
Balandžio 5 d. vietinė 

M. D. kp. parengė prakal
bas. Kalbėjo Vitaitis ir K. 
šeštokas.

Pirmas kalbėtojas kalbė
jo apie T. M. D. Antras, K. 
šeštokas, kalbėjo keliose te
mose: apie tautas, tikėjimą, 
apsivedimą, T. M. D., socija- 
lizmą ir ant galo apie gir
tuoklystę. Savo užduotį at
liko gana puikiai, ypač ge- 

Į rai kalbėjo apie socijalizmą, 
už ką galima pagirti. Baig
damas prakalbas pasakė, 
kad jis neabejoja, jog atsi
ras tokių „cicilikų,” kurie 
savo korespondencijose jo 
kalbą apvers visai kitaip, 
kaip kad buvo viena tokia 
korespondencija „Keleivij,” 
kurioje buvo rašyta, kad lai
ke Š. prakalbos žmonės tru- 
kšmą pakėlė, ko visai nebu
vo.

Čia turiu pasakyti, kad 
dori ir suprantanti kores
pondentai geros prakalbos 
nupeikt negali niekados, ne
žiūrint kas kalbėjo.

K. šeštokas užbaigęs pra
kalbą, karštai agitavo pub- 

j liką prie skaitymo „Tarkos.” 
Jau čia tai daugiau, negu 
juokinga. Rodos, kad jau 
nebūtų geresnio laikraščio, 
už kurį galėtų paagituot. 
Kas gi „Tarkoj” telpa ge
ro- Šmeižimai ! Statyt 
„Tarką” pirmoj vietpj netin
ka. S. Večkys.

P. S. Patariu Lawrence’o 
socijalistams koresponden
tams, kad rašydami prisilai
kytų grynos teisybės, kad 
paskui dėl kokio vieno pseu
donimo nebūtų daromi už
metimai visiems. Jeigu to 
negalit prisilaikyt, tai ver- 
čiai ir plunksnos neimkit į 
ranką. S. V.'

T.

< > Statys ant scenos L. S. S. 60 kp. <

p po Velykų, 18 Balandžio )Apr.|,J914! 
H Lietuvių Labdarystes Salėj
Į KAMPAS E IR SILVER STS., So. BOSTON,'MASSJ 

Svetaine atsidarys 6:30; perstatymas prasidės 7:3O vakare. į 
Veikalas pilnas įspūdingų scenų/paimtų iš tikro*

B gyvenimo. Jame atvaizdinta musų pačių; paveikslas.’ 
Į t Tai vienas iš populiariškiausių veikalų.
i Po teatro bus šokiai, kurie tęsis ikųvelybai nakčiai/ 
8 Todėl,'gerbiamąją publiką, kaip vietinę, taip iij 

iš apielinkių užkviečiame atsilankyti. į
[Su guodone L. S.[S. 60^Kuopa.

v

< >
’r 
"T

pi jos. Lietuvoj paliko mo
terį su vaikais.

K. Pasipiktinęs.

„Dramos Dr-ja” nesnau
džia. 1913-1914 m. jos artis
tais sulošta sekantie veika
lai: 1) „šykštusis Raitelis”
— Puškino tragikomedijos 
antrasis aktas; 2) „Kurčias 
žentas” — vieno veiksmo 
juokai (2 kartu); 3) „Už
burti turtai” — trijų veiks
mų meliodrama; 4) „Gyvieji 
nabašninkai” — trijų veiks
mų juokai; 5) „Su mielu no
ru” — keturių veiksmų ko
medija ; 6) „Aukso veršis”— 
vieno veiksmo komedija (2 
kartu); ) „Dėdė atvažiavo”
— vieno veiksmo komedija. 
Tris vakarus turėta pačios 
draugijos naudai; 2 vakaru 
lošta kitos draugijoms už 
užmokestį ir 2 vakaru daly
vauta dėl labdaringų tikslų.

„Dramos Dr-ja„ mielai 
statytų didesnius veikalus: 
dramas, tragedijas, bet ne
nori darkyti veikalų, nes 
prie šiandieninių sąlygų, ko
kias Chicagoj turim, negali
ma geresnų veikalų persta
tyti dėlei trukumo tinkamos 
scenos. „Dramos Draugija” 
ne su tuo tikslu susitvėrė, 
kad daugiausia veikalų per
statyti, bet kad lošti taip, 
kad atvaizdinus veikalus 
dailiai ir artistiškai.

Tiesa, yra čia daugiaus te
atrališkų draugijų bei rate
lių, kurie „lošia” viską. Juk 
čia buvo „lošta” net du kar
tu „Orleano Mergelė” 
tokios scenos, kurioje 
sutelpa 20 žmonių ir 
vieną eilę scenerijų!

M. J. Damijonaitis, 
„Dramos Dr-jos” pirm.

Gardner, Mass. — Drg. A. 
Baranauskas čia laikė pre- 
lekcijas per 3 vakarus; dvi 
lietuviškai, o trečią rusiškai. 
Nusisekė labai gerai.

Korespondentas.

Athol, Mass. — Kovo 29 d. 
L. S. S. 114 kuopa turėjo 
prakalbas, kalbėjo drg. A. 
Baranauskas apie dabartinį 
darbininkų padėjimą Lietu
voj ir Amerikoj. Kalba bu
vo nuosekli ir publiką užga
nėdino. Inkognito.DA APIE UŽPUILIMĄ 

ANT LISKEVIČIAUS SA- 
LIUNO.

F. Bedievis, rašydamas 
„Keleivio” No. 14 apie už
puolimą ane Liskevičiaus 
saliuno Detroite, nevisai 
taip aprašė, kaip buvo. Jis 
sako, buk keli valkatos Įsi
veržę saliunan ir sužeidę re
volverio šūviais savininką, 
pagriebę iš kasos pinigus, 
pabėgę ir ligišiol da nesuim
ti.

Ištikrųjų buvo taip. Apie 
12 vai. naktį J. Liskevičius 
susiskaitė pinigus ir užraki
nęs saliuną išėjo namo. Bet 
čia pat prišoko prie jo 4 plė
šikai ir liepė pakelti rankas. 
Kada Liskevičius rankų ne
kėlė, plėšikai šovė du kartu 
ir Liskevičius krito. Plėši
kai, matyt iš piktumo, kad 

L. nekėlė rankų, sumušė jam 
galvą da revolverių ranke
nomis, bet bijodami, kad ant 
to triukšmo kas neužeitų, 
tuoj pabėgo. Pinigų iš Lis
kevičiaus visai neėmė. Ka
da Liskevičienė, išgirdus 
šaudymą, atbėgo su septy
niais burdingieriais, užpuo
likų jau nebuvo. Bet vėliau 
juos visus suėmė. Jų var
dai: Vladislovas Masiulevi- 
čius, Frank Frehafar, Jo
seph Sammers ir Frank Mil- 
ler. Gal jų ir nebūtų suė
mę, bet keliom dienom pras
linkus Frank Miller vėl iš
ėjo ant „medžioklės.” Šiuo 
kartu jis užpuolė rubsiuvių 
krautuvėlę. Bet čia nepasi
sekė, nes savininkas pasis
kubino pirma jam pakišt re
volverį (nors tuščią) po no- 
sia. Miller siūlė $2, kad ji 
paleistų, bet rubsiuvis nepa
leido, padavė jį policijai. Po
licija sužinojus, kur Miller 
gyvena, tą pat vakarą pada
rė tenai kratą ir rado da 3 
plėšikus. Juos areštavo. 
Paskui visus pastatė prieš 
sužeistą Liskevičių, kurs vi
sų pirmiausia pažino Mille- 
rį, nes tas pirmutinis ant jo 
buvo užpuolęs. Kitus tris 
taingi pažino. Pagaliaus po 
keliu dienų plėšikai ir patįs 
prisipažino prie piktadary
stės. P. Pucitauckas.

Lawrence, Mass. — Vieną 
naktį čia prapuolė mergina 
M. Š. Kaip aplinkybės liudi
ja, mergina išėjo per langą, 
bet kur ir dėlko, tai turbut 
tik jai žinoma. L. Mergaitė.

ant 
vos 
turi

KAS MUMS
RAbOMA

Philadelphia, Pa. — Be
darbių pas mus tūkstančiai 
vaikščioja, daugelis jų netu
ri jau ir pastogės. Kažin ar 
neprisieis tik ir philadel- 
phiečiams bažnyčiose jieš- 
kot prieglaudos, kaip tai 
New Yorko bedarbiai daro. 
Kovo 29 d. I. W. W. buvo pa
rengus bedarbiams prakal
bas, kalbėjo J. Ettoras ir J. 
Mekelvve angliškai, o vienas 
itališkai. Visi aiškino be
darbės priežastį, bet ant so
cijalistų neužsipuldinėjo, 
kaip tai daro tūli lietuviški 
I. W. W. „organizatoriai.” 

”Kel.” skaitytojas.

CAMBRIDGE, MASS.
Kovo 21 d. L. S. S. 71 kuo

pa vaidino 5-kių veikmių 
dramą ”Dublynę.” Veikalas 
gana geras ir įspūdingas. 
Aktoriai lošė pusėtinai, iš
skiriant dvi merginas, kurių 
kalbos visai negalima buvo 
girdėti. Geriausia sulošė 
senos moteries rolę draugė 
F. Bertulienė.

Po teatro buvo šokiai ir 
lakioianti krasa; dovanoms (xim Lupus rašė, kad „Dra- 
buvo paskirta gyvas gaidvs, mos Dr-ia” per du metu sa-

ATITAISYMAS.
”Kel.” N13 „Chicagos žin.” 

patilpo tūlo korespondento 
neteisinga žinia anie ”Dra- 
mos Draugi ja” ir buvusį jos 
draugišką vakarėli, p. Ma-

u ui s.vvao .uaiuv^mos Dr-ia” per du metu sa-
Rnlandžio 5 d. atsilankė ir „Kova” viešiems metams. !vo gvvavimo įstengė sulošti 

čia kunigas iš Našvės. Vie- Pirmą laimėjo M. Norkus, o tik du veikalu. Tas netiesa.

I

Taunton, Mass. — Šitas 
miestelis ”sausas,” tai neku- 
rie musų tautiečiai parsi
traukia raugalo iš Bostono 
ir slapta paskui šinkuoja. 
Taip darydavo ir P. Č. Bet 
andai begerdami pas jį keli 
katalikai susimušė, tai savi
ninkas buvo areštuotas ir 
nuteistas $50 ir 3 mėnesiams 
kalėjiman. J. Agurkis.

Amsterdam, N. Y. — šio
mis dienomis čia rado suša
lusį negyvą Motiejų Staniu
lį. Matyt girtas grįžo namo 
ir sušalo. Buvo dievobaimin
gas katalikas ir neprigulėjo 
prie jokios draugi jos. Ame
rikoj išgvveno 8 metus. Pa
ėjo iš Kauno gub., Panevė
žio pav., Krekenavos para

ATSIŠAUKIMAb.

Stoughtono Lietuvių Suvieny
tos Draugystės rengia FĖRUS 
tautiško namo naudai. Todėl 
atsišaukiame j visas lietuvių 
draugystes ir kuopas, taipgi ir 
j pavienias ypatas, kad paremtu- 
met ši musų darbą ir paaukau- 
tumet kuris ką išgali. Tuomi 
daug padėtumet mums šiame 
darbe. Minėtas namas tarnaus 
bendriems lietuvių reikalams, 
todėl meldžiam padėt kas kuom-, 
gali... Už aukas iškalno tariam; 
ačiū. Visokias dovanas siųskit 
šiuo adresu: Antanas Radvilas, 
39 Cushing st., Stoughton, Mass, 
o laiškus ir paaiškinimus ant ši
to adreso: Stanislovas Keblin, 
900 Washington St., Stough
ton, Mass. (17)

Gegužinis Numeris.
Šįmet gegužinis "Kelei

vio” numeris bus gražiai i- 
liustruotas ir dvigubai padi
dintas, būtent 16-kos pusla
pių. Jame tilps daug įdomių 
dalykų, todėl prašytume sa
vo draugų, kad padėtumet 
mums kuodaugiausia jo iš- 
platint.

Išplatint ne sunku. Kiek
vienas skaitytojas gali iš
parduoti keliatą numerių 
tarp savo draugų. Kaina 5c.

Todėl kas norės paimt ant 
pardavimo, teiksis mums 
pranešti iš kalno, kad žino
tume kiek spausdinti.

Prašytume, kad iki 20 
balandžio visi savo užsaky
mus prisiųstų.

Taipgi prašytume, kad sy
kiu su užsakymais visi drau
gai prisiųstų ir pinigus, taip 
kad reikags ant syk butų 
užbaigtas: nė mums į kny
gas rašyt, nė jums antrusvk 
rašyt reikėtų. Imantiems 
ant pardavimo skaitysime 
po 3c. egzempliorį.

Visų bendradarbių, kurie 
dabar į "Keleivį” rašinėja 
tai eiles, tai straipsnelius, 
prašytume pabriežti ką nors 
ir į gegužinį numeri.

Pasitikėdami, kad musų 
draugai visus čia paminėjus 
musų prašymus išnRdvs. 
męs jau iš kalno širdingai 
tariame ač’U.

„Keleivio” Iridėmf.



R E L EIVI8

STATEMENT OF THE OW\ER- Publishers: 
SH1P AXI) MANAGEMENT OF

"KELEIVIS."
Published weekly, at So. Boston, 

Mass. reųuired bv the Act of August 
24, 1912.
Managing Editor: Stanle.v Michelson,

So. Boston, Mass.
Business Manager: Jurgis G. Gegužis,

So. Boston, Mass.

J. G. Gegužis & Co.. 
So. Boston, Mass.

Owners: Jurgis G. Gegužis & Stanley 
Michelson. both of So. Boston, Mass.

JURGIS G. GEGUŽIS, Publisher.
Sworn to ar.d subscribed before me 

this Aprii 2-nd, 1914.
t o Fortūnatas J. Bagorius.

^5. Justice of the Peace,
My commissiion expires, Feb. 23, 1918.

Pasikalbėjimas Naikio su tėvu

žyčių gyvuonėlių. Jie tokie oda pradurta. Mat, sveiko bus žaizda, tai naudinga yra 
.„-j...... toj vietoj plaukai trumpai

nukirpti ir skustuvu nuskus
ti. Tada daug švariau užsi
laiko sužeistoji rietą.

Ko nereikia daryt prie žaiz
dos.

N iekados nedėkite 
žaizdos voratinklių, kurbez- 
delio, arklio mėšlo, suteptų, 
sujuodintų skepetaičių, au
tų, šalikų ir tam panašių 
daiktų, nes juose mikrobų 
begalės.

Netinka dėt ar pilt ant 
žaizdos kramtytos su drus
ka duonos, šerlako, rašalo, 
šlapumo, nes galite mikrobų 
ar nuodu i kuna ileisti.

"Sveikata.”

tum jisai visos Rusijos pū
vantį gyvenimą gaivina.

Ir lauki, lauki begalo, ne
apsakomai lauki, kuomet 

j toji galinga jiega-spėka nu
mes nuo savęs jungą, kuo
met galėsi laisvesne kruti
nę kvėpuoti, kuomet gyveni
mas Į platesnę vagą išsilie
jęs pleškėt e pleškės.

Kiekvienam dar nesupra
tusiam darbininkui rodos 
kvėpte Įkvėpti norėtum, kad 
jiesai pasijustų žmogumi ir 
eitų išvien su tais, kurie ne
laisvės pančius dilina.

Tik jau vienas tas žinoji
mas, kad ten gelmėse nu
skriaustųjų varguolių tarpe 
mirga švyturėliai, blizga 
šviesos spindulėlis, krutinę 
džiaugsmu pildo.

