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Peterburgas. — Už patal
pinimą juokų laikraštije 
„Perkūnas” straipsnio ”Ar- 
kaniuolas nesutinka, Puriš- 
kevičiui nepasisekė,” kame 
buvo pajuokta tikyba, reda
ktorius Olechnovičius tapo 
nuteistas metams tvirtovės. 
Nuteistasis buvo padavęs 
senatan kasaciją, bet šiomis 
dienomis senatas kasaciją 
atmetė.

žmogžudystė dėl 20 kap.
Prisulas. — Rževcos mies- 

telije kaž-koks Didenko už
mušė ūkininką Butenko už 
tai, kad šis pastarasis savo 
laiku nesugrąžino jam 20 
kapeikų skolos.

Visuotinas mokymo projek
tas.

Vitebskas. — Miesto liau
dies švietimo komisija įnešė 
miesto dumon sumanymą a- 
pie visuotino mokymo įvedi
mą gubernijoje. Žydams 
patariama steigti atskiras 
mokyklas, kuriose mokyto
jais galėsią būti tik žydai.

Studentų paliuosavimas.
Varšava. — Policijos vir

šininkui paliepus, šventėms 
besiartinant, paliuosuoti iš 

l kalėjimo 53 studentai, kurie 
buvo areštuoti už dalyvavi
mą demonstracijose prieš 
Vokietijos konsulo rumus. 
Kalėjime liko dar šeši stu
dentai. Visi paKuosuotieji 
atiduoti policijos priežiūrai 
ir patraukti tieson.

Laikraščių vargai.
Pradėjęs nesenai eiti Ry

goj lietuvių darbininkų laik
raštis ”Vilnis” vėl tapo nu
baustas, ir tai aštriau, negu 
pirmą sykį, nes 500 rublių. Į 
Neturint pinigų, redakto- Į 
rius pasodinta 3 mėnesiams į 
kalėjimam Dabar jau du 
"Vilnies” redaktoriai sėdi I 
kalėjime.

Viatkoj gi laike pastarųjų 
trijų savaičių vietinis dien
raštis „Viatskaja Rieč” bu
vo nubaustas triskart 950 
rub. Už pabaudų neįmokė- 
jimą dienraščio redaktorius 
administracijos areštuotas 
pusei metų kalėti.

Sustabdė latvių dienraštį.
Peterburgo teismo rūmų 

paliepimu tapo sustabdytas 
Rygos latvių dienraštis 
”Dsihwes Atbalss.” Per du 
mėnesiu, nuo sausio 1 d. li
gi kovo 1 d. šis dienraštis ta
po nubaustas 9 sykius ant 
sumos 2,900 rub. Bet to da 

išdirbinių fabrikoj buvo 9-ni NN konfiskuoti su 
patraukimu teisman 4-rių 
redaktorių. Atsakomieji re
daktoriai dabar sėdi kalėji
me: Viksninas 3 mėn., Mati- 
sonas 7 mėn., Zelmanas 6 
mėn. ir Rozenbergas 6 mėn. 
Kaip girdėti to vietoje žada 
leisti naują laikraštį, ku

riam leidimas jau gautas.
Nepaprasti patriotai.

Balstogės kredito draugi
ja atsisakė paskolinti pinigų 
vietinei liuterių bažnyčiai ir 
ugniagesių draugijai dėl tos 
priežasties, kad liuteriai — 
svetimtaučiai, ugniagesiai 
gi tarnauja žydams, gesii - nei. Ant laivo buvo 200 nau-į laikvta visi kariški žings- 
dami jų namus. — 1------- z'zw' - * 1 • • •------ • .

Nepaprasti patriotai.

Iš Rusijos. 3500 
TR00PH

Paimta iš "Boston Post.”

Kun. Pranaičio konkuren
tas.

Peterburgas, 27 bal. — 
Lietuvių kun. Pranaitis su
silaukė sau konkurento. Ka
da jis gavo nuo caro medalį, 
buvo manoma, kad kovoj 
prieš žydus jis jau pralenkė 
visus juodašimčius, tečiaus 
dabar pasirodė, kad esama 
da ir už jį smarkesnių. Mu
sų Pranaitis, už tai kad no
rėjo padėt valdžiai nužudyt 
nekaltą žydą, gavo antro 
laipsnio Šv. Stanislovo orde- 
ną, o Kursko gubernatorius 
dabar už žydų persekiojimą 
gauna 1-mo laipsnio to pa
ties vardo medalį.
Už kasos išplėšimą katorga.

Mariupolis. — Už išplėši
mą iš Sartono valsčiaus 11- 
000 rublių teismo rūmai 6 
plėšikus nuteisė 8 metams 
katargos, o valsčiaus sargą, 
kuris taipgi tame plėšime 
dalyvavęs, 4 metams kator
gos“.
Beilio apgynėjų likimas.
Kaip buvom jau rašę, du 

prisiekusieji Kijevo advoka
tai kurie gynė Beilį, tapo 
a ygardos teismo prašalinti 
iš advokatų skaičiaus ir at
imta jiems advokatų teisės. 
Vienas iš jų, būtent advoka
tas Margolin, padavė skun
dą į Kijevo teismo rumus. 
Po “Margolino pasiteisinimo 
teismo rūmų nariai tarėsi 
labai ilgai ir visgi dauguma 
balsu nutarė jo skundą at
mesti.
Studentų demonstracija. 

Maskvoje.
Maskva. —Studentų bū

rys paskutinį kartą klausęs 
prof. Ognevo lekcijų, išėjęs 
iš universiteto norėjo įtaisy
ti demonstraciją. Vienas 
studentas sudavė pristavo 
padėjėjui. Areštuoti trimis 
mėnesiais du studentu už 
miestsargio mušimą.

Streikas.
Ekaterinburgas. — Lisen- 

sko dirbtuvėse sustreikavo 
5 tūkstančiai darbininkų, 
darbininkai reikalauja dar
bo mokesnio padidinimo 25 
nuošimčiais, bausmių panai
kinimo ir t.t. Streikas, tokiu 
budu, ekonominis. ’ Į Lisen- 
ską išvažiavo gubernatorius 
su daugeliu sargybinių. *

Rygoj ”Provodniko” gu- 
mimų ______ „
taipgi darbininkai strekuo- 
ja.

Užpuolimas ant dvaro.
Iš Lodziaus pranešama, 

kad plėšikai užpuolė Chor- 
zinskio dvarą, užmušė kasie- 
rių, sunkiai sužeidė du dar
bininku, pagriebė 2,000 rub
lių ir pabėgo.

Suėmė 1-mos gegužės pro
klamacijas.

Liepojuje žandarai suėmė 
3 vyrus, kurie nešėsi gautą
jį iš traukinio rišuli su pro
klamacijomis. Proklamaci
jos buvo sk’riamos paragini
mui darirnmkų švęsti 1-mą 
gegiiys? šventę.
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TOTAL FEDERAL^S 
ARMY-EST'.MATED __=.

80.000
WHrre PORTIONMUS.KTATERRnORI

Šis paveikslėlis parodo (pašaipos Į formoje)/ kaip’ Huerta bėga iš savo sostapilės į Vera Cruz, kurį užėmė 
amerikiečiu kariumenė. Jis turi 80,000’kareiviuT^Augščiau parodyta, kiek kuriam mieste Meksikos parubežy- 
je stovi Suv. Valstijų kareiviu, ir kaip jie toli nuo Mexico City! Taipgi reikia įsitėmyti, kad kuomet Huertai 
prisieina kariauti su Suv. Valstijomis, *tuo tarpu revoliucijonieriu vadas Vilią joja iš Toreono imti Jaurez mies
tą, o revoliucijonieriu prezidentas Carranza jau!valdo Chihuaha.

Kare Amerikos su Meksika Rockefellerio gs Ivažudžiai 
skerdžia streikierius.

Amerikonai užėmė uostą ir paėmė 200 kanuoliu.___
Tarp Suvienytų Valstijų 

ir Meksikos prasidėjo jau 
tikra karė. Wilsonas, nesu
laukdamas iš kongreso jokio 
nutarimo, liepė laivynui be 
jokių ceremonijų užimti 
Meksikos uostą Vera Cruz. 
Ir 22 balandžio rytą suvie
nytos kontr-admirolų Flet- 
chero ir Bagdero eskadros 
pradėjo bombarduoti Vera 
Cruz miestą. Meksikiečiai 
nestatė jokio pasipriešini
mo, tik kada 3,000 amerikie
čių įsiveržė į miestą, tai iš 
nekuriu namų nuo stogų ir 
per langus gyventojai pra
dėjo į juos šaudyt. Bet į 
tuos namus tuojaus atkrei
pta laivyno kanuolių ugnis 
ir suardyta juos. Užimant 
amerikiečiams miestą pilta 
iš karabinų ir mašininių ka
nuolių be jokios pertraukos.

Tuojaus užimta miesto ro- 
tužė (City Hali) ir kitas val- 
dškas įstaigas. Valdininkai 
visur buvo jau pabėgę. Pa
skui laivynas atkreipė ka- 
nuoles į karišką akademiją 
ir arsenalą, kurie taip pat 
tuojaus tapo amerikiečių u- 
žimti.

J Vera Cruz uostą atėjo 
iš Vokietijos laivas su gink
lais, kurie anksčiaus buvo Skintis. Patarimą Washing- 
užsakyti Huertos kariume-‘ tonas priėmė ir tuotarpu su-

tus iškrauta, amerikiečiai 
tuojaus ir juos paėmė.

Tą dieną užmušta 150 me- 
' ksikiečių. Iš amerikiečių pu- 
Į sės 4 užmušta ir apie 10 su- 
I žeista.

Kada žmonių kraujas pa
siliejo ir uostas tapo paim
tas, tai ir kongresas prita
rė karei, ir tuojaus paskyrė 
$500,000 savo piliečiams iš
vežti iš Meksikos. Huerta 
pareikalavo, kad Suv. Vals
tijos atšauktų ir savo amba
sadorių iš Meksikos, kas 
tuojaus ir padaryta. Jis sa
vo iš Washingtono taipgi at
šaukė.

Kariškas ūpas iš abiejų 
nusių nepaprastai pakilęs. 
Geltonieji amerikiečių laik
raščiai visokiais budais kur
sto patriotiškus jausmus, 
siundvte siundo savo žmo
nes prieš meksikiečius, kel
dami prieš juos didžiausią 
neapykantą.

Bet sprendžiant iš pas
kutinių žinių, dalykai, rodos, 
virsta į gerąją pusę. Prieš 
karę užprotestavo ne tik or

ganizuoti darbininkai, bet 
ir tris pietų Amerikos re-i 
publikos: Brazilija, Chili ir 
Argentina. Jos patarė tai-

,ių kanuolių ir 2,000,000 pat- į niai. Gali būt, kad ir susi- 
ronų. Kaip tik tuos daik- taikys.

Kuomet musų valdžia da
ro užpuolimą ant meksikie
čių, kam jie nepripažįsta vė
liavos, tuo pačiu laiku Colo
rados kapitalistai šaudo sa
vo darbininkus, kurie po ta 
vėliava gyvena ir guodoja. 
Paskutinios žinios iš Co
lorados praneša stačiai pasi
baisėtinus dalykus. 150 mi
licijos uniformoje galvažu
džių praėjusioj savaitėj už
puolė ant Ludlow streikie
rių kolionijos, kur gyveno 
šėtrose 1,200 išvytų iš namų 

, streikierių, ir pradėjo į juos _____ 7^-----. —--
'šaudyt iš mašininių kanuo-llę. Kiti vaikai gulėjo apsi- 
jlių. Šaudė visą dieną. Mo- 
' terįs su vaikais sugulė į duo7 
bes, sulindo į skiepus ir gu

gėjo 24 valandas be maisto
ir vandens, kad tik pasislė
pus uno dūzgiančių kulipkų. 
Sustabdė tiems žmonėms 
net ir vandenį. Vienuolikos 
metų vaikas bėgo į upelį 
parsinešti vandens savo mo
tinai, kuri su mažesniais vai
kais gulėio pasislėpus skie
pe. Galvažudžiai šovė ir vai
kas krito.

Streikierių kolionijoj ki
lo gaisras. Pradėio degti 

' šėtros. Daug moterų su kū
dikiais sudegė. Kurie bė- 
■ go, liko sušaudyti.

Per nakti tapo sunaikinta 
visa kolioniia. Kiek žuvo 
žmonių, ir dabar dar niekas 
nežino, ir vargiai kada ži
nos. Milicijos vadas Wam- 
rock pranešė generolu’

i

Chase, kad nušauta 22 „mai
štininkai.” Bet žmonių su
skaityta jau 50 nušautų. O 
kiek da nežinoma? Žmonės, 
kurie važiavo trukiu per tą 
apielinkę, pasakoja, kad 
tarp sunaikintos kolionijos 
ir toliaus ant lauko matyt 
daug lavonų.

Nuėjęs taisyti telefonų 
žmogus rado vienos šėtros 
skiepe 15 sudegusių kūnų: 
13 vaikų ir 2 moteris. Mo
tinos turėjo prispaudusios 
prie krutinės po kūdikį. Vie
na mergaitė laikė glėbije le-

kabinę viens kitą rankutė
mis. Visi buvo sulindę Į 
skiepą, kurio duris buvo po 
lova. Šėtrai užsidegus, lo
va užkrito ant to urvo užda
rydama pasislėpusiems išė
jimą. Ir visi užduso.

Visa šita tragedija atsiti
ko ant Colorados Fuel & I- 
ron Co. žemės, kurios Rock- 
felleris yra stambiausiu ak- 
cijonierium. Streikieriai bi
josi, kad Rockfellerio pini
gais samdomi galvažudžiai 
neišskerstu jų visų. Mat
io sūnūs kongrese anądien 

I •' e — e y •• ___ _  _ ____pasakė, kad jis yra pasiry
žęs visą savo turtą paleisti, 
kad tik užgniaužti šitą strei
ką.

To apskričio angliakasių 
nniios sekretorius E. L. 
r>ovip i«rinntinėjo darbinin- 
i.-o 1 Sokratams šitokį atsi- 
5ank;ma: ”Dėl Dievo meilės

ir vardan žmoniškumo ra
ginkit piliečius reikalauti, 
kad prezidentas ir kongre
sas paliktų Meksiką, o at
siųstų kariumenę gelbėt Co
lorados angliakasius, jų pa
čias ir vaikus, kuriuos sker
džia kapitalistų samdomi 
galvažudžiai.”
Milicija degina užmuštus 

streikierių kunus.
"K2waukee ueader” ga

vo iš Colorados žinią, jog 
milicija surinkus nušautų 
streikierių kunus sukrovė į 
krūvą, apipylė kasyklų alie
jumi ir sudegino. Visa tai 
padaryta slaptai. Sudegin
ta esą apie 60 lavonų. Ir tai 
darosi po žvaigždėta vėlia
va...
Numirė, kad sugavus pačią.

Milwaukėė, Wis. — Tur
tingas švedas, Kari Peter- 
son vardu, nužvelgė, kad 
graži jo pati myli kitą vyrą. 
Bet kaip sugauti? Ir štai 
kokia jo galvon atėjo min
tis . Vieną dieną jis apalpo 
ir... numirė. Aprėdė, nusku
to ir įdėjo graban, kaip tik
rą numirėlį. Gulėdamas 
grabe jis girdi, kad jo pati 
praneša per telefoną links
mą naujieną, kad jos vyras 
jau miręs ir prašo, kad anas 
ateitų. Neužilgo atėjo jau
nas žmogus. Petersono pa
ti tuojaus apsikabino jį ir 
pradėjo bučiuotis. Tuotar
pu ”miręs” vyras strikt iš 
grabo — ”0 ką čia judu da
rot?”

Paskui Peterson apskun
dė savo pačią ir tuoj gavo 
atsiskyrimą.
Kankinimas šunų moksliš
kiems badymams — pikta

darystė.
Philadelphia, Pa. — šeši 

Pennsylvanijos universiteto 
medicinos fakulteto nariai 
tapo patraukti į .teismą už 
tai, kad darydami moksliš
kus bandymus kankino šu
nis, piaustė, darė visokias o- 
peracijas ir t.t. Pirma tei
siamas profesoriaus padėjė
jas d-ras Sweet. Teisėja* 
Bregy pasakė, kad kankini
mas gyvulių, visviena su ko
kiu tikslu jis butų daromas, 
yra žiaurumas ir piktadary
stė. Bet streikierius šaudyt 
tai ne piktadarystė.

Gaisre žuvo 11 žmonių.
New Yorke, po No. 741 

Eighth avė., 17 balandžio 
naktį užgimė gaisras, kuria
me 5 žmonės sudegė mirtin, 
o 6 taip apdegė, kad ir jiems 
reikės mirti.
Miestas panaikino saliunus, 
bravominkas atėmė sau gy

vastį.
Sterling, III — Bravornin- . 

kas Fred Rautert, susirūpi
nęs, kad 7 balandžio žmonės 
nubalsavo panaikinti čia sa
liunus, 15 balandžio atėmė 
sau gyvastį.

Dėl vieno dolerio nušovė 
žmogų.

Valkari, Fla. — Du vyru 
susimušė dėl vieno dolerio, 
kurį vienas buvo antram 
skolingas ir nenorėjo ati
duot. Kada abudu išsitrau
kė revolverius, trečias, Hu- 
go Talbot vardu, norėjo juo
du perskirt. Vienas šovė 
jam į galvą ir užmušė ant 
vietos.
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Peržvalga.
„Kova” patraukta teisman.

Daktaras Stankus, kuris 
nesenai skundė "Saulę” pas
kui „Dilgėles,” dabar ap
skundė ir "Kovą.”

Mat, nelabai senai Stan
kus parašė knygutę apie 
džiovą. Lietuvių daktaru 
draugija ėmė tą jo knygutę 
ir sukritikavo. Kritika til
po "Drauge.” Apie tą kriti
ką paminėjo „Kova," "Lais
vė” ir kiti laikraščiai.

Kadangi "Kova” eina tam 
pačiam Philadelphijos mies
te, kur ir Stankus gyvena, 
tai visų pirmiausia jis ją ir 
apskundė, o jos redaktorių 
drg. Vidiką suareštavo, 
grasindamas "supūdyti jį 
kalėjime.”

Bet „Kova” nenusigando. 
Ji juokiasi iš Stankaus, sa
kydama :

"Kvailesnio priekabio ir žioplesnio 
grasinimo jau nereikia.

"Skaitytojai mato, kad ta pastaba 
tai — tik Stankaus knygpalaikes pa- 
kritikavimas.

"Taigi Stangus areštavo 'Kovos' 
redaktorių už tai. kad šis išdrįso iš
reikšti kitokią apie tą šlamštą nuo
monę, negu šlamšto autorius sau ve
lijo.

"Tai pirmas pas lietuvius atsitiki
mas. kad autorius areštuoja ypatą už 
tai, kad ypata pakritikavo jo raštą.

"Juokingas, kvailas Stankaus su
pratimas apie savo ypatos nepaliečia- 
mvbę.'

Toliaus:
"Kada Stankus areštavo 'Kovos* re

daktorių. tai jis savo makaulėje tu
rėjo šią linksmą mintį ir gyrėsi: 'Ve
dėtas, ku-ne-ku yč tikrai, nabgaus 
bielos ir unsa turies čielus metus smy- 
rsti džieluo iki sudno'."

Bet jis apsirikęs:
” 'Kovos redaktorius gavo kauciją 

ir suvis negavo kalėjimo matyti. Nors 
buvo nuėjęs pas magistratą su kau
cija, bet dar kelias dienas buvo be 
kaucijos paliktas redakcijoj.”

Jeigu ištiesų d-ras Stan
kus skundžia „Kovą” už pa- 
kritikavimą jo knygutės, tai 
jis elgiasi labai neišmintin
gai. Ir jis jau skundžia 
trečią laikraštį. Sako, jį 
šmeižia. Bet kodėl gi laik
raščiai nešmeižia kitų dak
tarų? Turbut Stankus ne- 
taip elgiasi, kaip kiti dakta
rai. Jis savo apgarsinimuo
se vadina save „didžiu” gy
dytoju, giriasi savo mokslu 
ir t.t. Tokie pasigyrimai iš
stato daktarą ant juoko ir 
laikraščiai tankiai iš jo pasi
juokia. Nė vienas rimtas 
daktaras taip nesigarsina. 
Sulyg visų daktarų priimtos 
etikos, daktarui užtenka pa
garsinti vien tik savo vardą, 
adresą ;ir .priėmimo valan
das. Visi rimti daktarai taip 
ir daro. Stankus gi tos eti
kos nesilaikė. Jis sekė to
kius šarlatanus, kaip Collin- 
sų ir Hertmanų institutai, 
Kurie savo" apgarsinimuose 
^apsiimdavo beveik stebuk
lus daryti. Ir kada laikraš
čiai ką nors apie jį pasako, 
jis tuoj traukia juos į teis
mą, kam šie gadina jam „bi
znį.”

Niekas d-rui Stankui bi
znio taip nepagadins, kaip 
jis pats, skųsdamas laikraš
čius. Dr. Stankus turėtų 
atsiminti. kad kiekvienas 
laikraštis turi tūkstančius 
savo šalininkų. Ir kada ji
sai laikraštį apskundžia, jis 
užgauna visus jo šalininkus. 
Ir taip jis, gindamas savo 
biznį, pasidaro sau tūkstan
čius priešų, o apskųstas jo 
laikraštis ,vietoj nukentėti, 
kaip skundikui norėtųsi, Įgi- 
ja tik daugiau užuojautos 
visuomenėj. Męs tai esam 
jau patyrę. Kada kun. Kra- 
snickas apskundė „Keleivį,” 
norėdamas jį sunaikinti, 
„Keleivis” tuojaus įgijo bu
ri naujų skaitytojų. Kada 
apskundė kun. Bukaveckas, 
„Keleivio” skaitytojų skait
lius vėl paaugo keliais tūks
tančiais. Daug naujų skai
tytojų „Keleiviui” suteikė ir 
tautietė p. Ona Alytienė, 
Susivienijimo pasekretorė, 
kada ji slapta buvo parašius 
valdžiai donosą ant jo.

„Lietuva” buvo menkas 
laikraštukas, bet byla su 
kun. Kriaučiunu ją iškėlė 
taip augštai, kad nė vienas j 
lietuvių laikraštis

negalėjo su ja susilygint.
O ką laimėjo skundikai? 

Neteko savo įtekmės, tapo 
išjuokti, nupuolė visuome
nės akyse — daugiau nieko.

Tą turėtų žinoti ir d-ras 
Stankus.
Slaptas „Draugo” bendro

vės suvažiavimas.
„Lietuvos Žinių” 59-tam 

numerije randam iš Ameri
kos žinią, kad New Yorke 
buvo slaptas „Draugo” ben
drovės suvažiavimas. Ten 
sakoma:

" 'Draugą’ leidžia kunigai, tad jų I 
i daugiausia ir privažiavo. 'Draugo'• 
leidimas ir vėl atsidūrė pavojuje: rei-1 

: kia pinigų, o ne visi kunigai gali ir | 
' nori duoti. Dadar 'Draugo' redakto- 
i rius kun. F. Kemėšis lanko įvairias 
: lietuvių kolionijas, laiko ten prakal- 
; bas. renka 'Draugui' prenumeratą ir 
' praduoda 'Draugo' bendrovės pajus."

Apie šitą suvažiavimą A- 
merikos lietuvių laikraš
čiuose nesimatė jokių žinių. 
Mat. buvo slaptas.

Matyt, prastai kunigų or
ganui klojasi. Ir nestebėti
na. Juk jie per kiekvieną 
pamokslą šaukia, kad žmo
nės neskaitytų laikraščių. 
Jie net kapuciną parsitrau
kia laikraščiams keikti. Ar 
galima tad stebėties, kad jų 
organas smunka? Jie pra
deda jau net socijalistus sek
ti. įveda Raulų pasikalbėji
mus. bet ir tas nepatraukia 
katalikų prie skaitymo.

Keikit, vyrai, laikraščius, { 
per savo pamokslus da dau 
giau. Parsitraukit da 
kapuciną, o pamatysit, 
kios bus pasekmės.

sykį 
ko-

Kova su chamu.
Ar girdėjote? — ir „Vie- 

! nybė Lietuvninkų" nori ko
vot su Chamu. Ji plačiai a- 
pie tai rašo įžanginiam savo 
straipsnije 16-tam numerije. [ 
Tik visa bėda, kad ji nežino,; 
kur tas Chamas yra apsigy-1 
venęs. Ji girdėjo „Draugo” į 
pasaką, buk Chamas gyve
nąs pas socijalistus. Bet so- 

[cijalistai nurodė, kad tas po
nas vieši daugiausia pas; 
„Draugą” ir tautiečių orga-' 

.nuošė. "Vienybei Lietuvnin- 
kų” apsisuko galva. Ji no- 
rėtų būt rimta, norėtų ką 

Į nors pasakyti, bet pati neži
lo ką. Ji lyg norėtų paro- 
dyt į „Draugą,” bet kartu 
norėtų jam ir įtikti, sako:

"...bet kadangi socįjalistai labai jau 
chamiškai elgiasi, tai be abejonės bu
tų nebloga visgi ir pas juos pasižiu- j 
rėjus...”

Ir ji pritaria nuomonei,! 
į kad chamo reikia

"jieškoti netik po laikraščius, bet i 
ir po sales prakalbose, po namus, sa- ; 
liunus ir net bažnyčias. Tokia abla- [ 

j va iškėlus galėtų prisieiti ponui Cha- . 
mui striukai ir jis pasiliktų regis iš- į 
vilktas kur iš kokio lietuviško kampo : 
aikštėn.” 

[ Vadinas. „Vienybė Lietu- 
jvninkų” tikrai nori surasti 
i Chamą. Vadinas, ji čia ne- 
i kalta. Pas ją Chamo nejieš-; 
; kokit. Ji pati norėtų jį su-
■ rasti, bet nežino, kur jieškot. Į 

Bet paląukit. Ji nesykį
į buvo sugauta jau meluojant.' 
i O gal ir dabar ji meluoja.' 
Padarykim jos krepšije kra-j 
tą.

Per kalėdas du „Vienybės į 
Lietuvninkų” vyru grįžtant 
iš vestuvių gavo mušt. Bet 
„V. L.” apie tai tylėjo. Mat j 
sarmata prisipažinti, kad 
gavo į kailį. Parašė apie tai 
„Kovos” korespondentas. Į 
Tuomet ” Vienybė Lietuv
ninkų” prisipažino, kad jos 
vyrams išperta kailis, bet 
suvertė tai ant socijalistų ir 
iškoliojo juos „valkatomis,” 
„vagiliais.” „plėšikais ir 
„naktiniais paukščiais.”

Socijalistų laikraščiai pa
reikalavo prirodymo, "kurie. 
socijalistai tokiais yra. „Vie-. 
nybė Lietuvninkų” prispir-1 
ta prie sienos tuomet atsa-( 
kė: „Susijieškokit patįs tuos ' 
savo brolius.”

Keno čia buvo balsas, jei ( 
ne Chamo?

Pavadinti kitą vagim ir. 
plėšiku, tai reiškia daryti Į

■ jam kriminališką užmetimą, 
■o jei tas užmetimas neteisin- 
įgas. tai jis lieka jau krimi- 
Inališku šmeižimu. „Vieny-j 
'bė Lietuvninkų” gi žinojo.! 
i kad ji meluoja; ji žinojo, kad ,

tuomet nė vieno socijalisto plėšiko

J?,

ir vagies ji negali parodyt; 
taigi ji tyčia šmeižė socijali
stus kriminališkai.

O kaip tokį darbą pava
dinti, tegul pasako pati „V. 
Lietuvninkų?” Tegul ji pa
sako, kaip ji pavadintų „Ke
leivį.” jei tas, atsitikus kur 
užpuolimui, pasakytų, jog 
tai tautiečiu darbas ir prie 

•’ „ visus
plėšikais, vagi- 

naktiniais paukš- 
Klausiam, kaip tuo-

tos progos išvadintų
I tautiečius 
mis ir 

ičiais?
met „Vienybė Lietuvninkų 
pavadintų „Keleivį?”

Teisybę reikia pasakyt, 
kad ir socijalistų laikraš- 

' čiuose kartais yra sarkaz
mo. bet tokio literatiško 
banditizmo pas socijalistus 
da niekad nebuvo.

Tai kurgi reikia jieškoti 
, Chamo? Ar „Vienybė Lie
tuvninkų” susipras?

Purvini medaliai.
Gauti medalį už gerą dar

bą yra labai gražu. Gautas 
medalis už gerus nuopelnus 
visuomet suteikia žmogui 
garbę.

Bet medaliai duodami ir 
už nedorus darbus. Didžiau
si žmonių prispaudėjai, 
kraugeriai ir paskutiniai 
niekšai paprastai daugiau
sia medalių ant savo kruti-j 
nių nešioja.

Rusijoj kiekvienas žanda
ras, nudėjęs revoliucijonie- 
rių. gauna medalį. Toks 
medalis ne garbę žmogui su

keikia, bet deda ant kaktos 
i juoda dėme ir prisega var
dą: „Niekšas.”

Tokiais juodais medaliais 
turim jau keliatą ir lietuvių 

I „papuoštų.” Paskutinis iš jų 
i yra kun. Pranaitis. Laike 
Beilio bylos Kijeve jis liudi
jo, kad žydai tikrai vartoja 

’ krikščionių kraują. Vadi
nas, jis norėjo juodašimtiš
kai valdžiai padėt prirodyt, 

i jog Beilis yra nužudęs krik
ščionių vaiką, jis norėjo pa- 

• dėt valdžiai tą niekam ne- 
■ kaltą žydą nužudyt. Ir už 
tai kunigas Pranaitis gavo 
nuo caro antrojo laipsnio 
šv. Stanislovo ordeną.

Koks juodas tas medalis!
Jis taip pat, kaip ir kiek

vieno žandaro medalis, de
da kun. Pranaičiui ant kak
tos juodą dėmę ir prisega 

[vardą: „Niekšas.”
Medaliai kun. Laukaičio 

j ir Yčo, kuriuos jie gavo už 
įlaižymą bučeriui-carui ran
kų. yra taip pat juodi meda
liai.

Caro, to kruviniausio mė- 
j sininko, valdžia geriems 
žmonėms medalių neduoda. 
Geri žmonės Rusijoj sėdi 
kalėjimuose arba ištrimti 
Sibiran.

Todėl lietuvių tautos vei
das turi kaisti iki ausų iš 
gėdos, kad jos tarpe atsiran
da jau apdovanotų caro val
džios medaliais-.

Tie purvini medaliai daro 
gėdą visai lietuvių tautai.

NEW HAVEN, CONN. 
žmonių tamsumas.

Balandžio 10 d. „Lietuvių 
Kliubo” triusu tapo sušauk
tas visuomeniškas protesto 
mitingas prieš Burnetto bi- 
lių. Susirinkime dalyvavo 
vos tik 17 žmonių iš apie 17 
šimtų lietuvių New Haven’e 
gyvenančių. Pasirodo, kad 
tik vienas iš šimto tesirupi-, 
na visuomeniškais reikalais, i 
Kiti gi visi smuklėse pralei-; 
do tokį svarbų laiką. Vie-; 
nok susirinkime vienbalsiai 
priimta rezoliucija prieš bi- 
lių ir išrinkta du vyru. S. R. i 
Rimkevičius ir M. Šoliunas, 
kad pereitų per lietuviškas ! 
smukles ir stubas ir parink- j 
tų parašų. Bet ir iš to pa
sekmės buvo nekokios: vie-j 
ni nesupranta, kame reika-j 
las, kiti nemoka rašyti, tre-( 
ti stačiai užsipuola, kam to. 
reikia. Per didelį vargą ta- ■ 
po surinkta arti 300 parašų i 
ir pasiųsta į Washingtoną. , 

S. M. Rimkevičius.

Polemika sak jo, yra didžiausiu prasi
kaltimu ne tik čiurhanies 
„garbintojų,” bet ir paties

"j prie nesu buvęs savo gyvenime, 
straipsnio Prie progos primįsiu, jog

jalistų sąjungos susi važia vi-

„Draugijos” numerij prie 
Panevėžiečio i

„Rašto sukaktuvėms — ra- vienas iš pereitų metų soci- *-___ -ii_ » ~~~ .«__ __ f________3. ten rasi K . ~
tokį žodelį, kokį retas ir pie- mo delegatų, sugrįžęs iš Phi- 

’ ’ . pranešė man,
j buk p. Neviackas skelbęs 
susivažiavime, buk aš užra
šęs keliatą „Laisvių” ir ne- 
prisiuntęs pinigų. Sakęs, jog 
Missouri ir Illinois valstijo
se aš užrašinėjau. Malonė- 
čiau gaut pranešimus nuo 
buvusių delegatų, ai tikrai 
p. J. Neviackas taip skelbė. 

Aš nė vienam „Laisvės” 
neužrašiau III. valstijoj, o 
Missouri valstijoj nesu bu
vęs. Mano prakalbas girdė- 
jusieji illinojiečiai atsimena, 
kad aš užrašinėjau tik „Ke
leivį.” ”Pirmyn” ir „Liet. 
Žur.” „Laisvei” aš pasiun
čiau pinigus už pusantro 
skaitytojo iš Chicagos, kurie 
buvo užrašyti Mass. valstijo- 

i je ir dėl mano kraustymosi į 
' Chicago susivėlinau adm. 
(priduot. Bet ir tie pinigai 
liko pasiųsti apie 3 ar 4 sa
vaites prieš soc. susivažiavi
mą ir turiu nuo p. Neviacko 

; laišką apie tai.
Nors šis dalykas yra se

nas, bet tik dabar aš su juo 
turėsiu reikalą, todėl publi
ka teiksis man pagelbėt pri
eit prie teisybės. Lai buvu
sieji delegatai būna sąžinin
gi ir nepataikauja nė man, 

Į nė „Laisvei,” o pasako teisy
bę.

Ji pasėjo tarp socijalistų 
klaidingą nuomonę apie ma

ine; ji paskutiniu laiku skel
bia net, buk aš socijalistus 
keikiu ir t.t. Tūli redakto
riai ir veikėjai jai Įtiki ir ve
da prieš mane net nešvarią 
kovą, kad tik nužeminus.

Aš pasakysiu, kad daug 
Antonovo ėdikų šiandien jau 
socijalistus keikia, prieš 
juos veikia, nors nesenai gy
rėsi esą labai pasišventu
siais. Ir kol Antonovas ims 
socijalizmą niekinti, turbut 
„laisviečiai” ir panašus po
nai jau senai policijos įstai
gose viršininkais bus. (Męs 
nematom jokio pamato to
kiai nuomonei. Red.). Aš ne- 
siblaškau šen ir ten, nežiū
rint, kad man tankiai per 
kaili kliūva. Mane pažįstan- 
tie žino, kad aš jau daug 
skriaudos panešiau su soci
jalistų priešais bekovoda
mas. Jei kada nupeikiu pa
čių socijalistų akyse tulus 
socijalistų netaktiškumus, 
tuomi neužkenkiu, juk ir jie 
nupeikia tulus mano netak
tiškumus. Tai ypatiški pa
sikalbėjimai.

„Laisvės” sukeltoji neapy
kanta prieš mane sutvėrė ir 
E. St. Louis’o atsitikimą. 
Mat, aš studijuoju medici
ną. tad sumanyta užkenkt 
mano ateičiai. Kas ten tas 
prakalbas surengė ir kas 
kalbėjo — tai ne mano rei
kalas. Jei kas užmuš žmo
gų ar ką kitą padarys ir pa- 
sivadvs mano vardu, laik
raščiai neturi tiesos skelbt, 
iog tai tas pats Antonovas, 
ka savo laiku „Laisvę” ir 
„Keleivį” redagavo ar san- 
darbininkavo.

Tiesa, pas mane Į namus 
atsilankė keturios ypatos su 
įvairiom ligom. Dvi aš nu
vedžiau pas daktarą Ha: - 
way, o dviem, nusiskrida- 
siom, jog pinigų neturi ir už- 
sispyrusiom, kad kaip nors 
gelbėčiau, bandžiau ką nors 
daryt. Viena iš jų turėjo 
pergreitą širdies mušimą. 
Tai buvo chroniška liga. Lie
piau jam gert paskirtą do
žą tinctura digitalis. Kita 
buvo nitrogeno rūgštim (ni- 
tric acid) užsinuodinus mo
teris. Šiame atvėjuj aš ga
lėjau atsakančiai patarnaut. 
Be to, vienam žmogui esu 
nupirkęs iš aptiekos nepavo
jingą daiktą, kurio jis pats 
negalėjo gaut ir prašė ma
nęs, vienok uždarbio iš to 
nebuvo man nė cento. Savo 
”gydymo” raportus mielai 
apsiimčiau išduot, nes kiek
vienam medicinos studentui 
prisieina susidurt su ligo-

• L t tiro garoiniojų, oei ir paneš našio sunaKiuv
II KTlUKd. dailininko, tai kad jame butą što ir paminklas.

[dviejų asmenų: „vieno nor- Ūkį 1_____r__ _____  „
m a Ii o, kito anormalio” (Jak- muo drįs nematom ant tvo- ladelphijos, 
što pabraukta). Ir užtat, kad ros anglių parašyti. E,,v n KTo'n‘

idviejų asmenų: „vieno nor-
Iš KUR EINA CHAMIZ

MAS?
Tarp Amerikos lietuvių yra J- 

sigyvenusi nuomonė, buk tik A- 
merikos lietuviškieji kunigai yra 
paleistaburniai ir keikūnai, Lie
tuvoj gi kunigėliai visai kitokie. 
Męs čia pasivelijom perspausdin
ti iš 'Lietuvos Žinių” p. Ig. Jur. 
straipsnį "Iš kur eina chamiz
mas,” kur apibudinama Lietuvos 
dvasininkai, kad parodžius, jog 
CHAMIZME jie netik neatsilie
ka nuo amerikiečių savo konfrat- 
rų, bet da ir pralenkia juos.

"Kel.” Red.

Čiurlionis susirgo proto liga,, .. , x , ... - . . -. Kas gerai pažįsta kleboni-
lyg jis butų kalčiausiai nusi-Į ją ir niusų senius-klebonus, 
dėjęs, Jakštas surinka visu tas žino, kaip moka jie rie- 

’ biai juokties, kiek žemiausio
cinizmo jų linksmoj šnekoj 

Į tarp būrelio artimų svečių, 
ko jie neištaria. Ir tai aky- 
vaizdoj ne tik pagyvenusių 

i moteriškių, bet ir jaunų 
' mergaičių. Pavyzdžių čia 
nedėsiu,'jie ir taip plačiai ži
nomi.

Ir klausimas dabar, ar tai 
[„Draugija” su savo drau- 
gais-draugėmis taip veikia Į 
musų klebonus, ar tai tie 
klebonai turi sau artimus, 
tokius pat žmones, kaip ir 
jie, tų laikraščių redakcijo
je?...

Dėl čiurlionies čia su A. 
Jakštu nesiginčysiu. Tokiam 
straipsnij, kame nenoromis 
prisieina kalbėti apie tokius 
dalykus, neverta liesti rimtų 
principialių klausimų. Tik: 
keista man, kad A. Jakštas 
paremti savo nuomonei re
mias tvirtinimais kažin-ko- 
kio augšto daktaro, tyrinė
jusio dailę Italijos, Franci- 
jos ir Vokietijos, ir kažin- 
kokio mokslo vyro, kuris ap
lankęs beveik visus Europos 
muziejus. Tat baisiai nai
vu. Tas daktaras gali būti | 
dešimts sieksnių augščio ir; 
tas mokslo vyras gali būti 
tūkstanti muziejų aplankęs 
ir visviena negalįs čiurlio
nies atjausti. Juk Čiurlio
nis yra unicum, kaip ir kiek
vienas dailininkas, turi būti 
skirtas nuo kitų ir jo negali
ma išmokti atjausti, o tik 
reikia turėti sielą, reikia 
prieiti prie jo, negalvojant ir 
nieko kito neprisimenant. 
Dailė yra individualė ir jo
kių palyginimų iš šalies ne
priima. Dailę ne suprasti 
'reikia, o jausti. Ypač Čiur
lionis, kuris piešiamąją dai
lę su muzika jungė ir tikriau 
muziką reiškė ant audeklo, 
o muzika tik tveriama iš u- 
po.

Ir štai priėjo A. Jakštas 
prie Čiurlionies... Man prisi
mena peterburgiečių litera
tų pokylis K. Balmontui su
tikti, kuomet vienas futuris
tas priėjęs spiovė garsiam 
poetui į veidą.

Taigi visai ne iš tenai*) 
paeina futurizmas, kaip bu
vo rašyta Druskiaus „Drau
gijos” No. 83. Jo diegai iš 
kitur želia. Ig. Jur.

*) Druskius šaknis futurizmo bei 
chamizmo mato panaikinime princi
po socialės nelygybės, panaikinime 
cenzūros ir kitų senovės ramybės 
slenksčių. (Žiur. "Draugijos” No 83 
minėtąjį straipsnį). Ig. Jur.

balsu prieš savo auditoriją: 
„...Čiurlioniui dailininkui — 
pagarba, Čiurlioniui pamišė
liui — pasigailėjimas... lenk
ti galvą prieš pamišėlio kre- 
vezojimus 
klaupties

— butų gėda... 
prieš pamišėlio 

braižalus męs visai nepriva
lom.” (Visur mano pabrauk
ta. Ig. Jur.).

Vadinti žmogų pamišėliu, 
tai pikčiausias keiksmo žo
dis — sumasšedšij I Ir pa-

Kažin kodėl žmogus, kad 
ir visuomeniniam gyvenime, 
kuomet ginčijas su savo 
priešininku ir neranda jokio 
pamato saviems tvirtini
mams, tuoj ima karščiuoties 
ir žodis po žodžio net įsiko- prastų-paprasčiausias sodie 
lioja. Rodos, įmanytų, kalną tis nėkuomet nepavadins iš- 
užverstų ant galvos neken- tikro tokios nelaimės žmo- 

: čiamam priešininkui. Ka
dangi kalno užversti negali, 
tai mano sunaikinsiąs nors 
žodžiais. Ir, žinoma, paren- 

; ka tokius, kurie svilinte svi- 
I liną.

Taip daro rusų reakciji- 
ninkai, kuomet jiems reikia 
dėl ko nors tarti žodis, ap
ginti save; taip daro ir musi- 

s škiai. Kada jiems reikia sa
ve ginti, — jie lyg po liūną 
vaikščiotų: svyruoja, stvar- 

■ stos į visas puses ir, žinoma, 
keikia, kam tas liūnas link
sta. kam juda po kojų. Pa
imk „Ruskoje Znamia,” 
„Zemščina,” arba kauniškę 
„Litovskaja Rus,” arba pa
galbaus įsiklausyk Puriške- 
vičiaus ir Markovo antrojo 
kalbu, — paimk „Draugiją” | 
su „Garniu,” „Viltį,” „šalti-' 
nį” — tai pamatysi, kaip tie 
reakcijininkai moka išreikš
ti, kokiais perlais padabina 
savo mintį. Iš kiekvieno 
„gėliuoto” pasakymo jauti, 
kokia turi būti dvasia tų i 
žmonių, ko jų vidus privisęs. ■

Kas nežino kun. J. Tumo į 
mėgamojo žodžio ”snarg-| 
lys,” ”606;” kas nežino A. i 
Jakšto „druskos?” plikalu-; 
pis, stačiausis chamas?

„Zemščina” kiekvienam 
žingsnij į visas puses išsiko- 
lioja „žydo-masonais,” „Šal
tinis” gi, sekdamas „Zemšči-: 
na” — „žydberniais.” „Vii-' 
tis,” aprašinėdama šieme-; 
čius pažangiosios moksleivi
jos naudai rengiamus vaka
rus Kaune ir Vilniuj, iš vie
nos kokios paklaidos tuoj j 
daro apibendrinimų ir grie
bias progos iškoneveikti vi
są pažangiąją moksleiviją; 
"Draugija" No. 83 rašo apie 
chamizmą ir futurizmą, o 
No. 85 pati atstoja tą cha-: 
mizma šlvkščiausioj formo- 
je- ‘ !

— Jie jau nemato, ką da
ro.

A. Jakštas ir Druskius, — 
viens asmuo dviejuose žmo
nėse, senai pagarsėjęs Lie
tuvoje ta garbe, kuria Rusi
joj taip žinomas ir tiek po- 
puliaris Puriškevičius su sė
brais. A. Jakštas retai pa
rašys straipsnį, recenziją, 
kad kur tinkamai, sulyg jo, 
nepabėrus savo perlais.

Štai jisai rašo apie „Vai
rą” No. 85 savo organo ir čia 
gauna atrišti savo gausybės 
tarbą dėl kun. Steponavi
čiaus straipsnio apie Čiur
lionį. Pradeda nuo insinua
cijos apie tat, kad kun. St. 
rašęs ne nuo savęs, bet nuo 
„kaž-kokios Čiurlionies gar
bintojų kuopelės” ir tai mato 
tame, kad autorius visur 
straipsnije vartoja daugs- 
kaitlį „męs.” Perskaičiau 
net keliatą kartų tą straips
nį ir nieko panašaus nera
dau. Ten autoriaus turėta 
omenije apskritai žmonės, 
kuriems teko matyti čiurlio
nies paveikslai. Čia Jakšto 
naudojamasi provokacija, 
daroma nešvarus spėlioji
mai. aiškiai taikoma į „Čiur
lionies Kuopą” ir norima ją 
diskredituoti.

A. Jakštas turi būtinai iš- nais. 
kišti, ko tarytum dar niekas

i

gaus pamišėliu, jis didžiai jo 
pasigailės (žinoma, ne taip, 
kaip čia gailisi Jakštas), pa
sakys: „taip Dievas leido.” 
Jei ir vartoja tą žodį, tai tik, 
kaip Jakštas, norint išbarti 
sveiką žmogų, pasielgusį ka
me nors baisiai negražiai.

Pats sodietis, perskaitęs 
tokį straipsnį apie žmogų, 
mirusį iš tokios nelaimingos 
ligos ir dar žmogų gerbiamą 
ne tik bent pusės Lietuvos, 
bet ir daugelio kitataučių, 
kažin ką pamanytų apie Ja
kštą ir, turbut, sukeiktų ne 
blogiau, kaip pats Jakštas 
keikties moka.

Jakštas negalėtų taip pa
sakyti ne tik apie Čiurlionį, 
bet ir apskritai apie žmogų, 

(sutiktą tokios nelaimės, jei
gu jis žinotų iš ko daugiau
sia paeina ta liga, pažintų 
psicho-neurologiją ir jei a- 
tydžiau pavartytų istorijos 
kultūros lapus. Kvailam 
nėra ko eiti iš proto.

Galop Jakšto nuomonė ga
li būti teisinga dėl čiurlio
nies, bet tai dar neturi jis 

| teisės dergti tą vardą aky- 
vaizdoj plačiosios visuome
nės. Jei Čiurlionis — pro
blema, kaip jis patsai sako, 
tai problemos moksliškai ri
šamos, o ne gatve valkioja- 

i mos.
Vadint taip žmogų Jakštas 

neturi teisės ir kaipo katali
kas. O aš norėčiau tikėti, 
kad jis katalikas. „Draugi
jos” No. 83 Druskius-Jakš- 
tas, rašydamas apie chamiz
mą ir futurizmą, sako, kad 
pas mus chamizmas negalė
jęs išsiplėtoti. Tarp kitų, 
užkertančių jam kelią, prie
žasčių, jis pamini, kaipo, 
svarbiausiąją: „Mat, už be
dievišką burnojimą prieš 
Dievą ir Kristų yra atsako
mybė prieš teismą.” Taigi... 
Bet kadangi Jakštas, dėl 
burnojimo mirusiųjų ir pali
kusių garbingą atmintį vi
suomenėj, nemato sau jokio 

[teismo, todėl gali su jais el- 
gties, kaip tinkama.