Matant, kad ten toj "pa
dugnėj" vargšų, nelaimės 
prispaustųjų sąmonė švinta, 
kad širdij pradeda jausties 
žmogumi, akis nušvinta ir 
drąsiai ateitin žiuri. Nebe
jauti tuomet tos dienos nuo
skaudų ir vien tik ateitimi 
gyveni.

Ir begalo laimingu jau
ties, kad prie to naujo gyve
nimo proceso gali ir savo 
darbo dalelę pridėti, kad Į 
naujo gyvenimo rūmų pa
matą ir tu nors vieną plytą 
gali uždėti. Kad ir Tavo as
muo gali prisidėti prie gere
snės žmonijos ateities tvė
rimo.

Ir nekartą akyse džiaugs
mo ašarėlė trykštelėja, jei 
tame darbe pažangą pama
tai.

Ir nekartą iš gėdos užrau- 
sti, jei likimo nuplaktas ai
manuoti pradedi, savo as
mens reikalais rūpiniesi...

Ką reiškia Tavo asmens 
nelaimė, Tavo gyvenimas 
prieš milijonus milijonų nu
skriaustųjų nelaimę, gyve
nimą?...

Tai lašas jūrėse.
Ir norisi, norisi pasinerti 

tame naujo gyvenimo proce
se, susilieti su ta galinga jie
ga-spėka, nešančia geresnio 
gyvenimo viltį.

Tik tame, tame darbe gali 
užmiršti save vienu vienin
teliu beesąs, tik tonais gali 
paskandinti savo vargus, 
nelaimes, užmigdyti skaus
mus, užgesinti širdies ilgė
si! J. Beširdis.

statė ant vandens laivą, iš
skėtė buores — varyk. Ir vė
jas varo laivą. Arba pasta
tė malūną, uždėjo sparnus ir 
tokiuo budu pakinkė Dievo 
galybę prie girnų. Panašių 
pavyzdžių, tėve, galima nu
rodyti labai daug. Ir tu ge
rai žinai, jog tai teisybė. O 
tečiaus tu ketini mane muš
ti, sakai, kad aš užgaunu ta
vo katalikiškus jausmus. Jei 
taip, tai tavo jausmai turi 
būt labai nesveiki ir aš tau 
patarčiau, tėve, nueit pas 
gerą gpdvtoją pasigydyt.

— Vadinas, tu Maike, nori 
pasakyt, kad aš beprotis ir 
man reikia eit Į kreizių na
mą gydytis?

— Kiekvienas tau duotų 
toki patarimą, jei tu pasaky
tum. kad mokslo išradimai 
užgauna katalikiškus tavo 

jausmus. Tokiam žmogui 
atsakančiausia vieta gali bū
ti tik beprotnamije. arba gi
rioje. kur nėra nieko moks
liško. Tenai gali visas ap- 
želt plaukais, niekad nesi
prausti ir gyvent taip, kaip 
gyvendavo šventieji.

— Vaike, tu mane sulygi
nai jau su monke.

— Ar tau tas nepatinka? 
—Nosą r.

— Vadinas, tu nori gyven- 
i tarp civilizuotų žmonių.
— šiur. vaike.
— Jei taip, tai turi ir už- 

silaikyt, tėve, kaip civilizuo
tas žmogus, o ne kaip koks 
kapucinas. N usipiaustyk 
nagus, išsimaudyk, apsi- 
kirpk. nusiskusk. galvą susi
šukuok. tuomet išrodysi 
kaip civilizuotas žmogus.

— Aš viską galiu padaryt, 
bet maudyties, vaike, bijau, 
kad marmatizmo nepagaut.

— Turbut norėjai pasakyt 
reumatizmo?

— O gal ir taip.
— Nebijok. tėve. Juo 

tankiau savo kūną plausi, 
juo sveikesnis busi. Nors* 
rodosi, kad Dievo galvbės 
nieks negal ištirt, bet tikėk 
man. kad mokslas daug jau 
ištyrė. Yra jau ištirta ir pri
rodyta. kad didžiumą ligų 
pagimdo bakterijos.

— O kas tai per drinksas, 
vaike?

— Tai ne "drinksas.’’ tė
ve. bet labai mažyčiai gyvū
nėliai, taip mažyčiai, kad be 
padidinamojo stiklo žmo
gaus akis negali jų net Įžiū
rėti. O tie gyvūnėliai, kas 
taip pat jau yra patirta ir 
prirodyta, veisiasi tik tenai, 
kur nešvaru. Todėl kada 
tavo kūnas neplautas, jis ge
riausia dirva bakterijoms 
veistis.

—Bakterijos, vaike, nega
li ant mano kūno veistis, ba 
jis gerai išrūkytas.

— Rūkymas nusilpnina 
organizmą ir tu gali da grei
čiau apsirgti, negu tas, kuris 
nerūko.

— Tai vadinas, žmogui vi
skas uždrausta: nevalia ger
ti, nevalia rūkyt, kasdiena 
reikia praustis — tfu, su vi
sa ta jūsų cibulizacija!...

— Aš sakiau, kad tau, tė
ve, tinkamiausia vieta butų 
girioje. Lik sveikas!

— Gud nait, Maike!

—Sveikas-gyvas, tėve! gojus nuo ligos, vaikščioji
— Tegul bu
— Kas pagarbintas?
— Kristus! gal nežinai?
— Bet kodėT tau šiandien 

prisiminė taip katalikiškai 
mane pasveikinti?

— Šiandien taip reikia. 
Pereitą nedėldieni buvo Ve
lykos, Kristus iš numirusių 
atsikėlė.

— O iš kur tu tai žinai?
— Vaike, tu užgauni ka

talikiškus mano jausmus! 
Ar gi tu nežinai, kad aš ti
kintis katalikas ir kas nedėl- 
dienis einu klausyt pamoks
lų? Kaipgi aš nežinosiu, ka
da pripuola Velykos! Aš tau 
pasakysiu, kad aš da ir Žal
nierium buvau prie Kristaus 
grabo.

— Ir matei, kaip Kristus 
atsikėlė?

— Šarap!
— Tai mat. net kareiviu 

tavo butą. O man pasirodė, 
kad tu. tėve, šįmet Velykas 
pražiopsojai.

— Pasakyk, kodėl tau taip 
pasirodė?

— Nes nė kiek nepasipuo- žvaigždutė. Taigi vieni ma-
m —j_- .. no> j.a(| ant yiarso gyvena

žmonės, kiti abejoja. Yra 
ir kitokių klausimų, kur mo
kslinčių nuomonės dalijasi. 
Tokiuose klausimuose, tėve, 
ir patįs mokslinčiai liepia jų 
nuomonėms netikėti, nes jos 
gali būt klaidingos. Bet kas 
ištirta ir gerai žinoma, tam 
netikėti negalima.

— Dievo galybės, vaike, 
žmogus niekad neištirs.

— Mokslas kartais ir Die-

pagarbintas., visas purvinas.
— Kalbėk kaip sau nori. 

Maike, bet aš žinau, kad kū
ną šlapint nesveika, ba Die
vas sutvėrė žmogų gyvent 
ant sausžemio. o ne šlapu- 
moj.

— Kas ir kam žmogų su
tvėrė. tai klausimas, kurio 
da mokslinčiai išrišti negali; 
tau, tėve, aš patarčiau apie 
tai geriau visai nefilozofuo- 
ti. Tu geriau klausyk, ką 
mokytesni žmonės sako.

— O kas čia gali žinot, ka
tras iš jus ten mokytesnis ir 
katro klausyt. Vieni sako 
taip, kiti kitaip, ir risi vadi
nasi mokytais. Taigi geriau
sia daryt taip, kaip pačiam 
geriau išrodo, o ka tie mokv- 
ti sako, tai tik nusispiaut.

— Ginčai yra vedami pa
prastai tik dėl neištirtų da
lykų. Pavyzdžiui, mokyti 
šiandien tyrinėja Marsą. 
Marsas yra maždaug tokia 
pat žemė kaip ir mūsiškė, 
bet ji nuo mus taip toli, kad 
šviečiasi tik kaip nedidelė

šęs esi. Ta pati pypkė, ta 
pati kepurė. Net ir plaukai 
neapkarpyti.

— Tu, vaike, matyt neži
nai. kad pypkė geriausia se
na. kada saporkų prisigeria: 
tada durnai netokie sausi ir 
plaučiams daug sveikiau. O 
plaukų aš nenoriu kirpt, ba 
tas kenkia žmogaus protui. 
Visi mokyti žmonės nešioja 
ilgus plaukus.

— Bet kaip žiuriu, tai tavo I 
ir veidas senai jau nepraus-lvo galybę pažaboja, 
tas. Turbut nuo Kalėdų da 
maudynėj nesi buvęs.

— Aš nė per Kalėdas ne
buvau.

— Jeigu taip, tai aš bijau 
prie tavęs ir prisiartint.

— Nebijok, vaike, nieko.
— Eik tuojaus išsimaudy

ti.
— O kam to reikia, vai

ke? Kam be reikalo kūną 
kankiti? Prikankins ji ga
na. kai žmogus numirsi.

— Tėve, tave bakterijos 
gali užpult, grybai gali pra
dėt ant tavo kūno dygti, tu 
gali pats apsirgti ir kitus už- i 
krėsti.

— Į tokias kvailystes aš, i 
vaike, netikiu. Tankiai mau- 
danties žmogus greičiau ga
li džiovą gaut.

— Tėve, tu vis randi ką 
nors savo netikusiems pa-Į 
pročiams pateisinti, bet tie 
pateisinimai klaidingi. Vi
siems jau yra žinoma, kad 
nešvarumas pagimdo dau-i
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— Vaike, aš tau sakiau, 
kad tu neužgaudinėtum ka
talikiškų mano jausmų! Jei 
da syki pradėsi bedieviškai 
kalbėti, tai taip ir duosiu per 
galvą.

— Nesikarščiuok, tėve. 
Kogi tu pyksti, kada aš tau 
sakau teisybę? Tik pažiū
rėk anakur, kaip bėga elek- 
trakaris! Ar tu matai prie 
jo arklį pakinkytą? Nema
tai. Tai kasgi ji varo? Ele
ktra. O kas yra elektra? 
Tai ta pati pajiega, ką męs 
vadinam perkūnu, ką audrai 
pakilus padangėj trankosi ir 
žaibuoja. Juk tai Dievo ga
lybė, tu pasakysi, ar ne?

— Šiur, vaike.
— O mokslas, matai, paė

mė ją už ragų ir pakinkė 
prie darbo. Anądien ma
čiau tu pats važiavai elekt- 
rakariu. Ar ne tiesa?

— 01 rait, Maike, varyk 
toliaus.

----------- ________ j — Taip pat yra ir suveju, 
giausia ligų, o tu darai kaip Juk tai irgi Dievo galybė, 
tik priešingai: kad apsisa’J^ cmonės ir šitą pažabojo. Pa- zdon Įkrinta tam tikrų ma- 
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Kodėl žaizdos pu
■liuoja.

Vienos žaizdos gija grei
tai, beveik nepuliuodamos ir 
užgijusios palieka mažyti 
ženklą-randą. Kitos gi gi
ja ilgai, pūliuoja, aplinkinės 
vietos tinsta: ligonis gauna 
karščio; kai-kada iš to užsi
teršia visas kraujas ir žmo
gus net numiršta.

Per ilgus šimtmečius net 
geriausi daktarai nežinojo 
priežasties tokio nelygaus 
žaizdų gijimo.

Tik kelioms dešimtimis 
metų prieš musų dienas tik
rai sužinota, kad žaizdų pu- 
liavimas, ugnies prisimeti
mas paeina nuo to, jogei ža<-

maži, jogei žmogaus akis jų 
negali Įžiūrėti. Tik padidi
namais siklais, mikroskopu 
vadinamais, galima tie gy- 
vuonėliai pamatyti. Mokyti 
juos priskaito prie grybų 
veislės, taigi prie augalų vie
špatijos. Juos iš graikų 
kalbos mikrobais vadina.

Viduramžiais mokyti ku
nigai ilgas valandas praleis
davo, daugybę popierio iš
darkydavo, besiginčydami, 
kiek velniukų galėtų ant a- 
datos smaigalio sutūpti. Pa
sirodo dabar, kad tai nevisai 
tušti ginčai buvo, nes ištikro 
mikrobų, anų i 
žmogaus neprietelių. gali 
ant adatos smailagalio gana 
daug sutilpti.

Mikroskopas parodė visą 
eilę tokių mikrobų. Vieni 
jų nieko žmogaus sveikatai 
nekenkia. Kiti yra naudin
gi mums, nes raugina pieną, 
daro alų. actą, spiritą, pūdo 
nereikalingus daiktus, duo
da kai-kuriems augalams 
maisto. Treti gi sukelia 
žmoguj ir gyvuliuose ir au
galuose ligas.

Tikrai sužinota, kad visos 
užsikrečiamos arba limpa
mos ligos — tai mikrobų 
darbas.

Jų gali būti visur: ant vi
sokių daiktų, vandenij, pie
ne. kituose valgiuose, ant 
musų pirštų, ypač panagėse. 
Tokiu budu. žmogus kartu 
su savim nešiojasi begales 
savo baisiausių neprietelių.

Yra tam tikrų mikrobų, 
kurie žmogaus kūno dalis 
paverčia pūliais, kurie, taip 
tariant, pūdo kūną. Tai bus 
pūliniai mikrobai.

Per sveiką žmogaus odą 
ir glitodę mikrobai neper- 
lenda. Bet tegul tik pasida
rys žaizda.... Tuojau tokių 
mikrobų tenai gali prikristi 
iš oro, prilipti nuo drapanų, 
nuo aprišmų. nuo rankų pri
silietusių žaizdos arba apri
šimą.

Reikia žinoti, kad pūlinių 
mikrobų visur ir net ore mi
lijardai. ■ . ,

Jie tik laukia, kad žaizda ,na1’ kame yra purvų, sutrų, 
atsivertų ir kad galėtų mus 
kūną naikinti.

Kūno kraujas, teisybė, ir
gi turi tam tikrų kareivių 
su mikrobais kovoti. Tai y- 
ra taip vadinami fagocitai, 
t. y. dalis oaltųjų kraujo ri- 
tuiėlių. Keno tie fagocitai 
stiprus, tai tam dažnai pasi
seka Įsikrausčiusius pūlių 
mikrobus pergalėti. Tokiam 
žmogui žaizdos greit be di
delių užgedimų užgija. A- 
pie toki sako, kad jo gajus 
kūnas. Bet jei perdaug Įeis 
Į žaizdą pūlių mikrobų, tada 
ir gajam kunui sunku bus 
atsispirt puliarimui ir su
žeistos vietos tinimui.

Pakliuvę Į žaizdą mikro
bai, tuojau ima neapsakomai 
greitai veisties, gilinties Į 
kūną. Įėję Į kraują širdies 
pliumpavimu (širdis, mat, 
ne kas kita, kaip pliumpa), 
jie dažnai išnešiojami po vi- 

j są kūną ir užteršia visas jo 
dalis.

Negana to, mikrobai lei
džia iš savęs nuodų, kurie ir- 

: gi užnuodija kūno skysti
mus.

Iš to pasidaro visas kūnas 
ligotas, apsilpęs; nes krau
jas ir kūno skystimas esti 
užteršti, užnuodyti: kūno 
dalĮs netur gero prideramo 
maisto.

Dabar nesunku bus atsa
kyt, kodėl vienos žaizdos gį- 
ja gerai, kitos gi genda, pū
liuoja, pusta ir visą žmogų 
naikina.

Kur mažiau Įėjo mikrobų, 
ten ir gijimas bus greitesnis 
ir lengvesnis. Ir didžiausia 
žaizda užgija gerai, nepu- 
liuodama, jeigu jon neĮIeisi- 
te anų mikrobų. Daktarai 
nupiauna per šlauni koją, ir 
tokia didelė žaizda užgija 
gana greitai beveik nepu- 
liuodama. Kaulai nulužę ir
gi gerai gįja, jei tik nebuvo

kūno vidury, kraujuj mikro
bų nėra ir jų nulužimo vie- 
tosna neprieina.

Taigi, jei norime, kad žai
zda gerai gyty, neprileiskim 
Į ją mikrobų.

Kaip neprileisti mikrobų Į
žaizdą?

Mikrobus naikina karštis 
ir kai-kurie vaistai. Tvirtai 
prirodyta, kad verdantis 
vanduo ir jo garai karštu
mo 80 laipsnių Reomiuro 

užmuša beveik visus mikro
bus. Išvirinti daiktai netu
ri gyvų mikrobų. Pervirin- 

neregimų tas vanduo neturi gyvų mik
robų. Reikia tiktai atsimin
ti, kad čionai kalbame apie 
nesenai išvirintus daiktus, i 
apie nesenai pervirintą van- 
dni. Jei jie ilgiau atvirame i 
inde pastovės, tai vėl prikris į 
mikrobų.

Naikina dar mikrobus 
kai-kurie vaistai.

Karbolius, kuris perkama 
arba atmieštas vandeniu, ar
ba kaipo karboliaus esenci
ja. Šita reikia pačiam mo
kėt atmiešt. Imasi arbati
nis jos šaukštukas Į stiklinę 
nesenai atvirinto vandens.

Toksai skystimas irgi nu
marina mikrobus.

Jodina puikiai naikina mi
krobus. Spiritas, degtinė, 
berželių ūgių antpilas žaiz
doms plauti, nes gana gerai 
mikrobus marina.

Jodoformo, naftalino, kse
roformo milteliai taip pat 
nepatinka mikrobams.

Šiuose visuose skystimuo
se, net visai nevirintuose, 
mikrobai negali gyvent, tuo
jau numiršta.

Naikinimas mikrobų vais
tais iš graikų kalbos vadina
si antiseptika, ir tokie vais
tai antiseptiškaisiais vadi
nasi.

Tokiu budu. nuo mikrobų 
galima ginties karščiu, vai
stais ir dar švarumu.

Muilas ir vanduo tai irgi 
dideli mikrobų naikntojai, 

, nes šie labiausiai veisiasi te- Į
- - kkame ne labai mėgsta prau- 

' sties.
Jeigu kas nori sužeistam 

žmogui pagelbėti, tai pirmu
čiausia tegul nekiša prie žai
zdų nepraustų rankų ir ne
švarių daiktų.

Jei tik galima, tegul gel- 
i bėtojas pirmučiausia keliais 
vandeniais nusiprausia su 
muilu rankas ir ypač tegul 
išsivalo panages. Jei gali 
tuoiau gauti karboliaus van-, 
dens, jodinos, spirito arba, neutmeI.k(fam£ sergsti, kad 
degtines - tegul dar persi- priešvaIdiškas judėjimas ne 
prausia savo rankas šiai., įasiektu prOvinCijOs. 
vaistais. Nupraustos taip n , , J ,

ant
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Rusijos gyveni= 
mui auštant.

Kaime, ar mažam mieste
lį gyvenant neatjauti taip 
sunkiai biurokratijos lete
nos, kaip kad didesniame 

. mieste, ypač sostapilij.
Provincijoj, galima saky- 

‘ ti, reakcija su šaknimis iš
rovė visuomenės gyvenimą. 
Atskvras asmuo likęs vie
nas sau. be bendrijos-drau- 

! gijos susmulkėjo. Jo sielos 
reikalavimai sumažėja, no
rai sumenkėja ir pasineria 
tame kasdieniniame pilkam 

j gyvenime. Tatai ir biuro
kratijos jungą ne taip skau- 

jdžiai atjaučia. Tai paste- 
biama netik sudemokratėju- 
sios buržuazijos tarpe, bet 
net-gi darbininkų-rankpel- 

jnių tarpe. Nekartą ir pro
vincijos darbininkų troški
mai siekia ne daugiau tos 
dienos reikalavimų. Net-gi 
jie nejaučia to galingo nau
jai gimusio sostapilės darbi
ninkų judėjimo.

Ir nenuostabu. Biurokra
tija visas pastangas padeda, 
kad provinciją apsaugo- 
jus nuo didesnių miestų dar- 
binikų judėjimo..

Sostapilės pažangieji laik
raščiai,'ypačiai darbininkų, 
nepasiekia tolymesnių Rusi
jos miestų. Biurokratijos a- 
gentai negeistinus spausdi- 
nius dar sostapilij konfis- 

i kuoja. Jei čia dar vienas ki
tas spėja išsiplatinti, tai 
provincijos nė jų dvasia ne
pasiekia. netgi gandas ne- 
dalekia, kad toki ir toki raš- 

į tai išėjo ir valdžia juos kon
fiskavo.

Gyvenant sostapilij jau
ti, kad jinai išrišu pusių 
sargyba apsupta, kuri aki

j vaistais, 
rankos geriausia visai nesi-

■ šluostyt, ypač jei negali gau-
■ ti visai švaraus, dar niekeno 
• nesišluostyto, rankšluosčio. 
I Prie sudėvėtų, sujuodintų
rankšluosčių nė nedasilytė- 
kite, nes ten mikrobų ūžte 
ūžia.

Žaizdą nuplaukite 
karboliaus vandeniu, 
spiritu, arba pagalios 
pervirintu vandeniu, 
pat nuvalykite ir visą 
dos apylinkę. Vaistų ir van
dens nesigailėkite. Liekite 
žaizdą iš augšto, kad smar
kesnė skystimo sriovė iš
plautų iš jos kuodaugiausia 
mikrobų.

Plaut žaizdą geriausia ap- 
tiekinės vatos gabalėliais, 
suvilgintais karboliais van
deniu, spiritu, degtine ir 
muilu. Neturint vatos, gali
ma imti audeklo gabalėlių, 
geriausia, vandeny prieš tai 
išvirinti.

Kartais žaizdos prie maši
nų gautos esti taip tepalais 
suterštos, jogei nei muilas, 
nei šiltas pervirintas vanduo 
negali nuvalyti.

Tokiuose atsitikimuose te
palų purvus nuima tarputi- 
nas ir bezina, iš dalies ir spi
ritas.

Jei plaukuotoj galvos dali j nančiu vėjaliu dvokia, tar-

■ —

Kolumbas tebekeliauja.

arba 
arba 
šiltu 
Taip 
žaiz-

Bet podraug matai, kad 
nors čia dvasioj laisvesniu 
turtingesnių jautiesi, bet 
visi tavo žingsniai sergia- 
mi, dabojami, net gi mintis 
persekiojamos. Nekartą nu
žiūri, kad tavo slapčiausias 
širdies gyvenimas ir tas šni
pinėjamas. Jauti, kad Į ta
vo širdies šventyklą su di
džiausiu nuobradiškumu 
lendamą ir viskas groždžia- 
ma.

Tai matant didis pasibiau- 
rėjimas visą apima, širdis 
neapykanta dega ir rodos 
tuč-tuoj su tais nuobradais 
atsiskaitytum, atsirokuo- 
tum, atkeršytum už jų bru- 
tališką pasielgimą. Tik sa
vo silpnumą pamatęs nuleidi 
rankas ir nusiminimuose 
skendi.

Tik tasai naujai gimusis 
galingas darbininkų-rank- 
pelnių judėjimas širdį gai
vina, krutinę viltimi pildo.

Kiekvienam viešam dar
bininkų išstojimui džiaugies 
it pa vasari j pirmą kregšdu- 
tę pamatęs ir norisi jiems 
palaimos žodžius siųsti, no
risi dainas dainuoti ir koja Į 
koją su jais drauge žengti.

Nuo kiekvieno jų intesy- 
vesnio judėjimo rodos gaivi-

Nekurios valdžios nori at- 
vežt Christopher’o Kolumbo 
kūną visasvietinėn parodon 
prie atidengimo garsaus 
Panamos kanalo 1915 me

tuose. Taigi šis butų šeštas 
garsaus Kolumbo kūno per
kėlimas nuo jo mirties 1506 
m.

Jam mirus 1506 m. jis ta
po palaidotas Valladolide, 
Ispanijoj. Ilgai netrukus 
jo kūnas tapo perkeltas Į 
Seville. Čia jo kunui neilgui 
buvo lemta ilsėties. JĮ išve
žė per Atlantiką 1538 m. u 
jis tapo palaidotas trečiu sy
kiu St. Domingos katedroj. 
Čia jo kūnas išgulėjo 257 
metus. 1795 m. dalis tos sa
los pateko Francuzijai, tai
gi Kolumbo kūnas tapo iščia 
paimtas ir atgabentas Į San- 
tiago. Vėliaus Kuba pra- 
laimėjo karę ispanams ir 
Kolumbo kūnas tapo iš čia 
paimtas ir sugrąžintas vėl 
Į Seville, Ispanijon, ir iki šiai 
dienai jis guli Sevilles kate
droj, Ispanijoj.

Kalumbas atrado Ameri
ką 12 spalių, 1492 m.; mirė 
1506 m. Taigi nuo jo atradi
mo Amerikos yra jau 422 
metai. Nuo jo mirimo 408 
metai. Kolumbas gimęs I- 
talijoj ir jisai yra tikras ita
las.

Nors Kolumbas nepirmu- 
tinis buvo atradėjas šios 
sveieto dalies, tečiaus pasau
lis jam suteikė tą garbę.

K.Armonas.

— M
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IŠ LIETUVOS.
šventenybėmis prekyba.
Nesenai švėkšnon (Ras. 

pav.) atsilankė „Saulės” dr- 
jos kalėdinikas su abroz- 
dais” ir „atpuskiniais rožan
čiais.” Prikalba kalėdinin
kas visokių Dievo mylistų: 
rožančiai esą iš Jeruzolimo, 
iš alyvos medžio, augančio 
toj vietoj, kame meldės V. 
Kristus, ir turi pridėtų di
delių atlaidų; kas užsirašys 
„abrozdą” už 3 rub. 50 kap., 
tai už tą ir jo šeimyną bus 
laikomos kas mėnesį mišios. 
Užklaustas vienoj vietoj, iš 
kur „Saulė” tiek kunigų 
gaus, kalėdininkas atrėžęs, 
kad tas mišias laikysią tokie 
pat "zokoninkai,” kaip bu
vęs su misijomis „tėvas” Ka
zimieras, kuris už mišias, 
kaip musų kunigai, neimąs 
3 rub. Męs gal butume jam 
ir netikėję, bet pirm prade
dant kalėdoti musų klebonas 
džiakonas Maciejauskas iš 
sakyklos patvirtino, kad mi
šios bus laikomos, tik, sakęs, 
vienas be Dievo negalįs pa
sakyti, ar rožančių atlaidai 
tikri, ar ne. Žinoma, pas 
mus abejojimų nė kokių po 
to nebliko ir dėlto, paskatin
ti „Saulės” atsiųsto apašta
lo ir savo klebono, kad pir
kom „abrozdus,” tai pirkom, 
labiausia neturintieji, kurie 
negalim vieni patįs nusipir
kti nuo kunigų brangių tri
rublinių mišių: tegul šią žie
mą musų kūdikiai pabėgioja 
nuogi, tegul katras jų ir nu
miršta be daktaro ir vaistų, 
tegul palieka musų langai 
be stiklų, by turėtumėm 
„Saulės” abrozdą ir rožan
čių, by „zokoninkai” laikys 
už mane ir mano šeimyną 
kas mėnesį mišias. Tegul 
būva už tai Kauno „Saulės” 
pilna mašnelė pinigų. Ka
lėdininkas gyrėsi, kad išpar- 
davinėjęs jau nuo-pat pra
džios apie 15 tūkstančių ”ab- 
rozdų,” o tokių kalėdininkų 
„Saulė” išleidusi vienuolika.

J. R.

Rado senovės rankraščius.
Kairo, Egiptas. — Iškasi- 

nėjant čia vieną senovės rū
mų, atrasta akmeninėj skry
nioj labai svarbus senovės a- 
rabų rankraščiai, o taipgi 
daug aukso, sidabro ir kau
rų.

Išeivystė sumažėjo.
Anglijos laivų kompanijos 

skundžiasi, kad šįmet labai 
sumažėjo išeivystė iš Angli
jos Amerikon.
Popiežiaus sveikata puola.

Roma. — Popiežiaus gy
dytojas labai susirūpinęs dėl 
jo nuolatinio sveikatos puo
limo. Sakoma, kad „šven
tojo tėvo” amžius jau visai 

į neilgas.

Paj ieškojimai
----------- ---Noriu surasti Antaną Andriukaitį, 

i paeina iš Kauno g., m. Skirsnamonė- 
Pakalniškiai, Raseinių pav., Pirmiau 

' gyveno Lawrence, Mass., vėliau išva- 
| žiavo į VVaterbury, Conn, o dabar ne
žinau kur. Turiu svarbų reikalą. Jis 

i pats ar kas jį žino malonės pranešti.
Zuzana Andriukaičiutė, (17) 

! 23 Milford st., Lawrenee, Mass.
į--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pajieškau draugo Jono Liobes iš 
■ Kauno g., Vilkmergės pav.. Aluntos 
I miestelio. Girdėjau, gyvena Brookly- 
. ne. Jis pats ar kas jį žino malonės 
! pranešti.

Antanas Umbrasas,
10642 Edbrooke avė., Chieago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
laisvų pažiūrų ir apsipažinančios su 
šių dienų gyvenimo klausimais. Aš 
esu 25 m. _ (17)

V. Radžiūnas,
P. O. Box 264, Pittston, Pa.

Pajieškau Antano Petrukieno Kau
no g., Panevėžio pav., Vabalninku pa- 

' rapijos, Bakšėnų sodžiaus, 5 pėdų ir 
■ 4 colių augščio, gelsvų plaukų, kuris 
atsilankęs pas mane iš Philadelohi-

Pajieškau pusbrolių Jono ir Domi
ninko Žvingilų, paeina iš Čižiūnų dva
ro, Alvito valsčiaus, Vilkaviškio pa
vieto, Suvalkų g. Jonas apie 10 metų 
Amerikoj, dirba mainose. Todėl jie 
patįs lai atsišaukia arba kas juos ži
no malonėkit pranešt, už ką tariu iš- 
kalno ačiū. (18)

Jonas Žvingela,
232 Gold st., So. Boston, Mass.

Sukaktuvių Apvaikščiojimas
švento Antano Draugystės, Stoughton, Mass.

Ar turite nusipirk; graži; su daugeliu graži; paveiksiu

VIKTORAS ZAREMBA
seredoj, 23 balandžio, paėmė 
manęs juodą su pilkais straipais siu
tą, pilką overkotį, juodą kietą kepurę,

Kas 
gaus

nuo

auksinį retežėlį su raidėmis B. ir f., 
§100.00 pinigų ir prosisaano. 
pirmutinis man apie jį praneš

gerą dovaną. Jis gražiai rašo ir tuo
jaus girias su nupieštais paukštukais, 
kuriuos pats su plunksna išbraižo. 
Jeigu kas patėmys tokį vyrą, meldžiu 
sulaikyt, nes ant jo turiu warantą.