O gal gi tokiuos žmones, 
kurie šiaip ar taip yra pasi
tarnavę, ir galima keikt? j 
Tam pačiam straipsnij apie 
chamizmą kiek augščiau jis 
baisiai skundžias, kad Ame
rikos lietuvių laikraščiai iš
vadinę kun. Olšauską rusų 
šnipu, d-rą Basanavičių ir 
Yčą *._*"*. ’
džios bernais, Pranaitį — ži
nomu judofobu. Tokį apsi
reiškimą Amerikos lietuvių 
laikraščiuos Druskius ir va
dina chamizmu bei futuriz
mu.

Man gi rodos, kad tas cha
mizmas bei futurizmas iš 
niekur kitur ir negalėjęs 
pareiti Amerikos laikraš- 
čiuosna, kaip tik iš „Drau
gijos.” Ji vyriausiai plati
na Lietuvoje chamizmą. Jo 

! balsan atsiliepia „Viltis,” 
„Šaltinis,” „Garnys.” Jie, 

•rodos, pas mus pirmais fu- 
i turistais-chamistais, kaip 
Rusijoj „Zemščina” ir „Rus- 
koje Znamia” su Puriškevi- 

į čiais, Markovais ir Dubrovi- 

į Paimk kad ir redakcijos 
ligšiolei nežinojęs ir kas, pa- prierašus tam pačiam 85

»

žmonių priešais, vai

Į

A. ANTONOVO ŽODIS.
„Keleivije” ir kituose laik

raščiuose tilpo žinia iš E. St. 
Louis Ilk, buk ten kalbėjęs 
„daktaras” Antonov-Mont- 
vidas. Tūli, man ypatiškai 
priešingi, laikraščiai pasi
naudojo tuomi ir bandė pub
likai įkalbėt, buk ten tikrai 
aš buvau. Aš visai neįsižei- 
sčiau, nes prakalbas sakyt 
laiks nuo laiko išvažiuoju, 
bet jau bus 3 metai, kaip aš 
įvedžiau madon niekur ne
važiuot be $10.00 į tolimus 
miestelius ir be $5.00 į arti
mus — nevažiuoju. Dėl ši
tos priežasties ir laiko sto
kos iš mano pusės organiza
cijoms yra sunku gaut mane 
kalbėt. Taip turėjau pa
kvietimą iš Rockford, III., iš 
Milwaukee, Wis., iš Racine, 
Wis., pereitą vasarą ir kelių 
kitų miestelių, į kur atsisa
kiau važiuot, nors atlygini
mas buvo siūlomas. Aš per
daug užimtas darbu prie 
vienos artistiškos kompani
jos pragyvenimui ir mokslui 
užsidirbant ir studijavimu 
medicinos, todėl šiuo tarpu 
be svarbaus pakvietimo ir 
atsakančio atlyginimo nie
kur nevažiuoju. E. St. Louis, 
III., ir Missouri valsijoj da

I

i
i
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niais ir tūluose atsitikimuo
se męs galim pagelbėt. Da- 
leiskim, užsinuodinimuose 
kol daktaras liktų pašauk-1 
tas, žmogus gali numirti ar
ba gaut chronišką ligą. Me
dicinos studentas gali netoli 
visuose atvejuose atlikt čia 
užduotį, kaip ir daktaras.

Aš nesakau, kad medici
nos studentas turi prakti- 
kuot mediciną. Aš jos ir ne
praktikuoju. Aš niekur ne- 
sigarsinu daktaru, o studen
tu. Bet jei kada man prisi
eitų matyt ligonį, kuriam aš 
galiu pagelbėt, aš nelauk
čiau, kol gausiu nuo valdžios 
diplomą ir nepaisyčiau, ką 
"Laisvė” sakys apie mane, 
nes kada klausimas eina a- 
pie sveikatą ar gyvastį, tuo
met reikia gelbėt, jei moki. 
Medicina yra ne todėl, kad 
tik pinigus uždirbt.

Aš mylėčiau, kad mano 
laiką, mokslui reikalingą, 
laikraščiai negaišintų ^užsi
puldinėjimais. Yra žmonių 
ir E. St. Louis’e ir visur, ku
rie mane pažįsta, todėl lai 
jie praneša, jog ne aš, o kas 
kitas pas juos atsilankė. 
Manau, iš kitų miestų yra 
atvavažiavusių į St. Louis’ą 
žmonių, kurie tik juokiasi, 
kada mato pranešimą apie 
mane, kuomet aš ten nebu
vau. Velyk liuosame laike 
aš ką pamokinančio į "Ke
leivi” parašysiu.

A. Antonov (Montvidas), 
Loyolos Universiteto medi
cinos studentas.

Worcesterio socijalistų kuo- mai parodys, kas bus sekan 
pa išviso užrašė 186 darbi
ninkiškus laikraščius.

Darbininkų Šventės išva- 
kariuose, t. y. 30 balandžio 
kuopa rengia vakarą ir sta
tys "Musų Gerasis” ir 'Mau
na vedžių Naktis.” Ant ry
tojaus bus apvaikščiojama 
Pirmoji Gegužės. Tam tik
slui yra rengiamos prakal
bos, kalbės drg. Perkūnas.

Birželio 2 ir 3 d. kuopa 
statys scenoj "Mindaugį.”

Taigi Worcesterio socija- 
listai veikia daug, tik laik
raščiuose apie tai nesigiria. 
Štai dabar pas L. S. S. 40 kp. 
narius gimė sumanymas 
parsitraukti iš Baltimorės 
"Pirmyn" ir tą sumanymą 
žada trumpu laiku įvykdin- 
ti. Kada turėsime laikraštį, 
tai dar smarkesnę agitaciją 
Worcesterije varysim. Su 
laiku gal pasivysim ir Bos- 
toniškius!

čiu miestelio gaspadorium.
J. A. šunskis.

I

J. K. Karazija

KORESPONDENCIJOS
VVORCESTER, MASS.

Socijalistų istorija ir darbai.
Aš čia noriu šiek-tiek pa- 

briežti iš Worcesterio lietu
vių socijalistų gyvenimo, au
gimo ir jų darbų. O tai pa
daryti esu veik priverstas, 
nes vienas "Keleivio" skaity
tojas užklausė manęs, kodėl 
Worcesterio lietuviai socija- 
listai nieko neveikia, nes ne
sąs matęs apie jų veikimą 
jokių žinių.

Worcesterio L. S. S. 40 
kuopa susitvėrė 18 vasario, 
1906 metuos, ir gyvavo tris 
metus. Daugiausia per tuos 
metus turėjo 40 narių. Bet 
užtikus bedarbei 1909 me
tais buvo užmigus ir miego
jo iki 1911 m. Bet 1911 me
tuose, rugsėjo mėnesi j, S. V. 
Bakausko ir L. Grikšto rū
pesčiu likos atgaivinta ir iš
syk prisirašė 19 narių. 1912 
metuose kuopa turėjo jau 27 
narius ir apie kelioliką dole
rių ižde. 1913 metuose kuo
pa turėjo narių 57 ir apie 30 
dol. skolos (mat mirė vie
nas kuopos narys, kurį kuo
pa palaidojo, nes jis pinigų 

- neturėjo). Bet 1914 metų 
pradžioj kuopa turėjo jau 
113 narių ir daugiau kaip 
šimtą dolerių ižde.

Tai tokia trumpa kuopos 
praeities istorija.

O štai jau šių 1914 m. jos 
veikimas. Nuo sausio iki 15 
balandžio, buvo surengta 
vienos diskusijos, 2 koncer
tai, 2 baliai, 3 prakalbos ir 
5 prelekcijos, kurias skaitė 
žymesni Amerikos lietuvių' 
veikėjai. Įžangai buvo pa
daryti tam tikri tikėtai, už j 
kuriuos žmogus paskui gau
davo da ir literatūros. Taigi 
tokiuo budu išplatinta už ke
liatą desėtkų dolerių knygų 
ir užrašyta 129 darbininkiš
ki laikraščiai.
"Keleivio” užrašyta 
"lietuviu Žurnalo” 
”Laisvės"..................
"P’rmvn” ................
"Naujienų”..............
"Kovos"..................

NAUGATUCK, CONN.
Biznierius—neištikimas so

cijalistas.
Jau artinasi miesto virši

ninkų rinkimai, atsibus 4 d. 
gegužės. Kaip jau žinoma, 
ši miesteli valdo socijalistų 
administracija jau antri me
tai. Šįmet į majorus net 
tris partijos stato savo kan
didatus: Hovvard Tuttle re- 
publikonų partijos, yra dide
lis turčius; Juozas Rey- 
nolds demokratų partijos, 
kontraktorius ir namų sta
tytojas; ir socijalistų parti- 

Į jos eina at trečios tarnystės 
A. Barton Cross, aptieko- 

i rius.
Darbininkai yra eužganė- 

dinti socijalistų kandidatu 
Cross’u, nes pastaruoju lai
ku jis susibičiuliavo su ka
pitalistais ir smulkiųjų ver
telgų sąjunga, pradėjo pa
taikauti jųjų reikalams. Ji
sai ignoravo visus Socijalis
tų Partijos 10-to skyriaus 
nutarimus. Nutarimai bu
vo šitokie: 1)pagerinti ug- 
nagesių reikalus. Jisai vi
siškai pasidavė ugnagesiam, 
palikdadamas juos valdvties 
po senovei. 2) pagerinti ir 
įtaisyti lovas benamių mies
to bute. Šiandien tiejie bena
miai turi gulėti ant grynų 
akmenų. 3) pagerinti kalė
jimas miesto bute. Jis vėla 
pasipriešino. 4) įsteigti ko- 
operativišką valgomų daik
tų krautuvę po biednųjų ko
misijos priežiūra, kad darbi
ninkai galėtų pigiau nusi-I 
pirkti maisto savo šeimy-j 
noms Cross ir tą atmetė 

i sakydamas, kad dabar nega- 
ilima. O čia aiškiai matyti, 
kad būdamas vertelgų są
jungos nariu nenorėjo kenk
ti jų bizniui.

Da vienas svarbus daly
kas socijalistų platformoje 
miesto reikaluose buvo nu
rodoma: kad męs įsteigsim 
elektros skyrių, gazo, ang
lių ir ledo kiemą. Šie suma
nymai buvo diskusuojami ir 
remiami socijalistų kuopos 
nariais, bet Cross kliudė jų 
įvvkinimui.

Socijalistų kuopos nariai 
matydami, kad Cross prade
da sauvališkai elgties ir ig
noruoti kuopą, įnešė rezo
liuciją, kad kuoveikiausia jį 
atšaukti nuo urėdo. Kilo 
didelis ginčas tarpe narių. 
Cross nujausdamas, kad jau 
jam bus riestai, susiagitavo 
savo šalininkus, kurių tūli 
buvo nesilankę šešis mėne-

I

, MELROSE PARK, ILL. 
Katalikai bijosi laikraščio.

"Keleivio” No. 14 buvo jau 
rašyta, kad D. L. K. Algir
do draugijos susirinkime ka
talikai pakėlė didelį triukš
mą, kad norėta paimti "Ke
leivį” už organą. Galų ga
le buvo nutarta, kad sekre
torius sušauktų tam tikslui 
ekstrą susirinkimą ir slap
tu balsavimu nubalsuot, kas 
kokio laikraščio nori. Visi 
ant to sutiko. Bet išėję iš 
susirinkimo katalikai pradė
jo kalbėti, kad jiems vistiek 
bus blogai; socijalistai, gir
di, mus sumuš ir paims "Ke
leivį” už organą. Taigi jie 

; pradėjo vaikščiot po namus 
ir dirbtuves prikalbinėdami 
narius, kad balsuotų už ”Ka- 

j taliką.”
Atėjus susirinkimui, špi- 

tolninkai susinešė glėbius 
parašų, kurie turėjo būti 

j balsais už "Kataliką.” Bet 
susipratę nariai pasakė, kad 

i kurie nori balsuot, tie turi 
ateit susirinkiman, o ne kar
čemoj balsuoti. Katalikai 
vėl pradėjo rėkti. Pasidarė 
triukšmas. Pirmininkas 
stabdo, o katalikai šaukia, 
kaukia, kaip laukiniai. Pri
siėjo susirinkimas uždaryti, 
o organo klausimą palikti 
ant kitų metų. Katalikams 
džiaugsmas, laikraščio skai
tyt nereikės. Galės vyrai 
gert, o paskui sau nosis dau
žyt. Laisvas Vaikas

DETROIT, MICH.
Nutarė prie Socialis Party 

nesidėt.
Balandžio 12 d. tautiški 

sicijalistai laikė savo mėne
sini susirinkimą. Buvo svar
stoma prsidėjimas prie So- 
cialist Party. D. Kasparka, 
tos kuopos tvėrėjas ir XI ra
jono organizatorius, trum
poj savo prakalboj paaiški
no prisidėjimo reikalingu
mą. Štai jo žodžiai: prisi- 

! dėt prie Socialist Partijos y- 
| ra geras ir reikalingas da
lykas, dėlto, kad musų ko- 

i respondentams: J. Mažiu- 
i kui, F. Mažamoksliui, F. Be
dieviui ir kitiems butų bur- 

Į nos uždarytos. Socialist 
Partija ištirtų jų rašomas 

i korespondencijas ir tuojaus 
išmestų iš partijos.

Tai tik dėlto reikalinga 
prisidėt. O šiaip tai never
ta. Po tam buvo balsavimas 

I ir didžiuma balsu nubalsavo, 
i kad neprisidėt.

Buvo atsiųsti 2 delegatai 
iš 116 kuopos su reikalavi
mu susitaikvt abiem I

Nekritikuosiu p. klieriko 
per laikraštį, nes tik berei
kalingai vietą užimtų. To
liaus raginta prie vienybės 
ir reikalaut geresnio užmo
kesčio nuo darbdavių. Ant 
šių žodžių taipgi norėta at
sakyt iš publikos teisingai, 
pri rodyt, kaip kunigija re
mia streikus. Tuo tarpu 
baltramiejiečiai pradėjo 
šaukti, kad jie neduos Čia 
prakalbų visiems laikyti. 
Publika išsiskirstė nerami ir 
labai neužganėdinta.

Sigel-Tsudi.

kurios užsibaigė 10 vai. va
kare. Nieko jose ypatingo. 
Kad ir buvo keliatas užmeti
mų socijalistams, bet tokie 
silpni, kad nebuvo i ką įsi- 
tėmyti. Korespondentas.

MONTELLO, MASS. 
Kunigų prakalbos.

Balandžio 20 d. taip vadi
namoj Patriotų dienoj ir 
musų tautiečiai surengė iš- 
iklmingą savo tautos "pa
gerbimą.”

Kalbėtojai buvo pakviesti 
nenki: vietinis kun. Urbana- 
vičia, F, Juškaitis, tėvas Ta
mošius iš So. Bostono, S. 
Bugnavičius ir kun. J. J. Ja
kaitis.

Visi kalbėtojai, išskiriant 
kun. Urbonavičių, kuriam 
aiškinant Lietuvos istoriją 
nebuvo progos Įmaišyt soci
jalistus, nemažai uždrėbė 
purvų ant socijalistų. F. Ju
škaitis kalbėjo apie šv. Ka
zimiero gyvenimą ir pridū
rė, kad socijalistai neseka 
šv. Kaz. gyvenimo, nes jie y- 
ra "nedorėliai ir doros grio
vėjai.”

Čia kalbėtojas padarė di
delę klaidą. Vietoj socija
listai, turėjo pasakyti kuni
gai, nes jie tankiausia "su
klysta” klebonijose.

Toliaus kalbėjo tėvas Ta
mošius apie Lietuvos atgi
mimą. Jis taipgi iš savo 
šventos burnelės nepasisgai- 
lėjo purvų socijalistams.

Pasakė, kad po spaudos 
atgavimo Rusijos mokyklo
se mokina prieš katalikų ti
kėjimą ir iš ten daugiausiai i 
priviso musų negeistinų in
teligentų, neišmanėlių, soči- i 
jalistų ir t.t. Toliaus kalbė- j 
jo S. Bugnavičius temoj:■ 
"Musų Jaunimas.” Iš pra- i 
džių laikėsi temos,, bet ant į 
pabaigos nukrypo ant soci
jalistų, išvadindamas juos 
"tautos griovėjais," "skys
tapročiais" ir "protiškais u- 
bagėliais.”

Ant galo kalbėjo kun. J. 
J. Jakaitis temoj: "Blaivy
bės Nauda.” Šis maž-daug 

I pasakė teisybę apie blėdin- 
gumą svaiginančių gėrimų, 
bet labai klydo sakydamas, 
kad socijalistai platina gir
tuokliavimą. Turbut kun. 
Jakaitis socijalistų visai ne- 
pažįsta, nes nėra girdėjęs

DETROIT, MICH. 
Kruvina tragedija tarp ka

talikų.
Balandžio 13 d. pas lietu

vį J. K. čia atsitiko baisi tra
gedija. Mat velykas bešven- 
čiant susirinko čia keliatas 
girtuoklių ir ėmė gerti. Ka
da visi jau gerokai prisilesė, 
tada pradėjo mėginti keno 
pakaušis bus tvirtesnis. Iš
syk susivaidijo tarp savęs 
trįs broliai: K. K., Kl. K. ir 
J. K. (vienas jų buvo tos stu- 
bos gaspadorius). Pradėjo 
muštis peiliais ir kitokiais į- 
rankiais. Tada vienas vai
kinas ir tos stubos šeiminin
kė, gelbėdama savo vyrą, 
pradėjo skirti ir prašyti, kad 
liautųsi. Bet įsiutęs vienas 
mušeika, K. Ka—nas, drožė 
peiliu šeimininkei, sužeidė 
galvą ir vieną šoną, o savo 
broliui J. K. perpiovė peiliu 
koją. Paskui puolė prie sa
vo burdingieriaus, kuris 
prašė, kad nustotų muštis, ir 
drožė peiliu tam vaikinui 
Mykolui Neniškiui, baisiai 
sužeizdamas iam ranką; an
tru svk paleido peilį į pašo
nę, tik laimė, kitas dar spė
jo sulaikyti ranką, tai per- 
j piovė tik drabužius ir sužei- 
■ dė šoną.

Stuboj viskas aptaškyta 
' kraujais, viskas išdaužyta, 
apversta augštyn kojomis ir 
visi susidraskė sau drabu- 

į žius. Pasidarė didžiausias 
triukšmas. Ant galo pribuvo 
policistai ir viską apmalšino. 
Dabar laukiama teismo.

Reikh žinoti, jog vis tai 
musų šventų katalikėlių dar
bas.

Balandžio 19 d. L. S. S. 
116 kp. turėjo savo susirin
kimą; buvo balsavimas kas

mintingas žmogus. Jis pa
sakė, kad šalies konstituci
ja visai nepriešinga raudo
nai vėliavai ir ant pirmos' 
gegužės jis prižadėjo duot 
leidimą tą vėliavą nešti vie-! 
šoj demonstracijoj.

Taigi Brocktono socijalis
tai, kaip anglai taip ir lietu
viai, rengiasi eiti su raudo
nomis vėlavomis, nežiūrint,! 
kad keli kvaili politikieriai 
yra padarę įstatymą, kuris 
tai draudžia. J. A. Turan.

NORWOOD, MASS.
Labdarystės Draugija, ku

ri rūpinas pastatymu čia 
liaudies namo, buvo paren
gus tam tikslui fėrus. Fė- 
rai nusisekė puikiai ir pelno 
bus apie $200.

Taip vadinamų "Vyčių" 
ratelis 19 balandžio buvo pa
rengęs prakalbas. Česnule
vičius turėjo paskaitą apie 
chemiją ir, reikia pripažinti, 
savo užduotį atliko visai ge
rai. Jis tarp kitko pasakė: 
"Kas ant žemės yra, tas prie 
žemės turi ir pasilikti.” Va
dinas, žmogus į dangų ne-| 
gali nuskristi, kaip musų ka- į 
talikai tiki. Tečiaus jie 

klausėsi ir išėję sakė, kad vi
skas buvo gerai. Jei taip > 
butų pasakęs socijalistas, tai 
jie rėktų, kad bedievis. Pas- i 
kui ižsilipo kitas kalbėti, bet I 
apie jo pliauškalus neverta 
kalbėti. Ožys iš karklyno.

EASTON, PA. 
Socijalistų vakarėlis.

Balandžio 18 d. buvo 
atrališkos kuopos pareng

tas vakarėlis, vaidinta "Tar
nas įpainiojo," o paskui se
kė monologai ir deklamaci
jos. Žmonių priėjo taip 
daug, kad salėj pritruko vie
tos ir daugelis turėjo grįžti 
atgal.

Teatrališka kuopa labai 
atsiprašo tų, kurie negalėjo 
gauti vietos, nes nesitikėta 
tiek daug publikos, kadan-

te-

Susirinkom ant rytojaus. 
Ant scenos už uždangos gir
dėt skamba stiklai. Pasike
lia uždanga, ogi pilna alaus, 
o ant stalo ir baltakės pas
tatyta. Pirmininkas pašau
kė kelis vyrus, kad išnešiotų 
gėrimus (visi prieiti nega
lėjo). Tie nešiojo ir dalijo 
kaip vyrams, taip ir mote
rims, o jei kuris neėmė, tai 
klausė, "gal bedievis esi?”

Atsirado tokių, kurie pra
dėjo protestuot prieš girtuo
klystės platinimą. Tuomet 
pirmininkas atsistojęs ant 
pagrindų pranešė: "Kurie 
negeriat, tai išeikit laukan.” 
Vienas vaikinas atsistojęs ir 

I išėjo. Katalikai pradėjo 
rėkt, kad tas šiandien tur 

i būt nevalgęs, jei negali gert.
Paskui išlindo iš už scenos 

ir kunigas. Išnešiotojas ap
nešė visiems degtinės. Ku
nigas atsistojęs pasveikino 
visus su stikliuku rankoje, 
sakydamas: "Sveikinu su 
pirmu rinkimu.” Išgėręs pa
sakė, kad neskaitytų bedie
viškų laikraščių. Liepė skai
tyt "Draugą.”

Tai tau ir "vyčiai”, tai tau 
ir "blaivininkai.”

Ten buvęs.

II

link_prisidėjimo prie Sočia- ^sokit geradėjai ““red«l 
piriPartj; 10 balsavo uzpn- ųarį[a agitaciją prieš šį va- 
I sidejimą, 9 — prieš. Tokiuo karelįT
! budu nubalsuota, kad prisi- Tpatrai;xka kuona 
įdėt prie Socialist Party. Bu- 4. « i

BALTIMORE, MD.
Balandžio 3 L. S. S. 14 

kuopa savo susirinkime pri
ėmė protesto rezoliuciją 
priešais Burnett’o bilių.

Baltimorės industrialistai 
darbuojasi, kad išleidus sa- 
savo organą ” Darbininkų 
Balsas.” Redaktorium bu
siąs p. J. Laukys. 1-mas nu
meris pasirodysiąs su pirma 
gegužės.

Darbai Baltimorėj eina la
bai silpnai kaip kriaučių, 
taip ir kiti, daug žmonių vai
kštinėja be darbo, o kiti dir
ba tik pusę laiko.

' Reporteris.

"NIHILISTAI” — "LIUD
MILA.” 

Paaiškinimas.
Nesenai lietuvių literatū

roj ir ant scenos pasirodė 
veikalas vardu "Nihilistai.” 
Visur buvo sakoma, jog vei
kalo autoriaus vardas yra 
nežinomas. Vienok pasku
tiniuoju laiku paaiškėjo, jog; 
tas veikalas pirmiausia buvo 
parašytas anglų kalboj, o jo 
autorium yra p. Alfonsas 
Chrostovvskis, dabartinis re
daktorius lenkų laikraščio 
"Jutrzenka," kurį leidžiama 
po No. 216 W. 104 St., New 
York, N. Y.

Keliolika metų tam atgal 
pats autorius išvertė šį vei
kalą į lenkų kalbą ir keliatą 
kartų statė jį scenoje. Tuo
mi pasinaudojo tūlas J. Gri
nius (pagarsėjęs "Genovai
tės” perstatymais) ir nie
kam nieko nesakydamas, iš
vertė jį ir atspausdino 
"Vienybėj Lietuvninkų.” 
Chrostovvskis tai patėmijo ir 
gana skaudžiai Grinių išba
rė už tokį darbą.