D. J. Grigaliūnas.
304 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo tikro brolio narti- 
no Juškevičiaus Kauno g., Siaubų pa
vieto, Šeduvos par., Raudone vario 
dvaras. 3 metai kaip Amerikoj Tu
riu labai svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

Juozapas Juškevisius,
Box 574, Port M'ashington, Vis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
laisvų pažiūrų ir mylinčios dorą gy
venimą; geistina iš Kauno gub., nese- 
nės kaip 23 metų. Merginos atsišau- 
kdamos malonėkit prisiųst ir savo pa
veikslėlį. _ . (19)

Alphonce Maldaikis.
3854 White Plains avė., 

Williambridge, N. Y.

i L ■
; 5 Švento Antano Draugystė, 10 metų savo gyvavimo, parengia labai gražų < 

apvaikščiojtmą, su plačiu programų; bus

Teatras, Koncertas, Prakalbos, Dainos ir šokiai. D
Minėtas apvaikščiojimas atsibus

PanedėĮij, 20 Balandžio jApril}, 1914
T0WN HALL 

Stoughton, Mass.

H
Hį
T
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■
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Miesto Salėj,
Prasidės nuo 12 vai. dieną ir tęsis iki pat ryto.
Nuo 1 vai. prasidės Paroda, apie 3 valandą prasidės Koncertas. Dainos ir 3 
Prakalbos., Kalbės F. J. Bagočius iš So. Bostono ir kiti kalbėtojai.

5:30 po piety prasidės Teatras.
Bus perstatoma lalai žingeidi drama NIHILISTAI 

Užmušimas caro Aleksandro Antrojo.
Čia pamatysit, kaip lietuvys Grineveckis meta bombą ir nužudo carą. 

Teatras labai žingeidus ir kiekvienam reikėtų pamatyti.

Po teatro prasidės šokiai.
Visas programas yra taip sutaisytas, kad kiekvienas turės progą pamatyt 

daug žingeidžių dalykų ir pasilinksmint. Todėl meldžiame ne vien tik 
J stoughton’o. bet ir apielinkės lietuvius atsilankyti.

Įžanga: 35, 50 ir 75 centai.
j T Su pagarba užkviečia

Šv. Antano Dr-stės KOMITETAS.

■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Draugysčių Reikalai.
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Apšvietos Draugijos mėne
sinis susirinkimas atsibus 19 d.balan- 
džio. 9:30 vai. iš ryto, Tautiškam Na- 

; me 101 Grand street. Todėl draugai ir 
draugės malonėkit visi atsilankyt, nes 
yra daug svarbių reikalų; taippat yra 
kviečiami ir tei draugai, kurie nori 
prisidėt prie L. A. D.

Sekr. J. Parulis.

Pajieškau draugo Petro Matulevi
čiaus, gyvena Scrantone, Pa. Turiu | 
svarbų reikalą. Jis pats ar žinantie ' 
jį malonės pranešti. (17) '

Mike Gilucevičius, 
116 6 str. So. Boston, Mass.

IMEST LYNN, MASS.
Lietuviai tėmykit! Šv. Kazimiero 

Draugystė rengia labai gražų balių, 
panedėlij, 20 balandžio (April), Lie
tuvių Svetainėj, 25 Camden st., W. 
Lynn, Mass. Prasidės 2 vai. po pie
tų. Balius bus iš visokių atžvilgių 
gražus, muzikantai geri. Įžanga: 
Vyramas 35c., moterims 15c. Todėl 
meldžiame gerbiamą visuomenę at
silankyti.

Su pagarba, šv. Kazimiero Dr-tė.
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POEZIOS

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liuosose 
Valandose

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

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

KNYGA?

Nes turintis 
t«i« knya 
Tarės snagy 
Užsieniaą.

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

Ta pati knyga gražiais kietais £ 1 
audeklo, auksuotais apdarais: v ■ •

Gaunama

CHIGAGO, ILL.

Balius*•
Lietuvių neprigulmingas Kliubas 

Chieago, III parengia savo metinį ba
lių panedėlij, 19 balandžio (April), 
1914 m. Freiheit Turner Hali. 3417 S. 
Halsted st.. Šitas vakaras pritaiky- 

■ tas kaip jaunam taip ir senam; bus 
I trumpas programas, kaip tai: prakal
bos, dainos, monologai ir deklamaci
jos, potam šokiai.

Visus užkviečia KOMITETAS.

KONCERTAS IR ŠOKIAI!
D. L. K. Vytauto Benas parengia 

didelį ir gražų koncertą, subatoj,25 
balandžio (April), 1914, Liet. Labda
rystės Svetainėj, kampas E. ir Silver 
sts„ So. Bostone. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Minėtas koncertas bus gra- 

I žus dėlto, kad sutelktos gabiausios 
j musų spėkos. Jame dalyvaus apie 
130 muzikantų; dainuos Laisvės Cho
ras iš Cambridge, Mass. Vienu žo
džiu, yra viskas rengiama, kad palink- 

! smint ir užganėdint visukuom atsilan- 
kiusius. Todėl neužmiškit nė vienas 

! šio koncerto ir malonėkit atsilankyt.
Po koncerto bus šokiai, kurie tęsis iki 
vėlybos nakties. Įžanga pigi.

Šu pagarba, užkviečia
VYTAUTO BENAS.

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

IŠSIDUODA KAMBARIAI
švarus ir dideli kambariai po gera 

priežiūra, su štymo apšildymu, su val
giu ar be valgio galima gauti pas:

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

Vabalninkėnų mįslė.
Vabalninkėnų (Ukmergės 

pav.) blaivininkų "generolas 
J. Gvildys išėjo iš monopo
lio keliatą didelių butelių ne
šinas, atsisėdo į roges ir nu
važiavo.

Ką tas reiškia? dabar ste
bisi žmonės. Toks karštas 
katalikas, toks didelis blai
vininkas, skelbia, kad pro 
monopolį net praeiti grie- 
kas. o išeina iš monopoliaus 
su buteliais?...

jos, Pa., buvo primtas kaipo svečias, 
ir beviešėdamas nuskriaudė mane pa
siėmęs mano §80.00 vertės laikrodė
lį §25.00 vertės siutą §9.25 pinigais 
prasišalino . Girdėjau, turįs pačią 
Philadelphijoj, Pa. Kas pirmas pra
neš apie ją, gaus §10.00. (18)

M. Zozas,
2123 VVatson st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Antano Vasiliau
sko Suvalkų g., Bartininkų gmino, 
Vilkabalių kaimo; prieš 9 metus gy
veno Springfield, III. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti. (16) 
2424 Moffa/’st,' ^Chieago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
.arp 16 iki 28 metų amžiaus. Aš esu 
36 m., gerokai pamokintas, turiu ge
rą užsiėmimą. Atsišaukite doros ir 
olalvos merginos prisiųsdamos su pir- 
nu laiškeliu ir savo paveikslėlį. (17) 

J. Vileišis,
O. Bok 383 Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Petro Senutos Vil
niaus g., Trakų paa., Pivašiuno par.. 
Kedonių kaimo. Gyveno Plymouth, 

Pa., dabar nežinau kur . Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

Jonas Senuta,
57 Island Rd., Mount Tom, Mass.

BALIUS.
Dr-stės šv. Jono, Cambridge, Mass, 

atsibus Panedėlije. balandžio 20 dieną, 
1914 m., Odd Fellows svetainėj, 536 
Mass. avė. Prasidės 1:30 vai po pie
tų ir trauksis iki vėlai n nakties. Tai
gi širdingai užkviečiam draugus ir 
drauges vientaučius ant musų links
mo baliaus; męs užtikrinam, kad at
silankiusieji busite užganėdinti.

Komitetas.

AČIŪ!
Tariu širdingai ačiū tiems lietu

viams kostumeriams, kurie persitik
rinę, jog pas mane daryti rūbai, gra
žiau guli ant žmogaus ir dailes
nis darbas, negu pas kitus šioje apie- 
linkėje siuvėjus, netik ką patįs užsi
sako sau apsivilkimus, bet ir 
draugams pataria.

Su pagarba, 
121 A mes st..

PARSIDUODA SALIUNAS
ir salė tinkama dėl šokių susirinki
mų ir vestuvių. Pigios laisnės, biz
nis išdirbtas gerai. Iš priežasties iš
važiavimo Lietuvon parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės: (16)

J. A. KARSOKAS
520 Straigth st., Paterson, N. J.

Taut. Liet. D-tės Šviesos žvaigždė Nl. 

Town of Lake, Chieago, ILL.
Mitingai atsibuna kiekvieną antį* 

nedėldienį mėnesio Ciprijono Zotora- 

kio Salėj, 4512 S. Wood str.
Valdyt,“-

Prezidentas — Augustas Barčius, 
5235 Bishop str.. Chieago, HL 

vice prez. — Jonas Waselkevicz, 
4508 S. Wood st., Ccicago, I1L 

Protokolų raštininkas ir organo užžiu

rėtojas — Felix Manelis,
6050 Blackstone avė., Chieago, HL 

Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė., Chieago, HL 

Turtų rašt. — And. Giedrimas,
4541 So. Hermitage avė., Chieago, UI

savo
(18)

A. LIUTKUS, 
Montello, Mass.

GERA PROGA.
Parsiduoda pigiai keptuvė. Namas 

didelis ir biznis gerai išdirbtas. Vie
ta apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Platesnių žinių kreipkitės laišku ar
ba vpatiškai. (17)

BOSTON BAKERY.
P. O. Box 781, Leechburv, Pa.

Pajieškau švogerio Vladislovo But
kaus Kauno g., Telšių pav., Gaduna- 
vos vol., Balenėlių kaimo. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino i 
malonės pranešti. (18)

J. Szarkis,
4 Webster st., Montello, Mass.

IŠKILMĖ.
19 balandžio 1914 m. t. y. Atvely

kio nedėlioj bus "Primicija” arba 
"Pirmos Mišios” lietuvio katalikiško 
kunigo Bronislovo Jankausko. Šv. Pet
ro Apaštalo bažnyčioj, ant Town of

1 Lake. 4538 So. Marshfield avė., Chiea
go, III. Pamaldose dalyvaus iš New 
Yorko I. R. Titomotheus Arcivysku- 
pas. J. Lankelis.Pajieškau draugių Magdės Sabiu- 

tės, Marijonos Krusinskiutės ir Mag
dės Kondokiutės, visos trįs Suvalkų 
g., Skriaudžių parap. Jos pačios ar 
kas jas žino malonės pranešti 

Antanas Kučinskas,
185 Charles st., Scranton, Pa.

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

Gaunamos antrašuojant: (21)

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

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

Palaimintos Lietuvos Dr-it3
Chieago, III.

Valdyba.

Prezidentas — Ed. Čepulis,
671 W. 18 str., Chieago, Ui. 

Prezidento pag. — A. Tamkevičia, 
1916 Canalport ave„ Chieago, UI 

Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 
1616 So, Halsted st, Chieago. DL 

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

Kasierius — L, Kaspar,
3131 So. Wentavort avė., Chieago, DL 

Organizatorius — A. Tamkevičia,
1916 Canalport avė, Chieago, DL

Sumušė sargybinį.
Traupės (Ukm. pav.) Sau

sio 7 d. važiuojančią keliu 
moteri užpuolė sargybinis.. 
Moteris, kiek tik galėdama, 
mušė arklį ir bėgo. Sar
gybinis besivydamas vis 
gręsė nušauti ir nudurti. Jis, 
matyt, norėjo tą moterį iš
gėdinti. Kai tik moteris spė
jo įvažiuoti Traupės dvaran, 
dvaro žmonės tuojau puolė
si ir smarkiai sumušė sargy
binį. Ant rytojaus atvažia
vo uriadnikas dvaran rašyti 
protokolo. Jis sako, kad sar
gybiniui išmušti dantįs ir iš
laužta ranka. Moteris iš 
baimės susirgo; jos vyras 
sargybinį ketina paduoti tei
sman. Antaniukas M.

("Liet. Žin.”)

Visokios Žinios.

Pajieškau tikro brolio Domininko 
Česno Kauno g.. Telšių pav., Ilakių 
nar., Kaušų sodžiaus, 8 metai Ameri
koj, gyveno Brooklyn, N. Y, turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti. (19)

Kazimieras Jonaitis,
809 Park st., Kenosha, Vis.

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

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

Pajieškau pusbrolio Jono Demckaus 
Kauno g. ir pav. Skersnemunės para
pijos, Kaniūkų kaimo, gyveno New 
Haven, Conn., buvo lietuviškoj pa
rapijos už vargoninką. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti. 

Viktoras Januška.
281 — 23 rd st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolių Jono, Povilo ir se
sers Marcelės Grigaičių Kauno g.. Ra
seinių pav., Gurų sodžiaus. Girdė
jau gyvena Illinois vilst. Turiu svar
bų reikalą. Jie patįs ar kas juos ži
no malonės praneštu

Kazimir Sungailo,
Box 114, Fayette City, Pa.

PAJIEŠKAU DARBO.
Esu apsipažinęs maždaug su bar- 

bernės darbu. Taigi norėčiau garai 
minėtą amatą išmokti ir pajieškau 
darbo barbemėj. (17)

Jonas Petraitis,
611 N. Elm. st., Kewanee, III.

REIKALINGAS KRIAUČIUS
gerai mokantis Kostumierišką darbą. 
Darbas ant visados, mokestis gera. 
Atsišaukit tuojaus (17)

Z. BUDRECKIS,
222 Broadway, So. Boston. Mass.

SO. OMAHA., NEBRASKA.
10 metų Jubilejų rengia visos South 

Omaha Dr-stės ir Kuopos balandžio 
26 d.. 1914 m. Dešimt metų atgal lie-' 
tuviai atgavo spaudos laisvę, už ku- į 
ria caro valdžia mus kankino per 40 I 
metų. Paminėjimui tos biaurios prie- < 
spaudos S. Omaho lietuviai surengė 
apvaikščiojimą 1-mą vai. po pietų,; 
susirinks Danish Brotherhood Salėje. 
Ant kertės 24-tos ir N. gatvių. Iš tos 
vietos maršuos su muzika iki 36-tos 
ir U gatvių į New Settler’s Hali, ku
rioje bus prakalbos, deklamacijos ir 
t. t. Kalbės Pius Grigaitis. Visi atsi
lankykite! Išgirsite praeitį musų tau
tos. Įžanga visiems dykai. Nuošir
džiai kviečia KOMITETAS.

M. M. Rice — Herman,
140 East 19 st., New York City.

I
i TEISINGAS NAMAS 

Keliaujantiems Į Lietuvą 
arba iš Lietuvos.

Geriausiai aprūpina visokiame rei
kale ir pagelbi nelaimėse. Todėl ge
riausia apsistot keleiviams Lietuviš
kame Name. (20)
MIKOLAS RACZEWSKIS
Eydtkuhnen, (Ostpr.) Germany.

Only
rikrai 17 Jeweled Elgin 
Laikrodėlis tikrai pa
auksuoti lukštai UŽ 
$9.75. Visi žino, kaip 

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

ir pirkdami tiesiog

Draugystė šv. Petro No. 1, 
Town of Lake, Chieago, DL 

Valdyba.

Pirmininkas — Stafonas Morkūną*. 

1645 W. 47th st., Chieago, Dl.

Pagelbininkas — Kostantas Iovaiui* 

4600 S. Paulina st., Chieago, DL 

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

Finansų raštininkas — P. Pivaroaaa, 

4503 S. Hermitage avė., Chieago, DL 

Kasierius — A, Blinstrupis,
4501 S. Hermitage avė., Chieago, DL

CICERO. ILL.
Antras iškilmingas Balius, pareng

tas su išlaimėjimu 6 daiktų, vertės 
§20.00. Išlaimėjęs galės pasiskirti 
kas patiks pagal išlaimėtojų norus. 
Vakarinės žvaiždės Kliubo nedėlioję, 
19 dieną balandžio (April. 1914 m. J. 
Jukniaus svetainėje, 4832 W. 14-th 
street Cicero (Grant Works), III. Pra 
džia 3:30 vai. po pietų. Įžanga 25c. 
porai. Visus kviečia KOMITETAS

Žibalo versmė.
Kaukaze ištryško iš žemės 

nauja žibalo versmė, bet ji 
greit užsidegė. Žibalas de
ga augščiausiu liepsnos stul
pu. Ugnij žuvo 13 žmonių.
Francuzija skolina Turkijai 

pinigų.
Balandžio 10 d. francuzų 

valdžia pasirašė po sutarti
mi, sulyg kurios turi būt pa
skolinta Turkijai pinigų. 
Kaip pati suma, taip ir pa
skolos išlygos slepiama.

Pajieškau dėdės Raulo Gervialio iš 
Suvalkų g., Seinų pav., Šventažerio 
gmino, Slovantų kaimo, apie 30 me
tų kaip Amerikoj, girdėjau, turi sa
vo farmą. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti. (16)

Antanas Gervialis,
46 Mechanic st..

Newton Upner Falls, Mass.

Pajieškau sesers Marijonos Garve- 
liutės Suvalkų g., Seinų pav., švent
ažerio gmino, Slovantų kaimo, apie 
7 metai kaip Amerikoj. Ji pati ar kas 
ją žino malonės pranešti. (16)

Antanas Garvelis,
46 Mechanic str., 

Newton Upper Falls. Mass.

Pajieškau Kazimiero Mėsiuno Kau
no g., Panevėžio pav., Ragenenų so
džiaus. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti. (16)

Bemad M. Doczko
P. O. Box 954 Spring Valley, III.

Pajieškau vaikino Vinco Dranginio, 
kuris man labai prasižengė ir bėdoj 
mane palikęs išvažiavo iš Brooklvno, 
N. Y. į Baltimore, Md., iš ten j Ro- 
chesterį, N. Y. o vėliaus ir iš ten iš
važiavo ir nežinau kur. Taigi kas jį 
žinote malonėkit tuojaus pranešti, už 
ka busiu labai dėkinga. (16)

M. Blažiutė. ,
121 Grand str., Brooklyn, N. Y.

o.l No. 2
AMŽINAI RAŠANČIOS PLUNKSNOS.

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

Šios plunksnos nerudvja ir nesugenda, 
sos yra gvarantuojarr.os.

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

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

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

W. Jurkevich
25 15 Vi So. Halsted st 

CHICACO, ILL

PARMOS! FARMOS!
GEROS ŪKĖS PARSIDUODA 

PIGIAI.
Michigano valstijoj, didžiausioj be

turiu kolionijoj, galima pirkt gerų 
farmų nuo pačių savininkų—ar.glų, 
su visais įtaisymais, triobomis, gyvu
liais ir sodais. Taipgi turiu ir negy
venamų farmų; laukai geri ir lygus, 
prie upelių ir ežerų, netoli nuo gele
žinkelio ir portavų miestų. Kaina 
žemės nuo§5.00 iki §75.00 už ekerį. 
Parsiduoda ant lengvų išmoksečių. 
Tas kas nor būt turtingu ir sveiku, 
tai gera proga. Atvažiuokit, o aš pa
rodysiu daug farmų, iš kurių galėsit 
rinkties. Važiuojant pirkit tikietą į 
Peacock, Lake Co., Mich. Atvažiavę 
į Peacock nelipkit iš trūkio, bet damo- 
kėkit kunduktoriui 10c. ir pasakykit, 
kad išleistų ant kitos stoties Little 
Maniste River, tad atvažiuosit tiesiog 
ant mano farmos. Laiškus rašant 
man, padėkit šitokį adresą: (23)

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

nužeminta preke „ „
nuo mus gausit daug pigiau. Jūsų vie
tinis dziegormeistris negal pirkt nuo 
mus nė centu pigiau. Vyrų — su at
daru viršeliu, arba uždarytu (nurody
kit kokį. Puikiai iškvietkuoti virše
liai, paauksuoti. Nepraleisk šios pro
gos, nes gailėsies. Gražus laikrodėlis, 
stebėtinai žema kaina. Pamatyk jį 
pirmiausiai. Parašęs atvirutę, gausi. 
Kada ateis, apžiūrėk jį gerai, ir jei 
patiks, užmokėk expresui §9.75 ir kaš
tus. Jei nepatiks, neimk, o sugrąžink 
musų kaštais. Nepirk pigaus šlam
što. neatsakančio laikrodėlio. Nepirk 
laikrodėlio apie kurį nieko nežinai, 
bet pirk šitą, apie kurį žmonės žino 
taip gerai, kaip apie Uncle Sam §20.00 
aukso pinigą. (Parašyk vardą ir ad
resą aiškiai.)

CHICAGO WATCH CO.
503 Singer Bldg-, Statė st., 

CHICAGO. ILL.

Liet. Neprigulm. Kliubas, 
Chieago, III.

Valdyba.

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 
3239 S. Halsted st., Chieago, DL 

Prezid. pagelb. — Jonas Vainauaka* 

Prezid. pagelb. — Jonas šimbelis,
3253 S. Halsted st., Chieago, DL 

Antanas Bitautas.
3211 So. Union Avė., Chieago, H 

Finansų rašt. — Pranas Sandarga,

3251 Normai avė., Chieago, HL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35 th place, Chieago, IU. 

Susirinkimai atsibuna kas paskali > 
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va
kare, "Aušros” svetainėje, po No. 8149 
S. Halsted st. Metinis susirinktaM 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Ua> 
pos mėn.

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖJ* 
KURIOS TURI 

„KELEIVĮ” Už ORGANE
Lietuvių Mokslo Draueryst* 

Pittsburgh, Pa.

GERA NAUJIENA LIETUVIAMS.
Grand Rapids, Mich., yra puikus l 

ir pramoningas miestas. Randasi čia! 
didžiausios rakandų dirbtuvės ir dau- i 
gel kitokių išdirbysčių. Čia yra dide- I 
lė lietuviška kolionija, turinti savo; 
bažnyčią ir mokyklą, ir tris puikias . 
lietuviškas svetaines, užlaikomas per ; 
pašelpines draugystes. Aplink Grand į 
Rapids randasi labai puikios ūkės 
(farmos) labai derlinga žemė ir ne- j 
perbrangi. Kaip žinoma Michigano 
Valstija yra pagirta savo geromis u- l 
kėmis ir čia randasi didelė kolionija 
lietuviškų ūkininkų, taigi čia yra ge
ra proga lietuviams apsigyventi. Męs 
turime dabar daugybę ūkių (farmų) 
ant pardavimo aplink Grand Rapids 
ir toliaus. Dvi puiki ūki su triobo
mis, gyvuliais, ir įrankiais ant lengvų 
išmokesčiu. Prie to, turime daug lo
tų ir statomų namų ant lengvų išmo- 
kesčių, gražioje vietoje lietuvių ap
gyventoje. Gera proga įgyti namą, 
pasinaudokite. Katrie pirks ukes pas 
mus, geležinkelio iškaščiai bus sugrą- j 
žinti. Klausdami kokių informacijų : 
įdėkite už du cėntu krasos ženklelį at- ! 
sakymui.

J. GARNUPIS,
414 W. Leonard Su-

Grand Rapids, Mich.

Liet. imigrantų šelp. lo-u 
Viršininkai.

firminink«- m j -
350 Newark st., Hobokai., t*. 

PapelblnlriKn. .
184 New York *««, N«watm, a

Sek reToriu.1 M
211 Jefftrson st., N«wark. B 

Iždininką ■ v
88 Farlsv ava.. «

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

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

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

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

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

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

Room 22 Palace Hotel, 
Indiana Harbor,

Ind.

Ind.

Ind.

(17)

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

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-tos kožną mėnesį 1-mą valan
dą po pietų Tony Mikalocz salėje, 
2112 — 137th st., Indiana Harbor, Ind

Tėvynės Mylėtojų No. 1
Town of Lake, Chieago, OL

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 

ant Town of Lake, Chieago, DL, ■*- 
tingai atsibuna kiekvieną_pirrną ąy» 

dėldienį mėnesio, A. J. BaeržyaaM* 

Salėj, kampas 46 ir Paulina ata.

Valdyba.

Prezidentas A. J. Bieržynskia,

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

5235 S. Bishoff st, Chieago, DL 
Prot. rašt K. A čiapas,

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

1805 W. 46-th st, Chieago, DL 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland aven Chiea»o, BL 
Užžiurėtojas org. Matausas SilkaHf% 

3314 S. Morgan st, Chieago, DL

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBAS 
CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

Viršininkai: 
Pirmininkas — Rapolas škadauekas, 

1327 Wentworth avė. 

Pagelbininkas — Adomas Velavičia, 
1444 Wentworth avė. 

Prot. Rašt. — Mikolas Remeikis, 
1505 Wentworth avė. 

Finansų Rašt. — Andrius Kiveris, 
1140 Wentworth avė. 

Kasierius — Antanas Sriebalius, 
1401 Wentworth avė. 

Kasos globėjai: — Kazim. Lukošius 
1439 Fifth avė., ir 

Jurgis Akunevičia,
1414 Wentworth avė., 

Chieago, Heights, III.
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Kalvis ir velnias

Seniai, labai seniai 
turėjo visai kitonišką 
dą. Ir laikai netokie
Kas juos atmena, tai tik at
sidusti priverčia, pažiurėjus 
į dabartinį musų gyvenimą. 
Upėse tuomet vieton van
dens tekėdavo pienas arba 
medus. Ant laukų aukdavo 
piragai ir kitokie geri tink- 
sai. žodžiu, viskas atrodė 
kitaip, negu šiandien. Silkių 
ir juodos duonos niekas ne
valgydavo. Žemė buvo ap
gyventa vien kalviais. Mat 
tuomet danguje buvo dau
gybė visokių dievų. Tai yra 
istoriškas faktas. Tie die
vai gana tankiai atsilanky
davo ant musų žemės, ir va
žiuoti važinėdavo arba raiti 
jodinėdavo. Dėlei tos prie
žasties žemė likosi apgyven
ta vienais tik amatninkais 
kalviais; kitokių ir nereikė
jo. Valgomų ir kitokių dai
ktų kiek tik nori, gatavų. A- 
nais laikais saulė dieną ir 
naktį švietė, tik žvaigždžių 
nebuvo danguje, nes visas 
jas dievai buvo išdalinę ga
besniems kalviams (Rusijos 
Mikė ir dabar dalina savo 
bernams; ir musų p. Yčas 
vieną gavo.)

Tais palaimintais laikais 
gyveno kalvis ir taip pase
no, kad net ir kalbėti žmoni
škai pamiršo. Atėjo ant ga
lo jam mirties diena. O mir
ti tam kalviui nesinori. Su- 
vuodė apie tai velnias, atėjo 
pas mirštantį ir kalba:

— Ar nenorėtum, meiste- 
rėli, pagyventi da kokia 20 
metų?

Neišpasakytai saldžiai su
mykė senis:

— Ar girdėjai baikas? 
Nenorėsi gyvent! Kibą tu 
kreizavotas... Padaryk man 
tai, išgelbėk mane nuo mir
ties, ir imk už tai ką nori.

— O ką, ponas meisterėli, 
duotum man, jeigu aš tau 
gyvybę pailginsiu ant 20 me
tų?*'

— Ką gi tau, velne. gali 
duot, jeigu ne dūšią! Imk 
ją ir neškis, mat tave bala!

Bet velniui ne to norėjosi. 
Jisai norėjo gauti vardą 
"kalvis.” Labai jau jisai bu
vo užpykęs ant vienos die
vaitės; manė sau: aš būda
mas kalviu jai kad pakaus- 
tvsiu arklį, tai jos nė kaulų 
nieks nesurinks!

Kalba vėl velias kalviui.
— Aš tavo dūšios nerei

kalauju, 
vo vardą 
rai.

Baisiai 
suriko:

— Atsitrauk, tu, šėtono 
galva, nuo mano akių. Nors 
ir dešimts kartų mirsiu, var
do negausi. Atsitrauk, nes ■ 
kad vošiu kugiu per labuo- 
nę. tai pamatysi!

Velniūkštis nubėgo.
Kalvis mirė.
Praslinkus lygiai šimtui 

metų, iš kalvio likosi tiktai 
sau.ialė dulkių ir žvaigždžių 
pundas ant krutinės. Vel
nias atvyko pas kalvį ir kal
ba : ' _______ __________

--- Mažu galėtum pabusti, |>r prekiuoja tik .3 c už io valandų 

meisterėli. ant valanėdlės; i4 Vradim«- Dldži‘usi:
tik pamaži, kad nesubyrėtų 
kaulai.

Kalvis pakėlė galvą, nusi- 
šypsoio ir klausia:

— Ko reikalauji? 
Velnias vis savo. Atiduok

Perleisk man sa- 
ir viskas bus ge-

perpyko kalvis ir

ir atiduok jam savo vardą.1 
jisai duosiąs jam 20 metų 
gyvybės ir t.t. Kalvis ir ši 
kartą nepasidavė: nusivijo 
velnią, o pats apsivertęs ant 
kito šono, vėl atsigulė

Ir taip kelis kartus, šimt
mečiui sukakus, velnias at
eina pas kalvi su tuo pat rei
kalu. Bet veltui. Kalvis 
vis nesutikdavo ant išlygų, 
kurias jam velnias pastaty
davo. Perpyko velniūkštis.

— Palauk tu gudragalvi, 
aš tau užtaisysiu toki šposą, 
nuo kurio tu čiaudysi ir at
siklaupęs ant kelių melši 
manęs sutikti ant išlygų, 
nuo kurių tu dabar baidai
si. kaip žydas kryžiaus.

Sulaukus vėl ldb metų vel
nias jau kelintą kartą iš ei
lės kelia kalvi.

— Malonėk ponas meiste-j 
rėli pabusti. Aš tau tavo 
vardą palieku, duok man ti
ktai dusią ir smegenis.

— Ne. šetone! važiuok iš 
kur atėjęs ir manęs daugiau 
nebaderiuok, — nevesk i pa- 
gundinimą.

— Atsiprašau, ponas mei
steri. jeigu jau negalima, 
tai reiškia, kad negalima: 
Užteks man ir tavo dūšios. •

Susitaikė.
Kalvis vėl špaciruoja vieš

keliais. Užėjo i pažįstamą 
miestą. Jam nė Į galvą ne
atėjo. jog jisai daug, daug 
metų gulėjo po žeme. Per 
tą laiką žemės išvaizda jau 
persikeitė. Eina jis gatve: 
vieni dirba, kaip arkliai, ki
ti rašo kokias ten poviest- 
kas, treti nieko neveikia: sė
di sau minkštose kedėse ir 
su pageiba daugybės tarnų 
daro plianus, kad kaip ga
lint daugiau ištraukti iš tų 
žmonių, kurie taip sunkiai 
dirba, pinigų. Jaunesni mo
kina senius. Jeigu senis 
prieštarauja, ji palaiko ant 
juoko. Kalvis pečiais trau
ko: eina toliau. Jau nesima
tyti bulkų ant medžių, nie
kas uždvka nieko neduoda.

Besivalkiodamas po lau
kus patėmijo karės baisu
mus.. ir parbėgęs vėl Į tą pa
ti miestą, pradėjo aiškinti 
žmonėms karės nenaudingu
mą. Sako, kuomet męs vie
ni kalviai gyvenome, tai vie
nas kitą niekuomet neuž- 
mušdavome. Ir čia prie pro
gos pradėjo aiškinti savo 
"ką aš moku, aš kalvis.” Bet 
kaip nusistebėjo kalvis, kuo
met pabaigus jam kalbėti 
visi nusitvėrė už šonų ir kad 
juokėsi, tai juokėsi. Vienas 
net parvirto ant žemės 
kojas iškėlęs juokėsi.

Velniui to tik ir reikėjo:
— Labai man tavęs gaila. 