Ir taip "Nihilistai” išver
sti lietuvių kalbon pasiliko 
maždaug toje pat formoje, 
kaip p. Chrostovvskis iš kar- 

i to buvo juos parašęs, vienok 
pats reikalas progresavo. 
Chrostovvskis pasimokinęs 
Nevv Yorke dramų mokyklo
je sceniškos technikos per
dirbo visą veikalą sulyg sce
niškos technikos reikalavi
mų ir pavadino ji "Liudmi
la.”

Dabar galutinai apdirbtas 
veikalas bus statomas 9 d. 
gegužės, š. m., Nevv Yorke 
lenkų scenoj. Lietuviai, už- 
interesuoti "Nihilistų pers
tatymu. padarytų gerai. kad 
nueitu lenkų perstatymo pa
žiūrėti.

da iš socijalistų ir šiaip pir
meiviško jaunimo. L. P.vo svarstyta apie vaidus tar

pe dviejų L. S. S. vietinių 
kuopų. Naujosios 157-tos 
kuopos nariams, norintiems 
ką nors paaiškinti, balso ne
duota.

Gegužės 2 d. vakare L. S. 
S. 157-tos kuopos bus teat
ras ir balius Kari Horvath 
svetainėje, 2150 West Jef- 
ferson avė., kertėj Anderson 
st. Duris bus atdaros nuo 
6 vai. Teatras prasidės 7:30, 
pagal Standard laiką. Bus 
vaidinama "Paskutinė Ban
ga." be to da bus monologų, 
deklamacijų, dainų ir t.t.

Todėl !vra kviečiami visi 
"Keleivio” skaitytojai atsi
lankyti į pasilinksminimą.

Genių Dėdė.
ABERDEEN, WASH. 

Nelaimė.
Patiko baisi nelaimė Fra- 

ną Rinkevičių, 22 metų vai
kiną, kuris nesenai čionai at
važiavo iš Gardner, Mass. 13 

j d. balandžio jis išėjo

B.

CHICAGO, ILL. 
Organizuoja "vyčius.” 

Apveizdos Dievo parapi
jos svetainėj po bažnyčia 16 
balandžio susitvėrė lietuviš
kų "vyčių,” teisingiau pasa
kius /'kryžiokų” kuopelė. 
Prieš ką tie "ricieriai” ko
vos, tai tur būt ir jie patįs 
nežino. Kunigas Kemėšis, 
kuris buvo tos k-pos organi
zatorium, skaitė konstituci
ją. Girdėjosi nuolat žodžiai: 
"Rymo katalikas” ir "patri
otas.” Paskui kalbėdamas 
tarp kitko pasakė: "Jūsų čia 
daug vyrukų yra išbėgusių 
iš Lietuvos neatlikusių ka
reivi jos, taigi čia turėsite 
pasimokinti, kaip kariauti.’ 

Štai tau ir krikščionybė! 
Ant socijalistų musų "tė
veliai” šaukia, kad jie negali 
būt katalikais, nes agituoja 
už revoliuciją, o Kristaus 
mokslas kraujo praliejimui 
yra priešingas. Tuo tarpu 
męs matom, kad socijalistai 
visuomet prieš kares kelia 
protestus, o musų kunigė
liai organizuoja kareiviškas 
draugijas ir liepia savo pa- 
rapijonams mokintis ka
riauti.

Vienas iš publikos atsikė
lęs užklausė kunigo: "Kam 
mums toji kariumenė reika
linga? Ką męs darysime iš
mokę šaudyt? Vilkų čia nė- | 

majoras. ra, tai ką męs šaudvsim?”
Visiems jau žinoma, kad Bet^kunigas pašoko ir užrė- 

Massachusetts T 
susidedanti iš 
partiiu. išleido 
draudžiantį nešti 
raudoną vėliava.
Rrocktono socijalistai išrin- torius klausia, kodėl niekas 
ko komitetą ir nasiuntė pas 
miesto maiorą H. C. Howar- 
da su nrašvmu, kad tas lei
stu 1 gegužės parodoi nešti 
raudona vėliavą. Maiora 
nors republikonas, bet is

ipom, kad viena kitai neken- ^ar..nf. vienas, kad pas mus 
iktų. Mat pastaruoju laiku 
I du kartu abiejų kuopų buvo 
surengtos prakalbos tą pa
čią dieną. Bet tautiški soci- 

įjalistai atmetė 116 kuopos 
delegatų Įnešimus. Girdi, 
męs susitvėrėm naują kuopą 
neklausę 116 kuopos, lig šiol 
veikėm ir toliau veiksim sau 

! vieni, be jokių taikinimųsi 
įsu 116 kuopa. Didžianosis.

LEWISTON, ME.
19 d. Balandžio šv. Balt- 

; ramiejaus dr-tės svetainėj 
i buvo prakalbos, kalbėjo klie
rikas iš Montello, Mass., ant 
temos "Košeliena.” Ką kal
bėtojas norėjo pasakyt, ab
soliutiškai nieko negalima 
buvo suprast. Po prakalbų 
užduota tautiški ir ekonomi
ški klausimai, Į kuriuos juo
dais atsakyta, ypač opiau
sius gyvenimo klausimus: 
Darbininkų šeimynose esąs 
skurdas ir nedatekHus, todėl 

j kad darbininkai nemoka e- 
Paskui Cross. su konomiškai gyvent. Nemo-

i

socijalistas butų suareštuo
tas už girtuoklystę, o katali
kų. tai net braška vežimai 
subatvakariais ir šventadie
niais, kaip veža juos girtus. 
Taigi iš tokių prakalbų nie
ko negalima pasimokinti, 
vien tik burnojimai ant so
cijalistų, ir tai be jokių fak
tų. J. J. Webber.

i
GARDNER, MASS. . balandžio jis išėjo su 

Socijalistų prakalbos ir dis- draugu dirbti į girias, 15 ba- 
kusijos; kunigaii bijosi stoti Jandžio, 10 vai. išryto neži- 

į diskusijas. i nja kokiuo budu papuolė po
Balandžio 19 d. š. m. įvy- rąstų, kurie lėkė su baisiu 

ko diskusijos, kurias suren- smarkumu nuo augšto kal- 
gė L. S. S. 89 kp. doros ir 
taktikos klausimui išrišti ir

51
27 sius ir daugiau susirinkime 

ir nežinoio kame dalvkas, 
kad jie balsuotų prieš atšau
kimo rezoliuciją. Ir 26 bal- 

6 sais nrieš 18 rezoliucija tapo
— atmesta. ’ ' ‘ __________ ____

Svkiu 129 šalininkais išmetė 4 narius, j ka nagamint valgio, stalų
Tai tiek per minėtas pas- kurie buvo veikliausi kuo- užlaikvt švariai ir t.t. Vi- 

kaitas užrašyta laikraščių uoi. Paupelis nariu pasini- sadns gali darbininkai gerai 
su nagelba minėtu įžangos ktino ,c tokio nesociiabstis- pnrvont uždirbdami 
tikėtu Reto da kuona turi ko nasieMmo ir 11 rezigna- no i savaite, 
sneeiali savo arenta laikraš
čiams užrašinėti. Tas agen
tas savo keliu užrašė 57 so- kai žiuri i n. Crossa skersai 
ciislistiškus laikraščius, ir iauč;*si labai neužganė- 
Taigi nėr tą trumpą laiką dmti. Pet 4 gegužės rinki-

20
15
10

vo ’š kuopos.
Taigi snsinrate darbinin-

i

no. Jį rado negyvą, baisiai 
_________________________  sulaužytą ir visą kruviną.

• Į kurias kvietė kunigus: Ja- Matyt, buvo apšvietą mylįs 
kaitį iš Worcesterio, o tam vaikinas. P. P. Grybas. 

; atsisakius — Maskauską iš 
Athol, Mass. Pastarasis nė

1 atsakymo nedavė. ... , _v. - _
mai kunigai bijo su socijali- stitucija to^nedraudzia, sako

■ stais diskusuoti viešai. Jie 
į tik bažnyčiose visokių ne- 
' butniekių moka ant socijali- 
i stų Dlepėt, kur niekam ne
leistina iu nesąmonės naste- 

Į beit. Kunigu kad ir nebuvo, 
diskusijos vienok atsibuvo. 
Pirmiausia buvo prakalbos. 
Kalbėio VT rai. L. S. S. or
ganizatorius P. Svotelis a- 
nie kares. Atliko gerai. T5-

P. P. Grybas. 
BROCKTONJMASS.

]$į ato- Eis su raudona vėliava; kon-

$8 00,
Tik reikia

moka* valgius pagaminti, ir 
i'0 valonai nenueitu nie- i

ka’> ir tokiu budu skurdas j nešta protesto rozoliuciią 
v^sndn*? galima prašalint... Į nrieš ateiwstės bih’u. Po 
Ar n 4unk’n ras atsakymas? tam prasidėj’o diskusijos,

i

legislatura, kė žmogų.
kapitalistų Paskui pradėjo rinkti val- 

jstatvmą, dvbą. Nėra iš ko. Vienas 
gatvėse rašyt nemoka, kitas parašo 

Taigi bet neperskaito. Organiza-

nenerstato kandytu, erai 
drąsos trūksta. Vienas at- 
silienė. kad išsigert ro’’kią. 
Kunigas tam nritarė: ”bra- 
Vn’” Tr valdybos rinkimą 

’5io ant kito vakaro.

PADĖKA VONe.
Auką $10.00 nuo L. N. U. 
Rimbo ir $5 00 nuo L. S. S. 
kuonos prisiųsta mokslei
viui Janknnčipm MoHnnal 
TTnivers’i’pi’p t 
gavau. Pa<rirHnns in«u 
bas. 117 Va 
harv,in’0oHi<? ir Hr'’ ''V,, 
kavusiems.
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Kaip žydai 
“piauna” vaikus 

ant velyku.

I
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)
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Rusų dienraštis „Berdian- 
skija Novosti” aprašo Įdo
mų atsitikimą Malina mies
telije.

Paskutiniuoju laiku Į tą 
miesteli pradėjo lankyties 
kokie tai tamsus asmenis, 
paleidusieji paskalas apie 
žydų atliekamas „rituales” 
žmogžudystes, t. y. buk žy
dai pjaunasi krikščionius, 
kad gavus macams kraujo. 
Ir ta propaganda buvo veda
ma tikslingai. Savaitė at
gal Malina miestelin pribu
vo būrelis niekam nežinomų 
žmonių. Jų 
vienok nieko 
no, nes netoli 
cukraus fabri 
nomieji gali 
darbio jiešk 
rujų, dviem 
kus šitie žn 
Bet neužilgo du i 
sugrįžo. Per visą dieną 
du bastėsi po miestelį. ; 
kodam ’ pažinties 
jančiomis pas žydus krikš
čionėmis merginomis.

Daugiausia atidos jie at
kreipė į rabino tarnaitę, ku
ri buvo krikščionė. Ir susi
pažino su ja.

Kaip vėliau išsiaiškino, 
tiedu jaunikaičiu daugiausia 
jos klausinėjo apie naminį 
rabino gyvenimą. Žingeida- 
vo jie, kas pas jį lankosi, ar 
susirenka pas ji žydai ant 
kokių pasikalbėjimų, ar iš
važiuoja rabinas kur nors iš j 
miestelio ir ar ilgam laikui.

Mergina atvirai pasakojo 
viską, ką tik apie rabiną ži
nojo.

Pasimatymai su ja būda
vo beveik kas diena.

Daugiau su ja susipažinę, 
jaunikaičiai pradėjo pas ją 
prašyties ant nakvynės. Ši
ta griežtai atsisakė juos pri
imti. Tada jaunikaičiai pa
siūlė jai 25 rublius, kad ji 
tik „užmirštų” uždaryt ant 
nakties duris.

Toks nepažįstamųjų užsi
spyrimas privertė merginą 
pagalvot, kad jaunikaičiai 
mano ką nors negero. Išti
kima rabino šeimynai, ji pa
pasakojo viską rabinui. Šis 
gi pranešė apie tai vietos an- 
stoliui. Anstolis patarė už
ganėdini jaunikaičių prašy-i 
mą, kad būt galima užtaisy
ti jiems žabangas ir persitik
rinti, ar nepienuoja kokią 
piktadarystę.

Rabinas pasakė mergina’, 
kad ši prižadėtų jaunikai
čiams „užmiršti” uždaryti 
duris, jeigu jie vėl kreiptųsi 
į ją su tuo prašymu.

Ant rytojaus kaip tik ir 
vėl tie svečiai pasirodė. Mer
gina šiuo kartu, supranta
ma. pasirodė jau kur kas ■ 
„nuolankesnė” ir sutiko pa
likti duris neužrakintas. 
Jaunikaičiai nudžiugę at
kartojo savo prižadėjimą 
duot jai 25 rublius. Rabi
nas gi tuo tarpu davė žinią 
policijai.

Sutemus, jaunikaičiai sla
pta prisišliejo prie rabino 
namo ir atsargiai pradėjo 
lįsti per duris Į vidų. Ranko
se pas juos buvo gana didelis 
rišulis. Tup tarpu anstolis, 
kuris arti rabino namų buvo 
su policijantais pasislėpęs, 
apsupo juos ir suėmė. Rišu
lis pasirodė didelė pintinė 
kasė. Toj kašėj buvo neži- 
omo vaiko lavonas. Vaiko 
kakle buvo padalyta 13 žaiz
dų, kaip tai žydai darą, plau
dami krikščionius dėl krau
jo, kuris esąs reikalingas jų į 
macams. Iš vaiko buvo iš-j 
leistas visas kraujas. Už
klausti, kur gavo tą vaiko 
lavoną, „svečiai” nieko aiš
kaus nepasakė. Anstolis už- I 
darė juos belangėn ir prane
šė apie atsitikimą vyriausv- j 
bei.

pasirodymas 
a nenustebi- 
niestelio yra 
i. taigi neži- 
itvykti už- 

)dami. Ir. ištik- 
dienom praslin- 

nės ' ra] >u )lė. 
jų ir vėl 

į jie- 
jieš- 

sti tarnau- 
us krikš-

A.

Šis atsitikimas aiškiai pa
rodo, kaip daroma „rituale” 
žmogžudystė. Jei piktada
riams butų pasisekę Įnešti 
i rabino namus papiautą ir 
subadytą vaiką, aiškiausią 
butų prirodymas, kad žydai 
papiovė ji dėl kraujo. Ir ap
linkybės čia taip susideda, 
kad sunku butų tam neįtikė
ti: dabar žydų Velykos, ma
cams reikia kraujo, o pas žy
dų rabiną paplautas vaikas 
ir išleistas visas kraujas.

Airijos Darbiniu 
kų judėjimas.

Organizmų Viešpatijoj IKSAS.

Kur dirba
8 valandas?

8-nių valandų darbo die
na nėra išmisla 
vuoja

Ang 
va Au 
Naujo 
joj Ze 
lioliko

jse 
de

Ji jau gy- 
r plėtojasi.
jos kolionijose, kaip 
rali jo j — Viktorijoj, 
pietų Vali jo j ir Nau- 
tidijoj — jau nuo ke
rnotų 8-nių valandų 

diena yra užtvirtinta 
nais. Jau 1840 me- 
plieno darbininkai Še- 
(-Anglijoj) turėjo 48- 

valandų darbo savaitę, 
laiko beveik milijo-

v 
r 
y

_e. 
nių 
Nuo to 
nas Anglijos darbininkų 
iškovojo 8-nių valandų die
ną, o pusė milijono arba 500- 
000 darbininkų gavo 9 va
landų dieną. 1894 metuose 
8-nių valandų darbo dieną 
įvedė karės ministeris: 1895 
m. ji įvyko pačtos Įstaigose, 
o 1901 m. ir Anglijos parlia- 
mentas užgyrė aprubežiavi- 
mą darbo dienos astuonio
mis valandomis.

F rancuzi joj soči jalist iš
kas vaizbos ministeris Mil- 
lerand Įvedė 1901 metuose 
8-nių valandų darbo dieną Į 
pačtos telefonų ir telegrafų 
dirbtuves, nenumušdamas 

darbininkams mokesties. Ir 
pasirodė, kad darbo produk- 
tiviškumas nėkiek nesuma
žėjo. Bet męs sutinkame 8- 
nių valandų darbo dieną ne 
kaipo faktą, užtvirtintą Į- 

statymais, valdiškose istai-i 
gose, bet daugybėj Austra
lijos, Amerikos. Anglijos ir 
tūluose Holandijos, Danijos, 
Švedijos ir Šveicarijos mies
tuose, kur risi darbininkai 
dirba tik 8 vai. Į dieną. Tai 
atskiros grupos gerai orga
nizuotų darbininkų.

Net Rusijos protingesni 
fabrikantai Įvedė 8-nių va
landų darbo dieną.

Jeigu męs dabar reikalau
jame 8 valandų, tai męs is- 
tikro nereikalaujame nieko 
naujo, bet tik praplatinimo 
jau esančio. Tai mažiausis 
musų reikalavimas.

Suvienytų Valstijų valdiš
kieji darbininkai visi naudo
jasi 8-nių vai. darbo diena. 
Valdžia leidžia savo darbi
ninkams dirbti tik 8 valan
das ir nuo kitų pramoni
ninkų, kuriems ji duoda sa- 
darbus. taipgi reikalauja 8- 
nių valandų darbo dienos.

Taipgi U. M. W. of A. u- 
nija turi nekuriose vietose 
jau 8 valandas, o paskutinė 
jos konvencija, kuri atsibu
vo Indianopolije, Ind., vien- 
balsai (1636 balsais) nutarė 
reikalauti 8-nių valandų vi
sur. Aštuonių valandų rei
kalauja W. F. of L. konstitu
cija, to paties reikalauja I. 
W. W. ir kitos darbininkų 
organizacijos. Ir tas reika
lavimas apsireiškia Geguži
nėj Šventėj, kurią šiądien 
apvaikščioja ant abiejų pus- 
kamuolių susipratęs prole- 
tarijatas. J. J. Nienius.

(Tąsa nuo 17-to numerio.)
Viena celė išaugus iki pa

skirto laipsnio, plyšta pu
siau ir pasidaro dvi. Tos vėl 
atkartoja procesą ir t.t. 
Naujai užgimę vienceliai or
ganizmai tankiausiai visai 
atsiskiria nuo gimdytojo ir 
gyvena atskirai. Bet tūlos 
veislės veisias ir naujai gi
mus eilė liekas ant tūlo laiko 
arba ant visados prie gim
dytojo. Ji net neatsiskiria 
pilnai nuo jo, bet veda indi
viduali gyvenimą. Moksli
škai šitokis viencelių orga
nizmų sugyvenimas vadina
si kolionija. Tūlos iš tų celių 
lieka specijalizuotos atlikti 

pa v., ka- 
viršaus 

nuo kar- 
šalčio ar ko kito apsi-

Hipnotizmo Galybė.
I 
I i

Farsas vienam akte.
(Mintis iš judomųjų paveikslų.)

VEIKIANČIOS YPATOS.
Klynas, literatas, 
Nora, jo žmona. 
Volienė, jos motina. 
Tarnaitė.
Daktaras.

Dalykas dedasi Klyno namuose, 
kambarys, vidurij stovi stalas,

Gra- 
keliosžus

kėdės: prie sienos telefonas, toaleta (gali
ma pastatyti ir staleli su veidrodžiu). Už
dangai pasikėlus Klynas skaito prie stalo 
knygą.

i

to 
Dž
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žinomas funkcijas, 
troms prisieina iš 
būti, igija ką nors V V • ~ ~
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ginimui, į kita vietą persikė
limui ir t.t. Vidurij esančios 
igija ypatybę veistis, 
sumalt,

maistą 
perduot ji kitam ir 
šiandien, kada męs 

me i žmogų ar kitą gy-

Nora. — Toks gyvenimas, tai kalėji
mas... Bet kas čia gali mane pririšti? Pa- 
sipuošiu ir eisiu. (Prieina prie veidrodžio ir 
pudruojasi veidą.)

Klynas (pamatęs). — Na, o ką tas rei
škia? '

Nora. — Kas?
Klynas. — Kam tais miltais veidą tepi? 
Nora: — Kad gražesnis butų.
Klynas. — Nė vienas protingas žmogus 

veido miltais netepa.
Nora. — Menkas tai protas, jei žmogus 

galėdamas būti gražesniu, nenori.
Klynas. — Žmogus gražiausis yra na- 

turališkas.
Nora. — Tamsta klysti. Naturališko 

nieko nėra gražaus. Žmogus turi viską pa
taisyti, pritaikyti viską prie savo skonio.

Klynas. — Kaip sau nori širdele, bet
i tepti savo veidą baltais miltais nėra jokia 
grože. Tai darkymas gamtos darbo. (Iš
siima peiliuką ir plausto nagus.) Žmogus 
turi išrodyt taip, kaip ji gamta sutvėrė.

N orą. — 0 ką tamsta dabar darai ? 
Klynas. — Nieko; piaustau nagus. 
Nora. — 0 kam? Kam tamsta darkai 

gamtos darbą? Žmogus turi išrodyt taip, 
kaip ji gamta sutvėrė (tuotarpu suskamba 
varpelis).

Klynas (pašokęs). — Na, kas čia da
bar ?

Nora. — Gal tas jaunas inžinierius?
Klynas. — Koks inžinierius?
Nora. — Ką anąsyk mane iš teatro pa

lydėjo.
Tarnaitė (Įėjus). — Sena ponia atva

žiavo.
Nora. — Mano motina?
Tarnaitė. — Taip.
Klynas (persigandęs). — Aš pasislėp

siu!... (Tarnaitei.) Pasakyk, kad manęs nė
ra namie.

Nora. — Nepasislėpsi! Sėdėk čia, o aš 
einu motiną atsivesk (Išeina su tarnaite.)

Klynas (atsistoja). — Kažin, ar bėgt, 
ar pasislėpt?... Geriau pasislėpt. Užsidary
siu šėpoj... (Nori eit, tuo tarpu susitinka su 
uošve.)

Volienė (stora, riebi moteris, šoka su 
lietsargiu ant Klyno ir piktai šaukia). — 
Aaa, ”į šėpą užsidarysiu?” Aš tave užda
rysiu ! Aš tave pamokinsiu, kaip uošvę pa
sitikti... Aš tau akis išlupsiu, netikėli tu! 
(Nori durt lietsargiu Į veidą. Klynas trau
kiasi atbulas apie stalą, Volienė gulte ant 
jo gula.) Tu mano dukterį suėdei, kalėjime 
ją laikai, kalbėt su ja nenori — aš tau pa
rodysiu, tu šėtone! (Šoka mušt.)

Klynas (atbulas besitraukdamas už
kliūva už kėdės ir virsta augštieninkas. Vo
lienė griūva ant jo. Jit, atsistojęs pabėga 
per šonines duris).

Volienė (gulėdama rėkia). — Jėzus, 
Marija, gelbėkit! O, tu, liuciperi! (Tuo 
tarpu įeina Nora.)

Nora. — Mama! (Puola prie jos, kelia.) 
— Kaip čia mama parpuolei?

Volienė (keldamosi ir stenėdama). — 
Ogi tas šuns koja norėjo mane užmušti. Vai
Jėzau, šonkaulis lūžo. (Nusitvėrus už šo- į 
no.) Aš jam galvą nusuksiu... Kur jis pa- * 
sislėpė?

Nora. — Nejaugi jis mamą mušė?
Volienė. — O kaipgi tu mislijai? Davė 

krūtinėn, net žvaigždės akyse pasirodė.
Nora. — Negalimas daiktas!...
Volienė (skausmingai). — Oi, kaip 

skauda, o, oi !...
Nora. — Gal daktarą pašaukti?
Volienė. — Gali pašaukt.
Nora (prie telefono). — Five, seven, 

six ring nine!... Alio!... Daktaras Oželis?... i 
Čia Klynienė. Malonėkit atvažiuoti kuo- w 
greičiausia, mano vyras sumušė savo uoš- * 
vę... Tuoj pribusit! Gerai, (kabina tele- ' 
fono ragelį.) Tuojaus bus daktaras Oželis, . 
jis čia netoli gyvena.

Volienė. — Sakyk, ar jis ir su tavim * 
taip apsieina?

Nora. — Jis man nelabai blogas, tik, 
rodos, nemyli, nes kaip tik ateina, tuoj už -4 
knygos ir skaito; negali prakalbint. Ką sa
kau, neklauso.