Mainykim. Aš tau grąžin
siu mirtj, o tu man savo var
dą.

Dabar kalvis priverstas 
buvo išsižadėti savo vardo 
ir paskutini kartą apsidai
ręs, giliai atsiduso ir numi
rė. Velnias gi pavirtęs kal
viu apsigyveno... Bet čia jau 
kita pasaka... Jei skaitytojai 
daugiau norės, tegul prane
ša. o aš papasakosiu.

P. Krakaitis.

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

temiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutį neparanku pripil- 
dvkit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adrsesą mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidį taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMA15AU ADRESĄ
sbkas adresas:

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

No. Street,

'ttS.

Miestas ir valstija

naujas adresas:
Pavardė ir vardas

No. Street

Geriausi Lietuviški
FOTOGRAFISTAI.

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

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

458 Brodaay, So. Boston, Mass.
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Akušerka |

Pabaigusi kursųHomans Medical | 
College, Baltimore. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbų B 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi- ; ■ 
sokias rodąs ir pageiba invairiose i 
motery ligose.

F. Stropienė j
SO. BOSTON, MASS. i

ir
O 

kuomet pamate mašineriją, 
kuri atliko jo darbą, neištu
rėjo senelis: susirietė Į kam
puti ir graudžiai pravirko. 
Pagalvojo, paverkė ir vėlei 
sugrižo ant savo kapo. Vel
nias tik štai ir čia.

— Jūsų malonybė, užmir
šot šičia savo žvaigždes, ar 
tik ne dėl jų sugryžote?

Parpuolė tada kalvis ant 
kelių ir, ašarodamas, tarė:

— Susimylėk ant manęs, 
sugrąžink man mirti. Aš ne 
tik 20 metų, bet ir valandė
lės nenoriu būti gyvu. Atgy
venau savo amži, lai kiti u- 
žima mano vietą.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcijos atsakymai.
K. Križanauskui. — Ap

gaviką. kuris pavogė orga
nizacijos pinigus Kanadoj ir 
išvažiavo i Suvienytas Vals
tijas, skelbti laikraščiuose 
negalima. Čia tokie įstaty
mai, kad pakol teismas ne
pripažino, kad žmogus va
gis. tai kad jis ir šimtą drau
gijų butų apvogęs, o viešai 
apskelbti jį vagimi negali
ma. Yra tik vienas išėji
mas: Jeigu žmogus ką pa
vogė. reikia apskųsti jį teis
man. Tenai reikės priridvt. 
kad jis tikrai vagis, ir jei 
teismas pripažins jį kaltu, 
tuomet galima jau ir laikra
ščiuose apie tai paskelbti.

šaltišiui. — 1. Krikščionių 
Velykos ''šokinėja” kartu su 
jaunačia. Sulyg bažnytinio 
kalendoriaus jos visuomet 
•turi būt apvaikščiojamos 
pirmą nedėldienį po pilna
ties ( pilno mėnulio), kuri 
pripuola tarp 21 kovo ir 26 
balandžio. — 2. Žemė suka
si iš vakarų į rytus.

Niekad nerašusiam. — 
Tamstos korespondencijos 
nesunaudosime, nes joje nė
ra nieko svarbaus.

Spinduliui iš ridikų. — A- 
pie Norwoodo prakalbas 
mums parašė kitas, todėl ta- 
mistos žinutės jau nedėsim.

Baltam Zuikučiui. — Ap
kaltinant arba kritikuojant 
kitą ypatą. visuomet reikia 

padėti tikrą savo pavardę. 
Tamsta gi savo pavardės ne
padėjai, o tam ''laisvama
niui'’ darai gana sunkų už
metimą. todėl tamstos ko
respondencijos negalim tal
pinti.

P. čereškai. — Ačiū, kad 
parašėt, bet kadangi nuo ki
to korespondento gavome a- 
pie tą patį dalyką anksčiau, 
tai tamstos jau nesunaudo
sime.

J. Liandauskiui. — Męs 
patartume lewistoniečiams 

užsidėti tam tikrą organą 
ginčams vesti. "Keleivis” 
kad ir kažin kaip norėtų už
ganėdinti tamstų reikalavi
mus, negali to padaryt, nes 
ką pasakytų kiti skaityto
jai. jeigu jiems nusiųstume 
laikraštį pripildytą vienų 
tik lewistoniečių ginčais? 
Dėl tos pat priežasties nega
lim talpinti ir tamstos rašte
lio; grąžinam jį atgal.

P. Grabauskui. — Juokų 
nedėsime, nes sykį jie jau y- 
ra tilpę.

Jurgiui Studentui. — Už
teks jau to, kas buvo paša-

s

kyta pirmiau. Ginčyties ne
užsimoka.

J. Mažiukui. — Ginčų ne
talpinsime. Visą medžiagą 
grąžinam atgal.

J. M. šugždai. — J. Mažiu
kas visai jūsų nešmeižė, jis 
tik pasakė, kad jau antru 
kartu abidvi kuopos paren
gė prakalbas tą pačią dieną, 
o to ir tamsta neužginčiji. 
To ir užtenka. Jokių vaidų 
tame reikale netalpinsim. j 
Raštelį grąžinam. Kaslink | 
užpuolimo ant L. saliuno, tai 
J. Bedievio klaidą kitas jau 
pataisė.

K. Armonui. — Straipsne
lis "Kolumbas tebekeliauja" 
bus geras.

I
J
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Pasarga: Kiekvienas “Keleivio’’ skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė ūmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.50 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 8-4, 
tų penumeratai šsibaigė su laikr. No.8 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidj ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tv<j atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano ta vorai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaušius, kurie gerai at
lieka darbf. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.

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

K. P. ŠlMKONIS
HOLYOKE, MASS.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA

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

į

5 GRAND ST.,
I

I
Crest kendžiu, nes tai vit. išj 
geriausiu ir skaniausiu kendžiu 
Jeigu tu kendžiuniekur negau
nate, tad ateikit pas mane, nes 
esu generalis agentas F

K. ŠIDLAUSKAS 
226 Broadway,

| Reikalaukit visur ir visados tik

. I
nane, nes E; 
Bostonui

“' I

KONKUPENCIJINIS KARĄ**

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Sinigų ir turėsite gražius rubus. 

!ęs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Sietus Ir Orerkotus 

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

Jeigu norite turit gerus rubus pi- j 
gei, tad ateikit pas mus. i 

Taipgi išvalom ir išprosinam vi- j 
sokias Vyrą ir Moterų drapanas.

Tikras Jusu brolis lietuvys

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

Telefonas: So. Boston, 21013.

Gtaraa- 
tuotas 

ant 20n.

7 daiktai vertes $30.oo, už $5.95.

MĘS TURIME NUOSTOLĮ. UŽTAI JŲ'S NAUDOKITĖS.
Dėlei konkurencijis sumažinome prekes ant musų laikrodėlių ir kitų 

daiktų ir sulyg reikalavimo nusiųsime kiekvienam visą setą, susidedantį iš 
7 daiktų vertės 830.00 už §5.95, būtent: §15.00 laikrodėlį, gvarantuotą ant 
20 metų, vidutiniško didumo, vyrišką, uždengtą su trimis kopertomis, dailiai 
ingraviruotą, geriausiu amerikonišku verku, pilnai nureguliuotą iki sekun
dai; §8.00 vertės 32-ro kalibro revolverį iš kalto kar.uolinio plieno, nikeliuo
tą; §3.00 vertės barberišką britvą iš angliško plieno; §2.00 pustuvą brit- 
vai; §1.00 importuotą akmenį britvai galąsti; §1.00 aliumininį nikeliuotą 
puodelį muilui su šepetuku ir, apart to, dar pridėsime prie laikrodėlio nau
jos mados šilkinį lenciūgėlį uždvką.

NĖŠIŲ SKIT PIRMA PINIGŲ! Užmokėsit tada, kada viską pamatysit!
Prisiųskit mums savo gerą adresą ir šitą apgarsinimą, o tada męs Jums 

viską išsiųsime, visą setą, C. O. D. per e.vpresą, ir galėsite jį apžiūrėti pir
ma ėmimo. Atimant kada viską apžiurėsit ir liksite pilnai užganėdinti, 
tai tada užmokėsite agentui §5.95 už tavorą vertės §30.00 ir kaštus už per
siuntimą. kurie nebus daugiaus kaip 30 centų. Priešingai gi nereikalaujate 
mokėti nei vieno cento. (18)

Pasinaudokit iš šitis progos greičiausiai! Rašykit mums tuojaus ir ad- 
resuokit:
UNIVERSAL COMPANY, 162 N. Dearbom st., Dept. 14., CHICAGO, ILL.

I

DD DPNPPD Specijalistas li- lyLlirLIy gu abi ei u lvčiu.
Gydau privatiskas lisras vyrų ir moterų. Užsisene- 

jusias ir chroniškas irydau greitai ir pasekmingai.
Greitai gydomos tulžies, inkstų, skilvio, kraujo.

nervu ir odos ligas. PATARIMAS DYKAI.

gų abiejų lyčių, p
*’----- *—. Užsisenė-i:

*

Esu užsisenčjusiij ligų snecijalistas. Ilga praktika. < 
daug išgydytų ir užganėdintų pacijentų yra mano re-< 
komendacija. Vienoda kaina visiems. Savo atlyginimą- 
pavedu visų patogumui. Nelaukit, bet kreipkitės šian-! 
dien. <

Valandos nuo 8 ryto ligi 7:40 vakaro. Nedėliomis ir < 
šventadieniais nuo 9 ryto ligi 12 pusdienio. (18)

į 18 BLUE ISLAND AVĖ.
i Ant Bankos, Ruimas 5- 8. Arti 18 tos gatves, Chicago. IIIJ

SUČEDYTOJASU
LAIKO PINIGŲ/SVEIKATOS IR GROŽYBES; *

Tat yra ekonomiškiausias prosas ir ge
rai apsimoka kiekvienam k r jaučiui ir Sei
nai Galima šildyt su gazalinu arba spiritu 

j Vienas 
.. „ _____ 7 _______ T. Didžiausią beliz.ną
su IM PERI A L prosu lengva suprošyt ’r P> 
gn Parsiduoda gana pigiai 5) svaru už 
t?4.0O. Kriaušiams 20 svarų. OO. Atsiu
skit SI 00, męs pri>iųsim Impe-rial prosą, o 
priimdami prosą, užmokėsit *3.00. Platės- ‘ 
nių žinių klauskite per lai-ką arba vnati-kai

C. C. MAIGTS
125 E. MAIN STREET, AMSTERDAM, N, Y.

PAVASARIS, PAVASARIS!
TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;

bet tk Tada, tikras ir linksmas pavasaris, kaip žmogus pa?a> 
liną iš savo kuno-organizmo lig$ bei nesveikumus, kaip ž e
mos šiurkštų šaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu to nepadary
sit, Ui Lga k .akins kun^ kaip iš viršaus, teip vidurių, naiki
nant sveikatą 1 r gyvastį v t aršiausias neprietelis ir teip besant 

n« tik pavasaryje, bet vasa-^ ir niekad neturi jo
kios Lnksmybės ir ramumo, bet vargę.

KAD JAUTIESI
smpavasarį, Ui iš-igydyk, išvaryk ligę lauk iš 
kūno, kraujo nervų ir v durių: o kad ta viskę pa- 
daryti atsUauk lietuv šk j kalboj prie tikro 
Profesonal o D.ktaro Klinikos, kurs pagal reikalę 
pri a kys speciališkai geriausias Iškarstąs, kurios 

kaip šilti saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, taip Lgę išvarys lauk, be peilio, be sopulingų 
o;-eraci.ų x

Apturėsi tikrą linksmą pavasarį ir gerą sveikatą; 
dž augsieskaip šimtai išgydytųdekavodami. IŠ DAUGYBES nor keletą patalpinam:

GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
Esu labai dėkingas už gėrę išgyd. mą. kad su l.ekarstoms teip gerai pasilikau išgydy

tu. nes pasi.ik.iu kaip naujai atgimęs, dabar linksma ir smagu, dar pu ė liekur tų pasiliko, 
bet gerai esu sve kas. kad daugiau nereikalauju varto- i,—taigi š.mtę kartų dėkavoju Phila- 
d -Iphios M. Kliu.kui, kaipo geram daktarui už pritaikinimę ir sutaisymę V*ip labai g rų 
Dekartu. Su guodone. Good bye Jurgis Dulskis. Box 81. Alfred. N. Y. M r. Jur
gis Lutauskas. Jerome, Pa. St. Liudzevičia. 216 Plea^ant str. Be oi t, Wls. K. Olšev.če, 
1444 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė, Bos 226, Glens Falls, N. Y. 

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links- 
m 11 DHVclSci.f*ill irdėkavoja už išgydymų nuo visokių šviežių ir užsenėjusių

* ligų. Nervų ir nusi paėjimų, peršalimo ir kosėjimo, gal
vos skaudėj mo ir svaigimo, vidurių nesveikumu ir užkietėjimo, sėklos nubėgamo nuo 
saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų 
ligų ir tam panašios rųšies vyrtj nelaimiu. Teip-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių ligų.

Ved Drihllt asabiškai, tai parašyk lietuviškai.o apturėsi rolę,
IX<2U pi IMU U i ukras Į ekarstas, kurios gali tave išgy

dyti ir turėsi Linksma pavasarį. Visada mšant adresuok teip:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 

1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
Valandas kasdien nuo 10 iki 4 po piet. NedeEomis nuo 10 iki 3 po piet.

Ir vakarais r.ucSiki 8 Vtarnink.iis ir Pėtr.yčiomis.
KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KAD GALI BŪTI GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS, 
tik re.k atsisaukt į I’hiladelphijos M. Kliniką, kur s valdžios pripažintas delei žmonių labo. 

..DAKTARAS“ skaityk Šitų knygų, kuri pariš ta naujausio mokslo ir labai reikalinga kaip 
vyrams teip ir moterims, turėt tą knygų. A trasi t daug p slaptybių ir pamokinimų apiekų 
ikšiol nežinojot. Apturėsi dovanai, tik prisiusk kėlės Štampas už prisiuntimo kaštus 

Philadelphios M. Klinikai.

O
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POVĄ N O S!

2 LOTAI DYKAI!
Už Jūsų Myslę!

Žednas vienas iš Jūsų turi tą pačią prosą pasinaudoti iš tų dovanų, 
ropins gerai perstatyt numerius tuose langeliuose taip, kad iš abiejųjogei pat ropių. p ,_____ _________________ ____„„____ _r,-------------------- JV

pustų išeitų po 23 PIRMAS. KURIS PRISIUS TIKRA IŠRIŠIMA GAUS 
DOVANĄ ANT 2.000 KVA D PfiDŲ ŽEMES DYKAI, žeme randasi pui
kiam mieste, netoli nuo dide io New Yorko. Tik per trumpa laiką męs ap
garsiname musų savastį, galėsite gauti už dyką lotų Kaimiečiai! neatidėki
te tą dalyką, nes jeigu gyvenate netoli, atvažiuokite ir persitikrinkite arba 
prisiekite tikrą atsakymą, o apturėsite dovaną. Adresuokit: (19)

Sales Mgr. Dept. K., 132 Nassau str.
Suite 309. New York, N. Y.

KAS PRISIUS MUMS $20, 

apturėsGramafoną ir 16 dainų 
vertes? $25.00

Užlaikau Gramafonus su Lietuviškom Dainoms.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiusk už 3c. pačtinę markę, o ap

turėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi 4ietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už §l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų;.