Volienė. — Ar žinai, aš tau atvežiau 
knygą apie hipnotizmo mokslą. Tai yra 
tokia galybė, kad perskaičius gali daryt di- J 
džiausius stebuklus. Liepsi žmogui ant gal- a 
vos’vaikščiot, jis vaikščios; liepsi mylėt, jis 1 
tave mylės, kaip beprotis.

(Toliaus bus.)

— Hm... Norai... Noziurt
vuną, ____  r___________
vienoki darbą, kraujo takai 
kitokį (maisto perdavimą), 
muskulai dar kitokį, išrodo, 
kad iis yra pasekmė tos se
noviškos viencelių organiz
mų kolonijos, kurie laiksnuo 
laiko vis labiau specijaliza- 
vos prie savo darbo ir taip 
susijungė gyvent, kad iš in
dividualių celių liko vienas 
komplikuotas organizmas. į 
čia skaitytojas prieina prie> 
minties, jog augimas yra i 
dauginimąsi celių. kurios 
nesiskiria nuo savo gimdy
tojų, o pasilieka prikibu- 
siom. Vienok tūlose aplin
kybėse ir jos gali atsiskirt.
Pradžią užsimezgimo dau- • 

gelio organizmo męs mato-! 
me vorticellidae kalionijoj,' 
kur individualės celės maiti
nasi ir veisiasi kiekviena at- ; 
skirai, vienok laikosi kru-i 
voj. Jau geresni pavyzdi j 
duoda gonium veislė. Ši ko- : 
lionija susideda iš 16 celių,; 
kurios atskirai kvėpuoja, 
maitinasi ir veisiasi, bet y- 
ra sulipusios i krūvą su pa- 
gelba jų pačių klijinės mede- i 
gos. Kada veisiasi, jos atsi
skiria, o paskui vėl sulimpa. 
Volvox veislė susideda iš at
skirų celių, panašių tarp sa
vęs. sulipusių i krūvą su pa- 
gelba Į košelieną panašios 
medegos. per kurią eina siū
leliai protonlazmo nuo vie
nos celės iki kitos. Yra spe- 
cijališkos celės dėl veisimosi | 
ir jos maitina kitas laike to ; 
akto. Galima butų privest i 
ir daug kitų pavyzdžių, kaip 
iš viencelių organizmų pra
deda tvertis daugceliai, ku- 
riesavo eile išsiskirsto Į viso
kias klesas, gimines ir veis
les.

Prasidėjus kolionijoms ■ 
tarp viencelių organizmų, 
atsirado jose ir parazitai, 
kurie naudojasi kitų vei- i 
kimu. Bet apie juos ki
tu sykiu, nes tai svarbus da
lykas.

Kaip matote, pavienė celė 
mums davė pradžią prieit 
prie mokslo apie organiz
mus. Besimokindami persi
tikrinsite, jog ji duos jums 
plačiausią dirvą gyvybės 
studijavime.

Kas yra ta keistoji celė, 
iš ko ji susideda ir t.t., apie 
tai pakalbėsim kitą sykį.

A. Montvidas.
Medicinos studentas.
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kurio nilvas atlieka

l Lapričio mėnesije, 1908 
į m., ant Dublino (Airijos sos
tinė) gatvių pasirodė nepa
prastas žmogus. Stojo jis 
ant kampų, šaukė praeivius 
ir aiškino darbinikų išnau
dojimą. sakė, kad reikalinga 
jiems organizacija. Iškalbą 
turėjo labai gražią, kaip pri
gimtas pamokslininkas. Pil
nas blaivininkas ir nerūkan
tis. visuomet švariai, nors 
neturtingai apsirengęs, ti
kintis katalikas, karštas pa
triotas ir Home Rule šalinin
kas. tas žmogus tuojaus Įgi
jo sau darbininkų tarpe di
delę simpatiją. Netrukus 
jisai pasiekė Dublino darbi
ninkų „aristokratiją” — ve
žėjus ir gatvekarių tarnau
tojus — ir sutvėrė organiza
ciją. vardu „Irish Transport 
and General AVorker’s Uni- 
on.”

Tuo žmogumi buvo mies- 
uosto darbininkas, vardu 
im (Jim) Larkin. Jo Į- 
igtoji organizacija šian-

en turi savo skyrius Cork, 
Sligo. Wexford, Klikenny ir 
Belfast miestuose. Virš 20- 
000 moka duokles, virš 30- 
000 žmonių tai organizacijai 
simpatizuoja.

1912 metais tos organiza
cijos suvažiavimas Įsteigė 
Airijos Darbo Partiją. Da
bar eina svarstymai apie su
sijungimą toj partijoj „Irish 
Transport and General 
Worker’s Union” su „Hi- 
bernian Order or the Catho- 
lic Labour,” kuriai vadovau
ja katalikų kunigai. Vienok 
patin priešakin darbininkų 
judėjimo Airijoj prasimušė 
Džim Larkin. Jam pasisekė 
suorganizuoti uostų darbi
ninkus ir krovėjus ir laimėti 
paskutiniais metais keliatą 
stambių streikų. Suorgani
zuoti Larkino šitie darbinin
kai iškovojo sau 4 šilingus 
(81.00) daugiau algos savai
tėj ir trumpesnę darbo die
ną. Toliau jis suorganizavo 
žemdirbystės darbininkus, 
iškovodamas jiems 3 šilin
gus daugiau algos savaitėj.

Dubline Larkin sugebėjo 
pravesti Į miesto tarybą 7 
savo šalininkus. Savo tvir
tovėj Liberty Hali Larkin 
rengia koncertus, paskaitas 
ir pasilinksminimus. Suor- 

, ganizavo darbininkų or- 
kiestrą.

Toj katalikiškoje šalije 
karčemos stori ir nedėliomis 
atdaros nuo 2 ligi 5 vai. po 
pietų. Taigi visuomet tomis 
valandomis Larkin rengia 
viešus susirinkimus ir moki
na darbininkus. Tas blogai 
atsiliepė ant karčiaminio bi
znio. Katalikiški karčem- 
ninkai pradėjo Larkino ne
apkęsti. Pagaliaus Larkin 

i uždėjo laikraštį „Airijos 
darbininkas,” kurio šiandien 
spausdinama 15,000 egzemp
liorių. Už gaunamą iš laik
raščio pelną Larkin nup rko 
darbininkų organizacijai 
gražią farmą netoli Dublino, 
kur vasaros laiku darbinin
kai išvažiuoja su savo šei
mynomis praleisti laiką ty- 

I rame ore.
. Bet toks Larkino veiklu

mas baisiai nepatiko kapi
talistams. Keli mėnesiai 
tam atgal, kada Larkin išve
dė Dublino darbininkus Į 
streiką, katalikų kunigai ji 
iškeikė, o valdžia areštavo 
ir uždarė jį kalėjiman. Buvo 
manoma tokiuo budu sulau
žyt streiką ir išardyti darbi- 

! ninku organizaciją. Bet 
liaudis sujudo prieš juodas 
spėkas ir pareikalavo, kad 
Larkin butu paleistas. Bijo
dama revoliucijos, valdžia 
Larkiną paleido ir jis vėl or
ganizuoja Airijos proletari- 
jatą.

Washingtone valdžios 
spaustuvės darbininkai rei
kalauja geresnių darbo są
lygų. Jie atsišaukia Į visas 
unijas, kad tos paragintų 

j savo kongresmanus išpildy
si tą reikalavimą. Suvieny- 
Į tų valstijų valdžios spaustu
vė yra didžiausia spaustuvė 
pasaulije.

Pittsburge ir jo apielinkėj 
apie 1,000 rubsiuvių iškovo- 

j jo sau 4-riom valandom, 
trumpesnę darbo savaitę.^""

X

y?

n

Romos miestelije, Georgi- 
jos valstijoj sustreikavo au
dėjai, kad buvo atleidžiami 
dubininkai už rašymąsi 

e unijos.

• v1S 
ties

Milicija atsisako šaudyt j 
streikierius.

Balandžio 24 d. atėjo 
Colorados žinia, kad 
Creeple Creek viena kompa
nija milicijos atsisakė šau
dyt Į streikkuojančius ang
liakasius. Kapitalistai bai
siai persigando. Streikie- 
riai sunaikinę jiems $1,000- 
000 vertės turto. Nuo.20 iki 
24 balandžio streikierių nu
šauta nemažiau, kaip 50.

Scena I.
Nora (Įeina lyg su reikalu pas vyrą, 

bet šis negirdi. Ji nerami. Užeina iš šono, 
jis skaito: užeina iš užpakalio, jis vis skaito. 
Ji beldžia kėdės kojomis Į grindis; bando 
kosėt, vyras vis skaito. Ji supykus išeina.)

Klynas (padeda knygą ir pakėlęs augš- 
tyn akis užsimąsto).
ra!... Negirdi. (Atsikelia, prieina prie du
rų ir pravėręs duris šaukia:) Nora! Eik 
šen, širdel.

Nora (Įeidama). — Kas pasidarė?
Klynas. — Žiūrėk, širdel, pasakyk man, 

kur randasi kunos, kada jis juda?
Nora. — Koks kūnas?
Klynas. — Bile koks— daleiskim, kny- 
paišelis, mėnulis, laikrodžio svarstyklėga, 

ir t.t.
Nora. — Nieko nesuprantu.
Klynas. — O čia taip lengva suprasti, 

kad, rodos, nė aiškinti nereikia... Na, pa
imkim pavyzdi. Štai stovi kėdė. Kur ji 
dabar yra?

Nora. — Nagi štai stovi prie stalo.
Klynas. — Gerai. Dabar aš pradedu 

ją judint. (Judina.) Matai? dabar kūnas 
juda.

Nora. — Na, tai kas iš to?
Klynas. — Kur jis dabar yra?
Nora. — Kas?
Klynas. — Kūnas — tai yra kėdė.
Nora. — Nagi stovi ant vietos.
Klynas. — Matai, kame klaida! Kūnas 

negali būt ant vietos, kada jis juda, nes kas 
sekunda jis savo vietą maino. Bet, iš kitos 
vėl pusės, kūnas negali judėt tenai, kur jo 
nėra.

Nora. — Tai kas iš to?
Klynas. — Tas parodo, kaip da neišla

vinta žmonių kalba, nes žodžiais negalim 
to išreikšti, ką matom savo akimis.

Nora. — Iš kur tau atėjo tokia mintis?
Klynas. — Skaitant šitą va knygą. (I- 

ma knygą vėl skaityt.)
Nora. — O, kaip aš bučiau laiminga, jei 

aš bučiau šita knygai...
Klynas. — Kodėl?
Nora. — Tuomet tu butum visados su 

manim — manim butum užimtas...
Klynas (palūkėjęs). — Cha, cha, cha!... 

Gera mintis.... Vienok, aš pridėsiu, geriau, 
kad butum kalendorium.

Nora. — O kodėl tai kalendorium?
Klynas. — Todėl, kad tuomet kas me 

tai gaučiau naują...
Nora. — Aš žinau, kad tu manęs nemy- 
(Pradeda verkt.) Jei bučiau žinojus,Ii. 

bučiau netekėjus.
Klynas (rimtai Į ją pažiūrėjęs nusijuo

kia ir pradeda skaityt).
Nora. — Ar tad rodos, kad moteris te

ka už vyro dėl to, kad žiūrėt, kaip jis am
žinai sėdi prie knygos lyg nebilys ir žodžio 
nenori ištarti? Jei taip, tai kam tas vy
ras? Tuomet geriau būti mergina ir turėti 
ant kiekvieno žingsnio draugus, kurie vi
suomet apie tave šokinėja, visuomet kalba, 
juokauja. Jei mergina teka už vyro, tai ji 
nori, kad jis vienas ją tiek mylėtų, kiek gali 
mylėt visi vaikinai. Ji nori, kad js ją gla
monėtų, bučiuotų, kad visuomet su ja kal
bėtų...

Klynas. — Na, tai eik šen gi, pabučiuo
siu.

Nora. — „Pabučiuosiu!” Ar tai šitaip 
vyras turi bučiuoti? Jis turi pats prieiti 
prie moteriškės, turi apkabinti ją, priglaus
ti ir pabučiuoti neprašytas.

Klynas (atsidusęs). — Nė vienas idea
liškas vyras neturėtų vesti. (Skaito.)

i
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Visokios Žinios. čius sumušt. O kurgi Die
vo prisakymas "Neuž
mušk?”

susirinki-
kare

SOCIJALISTAI PROTES
TUOJA PRIEŠ KARŲ SU 

MEKSIKA.
Centralis socijalistų komi

tetas Bostone buvo sušaukęs 
speciali susirinkimą 22 ba
landžio, kad užprotestavus 
prieš karę su Meksika. Tą 
vakarą išsiųsta pritestuo- 
jančios prieš karę telegra
mos prezidentui Wilsonui ir 
Mass. kongresmonams Mur- 
ray ir Gillette. Beto da nu
tarta nedėlioj, 26 balandžio, 
surengti priešais karę mitin
gą Franklin Union salėj. 
Kalbėt apsiėmė žinomas so
cijalistų veikėjas ir rašyto
jas Geo. R. Kirpatrick ir vie
nas meksikietis.

Priimtą šitam
me rezoliucija prieš 
skamba šitaip:

Kadangi tarp Suvienytų 
Valstijų ir Meksikos staiga 
kilo tikroji karė, o

Kadangi Suvienytos Vals
tijos čia nebuvo užpultos, 
bet, priešingai, pačios užsi
puola, ir

Kadangi galutina to už
puolimo pasekme gali būt 
vien tik užkariavimas šalies, 
turtingos gamtiškais tur
tais, o.

Kadangi didžiuma tų tur
tų jau ir šiądien yra kelių S. 
Valstijų piliečių privatiška 
nuosavybe, suteikiančia n 
jiems milžinišką galybę, o

Kadangi šita galybė ir 
šiandien jau traukia šąli iš- 
tvirkusion karėn, kuri keti
na būt ilga ir kruvina, ir

Kadangi darbininkų klesa 
visuomet yra netik išnaudo
jama turtų išdirbvstėj, bet 
varoma ant karės lauko dėl 
praplatinimo tų turtų savi
ninkams politiškos galybės 
ir užgriebimo jiems naujų 
rinkų ir naujų vergų-darbi- 
ninkų. o

Kadangi Socijalistų Par
tija yra tarptautinė organi
zacija, kuri tiki Į santaiką ir 
brolybe tarp viso pasaulio 
darbininkų ir yra pripažinu
si net generolišką streiką 
kaipo protestą prieš karę,

Todėl Bostono Socijalistų 
skyrius pasmerkia Suvieny
tų Valstijų viešpataujančios 
klesos, t. y. kapitalistų kle- 
sos politiką, pagimdžiusią 
kraujo praliejimą;

Toliaus męs pranešam, 
kad męs, Bostono skyriaus 
nariai, pildydami tarptauti
nio socijalizmo principus, 
neisime su ginklais prieš sa
vo brolius darbininkus Mek
sikoje ;

Toliaus męs siunčiam bro
liška pasveikinimą Meksikos 
darbininkų klesai, kuri yra 
pavergta ne vien tik Meksi
kos. bet taip pat ir Amerikos 
kapitalistais.

Stankus ir "Draugą" skun
džia.

"Tėvynė” sako gavusi nuo 
d-ro Stankaus grasinimą, 
kad ji, "Tėvynė,” neatkarto
tų jo knygutės kritikos, til- 
pusios "Drauge.” Stankus 
vadina tą kritiką "krimina- 
liška žynia” ir sako, kad už 
jos patalpinimą trauksiąs 
"Draugą" teisman.

Tai jau bus 4 musų laik
raščiai Stankaus apskųsti: 
"Saulė,” "Dilgėlės," "Kova" 
ir "Draugas.”
Nubaudė gelžkelio kompa

niją.
Vyriausis šalies teismas 

fjripažino, kad Hocking Val- 
ey geležinkelio kompanija 

Ohio valstijoj, vežiodama 
prekes vieniems pigiau, ki
tiems brangiau, elgėsi nele- 
gališkai ir uždėta už tai ant 
jos $42,000 bausmė turi būti 
užmokėta.

Kardinolas O’Connell iš
važiuodamas Romon pasa
kė, kad jam labai nesmagu 
palikti savo tėvynę laike ka
rės, bet kaip tik prireiks, 
jis tuoj atvažiuos, ”kad sa
vo kraštui patarnavus,” va
dinas, kad padėjus meksikie-

Bėgije pereitos savaitės 
Bostone užsirašė 200 liuosa- 
norių, norinčių važiuot į 
karę. Patriotai!

Wakefield, Mass., sustrei
kavo Haywood Bros. Co. ra
kandų dirbtuvės darbinin
kai reikalaudami padidini
mo 20% algos ir 9 valandų 
darbo. Streikieriai pasida- 

| liję j I. W. W. ir A. F. of L., 
bet reikalaudami visų vieno
di. Laukiama Ettoro. Kom- 

! panija pasakė neduosianti 
nė cento daugiau.

Karė erali trauktis 10 metų 
ir lėšuoti $1,000,000,000.
London. — "Jei karė iš

kils, ji lėšuos Suvienytom 
Valstijom daug pinigų, gal 
$500,000,000, o gal ir čielą 
bilijoną. Joms reikės pasta
tyt 50,000, o gal ir 100,000 
kareivių ir karė trauksis 10 
metų, nes kad amerikiečiai 
ir sumuštų formališką Hu- 
ertos kariumenę, tai kalnuo
se vistiek pasiliks būriai gin
kluotų meksikiečių, kuriuos 
sunkiau bus nuveikti, negu 
Anglijai burus.

"Aš visuomet manydavau, 
kad Wilsonas labai klysta, 
kada jis pradėjo taip vaišin
ti Huertą. Man matos, kad 

I jis nepažįsta užsienio daly
kų, o ypač Meksikos. Jis ne- 

j supranta lotinų Amerikos 
žmonių ūpo. Jie mat ne to- 

Įkie, kaip męs, anglo-saksai, 
į kurie dalykus imam šaltai. 
! Lotino-amerikiečiai, jei sy- 
i ki Įžeisi jų garbę, jie išleis 
I paskutini savo doleri ir mu- į 
šis iki paskutinio kraujo la
šo.

"Aš nemanau, kad Vilią ir 
Carranza susivienys su Hu- 
erta prieš Ameriką, bet jie 
muš amerikiečius skyrium.”

Taip pasakė da karei ne
prasidėjus Dr. F. S. Pear-' 
son, kuris gerai pažįsta Me
ksiką, nes yra galva stam
baus Anglijos sindikato, ku
ris Meksikoj turi įdėjęs di
delius pinigus.

Naujas išradimas gyvasties 
gelbėjimui ant jūrių.

Vokiečių inžinierius Hein- 
rich išrado naują prietaisą 
gyvasties gelbėjimui ant jū
rių, kada laivą patinka ne
laimė. Yra tai nepermirko- 
mas kibiras, tokio augščio 
kad stačias žmogus gali at
sistoti, iš šonų turi dvi ran- 
kovi, kuriodvi užsibaigia 
oirštinėmis. Kibiras užsi
daro taip, kad vanduo jokiu 
budu negali įeiti. Galvos 
vietoj įdėtas Apskritas lan
gelis. Oras įeina iš viršaus 
tam tikra dūdele. Kibiras 
visuomet plaukia stačias.

Austrijoj tūkstančiai žmo
nių badauja.

Iš priežasties javų neuž- 
derėjimo ir išeikvojimo 
daug pinigų 
pereitais metais Į Balkanų 
karę, Austrijoj prasidėjo ne
apsakomas skurdas ir tūks
tančiai žmonių badauja. Vy
rai gatavi parduoti savo 
žmonas, o tėvai dukteris dėl 
kąsnio duonos. Daug darbi- 
niknų iš bado miršta.

išeikvojimo 
besirengiant

Generališkas streikas atidė
tas.

Generališkas Italijos gele
žinkelio darbininkų strei
kas vėl tapo atidėtas. Dar
bininkai aprokavo, kad jis 
sunku butų laimėti, nes val
džia sutraukė dideles spė
kas streiko nuslopinimui. 
Visose stotyse pastatyta ka
reivių ir streiklaužių, gata
vų užimti streikierių vietą. 
Ant Italijos geležinkelių dir
ba apie 115,000 žmonių. Tū
li jų gauna tik po 34 centus 
i dieną.
Siunčia Afrikon bažnyčią.

Dvi New Yorko turtuoli 
siunčia Afrikon sudedamą 
bažnyčią vienai misijonierei, 
kuri jau 20 metų tenai pla-

tina tarp juodveidžių krikš
čionybę, bet ikišiol neturėjo 
bažnyčios, ši bažnyčia bu
vo tyčia tam tikslui užsaky
ta ir pastatyta Keene, N. H.

Mat, kur mėtomi pinigai. 
O tūkstančiai žmonių duo
nos neturi.

Socijalistams sekasi.
Socijalistų spėkos auga vi

sur. Štai paskutiniais Šve
dijoj parlamentan rinki
mais išrinkta 76 socijalis- 
tai. Pirma buvo 64. Švedi
jos socijalistai nori prašalin
ti karalių ir padaryti repub- 
liką. Išrinkimas 76 socija
listų į parliamentą jau paro
do. kaip daug žmonių turi 
pritarti šitokiam socijalistų 
reikalavimui.

Paj ieškojimai
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.

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 PhiladelDhi-

škojo per laikraščius, kad esu svei- 
kas_ ir gyvas. Turintieji reikalą, kreip
kitės šiuo adresu: (19)

J. Kvederis,
909 Belvedese str., Waukegan, III.

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 Watson st., Pittsburgh, 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 
malonės pranešti. (18)

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

Pajieškau Antano Baliuno Kauno 
g., Traupiu parap., Alukėnų sodžiaus, 
pirmiaus gyveno Pittsburgh, Pa. Tu
riu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti (19)

Joe Olkauskas,
I Box 190 Eureka, Utah.

REIKALINGAS KRIAUČIUS
gerai mokantis kostumierišką darbą, 

j Darbas ant visados, mokestis gera. 
Atsišaukit tuojaus. (19)

FRANAS PILIPAITIS
203 Broad str, W. Hazleton, Pa.

Pajieškau draugų: Juozo Simans- 
ko, Jono ir Domininko Strunskų, visi 
trįs Kauno g., Aleksandravos pavieto, 
Savainiškių parapijos. Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti.

John Kalmetis,
N. F. Co., W. Hanover, Mass.

Pajieškau tikro brolio Antano Juk- 
štos Kauno g, Ukmergės pav, Lau- 
kagalio kaimo, girdėjau gyveno Chi
cago, III. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Ignacius Yukšta,
27 Schyler st, Amsterdam, N. Y.

I

Pajieškau brolio Pranciškaus Gri
gonio Kauno g., Raguvo par, Limeil 
kų sod.. 7 metai kaip gyveno Balti- 
more, Md. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Jonas ir Eronimas Grigoniai
5 Baker st., Gardner, Mass.

Pajieškau Petro Skerioko’Kauno g., 
Vilkmergės pav., Smilgių sodžiaus, 
Kupiškio parap., ir Jono Ratelioko 
Račiupėnų sodžiaus. ’ Jie patįs ar kas 
juos žino malonės pranešti.

Lioninas Vaitkunas
22 Knox str., Lewiston, Me.

Pajieškad draugo Adolfo Svagulio, 
apie du metai iš Lietuvos, pirmiau 
gyveno Troy, N. Y. Skrebiškių sodos, 
Novoaleks. pav., Kauno g. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti.

PovilasVilelmas,
14 City Point Ct., So. Boston, Mass.

)

Keliauk j arba iš Europos
■ ■ per

White Star Linija per Bostoną.
Pigios Kainos Dideli Laivai

Grąžos patarnavimas
Laivai išplaukia reguliariškai iš 

Bostono nuo Charlestown,
Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per Hhite 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, 37Cross st 
P. Bartkevičia, 877Cambridgest., 

East Cambridge.
J. Rottenberg, 115 Salėm st. 
Sntile Shapiro C'oM 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. fr Caaadaj

J.J. HERTMANOVICZ, visiems žinamas tautininkas ir Notaras-specialistas 
atlikime reikalų Lietuvoje, sugrįžo iš Lietuvos, ir tapo nariu firmos

NEW CITY SAVINGS BANK
4601 So. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

Kas turi neatliktus reikalus Lietuvoje, ar tai pasilikusios žemės, dalių skolų,
siliuosavimo iš kariumeDės. išgavimo pasporto grįžtant Lietuvon, išdirbimo viso
kių raštų ir patikrinimą jų pas Rossijos Konsulį ir t.t. gali kiekviename laike 

liauk ir gaus tikrus padavadijimus ir aprupinima 
pigiai ir gerai.

kių raštų ir patikrinimą į
kreiptis į 5ew Cit) Saviiigs Bau k .. ___  ...

reikolo greitai, mandagiai,

IICW PITV ęAVIVPę DAIIV yra įstaiga egzistuojanti 
nCff UI II uAVInud DARR nuo kelių metų, sutver
ta įžymių lietuvių pramonininkų ant ' 
kalus locname name ir džiaugiasi

Priima piningus taupymui ir moka 3-čią nuošimtį metams; 
Parsamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams:
Skolina piningus ant namų Chicagoje lengvomis išlygomis: 
Parduoda Sipkortes ant greičiausių linijų, ir grįžtantiems Lietuvon 

aprūpina Konsulio pasportus be jokių kliūčių;
Apdraudžia Namus, Biznius, Rakandus ir kitokius daiktus 

saugiausiose kampanijose;
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje.

Kiekviename reikale kreipkitės i NEW CITY SAVINGS BANK
PASTABA. Turim-apipirkę 28 akerius žemės, padalintus įlotus, tinka

miausioj ;ietuvianis apsigyven:i vi-toj, aru didelės dirbtuvės, visiems-iie:uviarrs 
žinomos Cit ANE CO, Kur tuksiančiai lietuvių turi darbus, ir parduodame tuos 
lotus dabar lengvomis išlygomis po $275.00 ir brangiau. Kainos trumpame lai 
ke bus pakaitos.

Town of Lake, veda rei-
1 geriausiu pasisekimu.

Aš Izidorius Kvederis Kauno g. 
Raseinių pav., Šilalės vol., pranešu sa
vo gentims ir tiems, kurie manęs jie-

Pajieškau Juozapo Vineuto ir J. 
Jangos, abu Telšių pav. Sedos miest. 
Malonės atsišaukti ar žinantie juos 
pranešti.

KNYGA?POEZIOS

pustrečio šimto 7 Z c 
gailiu Ir n v oro • • M V

Jeigudane, 
tai skubėk!
Visose liucsose
Valandose

Nes turintis 
t«i« knyft 
Turės smagu 
Užsiėmimą.

i

S. Biiiatavičius,
The B. L. VVork Restourant, 

Eddystone, Pa.

Pajieškau brolio Kazimiero Berno
to apie 12 metų Amerikoj, Vaiteme- 
nų kaimo, Šilalės parap., Raseinių pa
vieto. Kauno g., Gyveno Philadelphi
joj, Pa. Jis pats’ar kas jį žino malo
nės pranešti.

Motiejus Bernotas,

Pajieškau Alesės Milbučiukės, pir- į 
miau gyveno Lowelt, Mass

K. Baronaitis,
P. O. Box 96 Bridgewater, Mass.

Pajieškau draugo Menčislovo Jako, 
Kauno g, Panevėžio pavieto, Smilgių 
miestelio. Turiu svarbų reikalą kas 
link jo draugų M. Žekonių. Jis pats 
ar kas jį žino malonėkit pranešti.

K. C. Shimkonis,
139 Union avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau tikro brolio Kazimiero 
Kazlausko ir kaimynų: Juozapo Raz- 
gausko ir Jono Mažeikos Kauno gub, 
Telšių pav. Kartinos vol, Mamiunų 
ir Lipgirių kaimų; pirmiaus gyveno 
Chicago, III.

Joe Kazlauskis
U. F. Co. Oakville, Wash.

Pajieškau draugo Petro Jakubonio 
Kauno g, Novoaleksandrovsko pavie
to, Papilės par., Kubilių kaimo, pir- 
miaus gyveno Roseland, Chicago, III 
turiu svarbų reikalą. Jis pats 
kas jį žono malonės pranešti.

Jonas Burchikas, 
1255 Independence Bld., Chicago,

ar

Tas tau draugas bus geriausias, 
Atsis. kad busi liudniausis, 
Užjaus skausmą, dailjs svietą

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

Graži, didelė, arti į 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: - '

Ta pati knyga gražiais kietais Q1 
audeklo, auksuotais apdarais: •

Gaunama

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

4520 S. Paulina str., Chicago, III. 
Pajieškome tikro brolio Tamošiaus 

Grico. Jis gyveno 12 metų Liepojuj 
ir trečias metas tarnauja ant laivų už 
matrosą; girdėjom, žadėjo pasilikti 
Amerikoje. Musų tėvai gyvena Var
nių miestelije, Telšių pav., męs du 
broliai, Jonas Motiejus ir sesuo Emi
lija esame Philadelphijoj. Turime 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti. (19)

Jonas Gricas,
133 Morris str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 18 — 25 metų, laisvų pažiūrų ir 
mylinčios dorą gyvenimą. Aš esu 24 
metu. Atsišaukdamos malonėkit pri- 
siųst savo paveikslą.

Don Grinevicz,
1428 E 28 st, Tacoma, Wash

Pajieškau savo vyro. Jis yra žy
delis vardas Fraimas Kauno g, Telšių 
pav, Varnių vai. 2 metai Amerikoje 
Juodų plaukų, rudų ūsų, balto veido. 

. _. . Kas apie jį man praneš, gaus $5. do-Pajieskau draugų Antano Ginevi-■
čiaus ir Povilo Petukaičio, abu Vii- ų’ Tokuba? Bašinskas ' 7
maus gub, Trakų pav, turiu svarbų , 85 Chember street N^ Haven, Conn. 
reikalą. Jie patįs ar kas juos žino ma 
lonės pranešti i

Zigmas Raulinaitis,
33 Lincoln str, Cambridge, Mass.

III.

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

Mike Balčiūnas,
54 Mechanic st,

Newton Upper Falls, Mass.

REIKALINGOS
neženotos moters arba merginos prie 
dirbimo Guminių čebatų. Sveikas 
švarus ir užtikrintas darbas per vi
są metą ir augšta mokestis. Musų 
didžiausia ir gražiausiai įtaisyta fak- 
tora ant svieto. .Angliškai mokėt 
nereikalaujama (19)

THE R F. GOODRICH CO.
Akron, Ohio.

PARSIDUODA
Barbernė ir Pool roomis lietuvių ap
gyventoje vietoje. Biznis eina jau 15 j 
metų. Taip pat reikalingas barberis 
gerai apsipažinęs su tuo darbu.

B. Sadauskas,
611 E. Main str, DeKalb, 111.

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.

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

Mitingai atsibuna kiekvieną aatrą 
nedėldienį mėnesio Ciprijono Zotora- 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyk--.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

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

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

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, UL 
Turtų rašt — And. Giedrimas,
4541 So. Hermitage avė, Chicago, UI

Palaimintos Lietuvos Dr-ati
Chicago, I1L

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str, Chicago, UL 
Prezidento pag. — A. Tamkevičia, 

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

1616 So, Halsted st, Chicago. UL 
Finansų Raštininkas — J. Syker, 
_ 5047 W. 32 str. Cicero, UL

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

1916 Canalport avė, Chicago, DL

FARMOS! FARMOS!
GEROS ŪKĖS PARSIDUODA

PIGIAI.
Michigano valstijoj, didžiausioj lie- 

turių kolionijoj, galima pirkt gerų 
farmų nuo pačių savininkų—anglų, 
su visais įtaisymais, triobomis, gyvu-Į . . ----
liais ir sodais. Taipgi turiu ir negy- I Ka^crius^— L, Kaspar, 
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 
man, padėkit šitokį adresą:

ANTHONY ZABELA,
Bax 1 Peacock, Lake Co.,

rašant 
(23)

Mich.

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas. 

1645 W. 47th st., Chicago. UL 
Pagelbininkas — Kostantas Iovaiša, 

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

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

4501 S. Hermitage avė., Chicago, DL

Pajieškau brolio Karoliaus Skau
džio Kauno g., Ukmergės pav., Ka- 
varckų miestelio, apie 3 metai Ame
rikoj, pirmiaus gyveno Brooklyn, N. 
Y. Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti.

Augustas Šabaliavičius,
54 Mechnic st.,

Newton Upper Falls, Mass.

Draugysčių Reikalai

Pajieškau dėdės Wilimo Zemiono 
Suvalkų g., Seinų pavieto, Pristavo- 
nių kaimo, girdėjau gyvena Shenan- 
doah, Pa. 20 metų Amerikoje. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Jonas Zemionas,
24 Bowen str, So. Boston, Mass

Pajieškau tikro brolio Jono Juškio 
Kauąo g., Raseinių pav., Šilalės par., 
Rudalių sodos. Turiu svarbų reika
lą. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti.

Marcijona Juškiute-Beržinienė, 
537 Collinsville avė., E. St. Louis, III.

BROOKLYNIEČIAI TĖMYKIT 
TEATRAS

Lietuvių Apšvietos Draugija stato 
scenoje keturių veiksmų labai užiman
čią meilišką dramą "Mirtų Vainikas.”

Šis veikalas yra vienas iš puikiau
sių ir gražiausių, nes atvaizdina mei
lę, pasišventimą ir privalumą. Jame 
bus nurodytas nepaprastas pasišven
timas meilės dėlei, taipgi ir keistas 
apsireiškimas įsimylėjimo.

Lošimas atsibus svetainėjMcCaddin 
Memorial Hali. Berry street, tarpe 
So. 2-ros ir 3-čios gatvių. Brooklyn, 
N. Y. Subatoj, 2 gegužio (May), 1914. 
Salė atsidarys 7:15 vai. vakare, lo
šimas gi prasidės 8:20. Iš kitų mies
tų mylėtojams dramos patartina ne- 
praleist šitos progos pamatymo taip 
puikaus veikalo. Tikietų kainos: Lo- 
žos (Box seats) $1.00, Orchestra 75c, 
50c. ir 400 sėdynių po 25c. Užkviečia 
Liet Apšvietos Draugijos 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 Ames st..

savo
(18)

A. LIUTKUS, 
Montelio, Mass.

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

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

140 East 19 st., New York City.

Liet Neprigulm. Kliubas,
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

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

3253 S. Halsted st, Chicago, DL 
Antanas Bitautas.

3211 So. Union Avė., Chicago, d 
Finansų rašt — Pranas Sandarga,

3251 Normai avė., Chicago, HL 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35 th place, Chicago, M.
Susirinkimai atsibuna kas paskubk 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va
kare, "Aušros” svetainėje, po N<k lltt 
S. Halsted st. Metinis susirinkfaMB 
firipuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba* 
andžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Ua* 
pos mėn. <

Pajieškau tikro brolio Domininko 
Česno Kauno g, Telšių pav., Ilakių 
par., 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, Wis.

(19)

Pajieškau dviejų brolių Boleslovo 
ir Felikso Petrašiūnų Kauno g, Vilk
mergės pavieto, Šunakojų sodžiaus 
10 metų Amerikoje, gyveno Bostone. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti. (19)

Vaclovas Petrašiųnas,
Box 546, Painesdale, Mich

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumo metų. Aš esu 
30 metų amžiaus, kalbu ir rašau ke
liomis kalbomis. Moku molderystės 
amatą. Atsišaukdamos malonėkit pri
siųsti savo paveikslėlį. (19)

P. Burbo,
3804 Beech-st, Indiana Harbor, Ind.

BARBĖKI V DOMAI.
Pajieškau darbo barzdaskutykloje 

prie lietuvio, Chicagoj ar apielinkėj 
ant visados, nes dabar dirbu tik suba- 
tomis ir nedėliomis. Esmi pabaigęs 
barzdaskučių kolegiją, neženotas.

William Jankeliūnas,
SJr 2344 So. Oakley avė, Chicago, III.

I

KVIEČIAME
tūkstantį darbininkų į spektaklį ir 
balių parengtą Socijalistų Partijos 
Rusų Skyriaus subatoj. 2 gegužės 
(May), svet. Palace Casino. 171 Car- 
les St, Providence, R. I. Bus sulošta 
L. Tolstojaus pjesa ”Nuo jos visos ko
kybės.” Po tearo šokiai lakiojanti 
krasa su brangiais išlaimėjimais ir 
t.t. Grieš pirmos klesos unijos orkes
trą. Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžan
ga 25c. KOMITETAS.

PARSIDUODA
9 kambarių namas su skirtingomis 
įeigomis, gazas, toiletai ir kiti įtai
symai. Atsišaaukit pas: . (18)

JOSEPH HULBERT,
7 Lincoln Park, So. Boston. Mass.

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA, 
parsiduoda.

Vieta išdirbta, lietuvys turi pirmeny- 
mę. Kreipkis ypatiškai arba per lai
šką ant šio adreso: (22)

JAN TRZPIS
909 Belvedere str., Waukegan, III.

PIGIAI PARSIDUODA
Barbernė su visais įrankiais. Parda
vimo prfbžastis savininko išvažiavi
mo. Vieta apgyventa lietuviais. Ki
tos lietuviškos barbemės čia nėra. 
Lietuvys gali turėti geresnį pasise
kimą, negu kas kitas. Kreipkitės: (19) 

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

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖ? 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANA
Lietuvių Mokslo Draugyste 

Pittsburgh, Pa.

J.

Liet. Imigrantų šelp. Dr-u- 
Viršininkai.

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

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

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

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

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,

Tėvynės Mylėtojų N®. 1
Town of Lake, Chicago, DL

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No L 
ant Town of Lake, Chicago, III, ■*- 
tingai atsibuna kiekvieną pirmą 
dėldienį mėnesio nuo 12 vai dieną, A. 

' J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 it 
• Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskis,

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

5235 S. Bishoff st., Chicago, UL 
Prot. rašt. K. A. Čiapas,

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

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

4612 So. Ashland avė., Chicago, HL 
Užžiurčtojas org. Matausas Silkatfta, 

3446 S. Emerald avė., Chicago, UL

Ind.

Ind.
Ind.

. 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

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBAS 
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Viršininkai:
Pirmininkas — Rapolas škadauckM, 

1327 Wentworth ava.
Pagelbininkas — Adomas Velavičia, 

1444 Wentworth ava.
Prot. Rašt. — Mikolas Remeikis, 

1505 Wentworth ava.
Finansų Rašt. — Andrius Kiveris, 

1140 Wentworth ava.
Kasierius — Antanas Sriebalius, 

1401 Wentworth av< 
Kasos globėjai: — Kazim. Lukošius 

1439 Fifth ava, tr 
Jurgis Akunevičia, 

1414 Wentworth ava, 
Chicago, Heighta, I1L



K E L E I V I S

HUMORISTIKA Gi SSvmuzejui pinigus.” Bet atsi
rado kalbos žinovai ir sako: 
Ne, taip negerai. Jie nega
li surinkti visus pasaulio pi
nigus; jie gali tik dalį tų pi
nigų surinkti, todėl reikia 
sakyt: ”Jie’renka tautos 
muzejui pinigų,” o ne ”pini- 
gus.”

Dabar ”Tėvyė” rašo apie 
p. Struogio sumanymą pa
rūpinti lietuviams vienodą 
vėliavą, ir jau sako: "p. 
Struogis sumanė parūpinti 
lietuviams vienodos vėlia
vos.” Vadinas, p. Struogis 
sumanė parūpinti lietuviam 
ne čielą vienodą vėliavą, bet 
truputį vienodos vėliavos.

Ot. ir išeina "kalbotyra.” 
Išvažiuota į tyrus.

Tu geriaut!
Sei, Keidi, man

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
M» *'vdami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiau. nu-odytos formos. Jeigu kuriem, per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adrsesą matnyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
siąs daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

PERMAINAU ADRESĄ

Geriausi Lietuviški

FOTOGRAFISTAI. I Akušerka llę a, .vvj -’Lz? 
r

t
i.

• *

Džian. — Aš

8BNA.S adresas:
Pavardė ir vardas

No. Street,

Miestas ir valstija..

NAUJASadresas:
Pavardė ir vardas

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

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

453 Brodnay, So. Boston, Mass. į Į

>
Į

i
i

Pabaigusi kursąHouiaus Medical 
Cullege, Baltiuiurv. Md.

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

F. Stropiene JJįFjJk 
SO. BOSTON, MASS-

No. Street

BAI GAT. DŽIAN BAMBA 
TURI GALVĄ.

Ant scenos ateina Keidė 
su dėžute pudros. Padėjus 
pudrą at stalo pasiima ran
kon veidrodi ir kalbėdama 
tepa sau veidą.

Keidė. — Meri Pirštukra- 
pštė nusipirko naują dresę 
ir mistiną. kad vyrai geriau 
laikius. Laik fan! Vyrai ne 
i dreses žiuri, ale i feisus. 
Dresė gali būt ap tu deit. o 
jeigu pati esi monkė, tai 
monkė ir busi... Ji užsidėtų 
pauderio, ale ką tokia gri- 
norka gali žinot apie paude- 
ri. Ji da nežinotų, kaip ju- 
zyt ; kažin kur prisipiltų... 
Šiur, tas pauderis geras iš
radimas. Kad ir dvi nedė- 
lias feisas butų nepraustas, 
užsidėjai — ir tuoj žmogus 
kitoniškas. Kunigo gaspa- 
dinė tai ir už pančiakos bak- 
są nešiojasi... Ale kažin kur 
Džianas? Jis šiandien turi 
man beibę vačyt. (Už sce
nos pradeda kūdikis rėkti). 
Šarap... (pudruojasi; kūdi
kis pradeda labiau rėkti; 
Keidė padėjus ant stalo pud
rą išeina). 0, ju, sanava-. 
gan!

Ateina švilpaudamas . 
Džian Bamba. Atsineša 
naują siutą popieriniam ba- 
kse. Padėjęs ant stalo atsi- 
riša ji.

Džian Bamba. — Bai gat. 
šiandien turėsiu gud taim. 
Pyteris Mylibobas užorde- 
liavo du galionu viskės ir ke
turias draibaliones. Tai bu
siąs, kaip jis iš geografijos 
sako, jo jubilėjus, ba jau 4 
metai ir 7 mėnesiai kaip at
važiavo Į šitą kontrą... Turė
jo būt smart vyras, kas išra
do tuos jubilėjus. Sako, kad 
tai buvo jenglikas inžinie
rius, ale aš nemislinu: jis 
turėjo būt saliunkyperis, ba 
toki tinksą išmislyt, tai rei
kia geros galvos. Ai beč jur 
laif. kad jis buvo saliunky
peris... Dabar va nueisi, pri
sigersi. privalgysi ir viskas, 
taip sakant, fry... Peikia tik 
patrajint, kain tas siutas fi- 
tys. (Nusivelka.) Sakė, kad 
fitina olrait. ale kriaučiui 
negali tikėt, ba visi kriaučiai 
melagiai. (Šaukia.) Keide!

Keidė (už scenos). — Vac- 
tumaru ?

Džian. — Koman, pažiū
rėk. kaip stovi!

Keidė. — Kas stovi?
Džian. — Siutas.
Keidė. — (už scenos.) — 

Veidiminut, beibę padėsiu.
Džian (nusimaudamas 

nuo pečių petnašas). — Pir
ma reikia patrajint kelines. 
(Tuo tarpu Įeina Keidė.)

Keidė (nustebus). — Vac- 
tumaru? Ką tu čia darai?

Džian. — Nieko. Siutą 
trajinu.

Keidė. — Koki siutą?
Džian — Dabar nupirkau. j 
Keidė. — Ar ju kreizi ? : 

Man dresės daugiau reikia 
ir tai neperki!...

Džian. — Kyp kvait, l 
abstės žmonės gyvena.

Keidė. — Ai don kėr.
Džian. — Bat ai kėr!
Keidė. — Padėk siutą 

baksą. o rytoj nunešk ir at
siimk pinigus.

Džian. — Kas čia bosas ši
toj auzoj?

Keidė. — Aš bosas.
Džian. — Nosary! 
Keidė. — Jesary!
Džian. — Nosary! 
Keidė. — Jesary!

Džian. — Geriaut iš čia!
Keidė. 
Džian.

reikia kelines patrajint — 
išeik.

Keidė. — Nereikia, padėk 
i baksą!

Džian. — Man reikia eit. 
Keidė — Kur?
Džian. — Pas Pyteri Myli- 

bobą.
Keide. — Ai ges nat. 
Džian. — Ai ges jes!
Keidė. — Nausa! Sėdėsi 

prie beibės. o a š eisiu. My
libobas mane kvietė, ne tave, 

nebūčiau
Džian Bamba, jeigu jis ma
nęs nekviestų! Ir aš eisiu, o 
tu busi prie beibės.

Keidė. — Tuoj pažiūrė
kim, katras iš mudviejų sė
dės prie beibės. (Paima jo 
naujas ir senas drapanas.) 
Eik dabar pas Pyteri. Go- 

| het !...
Džian. — A. koman, Keidi, 

atiduok man siutą.
Keidė. — Nausa. Pasa

kiau, kad sėdėsi auzoje ir 
dac oi.

Džian. — A. nebūk kreizi. 
Ką pasakys mano kostume- 
riai. kaip išgirs, kad boba 
ant Džian Bambos bosauja? 
Tas man suspoilins visą biz
ni.

Keidė. — N ever mai (iš
neša drapanas),

Džian (atsidusęs).— Bom 
biznis... Gerai šventam raš
te pasakyta: "Neturėjo bo
ba trobeiio. tai nusipirko 
paršiuką.” Taip ir dabar. 
Kada žmogus singelis. nėra 
jokių trobelių ir visuomet 
fry. tai jieško bobos kad ap- 
siženyt ir prisidaryt sau ba- 
derio. Ir ai beč jur laif. kad 
žmogui nėra ant svieto di
desnio baderio, kaip turėti 
ant savęs bobą.

Keidė (Įeina). — Sy. 
Džian. štai raktas nuo kla- 
zeto. Tavo drapanos užra
kintos ir negausi jų iki ry
tojaus. Raktas bus pas ma
ne. Liuk (Įsideda raktą kre
pšin). Dabar gudnait Džian!. 
Kičini] yra pieno: jei beibė 
pradės verkti, tai pašildvk ir 
duok... Ko taip susiraukęs? 
Ar nepatinka? Nevermai. 
Dabar visuomet sėdėsi va
karais prie beibės... Bai-bai! 
(Išeina.)

Džian (vienas). — Ai don 
kėr. Katinui vuodegą nuker
ta. ir tai turi gyvent, o Bam
bai taip blogai da nėr. Šven
tas Jokūbas su vaikais 
per keturesdešimts dienų 
negalėjo iš savo šipo 
išlipti laike patapo, o kodėl 
Džian Bamba negalėtų pa
būti prie savo beibės per vie
ną vakarą... Ale kas gi žino, 
ar ta beibė mano?... Žmonės 
sako, kad tėvas niekad ne
gali būt šiur. kad jis savo 
beibę augina. Well, reik pa
žiūrėt. (Išeina. Tuojaus su
grįžta nešinas glėbi moteriš
kų drapanų.) Well, Keidė 
raliko savo dreses ant sta
lo. O kodėl gi Džian Bam
ba negali andaroko užsidėt? 
Šiur, kad gali. Ir išeis tokia 
leidė. kad laik hel. (Paside
da andaroką ant žemės, at
sistoja i jį ir užsimauna. Už
sideda moterišką ploščių, 
moterišką skrybėlę). Va, 
čia ir pauderio yra (ima pu- 
druotis). Ale su ūsais. Rei
kia nušeivint. (Nusikerpa.) 
Šitaip. Dabar ir Džian 
Bamba eina ant gud taim. 
Gud nait, everi badi. (Išei
na moteriškai apsitaisęs. 
Ant slenksčio užliuvo ir par
drimba.)
c Džian Bamba.

Įžeidė ponią.
Tarnaitė atėjo knygų 

krautuvėn ir prašo:
— Duokit notų fortepijo

nui. mano ponia reikalauja.
— 0 kokių? Dviem ar ke

turiom rankom? — užklau
sė krautuvės savininkas.