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

/
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Illinojaus, Californijos ir 
Colorados lietuvėms. — Mo
terims gavus balsavimo tie
sas anose valstijose, šimtai 
užklausimų ateina kaslink 
balsavimo tiesų. Todėl šiuo
mi paduodu pilnai visą įsta
tymą šiame klausime, ir ma
nau, kad tas pakakins visas 
užinteresuotas ypatas.

Balsuoti gali "tiktai Suvie
nytų Valstijų piliečiai ir pi
lietės.

Čiongymiai gali balsuoti 
tiktai suėjus 21 m. amžiaus.

Balsuoti gali šios moterįs:
1. Nevedusios moterįs gi

musios Suvienytose Valsti
jose.

2. Gimusios svetur, kurių 
tėvas liko piliečiu pirm su- 
kakimo joms 21 metų.

3. Vedusios moterįs, gi
musios Suvienytose Valsti
jose, kurių vyrai yra gimę 
Suvienytose Valstijose.

galima gaut pašportą važiuot į 
Rusiją (prochodnoje), ir už jį 
reikia mokėt 80c., bet jei kas 
neturi valsčiaus pasporto arba 
bilieto, tad reikia popui užmo- j 
kėt $2.00 už paliudijimą.

Jei nerodysit savo pilietiškų 
popierų, jau kelioliką sykių bu
vo rašyta, kad valdžia nieko ne
žinos, nes Su v. Valstijų valdžia 
jokių raportų neduoda.

Jei vyras mirdamas palieka 
trečią pačią ir visų pačių vai
kus, ir neužrašė niekam savo 
žemės, tad pati tur tiesą naudo- 
ties žeme iki kol ji yra gyva, o 
visų pačių vaikai yra lygus pa
veldėjai (nasliednikai).

palikta, tad 
dalies galėsi 
Jei nori, kad 
turi padaryt

Felix Klimas. — Brolis be jū
sų žemę gali parduoti, bet ka
dangi ta žemė yra judviejų a- 
biejų, tėvo jums 
parvažiavęs savo 
vistiek paj ieškoti, 
jis parduotų, tad 
jam doviemastį.

Jei neatlikai kareivijos į lai
ką, parvažiavęs be jokio klausi-

4. Vedusios moterįs girnų- mo paims į tarnystę. Kokią
sios svetur, kurių vyrai yra bausmę gausi už neštojimą įlai- 
gimę Suvienytose Valstijo- ką, sunku pasakyt, priklauso 
se. nuo valdžios: gal nieko, o gali

5. Vedusios moteris girnų- gaut nuo 8 iki 14 mėnesių į ka
sios svetur, kurių vyrai yra Įėjimą, pagal senąsias tiesas, 
tapę Suvienytų Valstijų pi- Ar durna atmainė tas tiesas ar 
liečiais. ne, man pakol kas nežinoma.

6. Vedusios moterįs, gi
musios Suvienytose Valsti
jose arba svetur, kurių vy- vyras persiskyrimo negal gauti 
rai yra Suvienytų Valstijų; vien dėl to, kad to užsimano, 
piliečiai arba čiongymiai ir i Tam turi būt tikros ir svarbios 
kurios lieka našlėmis dėlei priežastįs. Vien dėl to, kad vy- 
jų vyrų mirties arba per at- ras neduoda pragyvenimo, mo- 
siskyrimą (divorce). ’teris negali gaut persiskyrimo,

Moteris gali netekti pilie- ne<5 kaiP Jus rašot, vyras duo- 
tystės tiesų, kada ji apsive- ‘ '
da su vyru-nepiliečiu, nežiu- tiktų su juom gyventi.

Kvedas. — Ne moteris, nė

rint ar jis butų jos pirmu 
vyru, ar jau kelintu.

Nevedusi moteris, gimusi 
svetur, gali likti Suvienytų 
Valstijų piliete, taip kaip ir 
vyrai, t. y. turi išsiimt pir
mas popieras. po dviejų me
tų antras, ir visas laikas, 
pragyventas Suvienytose 
Valstijose, turi būti nema
žiau, kaip 5 metai.

tu pragyvenimą, jei moteris su- 
Mote- 

ries gi pridervstė yra su vyru 
gyvent, jei jis ją užlaiko ir žmo
niškai apsieina, bet jei ir nonori 
su juom gyvent, jos nieks nepri
vers, tik atsisakius su vyru gy
vent ji nustoja teisės reikalaut 
užlaikymo, o apie persiskyrimą 
negali būt nė kalbos. Jei vy
ras apleistų ją per tris metus, 
tada gautų persiskyrimą. Bet 
vyras tur ją apleist, o ne ji vy
rą.

>
i
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NORIU GERMAN LLOYD
Specijališkas pardavimas per šį men.

Sudėjimas No-5.
1 Bunka Goldenxxxx Rye Why.^^ <
1 ,, Cognac Brandy T- •

■co S 
co c

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

ir tiesiog 
iš Bostono ^Bremeną 

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

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & CO.
Užtvirtinti agentai

83-85 Statė St, Boston, Mass

J. Strazdauckas. — Moteris 
tose valstijose, kur joms yra su
teiktos lygios su vyrais pilietiš
kos tiesos, turi užsiregistruot 
taip kaip ir vyrai. Pilietystę 
jos gali darodyt parodant, kad 
jos yra čia gimusios, arba kad 
jų vyrai yra piliečiai.

szrszT^zTŠ^ T^-i^tTv/'T^ sz^xzV.-•-.-T\-T\^T^tx/t\zt\/tszTxzT\^Ts^t\^TC Txxt^ztv,

“Keleivio” Kalendorius
i

J. Stanys. — Tamista buvot 
atsarginiu kareiviu ir prasišali- 
not laike karės. Nežiūrint ant 
to, kad esat 43 metų, jus baus. 
Kiek — sunku pasakyt; nuo 3 
mėnesių iki 3 metų, kiek man ži
noma, jei durna neatmainė įsta
tymų.

1914 metams jau atspauzdintas.
Šių metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių.
TURINYS:

,, Višniovka
,, Orange Wine
4 Pilnos kvortos $3.50

Sudėjimas Ne. 8.
1 Bunka Kentucky Why 

,, Galifornia Brandy 
,, Višniovka 
„ Spaniškas Port Wine

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

bet neprasti.

H. L. GOLDEN & CO.
Importuotojai Ir Oaifimj liklirlĮ Paraitojai.

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

užsakymą.*
352-354 Harrison Avenue 

BOSTON, MASS.

s

M. Gaili van Co.
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

$5U 1AI PREMIJOS.

Dr.Ė. Matulai
TelepheaeSo. Beatos. 845 M.

495 Broadway, So. Boston.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7*9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietą.

Tdaingiaaaia ir GeriomriB

APTIEKA
Butaiaom Receptus «u di

džiausia atyda, nežiūrint ar M 
Lietuvos atvežti ar amerikoniikA 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIUS.

f DVARO DALY, savininkai 
18 Broadway> S* Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 

o męs per ekspresą gydulee prt- 
sių8im;^

šiaulėniškis. — Į privatiškas 
bankas, labiausia į žydelių, pa
našių Bischoffo, dažnai buvo 
ir rašyta ir kalbėta, kad pinigų 
nedėti. Geriausia dėti pinigus 
į tokias bankas, kurių varde yra 
žodis ”National,” dėlto kad jos 
yra po federališkos valdžios 
priežiūra ir turi sunkią kauciją 
sudėjusios Washingtone. Tose 
bankose mokama 3-4 procentai, 
bet ir jos subankrutyt gali. Sau
giausios vietos yra krasoj — 
"Postai Savings Departament” 
— tiesa, čia mokama tik 2 pro 
centai, bet valdžia niekad ne- 
bankrutvs. Tas skyrius yra vi
sose krasose (pačtose) visuose 
miestuose ir miesteliuose. Ten 
patariu visiems darbininkams 

dėti atliekamus centus.
Kaslink atlikimų kitų reikalų, 

kaip ta: pinigų
laivakortės ir t.t. 
tariu neužsidėt su 
užkaboriniais ”1 
garsiais kaip Bischoffas. Tan
kiai jau prisiėjo žmonėms verk
ti. Ne vien Bischoffas nuvažia
vo. Nuvažiavo Philadelphijos 
Rainke, Bostono Mickevičius, 
Brooklyno Dackevičius ir nesu
skaitoma daugybė kitų. A til
kit tuos reikalus savo laikraš
čių redakcijose, jos nebankru- 
tys, labiausia tos, kurios yra įsi
gyvenusios ir gina darbininkų 
reikalus. Suprantama, redakci
jose, kurias bile koks zakristi
jonas užsideda, negaliu 
menduoti, kaipo saugią 
darbininkų pinigams.

F. Guzinauskas. — Jums pri
klauso dalis iš tėviškės, bet kaip 
čia gyvenat, jau 13 metų. Per 
10 metų apleidus galėjo kiti 
broliai užgyvent, bet tik galėjo, 
ar užgyveno, priklauso nuo dau
gybės įvairių aplinkybių, apie 
kurias sunku man atspėt. Ka
dangi jus moteris dabar yra Lie
tuvoj. išduokit jai pilną "dovier- 
nastį.” o ji ją paduos ten advo
katui, katras ant vietos ištirs 
visą dalykų stovį. Doviemastį 
r kitus reikalingus popierius 
oadarys jums ir "Keleivio” A- 
gentura.

PATAISYMAS.
"Keleivio” No. 14 kores

pondencijoj iš Ansonijos pa
daryta klaida. Parašyta, 
kad D. L. K. Vytauto dr-tė 
prisidėjo pinigiškai prie ba
žnyčios ankų. Šiuomi patai
sau, kad neprisidėjo; dauge
lis kartų buvo manoma au- 
kaut, bet didesnė pusė lais
vesnių narių nubalsavo ne- 
aukaut Ant bažnyčios au
kauja ne vardu draugystės, 
tiktai ypatiškai.

Tamošius Besotis.

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikyt 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 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšavo- 
je’— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

Parašyk numerius nuo 1 iki 9 
kiekvienoj duobukėj, taip, kad su
skaičius vienų bile kurią eilę gau
tum 20. Prisiuntus teisingų sudė
jimų, 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 tų mu
sų čekį, gaus tų lotų už $69. Iš
mokėt tik po $5 mėnesij. Norint 
geresnių informacijų ir mapų nuo 
žemes, rašykit ant šio adreso: Į(16) 
OUTCALT REALTY CO. Dep. 8. 
JĮĮ^Hudson^sU^JereejjCitj^NjJ.

siuntimo, 
irgi pa- 

bile kokiais 
bankieriais,”

reko- 
vietą

šimtamislis.—Jei moteris įsi
mylėjo į burdingierių, gerai pa
darei, kad jį išvarei, bet suareš
tuoti jo negali patol, pakol lytiš
ko prasižengimo nėra. Vien va
dint pabėgt nepakanka. Už tą 
galėtum civiliškai apskųst, bet 
paprastai tokie "sportai” nieko 
netur, ir todėl nieko negausi.

J. Kurelis. — Rusijoj negali
ma prie laikrodėlio prisikabinus 
nešioti Rusijos pinigą. Tokios 
tiesos, ir gana.

Nežiūrint kokį bilietą turi, ar 
nė jokio neturi, nuo konsulio

J. Povilaitis. — Pavardę kož
nas žmogus gali permainyti per 
teismą. Reikia paduot prasi
mą į Probate Court. kurs ran
das pavietiniuose miestuose, 
nurodyti tokio permainymo 
priežastis ir teismas suteiks pa
velijimą. Jei da nesat piliečiu, 
tad tą galit padaryt imdami an
tras popieras, paduodami prašy
mą su aplikacija dėl antrų po- 
pierų

M. Titenis. — Jei žmogus turi 
sklypeli žemės, nė valdžia, nė pa
vienė y pa ta negal jos atimt be 
atlyginimo. Jei "miškų komisi
ja” nutarė tą žemę apsėt mišku, 
tad valdžia už ją ir užmokės. 
Kiek, sunku pasakyt, bet nema
žiau kiek ji prekiavo savininkui. 
Susirašyt geriausia su pačia ko
misija, ir paaiškinimus beabe- 
jonės suteiks.

Norįs žinoti. — Jus paskoli
not kaimynui $30.00, o jo drau
gas užtikrino, kad atiduos, jeigu 
ne, tai jis pats atiduosiąs. Nuo 
to kaimyno pinigus galėsi atsi
imti, jei ne kitaip, tai per teis
mą. Nuo jo draugo nė per tei
smą negali reikalaut, nes žmo
gaus prižadas užmokėti kito 
skolą, netur jokios vertės, jei 
tas prižadas nėr ant popieros, su 
parašu pasižadėjusio. Jei tas 
kaimynas yra vertas tiek, kad 
galima būt iškolektuot pinigus, 
paduokit vietiniam advokatui, o 
jis atiduos su kaštais.

I

PATAISYMAS.
Korespondencijoj iš Car- 

negie, Pa., ”Kel.” 12-tam nu
meri je yra klaida. Pasaky
ta, kad sudegė Glendale kar- 
čiama ir grosernė; turi būti: 
Sudegė bučernė ir grosernė.

Sapukas.

H

iCiCIOKXK:iCm:iCi;iXiOOXOOOXOXIgOaKXįCOrXKXiGt:

Sfc

—.............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.

442 Laivas 1,417,710 tonų

HAMBURG-AMERICAM UNIJA

Simų žiedų.

Didžiausia 6arlaiii| Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

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

HAMBURGO 
HAMBURGĄ 

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO 

PIGIAUSI KELIONĖ 
I SENĄ TĖVYNĘ IR Iš TEN.

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

tės prie
607 Boylston street. Boston, 

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

Geriausis patarnavimas STERE 
G’IUJ ir III KABINETE, kuris su 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 

voms, valgomojo kambario, maudy 
nes, skalbinyčios ir tt.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
607 Boylston street, Boston, 

arba 45 Rroadoay, New York.
ar ba pas vtinius agentus.

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

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo 
paveikslus, otautietį nusitraukt

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

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

GERĄ DIENĄ DRAUGI! —

Gera dienai 

Na, o km 

tamista ei

ni? — Pa» 
JONĄ 

KULBOKĄ 
išsigert sti

klą alaus, 

nes ten tol 
tas ir ge

riausia vi

sam Brook- 
lyne alus b

gardus užkandžiai. — Taip, ir aš 

misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas jį geri 

cigarai ir gardi degtinė, todėl 
žmonės ten gali gerai susistiprint. 
Bet kur jis gyvena? — Nugi štsA 
po numeriu: (16-4)
74 Grand SU kampas Wyte Avė 

BROOKLYN, N. Y.

D-RAS ST. AMDRZEJEWSK1
Vlanatiaia lenkiškai

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

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- 

Nusiunčiam ant kiekvie
no adreso už 98c. Prisiųskit piršto 
mierą. Už teisingumą gvarantuojam. 
Su visokiu reikalu uždekit tokį adr.:

EXCELSIOR WATCH CO., DEP. A. | 
CHICAGO. ILL. 1

I

)

Profesorius medicinos

Uetoviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St

Boston, Mass.
Visokias ligas gy 
dau pasekmingii- 

' usiai. Ateikit tie- 
: siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit [ aptieką: 

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

Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon/

IlSalin 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. Gerumas musų gramafo- 
nų GVARANTUOTAS, kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiųsi
me naujus specijališkns rekor
dus: lietnviškns, lenkiškus, rusi- 
skus ir mažai*rusiškus. Rašyki 
te tuojaus, reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų įdėdami, kraso 
ženklelį atsakymui: (16)

LIBERTY COMMERCIAL CO.
233 Eisi 14tk st., Ne* York, N.Y.

bkangiausb “0GA18 nmr
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas....................81.00
Gyvasties Balsarnas.......................75
Nervų Stiprintojas... .5Oc. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. ,50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas...................... 50
Nuo kosulio.................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos........ 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų....................25
Blakių naikintojas........................ 10
Dėl išvarymo soliterio............. 3.00
Anatarinas plovimui..............  .25
Nuo kojų prakaitavimo.............. 25
Gydanti mostis............................. 50
Antiseptiškas muilas.....................25
Gumbo lašai................ 50c. ir 1.00

Specijališlca Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
|| Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. kofebs 
rj tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
i; B^Reikalaukite prisiuntimo katalogo tu musų gyduolių aprašymais*^! 