Mergina užpykus sušuko:
— Ar tamsta mislini, kad 

mano ponia beždžionė, kad 
užlipus ant piano visom ke
turiom grajins?

P. Grabauskas.

Redakcijos atsakymai.
M. šilkaičiui. — Eilių su

naudot negalim.
B. šidiškiui. — Už eiles a- 

čiu. Atsišaukimas Į darbi
ninkus nesunaikintas. Prie 
progos ji sunaudosime, jis 
nepasens.

Vinceliui. — Be reikalo 
prie korespondento kabina- 
tės .netalpinsime.

Smeiliui. — Žinutė visai 
nesvarbi, nedėsime. Eilės 
taipgi nesunaudotinos.

Si. šilkaičiui. — Ačiū už 
straipsneli, bet neturėjome 
jau vietos. ,

P. Bogdenui. — Juokų su
naudot negalim, biskį nemo- 
rališki.

Į

Crest i-er džią. nes tai vienos iš H 
ceriausiu ir skaniausiu kendžiu 
Jeigu tu kendžin niekur r.egau- Į 
nate, tad ateikit pas trane, nes H 
esu geru ra’is rta> Lcstct.ui |

K. ŠIDLAUSKAS
226 Brcad^ay,so. boston; *3

Tikras Szaltinis Sveikatos

Ką reiškia ”kalbotyra?”
Tūli mano, jog atsiradęs 

pas lietuvius žodis „kalboty
ra.” ir "kalbotyras.” reiškia: 
filologija, filologas.

Bet tai yra nevisai teisy
bė.

”Kalbotyrai” geriau tiktų 
tokia prasmė, 
kalbininkai, 
musų kalbą, tankiai išeina į 
tyrus.

Pavyzdžiui, seniau saky
davom: ”Jie renka tautos

kad lietuvių 
betaisydami

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

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio’’ skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė lėmijaot ant adreso raudino sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardes yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.50 1013 m. Kurių pavardės gale stovi 8-4, 
ti penumerata i Šs baigė su laikr. No.S ir turi atnaujini ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipki! atidą ant 
Šitų nurodymų ir matydami savo prertmerata išsil a>gnsia t vi j atsilit p k ite.

Su pagarba “KF1 E1VJ0” Administracija.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA 

Užlaiko geriausių Alų. Vynų. 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Baliams ir 
kitokiems j asilinksminimams. Ta- 
voras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikde meldžiam atsilankv- 
ti. (22)
8 Stokes st., Providence, R. I.

i

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

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

K. P. ŠIMKONIS
HOLYOKE, MASS.

i' 1 Ant 2 I 
akmens

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

riamas ,r . „gal geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas. nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėturtvet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior Watch Co.
•06 Athenaeum Blg^ CHICAGO. ILL

5 GRAND ST.,

/TSSS

i

konkupfncijinis k aras
7 daiktai vertes S30.OO, už $5.95.Giaran- 

tHota' 
ant 20"

Dr. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas,

259 Hannover st, Boston, Mass

ir

ir kitokius Rubus j
Duokit pasiūt mums!»

» 
Užtikrinam kad Jus sugėdysite !; 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
męs imam materiją iš gerųjų fir- | 
mų ir primieruojam rūbą pagal »; 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus | 
išveizdos b* būna tvirtesni.

Gerus vyrams Siutus ir Overkolus j 
pigiausiai ir gerai.

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

Jeigu norite turėt gerus rudus pi 
gei, tad ateikit pas mus.

_ k

Taipgi išvalom ir išprosinam vi 
sokias Vyry ir Motery drapanas 

Tikras Jūsų brolis lietuvys
MObTOLj. czTAi J ę o 
sumažinome prekes ant musų laikrodėlių ir kitų 

susidedanti iš 
$15.00 laikrodėli, gvarantuotą ant

-Ylį-o 1 L RIME
Dėlei konkurencijis 

daiktų ir sulyg reikalavimo nusiųsime kiekvienam visą setą, 
7 daiktų vertės $30.00 už $5.95, būtent: _
20 metų, vidutiniško didumo, vyrišką, uždengtą su trimis kopertomis, dailiai 
ingraviruotą. geriausiu amerikonišku verku, pilnai nuregnliuotą iki sekun
dai; $8.00 vertės 32-ro kalibro revolverį iš kalto kanuolinio 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- 
j’os mados šilkinį lenciūgėlį uždyką.

NESIŲSKIT PIRMA PINIGU: 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 expresą, 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 sitis progos greičiausiai! Rašykit mums tuojaus ir ad- 
resuokit:
UNIVERSAL COMPANY. 162 N. Dearborn st., Dept. 14.. CHICAGO, ILL.

DOVANO S!
jjj Reika:aukit visur ir visados tik

i

■ rr

4; 3i 2 Į 1 Į

2 LOTAI
Už Jūsų Myslę!

Ž^dnas vienas iš .Tusę turi tą pačią prosą pasinaudoti iš tp dovanų,
įo<vi patropr.s gerai perstatyt numerius tuose lanseliu^e taip, kad iš abieju 
pustu išeity į>o 23 PIRMAS. KURIS PRISIUS TIKRA IŠRIŠIMA GAUS 
DOVANĄ 2.000 KVAl) PĖDŲ ŽEMES. DA KAI. O VISI TOLESNI AP- 
TURęS 2 LOTU BEVEIK UŽDYKĄ.. Žemė randasi pukiam mieste, netoli 
nuo didelio New Yorko. Tik per trumpą laiką męs apgarsiname musę sa
vastį. gausite gauti už dyką lotu Kaimiečiai! neatidėkite tą dalyką, nes 
jeigu gyvenate netoli, atvažiuokite ir persitikrinkite arba prisiąskite‘ tikrą 
atsakymo, o apturėsite dovaną. Adresuoki!:

SALES MGR. DEPT. K.. 132 5ASSAU STR.
Su i te 309. >ew York. N. Y.

PROF O1VEN yra 
vienatiniu specija- 
iistu, kuriuom ga
lima patikėt ir pa
vest Jūsų TURTĄ, 
t. y sugrąžinimą 
sveikatos. Jisai sa
ko. kad visai ne 
reikia būt ligoniu. 
Jis savo 34 metų 
praktikos didžiau 
šiam ligonbutvj 
The Great Ilospi- 
tal rf London. taip 
išsilavino, kad da- 

kurią jis negalė’u iš-

užsisenėjusias

bar nėra jau ligos, kurią jis nee-alė'u iš
gydyti gvaranti.oja jis' ir išgydo viso
kias ligas: Paprastas, i ' ’ 
chroniškas ir veneriškas. kaip moterų 
taip ir vyrų.

Dėlto, jeisru sergate kokia nors liga. 
: tai nekentėkit ir aprašykit aiškiai, o jis 
j jums pasakys kaip užsilaikyt kad grei- 
| čiau išgytu m: nes kas jam. kaipo profe 
šoriui yra galima to negali padaryt pa- 
pastas daktaras. Laiškus adresuokit 

j taip:

PROF. OWEN M. 0
221 E. 17st,0ep.E, NewY»r1(, N.Y. 

į Priėmimo valandos- Nuo 10 ryto iki 5 
I vakaro. Utaminkais ir Pėtnyčiomis nuo 
I 10 ryto iki 8 vakaro Nedeliomis ir šven- 
1 tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

t

»f

2/. Budrecluis
222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St., 
So. Boston. Mass. Montello, Mass

Telefonas: So. Boston, 21013.

PAVASARIS, PAVASARIS!
TAI LIAKSMIAUSIAS LAIKAS;

bett’.k tada, tikras ir linksmas pavasaris, kaip žmogus pa?a- 
Li’.a iš saTokuno-organizmolic^boi nesveikumus, ka.p ž e
mos šiurkštų šaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu to nvpadary- 
s.t. t. i lig $ k .nkins kun$ kaip iš viršaus, teip Vidurių, naiki
nant sveikatą r gyvastį j t aršiausias neprietelis ir teip besant 

n« t.k pavasaryje, bet vasa-ų ir niekad neturi jo 
k.oo Lnksmybės ir ramumo, bet varg^.

KAD JAUTIESI-^^
pavasarį, tai išsigydyk, išvaryk lig$ lauk iš 

kūno, krauju nervų .r v durių: oTad tą visk$ pa- 
darytl atsišauk lietuv šk j kalboj rr.e tikro 
Pr fesonal o D .ktaro Klinikos, kurs pagal reikalu 
pr. a kys speciališkaigeriausiasliekarstas,kurios 

kaip šilti saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, taip lig£ išvarys lauk, be peilio, be sopulingą 
operacijų

Apturėsi tikrą linksmą pavasarį ir gerą sveikatą;
dz augsies kaip šimtai išgydytų dėka v. darni. Is DAUGYBES nor k v lėta patalpinam: 

GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
Esu 1.. ai dėkingas už gerų iš^yd ma. k . d su 1 ekarstoms teip gerai pasil kau išgydy

tu, nes pasi ik .u kaip naujai atgimęs, dabar l.uksma ir smagu, dar pu ė lie.iLT tų pasiliko, 
bet gerai e.-u sve kas, kad daugiau nereikalauju varto i.—tai^. šimtų kartų d- kavoju Phila- 
d.-.ph.os M. K. n.kui,kaipo gera.n daktarui už pritaikinimu ir sutaisym* t i.> labai g rų 
Ii. kartų. Su guodone. Good t,.e Jurgis Dulskis, E>ox 81, Alfred, N. Y. M r. Jur
gis Lutauskas, Jerome, Pa. St. Liudzeviėia. 216 Pleasi n t str. !>• o.t, W.s. K. Olšev.če, 
1444 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė, Box 226, Giens Falls, N.Y. 

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links- 
m 11 DHVHSHritl irdėkavoja už išgydymu nuo visokių šviežių ir užsenėjusių

• li/ų. Nervų ir nusi pnėjimų, perš.i irno ir kosėjimo, gal
vos skaudėj mo ir svaigimo, vidurių r.esvvikūmų ir užkietėjimo, sėklos r.ubčgimo nuo 
saužagystės, greito pailsimo, negero ir surraž.ėjimo kr u,o, teip-i at nuo limpančių ly iškų 
ligų ir tam panašios rųšie» vyrų nelaimių. Teip-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių Lgų.

KhlI nemeili orihut °apturėsimu,
® pag lbę ir tikras I.ekarstas, kurios gali tave išgy

dyt ir turėsi Linksma pavasarį. Visada rašant adresu k teip: •
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 

1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
Valandos kasdien nuo i' i 4 r-o piet. Nedeliomis nuo 10 iki 3popiet.

Ir v .karuis i no 6 i r. i 8 Utarnin'.,:. is r P’ tnyčiomis.
KAM SIRGTI IR VARGUTIS UGOMS. KAD < ALI BLTt GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS, 
tik re.k atsišauki į Philidelphijos M. Kl.ni<%ų, kur.s va džios pripaž nta. ddei žmonių labo.

i I I I

..DAKTARAS“ ska ty šitų knygų. kuri par 5 ta naujausio mokslo ir labai reikalinga kaip 
vyrams tup ir moteriais. turėt tą knygų. Atrakt daug p i-laptybių ir pamokinimu apiekų 
ikšiol nežinojot. Apturėsi dovanai, tik prisiek kėlės štampas už prisiuntimo kaštus

Philadelphtos M. Klinikai.

I

)

_________ ■ - - - -....—

No. 1
AMŽINAI RAŠANČIOS PLUNKSNOS.

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

Šios plunksnos ngrudyja ir nesugenda, vi
sos yra gvarantuojamos.

Velijanti visiems nusipirkti šių plunksnų, la
bai yra paranku visuomet su savim kišenėje 
turėti, rašalu rašančių plunksną.

Mes turime dvejopų plunksnų.
No. i Pati prisipila rašalu. Kaina $2.500. 
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 plunksną.

W. Jurkevich
25 I 5 V2 So. Halsted st 

CHICACO, ILL.

I I

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

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

arėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
4kripkų. Triuhų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
r maldų knygų, kokių 'ik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
'romaioms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
.i« aplinnk koncertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki- 

<■ ”is<>kio tavoro pas tikra lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen- 
am« parduodu pigiau Rašykit tokį adresų:

\v. s. WAIDELIS
1? CRAND street. brooklyn, n. y.



*
:

G*>

tiohn E. nolin

T['in\YS:

dolerių daugiau.

11

D-RAS ST. ANDRZEJEWSIO

1,417.710 tonu

196 d—3 Richmozy

įt

i

sinių žiedų.
no adreso už 98c. 
mierą. „ . ,.
Su visokiu reikalu uždekit tokį adr.:
EXCELSIOR WATCH CO., DEP. A.

CHICAGO. ILL.

Specijališkas pardavimas per šį men.

Sudėjimas 5.

Gode. — Kaip ten yra su- 
reikalai tėviškėj, sunku 

Tik viens dalykas

Vlaaatlals lealdikaa

DANTŲ DAKTARAS.!
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 

įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 

Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

RUSSIAN-AMERICAN BUREAU
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 i penkias 
savaites, taipgi iškolektuojam pinigus 
nuo skolininkų.
RUSSIAN AMERICAN BURBAU 

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

Telephone BosUb. 845 M.

Dr.F. Matulaitis

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

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- 
Prisiųskit piršto 

Už teisingumą gvarantuojam.

Bonka Goldenxxxx Rye <
5* • C co »

co -

Profesorius medicinos

Uetuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St

Boston, Mass. 
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone

5” g.

495 Broadvvay, So. Boston. 
Valandos:

\oo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare. 
Nekėlioms iki 3 vai. po pietų.

Skilvinės proškos.........
Pigulkos dėl kepenų... 
Blakių naikintojas.......
Dėl išvarymo soliterio.
Anatarinas plovimui...--.. 
Nuo kojų prakaitavimo.. . 
Gydanti mostis............. .
Antiseptiškas muilą?...........
Gumbo lašai..................50c.

F. J. Bagočius.
Tiesu Patarimai.

E. Kotosky. — Vien dėlto, kad 
koks neprotingas žmogelis drau
gystės viršininkus renkant ne
kaltai išvadino jus vagimi, neuz- 
simoka po teismus baladoties. 
Apskųst galit tiktai civiliškai, o. 
negalint darodyt kokios skriau-; 
dos, gausit kokius 6c. ir kaštų 
apie $10.00, o prova prekiuos į 
$50.00. Nusispiaut ir gana, o 
pinigai paliks kišenių j. Jei no
rit vienok provotis, geriausia 
paimt vietinį advokatą.

Paukščio padėjimas yra toks, 
kad jo neleis iš ligonbučio, o kad 
ir leistų, į Lietuvą vežti jo ne
apsimoka. Geriausia 'žiūrėkit, 
kad ant jo turto būt aprinktas 
teismo ”conservator,” nes taip 
palikus jis ant galo pasirodys 
ne tik nieko neturįs, bet dar kal
tas savo "draugams.”

V. J. Stankus. — Jus norit pa
tarimo, kaip reikia pirkti namus. 
Čia reiktų duoti visą nepajudi
namos nuosavybės tiesų istori
ją, jei norėčiau tai padaryt. Ge
riausia ir tai vienintelis būdas, 
paimt atsakantį advokatą, už
mokėt jam $10.00 arba $15.00, 
(nemokėkit daugiau), jis nueis į 
"Registry of Deeds” jūsų pavie
to, padarys abstraktus, sužinos 
tos nuosavybės istoriją, pažiū
rės, kas kokias priekabes turi, 
ar nėra kur užslėpta ”dower,” 
"homstead,” ”prescription,” "re- 
servation” arba ”exception" tie
sos, ar nėra kokios "restricti- 
ons,” ir tada pasakys jums, 
ar pirkt ar ne. Neimkit bile ko
kį "agentą.” kuris jokios nuovo
kos apie teises netur, nes ne vie
nam prisieina skaudžiai paskui 
gailėties. Geriau doleriu užmo- 
kėkit daugiau, negu trotyt ke
lis šimtus ar tūkstančius vėliau. 
Nieks negali visų paslapčių in
trigų užtėmyt, kaip tik mokslą 
baigęs advokatas.

J. J. — Jūsų sesuo tur nuo ki
to brolio vekseli vieton dalies iš 
tėviškės. Ji gali pavesti tą vek
seli, geriausia per doviemasti, 
ir parvažiavęs galėsit už ją pi
nigus atsiimti.

Vesti pusseserį galima; kuni
gas gal būt neduos šliubo, bet 
valdžia Į tą nesikiša. Pagal tie
sas negalėtum vesti tiktai labai 
artimų giminių, ir tas priklauso 
ne nuo Suvienytų Valstijų Įsta
tymų, bet nuo Įvairių valstijų, 
kurių kiekviena turi savotiškus 
tame dalyke padavadijimus, ir 
geriausiai apie tai pasiklausti 
pas vietinio miestelio sekretorių 
(city arba town derk). Jei vie
noj valstijoj negalima, kitoj yra 
galima, ir ten nuvažiavus galima 
apsivest. Tiesos yra, jei apsi
vedei pagal tiesas toj valstijoj, 
kur šliubas imtas, tas yra ge
ras visur, nors toks apsivedimas 
kitoj valstijoj ir būt nelegališ- 
kas.

Frank Vaient. — Kad atva
žiavot Į Suv. Valstijas ant kito 
vardo, tas nieko nereiškia. Pa
duok prašymą ant pirmų popie
rių tokiu vardu, kokiu nori, bet 
nurodyk ant kokio laivo ir kada 
atvažiavai, neminint visai po 
kokiu vardu. Jei paklaustų, ta
da pasakyk teisybę, už tą jokios 
bausmės nebus.

J. Wariakov. — Įvairus seno
vės pinigai turi nelygią ver
tę. Vertė priklauso nuo senu
mo. krašto kuriame jis buvo da
rytas. ir daugumo panašių mo
netų dabar randamų. Iš jus ap
rašymo, samprotauju, jog pini
gas yra žuvedijos, pamestas 
Lietuvoj, ir rastas jus tėvo. Pri
siųskit apdraustam laiške "Ke
leivio” Agentūrai, ji ištirs jo ti
krą vertę vietiniam muzejuj.

Teofile Baltušnikienė. — Ar 
jus gautumėt apsaugos pinigus, 
jei jūsų namas sudegtų išsidan
ginus randauninkui, jums irgi 
negyvenant ant vietos, negaliu 
pasakyt nematęs ’Tnsurance Po- 
licy,” nes įvairios kompanijos 
turi savotiškas stipuliacijas. 
Dauguma iš jų reikalauja, kad 
kas nors namą apgyventų, ki
taip gi jų apsaugos kontraktas 
liekas sulaužytu.

K. J. B. — Suvienytos Valsti
jos nesiunčia nė vieno ateivio 
atgal, nežiūrint kaip neprasikal- 
stų jis, po 3 metų čia apsigyve
nimo. Jei prasikaltimas yra pa
darytas kitoj viešpatystėj, da 
leiskim, Rusijoj, ir anoji valdžia 
rekalauja prasikaltėlio, S. V. 
valdžia gali išduoti jį. ir išduoda, 
nežiūrint kiek metų jis pragyve
nęs čia, arba yra piliečiu arba 
gali būt ir čia gimęs. Nesenai 
dar tūlas Charlton, sūnūs Suv. 
Valstijų teisėjo, buvo išduotas 
Italijai, kur jis užmušė savo pa
čią. Jis dabar yra ten kalėjime.

Pirmas popieras galima gauti 
nors ir tą pačią dieną, kurioj pri
buvo ateivis, bet antros neišsi- 

I duoda nepragyvenus čia 5 metų.
Jei žmogus buvo padavęs pra

šymą ant antrų popierų, ir iš- 
klausinėjus prasišalino pirm ne
gu stojo prieš teismą, tur paduot 
prašymą išnaujo. Jei jis buvo 
prieš teismą, tad jo popieros y- 
ra gatavos teisme, arba aplika
cija atmesta dėl nemokėjimo rei
kalingų tiesų ir istorijos Suv. 
Valstijų.

Ch. Važgauskas. — Konsulis 
pasportus išduada visiem norin- 
tiem grįžt i Rusiją, neklausda
mas visai, ko jie grįžta, ir ar y- 
ra atitarnavę kariumenėj. O ka
dangi jus praleidot stojimo lai
ką ir nesinaudojot manifestu, 
tad ar jus važiuosit stačiai pas 
"voinską načalninką” ar ne, vis- 
tiek paims į kariumenę tuoj, ir 
už neštoj imą laiku gal nubaust.

Norintis žinoti. — Jei jus tris 
draugai suderėjot po siutą po 
$30.00, bet nuėjus atsiimt rei
kalauja po $32.00, tad jei nieko 
ant rankos nedavėt, neimkit, te
gul kriaučius laikos juos. Jei 
davę esat, nueikit atsiimkit, už- 
mokėkit pinigus, ir daugiau pas 
tokį kriaučių neikit. Jei jus no
rėsit eit provotis, tad vietoj tų 
poros dolerių, teismas kaštuos 
po porą desėtkų. Vien dėl ko
kio nesupratėlio pabaudimo 
jums neužsimoka savo pinigus 
mėtyt. O tas kriaučius netekęs 
jus gero noro daugiaus pradirbs, 
negu jis pelnys atimdamas po 
porą

S. 
velti 
man atminti, 
yra aiškus: žmogus skolos negal
"atsigvventi,” jei su juomi nė
ra kontraktas padarytas. Jei 
jis gyvena ten vien dėlto, kad 
jam neatiduoda skolą, jis gyve
na kaip ir už procentus. Ge
riausia jums parvažiuot pa
tiems. arba padaryt doviemasti 
ištikimai ypatai, kuri galėtų ri
ša tą reikalą teisme pajudint. 
Jei jus ilgai nieko nedarysit, da
bartinis tos žemės valdonas už- 
sitvirtina tą žemę ant savęs, ju
mis visai nežinant.

Chas. Darvid. — Apsiimt pro- 
vą varyt Illinois valstijoj "Ke
leivio” Agentūra negali, tur būt 
vietinis advokatas, nes kitaip 
būt daugiau kaštų, kaip kas ge
ro. Jei moterei žadėjo duot 
$1100.00 po vyro mirčiai, tad 
beabejonės, kompanijos atsako
mybė yra, ir todėl, jei pagaliaus 
bedavė tik $300.00 tuoj paimkit 
atsakantį advokatą iš Spring- 
field ir paduokit reikalą į teismą.

K. Alinskas. — Jei palaido
jot žmogų savo kaštais, kurs nie
kur neprigulėjo ir pinigų netu
rėjo, savo kaštų iš jo dalies Lie
tuvoj negausit. Jei gautumėt, 
tad geruoju parašius į Lietuvą 
ir paprašius atlyginimo, persta
tant visą dalyką. Jei jo tėviškė 
butų čia Amerikoj, butų galima 
sukolektuot.

"Kel.” Skaitytojas. — Vaiki
nas 17 metų išvažiuodamas į A- 
meriką gali palikt sako dalį iš 
tėviškės broliui ant kontrakto, 
padėkim sau, ant 5 metų, ir ko
piją kontrakto pasiimt su savi
mi. Likęs brolis jo dalies nega
lės darduot, o suėjęs į metus jis 
pats galės daryt, kaip jam pa
tiks, čia pat Amerikoj būdamas.

K. Obolelis.
riai priklauso dalis iš tėviškės, 
gali ją aprašyti tam, kam ji no
ri, ar tai seserei, broliui, moti
nai arba ir visai svetimam.

Mergaitė, ku-i

SENI VYNAI ir
GEROS DEGTINES

NORTH GERMAN LLOYD
NAUJA LINIJA

Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną

Laivai išplaukia kas trįs savaites 
Dėl laivakorčip kainos bei kitp keliones dalykuose 

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie: 

0ELR1CHS & C0.
Užtvirtinti ageutai

Boston, Mass

,, Cognac Brandv *•*
,, Višniovka
,, Orange Wine
4 Pilnos kvortos $3.50

Sudėjimas Xo 8.
Bonka Kentucky Why 

,, California Braudy 
,, Višniovka 
,, Spaniškas Port Wine

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

bet neprasti.