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

i
jaira jum* brmgi yra jusu sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raJydaarf arba 

atsilankydami į Z-tetonike A f taką.

VINCAS J. DAUNORA, APt>«k«ri^
M! Bedford Avenue Nortk Mm Brooklyu, N. T.

Nuo galvos skaudėjimo. 1®c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo..................
Nuo peršalimo...................... • •
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
I.inimentas arba Expelleris. . .
Nuo plaukų žilimo.............. .
Nuo Reumatizmo......... 50c. ir
Nuo lytiškų ligų..........50c. ir 1.00
Nuo dusulio..............................
Nuo kirmėlių.....  ....................
Antiseptiška mostis...............
Nuo viduriavimo.................. ...
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir 
Proškos dėl dantų...................
Karpų naikintojas...................



»
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Iš Amerikos.
18 metų mergaitė eina už 75 

metų milijonieriaus.
Pensacola, Fla. — šiomis 

dienomis čia atsibuvo nepa
prastos vestuviės: "jauni
kis," Charles B. Lewis, jau 
75 metų amžiaus sugrybė- 
jęs senis, o jaunoji vos tik 
pražydėjusi 1S metų mergai
tė, Mabelė Enyart. Kodėl 
gi tokia jauna mergaitė te
kėjo už tokio senio? Todėl, 
kad jis milijonierius.

I. W. W. šmėkla.
I. W. W. yra stačiai šmė

kla, kuri neduoda kapitalis
tams ir užmigt ramiai. 
Jiems rodosi, kad ši organi
zacija susideda iš kokių tai 
desperatų, kurių tikslu yra 
viską griauti augštyn kojo
mis, viską niekint, naikint ir 
žudyt. Pamatė anądien tū
las kapitalistas kelis vyrus 
su I. W. W. ženklialiais Met
ropolitan Dailės Muzejuje 
New Yorke ir tuoj paleido 
gandą, kad I. W. W. nori 
muzejų išmesti į padanges. 
Prie muzejaus pastatyta 15 
ginkluotų policmanų ir čie- 
las skvodas detektivų.

Arcivyskupas priešingas 
moterų balsavimui.

Cincinnati, Ohio. — Kata
likų arcivyskupas Moeller 
čia išsijuosęs darbuojasi 
prieš moterų balsavimo tei
ses. Jis išleido į katalikes 
atsišaukimą, kur vardan ba
žnyčios ragina moteris rašy
tis prie antisufragisčių ir 
rinkti parašus, kad mote
rims balsuot nereikia.

Teismas neleidžia miestui 
.pardavinėti kurą.

Bangor,
norėjo parsitraukti kuro ir 
pardavinėti jį žmonėms be 
uždarbio. Vyriausis teismas 
uždraudė, nes tas užkenktų 
privatiškam bizniui. Vadi
nas, teismas remia žmonių 
išnaudojimą.
New Yorko daktarai pienuo

ja karę prieš apgavikus.
Balandžio 10 d. New Yor

ke buvo daktarų susirinki
mas, kur daug kalbėta, 
kaip užvesti karę prieš ap
gavikus. kurie skelbiasi ste
buklingais daktarais, ap
gaudinėja žmones ir nesvie
tiškai lupa iš ligonių pini
gus. Visi pripažino, kad to
kius apgavikus, kurie "gy
do" žmones per laiškus, 
daugiausia palaiko laikraš
čiai, dėdami jų apskelbimus. 
Ir tai daugiausia svetimtau
čių: anglų tik vienas laik
raštis New Yorke tokius ap
skelbimus talpinąs.
Juokiasi eidamas ant kartu

vių.
San Ouentin, Cal. — Ba

landžio 11 d. čia tapo pakar- 
už 

Ei- 
jisai

Me. — Miestas

SPRINGFIELD, OHIO.
Nesenai atvažiavo čia ko

kis tai lenkas ir norėjo su
vienyt lietuvius ir lenkus, 

1 bet gerai, kad nepasisekė, 
tai nors muštynių nebus tiek 
daug, kurių ir taip jau ne
trūksta.

Darbai čia sumažėjo ir iš- 
dirbtuvių darbininkus atlei
dinėja, patarčiau iš kitų 
miestų nevažiuot čia darbų 
jieškot. F. Bukšnis.

I

Mirė “girių karalius.”
Pasodana. Cal.—Kovo 4 d. 

čia mirė milijonierius F. 
Weyerhauser. kuris vedė 
dideli bizni giriomis.

X/ ♦

Vietines Žinios
Nedėlios vakare Lietuvių 

Labdarystės salėje buvo 60- 
tos L. Š. S. kuopos koncer
tas, kuris nusisekė vidutini
škai. Pažymėtina mažo vai
kučio — Znoto gabumas, ku
riam puikiai sekasi deklia- 
muoti. Maikio rolę jis taip
gi gerai atliko. Reikia tar
ti tėvams pagyrimo žodį už 
gražų auklėjimą ir mokini
mą sunaus.

Toliaus sekė monologai, 
daklamacijos ir adinos. Dai
navo "Birutės Kanklių” 
Choras. Padainavus porą 
dainų, "Į kovą" ir "Broliai 
sukruskim." publika iššaukė 
antru kartu. Dainos nusi
sekė gana gerai. Vakaras 
paliko publikoj gerą įspūdį. 
Aukų surinkta lėšoms pa- 

į dengti $7 su centais. ■ N. J.

Znoto gabumas, ku-

I tai.” Čia taipgi apsilenkta su 
Į teisybe. Prie kooperacijos 
priguli visokių pažvalgų 

! žmonės. Taigi aš patarčiau 
M. P—čiui pačiam pirma

prisirašyti prie kooperaci
jos, pažinti ją, ir tik paskui 
rašyti apie jos reikalus, o ne 
klaidinti visuomenę ir koo
peracijos narius neteisingo
mis žiniomis. M. Balčiūnas. 

Kooper Prot. Sekretorius.

So. Bostono Lietuvių koo- 
perativiškai krautuvei seka
si neblogai. Biznis su kiek
viena diena auga ir greitu 
laiku bus padaryta apyskai
ta. kiek turim turto.. Neku- 
rie rugoja. kad viskas bran
gu. dėlko kooperacijos krau
tuvė nepapigina. Bet at
minkime. kad pirma mokė
jome už pork chops svarą 
po 23-25c., o krautuvės pir
kdavo nė kiek nebrangiau, 
kaip dabar kad perka: taigi 
pasirodo, kad kooperacijai 

užgimus męs gauname visur 
pigiau.

M. A. Balčiūnas,

Ateinančioj nedėlioj 10 v. 
iš ryto bus L. S. S. 60-toš kp. 
mitingas, 
pribut.

Visi nariai turi 
Komitetas.

PASKAITA
Nedėlioj, 19 balandžio, 

7:30 vai. vakare socijalistų 
svetainėj, 376 Broadway bus 
paskaita, skaitys drg. Jonas 
Perkūnas iš New Yorko. To
dėl nepraleiskite geros pro
gos. Rengimo Komisija.

II

BURDINGIER1V ATIDAI
Priimami kaip vyrai taip ir mergi

nos ant burdo. Galima gaut fornish 
room arba ant mus užlaikymo, Kam
bariai geri, priežiūra kuogeriausia. 
Kreipkitės ypatiškai.

J. V—čius,
215 C st, kampas Broadway.

So. Boston. Mass.

Fannos, Farmos! | FariDOS Fd T IR 0 S! '
Nauja Lietuva parsiduoda

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai .parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galinta pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo 640 akerių, 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žeme der
linga ir užauga visokie javai. Gali-

Turiu ant pardavimo farmų didžiau
sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran
dasi Michigan valstijoj, Lake Mason 

J ir Manistee pavietuose Žemė randasi 
: prie pat geležinkelių ir arti portavų 
I miestų ir miestelių. Turiu daug ne- 
I išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi- 
| šokio didumo farmų; preke nuo 9 iki 

$25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 
gerais ir prastesniais budinkais, so
dnais ir be sodnų; prekė jų, pagal ge
rumo budinkų ir įtaisymų, nuo $5 iki 
$75 už akerį. Išpradžių reikia įmokė
ti suvis mažą sumą pinigų, o likusią 
palauksime nno 6 iki 10 metų, žemė > 
yra geriausia, galima pasirinkti, ko- 1 
kios tik nori: lygaus lauko su mažoms- - “ I

f

ml pirkt fwmą įm^ant $UK>, o liku- kalvukėmis, palei upelius ir palei su
sius galima mokėt kas mėnesį pagal1 v ln-Us> ežerus, oras kuosveikiausias, 
sutartį. Materijolas budinkams pi-: vanduo kuogenausias ir lengva! jau
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, I *val visokį. Rašykit
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, *uoJau' °. dovanai mapą ir
todėl naudokitės proga. Bankai su- kn-v^u,t? ir kitokią literatūrą, kur ra- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba « a‘sk*al.,r te‘f>n?ai aprašyta apie 
gal kas nors pavogt Turint farmą, I ir visos kolonijos padėjimą. At-
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė ^z.luokl.t. ko1 nepabrango žeme,
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems ka,P Pabusiant paduoto adreso, tuoj 
kelionės iškaščiai apmokami Va- : ‘n® ?as mai?e'

apie 1OC. Kurie \aziuos Į sauDie, SS sinnkt nasrai savo norą Adresas- 1971

VIENATINĖ TIESI LINIJA

Rusijos ir 
Kanados.

Rusijos ir 
Amerikos

I
CZARITZA 
\owiNSK

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIENU
Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 

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

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

27 Broadway, New York, N. Y.

tas saliunininkas Allen 
užmušimą savo pačios, 
damas ant kartuvių 
smagiai juokėsi.

Išplėšė lietuvio saliuną.
Springfield, Iii. — Balan

džio 5 nakčia išplėšė čia lie
tuvio saliuną ir paėmė iš ap
saugos bankos S400. Apsau
gos banką susprogdino dina
mitu. Tą pat naktį kito žmo
gaus pavogė arklį ant abiejų 
akių aklą. Policija spren
džia. kad tie patįs plėšikai ir 
arklį pavogė, kad greičiau 
pabėgus. S. Švendras.
7 advokatai gins 110 bedar

bių.
Los Angeles, Cal. — Po- 

liciios viršinikas apgavingu 
budu įvedė čia 110 bedarbių 
į pinkles, o paskui juos areš
tavo ir dabar visi tie žmonės1 
sėdi kalėjime. Socijalistai 
susidėję pasamdė 7 advaka- 
tus. kurie rengiasi dabar 
prie tų žmonių apginimo.

Beveik

Šimtmetis

ALUS

ELIUS

atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (17)

JONAS ŽEMAITIS.
SAUBLE, MICH.

sirinkt pagal savo norą. Adresas: (27)

ANTON K1EDIS
PEACOCK, Lake County, MICH.

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

kaip įšdir-

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui.... 10c.

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, Branzoletus,

Lakei ukus 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 
pirkti.

Reikalingi agentai prie pardavimo. 
Norint platesnių žinių, kreipkitės per 

j laišką arba ypatiškai.
CHAS URBON

261 Broadway, So. Boston, Mass.

bam geriau-Prakalbos.
Didžiausios prakalbos ren

giamos 20 metų sukaktuvėm 
D. L. K. Vytauto d-jos, ku- 

jrios atsibus ateinančioj ne
dėlioj, 19 balandžio, 1914 m., 
2 vai. po pietų, Lietuvių L. 
Svetainėj, kampe E ir Sil
ver gatvių. Kalbės garsiau
si kalbėtojai: Perkūnas iš 
New Yorko, Bagočius ir V. 
Kaunas. Kviečiame visus 
atsilankyti. Taipgi prime
nant, jog norintieji prisira
šyti galėsite už pusę įstoji
mo. Komitetas.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

6jduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
h ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo SI .00. Nuo .linkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos 41.00. Kraujo Valytojas S1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.“ Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų SI.00 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

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

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

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

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, SI.00, $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.
S0. BObTON, MASS.

i

i

Išsirašykit rimtą bepartiviską, 
talpinanti įdomiausius straip
snius iš musą gyvenimo, mė
nesinį laikraštj

“V A I D Y LA”.
“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.

1

BALLANTINE S

BRAVARUS

netik garsiais, bet

žinomais kievienam

name, kur tik alaus

LIETUVIAI!geramas vra supran

tamas.

Galima gaut visur.

Ballantine’s Bravarai
Ketvirtas Metinis

i

Vysai Dykai

_J

I

ru
Ta dykai frau ta knyga yra wertės 

$10.00 kožnam sergančiam 
vyrui.

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokių lieų 

ir su didžiausiu saugumu. Užlaiko
me ir Trejų devynerių. kaira 20 c. 
už boKsą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (ls)

__ S.JFELDMAN____
310 Harrison avė., Boston, Mass.

Surengtas Liet. Labdarystės Drausrijos 
Bus PANEDELYJE

20 Balandžio-April. 1914
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki 

vėlai nakties.

Labdarystės salėj
Kampas E ir Silver sts. 
SO. BOSTON, MASS.
Gerbiamąją visuomenę meldžiam at- 

silaukvti. Su pagarba
KOMITETAS.

ir tas padare

G U

"Laisvės” No. 25 M. P— 
čius rašo: "Jau bus du mė
nesiu, kaip kooperacijos 
krautuvė atidaryta ir pelno 
yra S800.00.” Stebėtina, iš 
kur M. P—čius tą skaitlinę 
gavo. Nė vienas pažįstantis 
bizni tam netikės, nes nėra 
da 2-jų mėnesių, kaip krau
tuvė atidaryta, o per tiek 
laiko niekados negalima tiek 
uždirbti, o ypač biznio pra
džioje. Potam M. P—čius 
sako: "Prie kooperacijos 
priguli veik visi socijalis

Vežėju streikas.
Utica. N.* Y. Čia sustrei

kavo visi vežėjai. Reikalau
jama algos nemažiau, kaip i 
$13 ir nedaugiau, kaip $15 į; 
savaitę.

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

VVhite Star Linija per Bostoną.
Pigios Kainos Dideli Laivai

Gražus patarnavimas
Laivai išplaukia reguliariškai iš 

Bostono nuo Charlestovvn,
Parsitrauk giminiečius ar drausus 
iš tėvynės per 15hite Star Liniją 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
Geo. Bartaszius, 261 Broadway, 

So. Boston.
Polish Indnstrial Assn, 27 Cross st 
P. Bartkevičia, 877Cambridgest., 

Kast Cambridge.
J Rottenbersr, 115 Salėm st. 
5'utile Shapiro Co.. 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoj

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. Kvietkas parduodu ir pri
statau Į vietą pigiau, negu kiti.

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

Dr. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas,
259 Hannover st-, Bostm, Mass KN Y

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

Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Ei, Vyrai, visi pa*

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Broadny Ir 259 D streets, 

SO. BOSTON, MASS.

Ar Esat Kankinami

Ant 21 
akmens 

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

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

Exceteior Watch Co.
906 Athenaeum Bl»„ CHICAGO, ILL

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vieną iš tu stebukliDgu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
galė nauduoti pvlnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma Į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Uinuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gvvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimn šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, i cgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, lagotas arba bied- 

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždvrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medi kai iška 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tvk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

Dyka 
dėl

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO„ L. 402, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė

Adresas......................