H. L. GOLDEN CO.
importuotojai Ir Oaugunoj Likitrly Pantootojal.

Mustį Obalsis: Greit parduot ir men
kas uždarbis. Męs išsiunčiam t a vorą 
tą pačią valandą kaip tik gaunam 

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

M. Gallivan 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.

2 KATALOGAI DYKAI!
Uin.. lietuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
S0 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, kleruetų ir 1.1.

Kasant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieraa. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rdSt.. SHICAGO. ILL.

KAS MUMS
RAŠOMA

Oak Lawn, III. — Balan
džio 15 d. rytą prie šv. Ka
zimiero kapinių rado pasi
korusį ant medžio šokos jau
ną vaikiną. Numestoj ant 
žemės knygutėj buvo lenkiš
kai parašyta, kad Amerikon 
atvykęs rugpiučio mėnesije, 
pereitą vasarą. Kišeniųje 

rasta 4-rių merginų foto
grafijos. Pakaruoklis galė
jo būt apie 20 metų amžiaus. 
Spėjama, kad saužudvstės 
priežastis yra viena iš "dvie
jų: arba meilė, arba darbo 
negavimas. Kalvio vaikas.

Cambridge, Mass. — Mu
sų kunigužis vėl išvijo var
gonininką, kuris vos tik tris 
mėnesius teišbuvo. Išviji
mo priežastis, kaip rodos, y- 
ra tame, kad vargonininkas 
atsilankė kelis kartus pas 
"bedievį” B—čių, kuriam 
kunigas anuomet buvo net ir 
kuprą lentagaliu audaužęs.

Mylintis tiesą.

Dekalb, IU. — Nuo 1 d. ge
gužės šitam mieste užsidaro 
visos smuklės, nes paskuti
niais rinkimais taip didžiu
ma nubalsavo. Manoma, 
kad prie smuklių uždarymo 
daugiausia prisidėjo mote
ris savo balsais.

Bačkos Spinka.

| 442 Laivas

HAMBURG-AMERICAN UNIJA
Oidžiausia Garlaivių Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

Keleivio Kalendomis
1914 metams jau atspauzdintas.

Šių mėty kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

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

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

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

HAMBURGO 
HAMBURGĄ 

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO 

PIGIAUSI KELIONĖ 
I SENĄ TĖVYNĘ IR Iš TEN. 

YPATINGĄ ATYYDĄ ATKREI 
PIA 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 
toms, valgomojo kambario, maudy 
nės, skalbinyčios ir t.t.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
607 Boylston street, Boston, 

arba 45,’ Broadvay, New York.
ir pas vietinius musų agentus

H$ r U i f 
h

nervų ir odos ligas. PATARIMAI DYKAI.

r «i' n D DPNPPD Specijalistas li-| 
vgB LF|V’ KClirCię gų abiejų lyčių, p

Gydau privatiškas ligas vyrų ir moterų. Užsisenė-o 
justas ir chroniškas gydau greitai ir pasekmingai. Si

Greitai gydomos tulžies, inkstų, skilvio, kraujo, šį

Esu užsisenėjusių hsru specijalistas. Ilga praktika. -i 
daug išgydytų ir užgan<-dintų pacijentų yra mano re-o 
komendacija. Vienoda kaina visiems. Savo atlyginimą iĮį 
pavedu visų patotrumui. Nelaukit, bet kreipkitės šian- 
dien. o

Valandos nuo 8 ryto ligi 7:40 vakaro. Nedėliomis ir;; 
H šventa dieniais nuoO ryto ligi 12 pusdienio. (18) o

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

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokių ligų 

ir su didžiausiu saugumu. Užlaiko
me ir Trejų devynerių, kaina 20 c. 

a. Galit susikalbėt pas mus 
ba. (18)

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

Ei, Vyrai, visi pas

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

vyne ir Cigarą. 

Pri®;namiausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

304 Sroadmy Ir 259 D rimta, 
SO. BOSTON, MASS.

Aiekur taip 
Kerai ir pui
kiai nepada
ro paveiks
lus kaip lie 
tuviškas ar' 
tistas Mon-- 
telloj.

Dėlto vy
rai, mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo 
paveikslus, oĮautietį nusitraukt

t-šr odysit da gražiau kaip gyvi. 
P asiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (7)

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

1 eiaingiausia Ir GariaiaAa

APTIEKA
Sutaisom Racaptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar H 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIUSL

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadiap S* Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 

o męs per ekspreso gydulaa pH>

BRAHCU® ŽMOGAUS

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Krau j o Valytojas.... ...........$1.00
Gyvasties Balsamas......................"5
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas......................50
Nuo kosulio..................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
.......................... ,. ,10c. ir 1.00

.. .25 

.. .10 

.. 3 OO 

.. .25 

.. .25 

.. .50

.. .25
ir 1.00

Nuo raivo? skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo.............
Nuo peršalimo.....................
Plaukų stiprintojas... .25c. 
Linimentas arba Expelloris 
Nuo 
Nuo _____
Nuo lytiškų
Nuo dusulio 
Nuo Z_’ 
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

Specijališka Tikrai Lietuviška T re j anka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknį? ir t. t, kaitau 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
N^PReikalaukite prisiuntimo katalogo au musų gyduolių aprašymą.ii W 

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

junti brangi yra jnsą sveikata. tai tnojaas reikalaukite gyduolių, raiydaaaJ arba 
atsilankydami į LtcfaniAų Apteką.

VINCAS J. DAUNORA, APt.ekor«.
M* Bedford Avenue lupu North «-<m tatve, Brooklyn. H. T

plaukų žilimo...........
Reumatizmo.......  ■ 50c.
lytišką ligą..........5Oc.
kirmėlių...

ir 1.00 
ir 100

■
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Vietinės Žinios Taip va praėjusi nedėl
dieni Union Franklin salėj 
buvo anglų socijalistų su
šauktas viešas susirinkimas, 
kur kalbėjo profesorius 
Kirpatrick iš Nevv Yorko. 
Jis nurodė, kad šita karė 
niekam daugiau nereikalin
ga. tik Rockefelleriui ir ke
liems kitiems kapitalistams, 
nes Meksika yra turtinga ži
balo šaltiniais ir kitokiais 
gamtos turtais. Bet paėmi
mas tų turtų šios šalies dar
bininkams gero nepadarys. 
Tas tik padidins kapitalistų 
galybę, kuri ir taip labai pa- 
vajinga šios šalies gyvento
jams. Darbininkams reikės 
tik kraują lieti, o paskui ka
rės lėšas mokėti.

Priimta rezoliucija prieš 
karę.

imi turėtų pasiteiraut apie 
velionio užmušimą. Velio
nis Valaitis paėjo iš Vonis- 
kių kaimo. Gelgaudiškiu vai. 
Naumiesčio pavieto. Suval
kų gub. Norintieji plates
nių žinių kreipkitės prie An
drei’ Douglas arba Jurgio 
Antanaičio po 28 Nashua st.. 
Boston. Mass.

TEATRAS IR KONCERTAS
L. S. S. 71 kuopa Cambridge, Mass.. 

rengia koncertą ir teatrą subatoj, 2 
gegužės, 7:30 vakare. Svetainėj 7 
Burleigh st.. Cambridge. Mass. Bus 
sulošta vieno veiksmo komedija 
"Brangusis Pabučiavimas.” Prie to 
bus daugybė visokių dialogų ir mono
logų ir dainuos Laisvės Choras. Uu- 
kviečia visus t Komitetas.

bo.

Mayoras Curley yra tik
ras kapitalistų tvarkos ap
gynėjas. Į socijalistų susi
rinkimą. kuris buvo sušauk
tas kad užprotestavus prieš 
karę, buvo prisiuntęs perei
tą nedėldieni specijalį steno- 
grafą. kad tas užrašytų, ką 
socijalistų kalbėtojai kalbės. 
Prof. Kirpatrick tyčia ma
jorą aštriai pakritikavo.

Darbininkai, ruoškitės 
prie gegužinės! Ateinančioj 
pėtnyčioj pripuola 1 gegužės 
— tai visasvietinė darbinin
kų šventė. Kitose šalyse dar
bininkai tą dieną visai ne
dirba. Amerikos darbinin
kai tą Šventę apvaikščioja 
vakarais. Taip pat darys ir 
Bostono darbininkai. Pėt- 
nyčios vakare bus surengta 
didelė paroda, kuri vaikščios 
didesnėmis miesto gatvėmis 
su muzika ir raudonomis ug
nimis. Parodoj dalyvaus į- 
vairios darbininkų unijos, 
politiškos organizacijos ir 
pašelpinės draugijos.

Paroda prasidės nuo Park 
Sqare lygiai 7:30 vai. ir eis 
Elliot gatve iki VVashingto- 
no;

VVashingtono gatve eis iki 
Dovero;

Dovero gatve eis iki Berk- 
ley;

Berkley gatve trauks iki 
Columbus avenue, o iš Čia 
į People's Temple salę, kur 
bus anglų prakalbos.

Lietuviai susirinks
Bostone, socijalistų svetai
nėj, No. 376 Broadvvay, ir 
lvgiai 7 vai. išeis iš čia ant 
Park Sųare'o. kur susilies 
su kitais ir maršuos augs- 
čiau nurodytomis gatvėmis.

Iš pat vietos lietuviai eis 
su muzika. Grieš D. L. K. 
Vytauto Benas.

Pasibaigus parodai, kaip 
jau sakėm. People's Temple 
salėj bus prakalbos. Kalbės 
drg. F. Wentworth, socijali
stų benas grieš Marselietę 
ir dainuos maži vaikučiai.

Kadangi į salę visi negalės 
sutilpti, tai prakalbos bus ir 
Boston Common sode, kur 
lietuviškai kalbės drg. Mi- 
chelsonas. Todėl parodai 
pasibaigus lietuviai malonės 
susirinkti Į sodą.

Butų labai geistina, kad 
lietuvių dalyvautų šioje dar
bininkų šventėje kuodau
giausia. Ir da butų geisti
na. kad musų moterų ir mer
ginų eilės pasirodytų pir
mutinės.

60 kp. ir Vytauto D-jos 
Rengimo Komitetas.

Pasekmės 60 kp. balsavimo 
sulyg prisidėjimo su Socia- 

list Party.
Pereitoj nedėlioj L. S. S. 

60-ta kuopa balsavo, ar su
sivienyti su Socialist Party. 
ar ne. Dauguma balsų nu
balsavo nesivienyti.

Ketverge, 30 balandžio, 7 
vai. vakare atsibus ''Bijūnė
lio" draugijėlės pirmas susi
rinkimas. Jaunikaičiai, no
rintieji pasimokinti lietu

vių kalbos, rašybos ir pra
silavinti dailėje, malonės at
silankyti.
"Bijūnėlio” organizatorius, 

N. Januška.

I

I

Parsiduoda lotas Nor- 
woode ant Washington str. 
Lotas turi 100 pėdų ilgio ir 
50 pėdų pločio, ir labai biz- 
niškoj vietoj. Kreipkitės pas 

Vladis. Klemka.
229 Gold st., So. Boston. Mas

Kaip laikraščiai, taip ir 
žmonės šiomis dienomis už
imti daugiausia karės klau
simu. Ant Boston Common 
buvo Įtaisytas net tam tik
ras mitingas patriotizmo 
jausmams pakelti. Dalyva
vo keliolika tūkstančių žmo
nių. Nieko daugiau nesigir
dėjo, kaip tik vėliava, vėlia
va ir vėliava. Už savo vėlia
va mes gatavi numirti.

Ir visur toji vėliava kiša
ma. Geltonųjų laikraščių 
neišeina nė vienas numeris 
be vėliavos. Visi puslapiai 
išmarginti vėliavos paveiks
lais. Šaukiama, kad ant 
kiekvieno namo, ant kiekvie
nos mokyklos plevėsuotų vė
liava. Meksikos razbainin-; 
kai įžeidė musų vėliavą — 
ginkime ją!

Ir taip šūkauja daugiau
sia tie, kurie patįs ginti vi
sai nemano ir nenori. Jie 
tik kursto tamsiose miniose 
žemus patriotizmo jausmus, 
kad sukėlus kaip galima di
desnį karišką ūpą.

Pereitą nedėldieni ir baž
nyčiose buvo kalbama apie 
karę. Ir kunigai beveik vi
si kurstė žmones prieš Mek
siką. tvirtindami, kad karė 
yra reikalinga. Taip va šv. 
Marijos bažnyčios klebonas 
kun. Worman pasakė: ”Jei 
męs užkariausime Meksiką, 
tai męs atliksime didelę mi
siją... Jei męs tą šalį užka
riausime, tai reiškia, kad 
męs sutversime naują šalį, 
kur bus musų bažnyčios, 
musų mokyklos ir vėliava.”

Tik susipratę darbininkai 
protestuoja prieš šitą bepro
tišką žmonių skerdimą 
turtų naikinimą.

Antanas Valaitis
4 balandžio šių metų tapo 
užmuštas Bostone prie grio
vimo namų. Jis dirbo kartu 
su And. Douglas prie kont- 
raktoriaus. Priežastis užmu
šimo mums nėra aiškiai ži
noma. todėl jeigu yra kokie 
nors jo gentis arba pažįsta- mus pačių.

RUSSIAN-AMERICAN LINE
Pastaromis dienomis Bos

tone ir apielinkėj lankėsi S. 
Dressler atstovas viršminė- 
tos laivų kompanijos, su tik
slu, kad pagerinti aplinky
bes keliaujančių ir geriau 
apsisaugoti nuo visokių ap
gaudinėtojų. Didinanties 
kas metas išeivystei iš Rusi
jos, tankiausiai tie išeiva ke- 
lauja per Prūsų portus. Ne
mokėdami svetimų kalbų 
jie patenka į visokių apgau
dinėtojų rankas ir būna 
skaudžiai apiplėšiami. To
dėl Rusiškai-Amerikos Lini
ja stengiasi tiems išnaudo
jimams pastot kelią. Jie ža
da įtaisyt keliaujantiems tą
ją linija visokius paranku- 
mus: padidint laivus, duot 
geresnį užlaikymą ir patan- 

: kint jų išplaukimą.
Dabar Rusiškai-Amerikos 

Linijos laivai išplaukia kas 
10 dienų, vasaros metu žada
ma patankint. S. Dressler 
aiškino, kad savininkai tos 
Kompanijos darbuojas, kad 
Rusijoj butų pagerinta pas- 
portų gavimo sistema ir jie 
tikisi, kad laikui bėgant iš
keliaujantiems iš Rusijos 
bus aglima gaut pasportas 
net už 50 kapeikų.

S. Dressler skundėsi ir ant 
nekuriu agentų, kad ir tie 
neteisingai elgias su kelei
viais ir nuo kai-kurių turėjo 
atimt ir laivakortes už tai, 
kad parduoda daug bran
giau. negu kompanijos pre
kė. Vienas iš tų yra ir gerai 
žinomas So. Bostono lietu- 
vys K. Jur—nas, kurs paė- ’ 
mė už laivakortę nuo savo i 
gerai pažįstamų žmonių a- 
pie -S20.00 brangiau. Labai 
nesmagu, kad lietuviai ver- ■ 
telgos nemoka vest teisingai i 
rekalų. nes je tuomi atgrasi- ' 
na geros valios klijantus nuo

Farmos Farmos!:
Turiu ant pardavimo farmų didžiau-

- - ■ . r .. ............................................

Ta kolonija ran-1

VIENATINfi TIESI LINIJA 
tarpa

Rusijos ir
Amerikos

Tikrai 17 Jeweted Elg'n 
Laikrodėlis tikrai pa- 
iuksuoti lukštai UŽ 
59.75. V isi žino, kaip 

^*-’ri y Ta 17 akrn. 1Unu ani paruaviruu laiiuv 
Elgin laikrodi- sjoj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 

\ liai. Męs buvome ĮįetUvių farmerių. Ta kolonija ran- 
_ laimingi pirkt di- Michigan valstijoj, Lake Mason
Tį lėlę daugybę to- įr Manistee pavietuose Žemė randasi 

kių laikrodėlių — prje pat geležinkelių ir arti portavų 
visi nauji, ką, tik miestų ir miestelių. Turiu daug ne
iš fabnkos. G va- išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi- 
rantuoti ant ?“ ■ • * •-* "

____  metų—bet labai
nužeminta preke ir pirkdami tiesiog lr prasw:siuai»
nuo mus gausit daug pigiau. Jūsų vie- ■ Jnais ir be sodnų; prekė jų. pagal ge- 
tinis dziegormeistris negal pirkt nuo I rumo budinkų ir įtaisymų, nuo 85 iki 
mus nė centu pigiau. Vyrų — su at-I $75 už akerį. Išpradžių reikia jmokė- 
daru viršeliu, arba uždarytu (nurody-Įti suvis mažą sumą pinigų, o likusią 
kit kokį. Puikiai iškvietkuoti virše- palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemė 
liai, paauksuoti. Nepraleisk šios pro- yra geriausia, galima pasirinkti, ko- 
gos. nes gailėsies. Gražus laikrodėlis, kios tik nori: lygaus lauko su mažoms 
stebėtinai žema kaina. Pamatyk jį v^1 vukėmis, palei upelius ir palei žu- 
pirmiausiai. Parašęs atvirutę, Kausi, j vingus ežerus, oras kuosveikiausias, 
Kada ateis, apžiūrėk jį gerai, ir jei j vanduo kuogeriausias ir lengvai gau- 
patiks, užmokėk expresui $9.75 ir kaš- Į namas, javai užauga visoki. Rašykit 
tus. Jei nepatiks, neimk,.o sugrąžink tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
musų kaštais. _ Nepirk pigaus šiam- knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra
što. neatsakančio laikrodėlio. Nepirk si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
laikrodėlio apie kurį nieko nežinai,1 žemę ir visos kolonijos padėjimą. At- 
bet pirk šitą, apie kurį žmonės žino j važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė, 
taip gerai, kaip apie Uncle Sam $20.00 i Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj 
aukso pinigą. (Parašyk vardą ir ad-i »š1»»»a« i« troinn m®na
resą aiškiai.)

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

CHICAGO, ILL.

Rusijos ir 
Kanados.

X

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIENŲ
Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 

du-šriubiniai, pasažieriniai laivai tarp

Žję’i !c Z ą4\CZAR;TZA
TA’jy/KURSK. \owi.\2K

Turiu daug ne-

-9 ■ šokio didumo farmų; prekė nuo 9 iki 
: $25 už akerį. Taipgi turiu farmų su j 
gerais ir prastesniais budinkais, so

tinis dziegormeistris negal pirkt nuo rūmo budinkų ir įtaisymų, nuo $5 iki
____ Cll ot- 1 „X _1_____ 2 TX_______ 3X2.. — -21-2—

I
I

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

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

37 Broadwav, New York, N. Y.

Beveik

šimtmetis

SIUS

EL US
ir tas padarė

BALLANTINE'S

BRAVARUS

žinomais kievienam

gerumas vra supran

tamas.

kaip įšdir-

bam geriau

ALUS

netik garsiais, bet

name, kur tik alaus

Galima gaut visur.

j 
(

(((

Kaip namai reikalauja nuodug
naus apvalymo pavasaryj. taip pat 
ir kraujas to reikalauja. Uždary
tas gyvenimas, kurį vedame žie
mos laiku, noroms-nenoroms už
pildo kraują nevalumais, o juos 
privalome išvyt lauk taip pat, kaip 
kad nevalumus prašalinam iš na
mą.

Severos

j

r;

Tai yra ekonomiškiausias prosas ir ge
rai apsimoka kiekvienam kriaučiiii ir šei- 
nai Galima šildyt su gazalinu arba spiritu 
ir prekiuoja tik 3 c už 10 valandų Vienas 
iš geriausių išradimų. Didžiausia belizna 
su IMPERIAL prosu lengva suprosyt ir pi* 
gu. Parsiduoda gana pigiai 5? svaru už 
$4.00. Kriaušiams 20 svarų. OO Atsiu
skit 81.00, męs prisiųsim Imperial prosą, o
priimdami prosą, užmokėsit $3.00. Platės- L 
nių žinių klauskite per laišką arba ynatišk; i.

C. C. M AIGTS
125 E. MAIN STREET, AMSTERDAM, N, Y.

iSUCEDYTOJAS
LAIKO PINIGŲ, SVEIKATOS IR GROŽYBES

I-dirbu visokias kukardns (Badįrer), ženkle ius (gu- 
zikus) ir Kitokius dais tus visokiems Kliubams, Drau

gystėms ir Kuoptoms.
Darau visokius medalius ir ant kožno pareikalvimo 

pnsiunčiu sampelius.

DRAUGIJOMS ir BIZNIERIAMS!

Biznieriams:
Išdirbu visokius apgarsinimus su Jų paveikslais 

ir adresais, kaip tai: ant cigaretų bak'iikų, brėžu- 
kų baksukų. alavėlių veidrodėlių ir t. t ir į viską 
įdedu adresus ir pave; s ą. TaipgCpad«rau visokias 
draugystėms antspauda

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

123 FERRY ST., NEWARK, N. J.

išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyveu ant farmos. Gavęs ži
nią, tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar j hotelį, paimsiu jus ir aprū
dysiu visą žemę, iš kurios galėsi pa
sirinkt pagal savo norą. Adresas: (27)

ANTON K1EDIS
PEACOCK, Lake County, MICH.

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

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- 
» ūks uotus ir Sidabrinius, 
šliubinius Žiedus, Dei
mantus ir visokiusper- 
lus; taipgi Lenciūgėlius. 
Špilkas, Branzoletua,

Laketukus ir kitokius pasipuošimui 
daiktus. Musų agentą^ P. Valiukonia 
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 
laišką arba ypatiškai.

CHAS URBON
261 Broadvay, So. Boston, Mass.

i* h-ia L N

Išsirašykit rimtą bepartivišką.! 
talpinanti įdomiausius straip
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikraštj

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

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

Kama metams tik SCc.
Kurie norit pažiūrėt prisius- 

kit ioc. Adresas:
“VAIDYLA”

819 W. 19 St. Chicago, iii.
----------- --------

LIETUVIAI!

(«

G U

t

Steitas

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

Nuo saulės nudegimo 50 c • Bobro lašai SI.00. Nuo suirimo Nervų Sl-00 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

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

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kv,-pavimo Sl-00

Gyduolės nuo vištakių (com’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.
Perimuos visokių gėlių 25, 50, 75, Sl-00. S2.00 ir daugiau.

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

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

Receptus sutaisau teisingai_ f
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktaru.

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS ?a6m^7
S0. BObTON, MASS.

važiuojaPranešu 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 R39-.T.

i

paprasiai pasirodo, jeigu odą ui- 
leidžiame ir jos tinkamai neap- a- 
tome. Kyd tą geriaus išpovus ir 
skylutes, arba ponis laikyti atda
rais.—vartokite prausimuisi

SEVEROS TAB-LAX
Paliuosuojanti saldumai, 

Vairams lygiai geri, 
kaip ir suagusiems.

Kaina 10 ir 25 centai.

Severos 
Krano Valytojas 

(Severa's Blood Purifier)

yra jums geriausiu įrankiu krau
jo apvalymui Pamėginkit jo ir 
užtėmykit greitas ir pageidauja
mas pasekmes.

Kaina 81 00

kasdien. Tinka jis puikiai kaip 
kūdikiams, taip ir suagu-i ms, 
vyrams, kaip ir moterims. Pamė
ginkit.

Kaina_25 centai.

Odinį Muilą
(Severa’s Medicated Skin Soap)

E9

000

Vysai Dykai
iš tu stebuklingu

Vardas ir

Adresas

Odos 
Išbėrimai

Ar Esat Kankinami

>» 
’! 
i

I*a "-d uodam a visos spti. koše.
Neimkite kilok ų Reikalaukite 
tikrų Severos Gyduolių

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vieną
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 
gale nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma j trumpa laika ir su 
mažais kaštais. .Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Užnuodijimu Kraują arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu ~ 
Naktiniais 
Vyriškumą,
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale. Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pvlva, 
biauru skausmu galvos, tulžinius pri- 
puolimus, įcgalet 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 uždyrbtus 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 j tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

Ta dykai Kauta knyga yra wertės 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

Gyvastinės Skystibės, 
Išleidimais, Prastoimu 
Lytišku Nusilpneimu, 

Užsiveržimu

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

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

pavardė




