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Metas X.

Iš Rusijos. Vokiečių parliamento nariaiŽINIOS IS VISUR, ¥,%ra:1.1111 v v IV V IV viii dumos atstovus> 1$ AMERIKOS.Kiek atsieina kalėjimų 
užlaikymas.

Rusijos kalėijmų užlaiky
mui vyriausioji kalėjimų 
valdyba išleisdavo 1905 me
tais 16 milijonų rub. Dabar 
gi išleidžianti 32 milijonu. 
Išlaidos per šešerius me
tus, kaip matome, dvigu
bai padidėjo. Ir nepastebėti
na, nes 1905 m. kalėjimuose 
bovo 81 tūkstantis kalinių, 
o 1913 m. buvo jau 180 tūks
tančių su viršum. Padidėjo 
tuo laiku kalinių skaičius, 
kaip matome, 124 nuošim
čiais. Dešimtis gi metų at
gal, t. y. 1903 m., kalinių 
skaičius siekė vos 60 tukst.

Lioterijų nebus.
Vidurinių reikalų minis-

Caras už VVilsoną.
1 Peterburgas, 25 gegužės, 

į — įsikišus Suvienytom Val- 
■ stijom Į Meksikos revoliuci- 
ją, rusų laikraščiai pradėjo 

[aštriai kritikuoti Washing- 
tono politiką, ko ji lenda te
nai, kur žmonės kovoja už 
laisvę. Net atžagareiviško- 
ji "Novoje Vremia” pradėjo- 
kritikuoti Suvienytų Valsti
jų prezidentą Wilsoną. Tas 
labai nepatiko carui ir 23 
gegužės jis išleido Įsakymą,,
kad laikraščiai liautųsi kri-Į 
tikavę Wilsoną ir jo politi-: 
ką.

Iš kur pas Mikę tokia už 
uojauta^ * 
suprasti. Meksikos žmonės 
kovoja prieš priespaudą. 
Prieš Mikę gali kilti tokia 
pat revoliucija. Todėl jis ir 

h meksikiečių revoliucijos ne- 
’ apkenčia ir, jo nuomone, 

Wilsonas gerai daro, norė
damas ją užgniaužti.

Persekiojimas žydų veda 
Rusiją prie suirutės.

Peterburgas, 25 gegužės. 
—- Kad nuolatinis persekio
jimas žydų neatneša Rusijai 
naudos, tai pamatė Jau ir 
atžagareivių vadovai. Net 
didžiausi žydų neapkęstojai 
apgailestauja dabar minis- 
tėrių komiteto priimtą ir 
caro patvirtintą rezoliuciją.

; draudžiančią žydams būti 
1 korporacijų direktoriais ir 

žemės savininkais, šitos re
zoliucijos pasekmė buvo to
kia, kad smarkiai pradėjo 
irti išdirbyste, ypač pietų 
Rusijoj, kur beveik visa iš- 
dirbystė buvo žydų rankose. 
Žydai, netekę teisės būti 
korporacijų direktoriais, 
parduoda savo išdirbystes, 
ypžič cukraus, ir išvažiuoja 
sd pinigais Į užsienį. Iš tos 
priežasties Rusijos birža., 
tas išdirbystės barometrus, 
smarkiai ėmė pulti. Finan
sų ministeris jau kreipėsi Į 
carą, kad jis atšauk® tą re
zoliuciją ir sugrąžintų žy
dams jų teises.

Azevas dabai; Peterburge.
"Birževija, Viedomosti" 

rašo, kad didis provokato- 
rius-šnipas Azevas, kuris 
prigulėjo prie rusų revoliir- 
cijonferių organizacijos tr 
buvo patekęs net Į centtalĮ 
partijos komitetą, šioje va
landoje randasi Peterburge. 
Ji matė keliuose teatruose, 
sėdint pirmose eilėse, ir va
žinėjantį gatvėmis automo- 
biliuje. Kelios dienos atg'/l 
ji matė išeinant iš vieno r 
maeilių Peterburgo rie 
čių. Jis esąs labai pi $ęįai 
apsirėdęs ir kur einąs pini
gų neskaitąs. ’ K

Matę jį dabar žir 53. 
ko, kad jo įsvaizd , i^k 
nepersimaimus nr,0 t0 jįj. 
ko, kaip įssiaisk j0 shi_ 
pystė. Susitik- 
savo pazĮstam - tuoj už. 
sigrjzta, arb- nuduoda, jog 
visai nemat

M/ jKRziacija.
morgas. Kai-kuriuo- 

<«rinoslavo gub. aps- 
„_clu jse paskelbta bandy- 

ifdiilizaci.ia.

»

pas Mikę tokia uz- terįja atkreipė akis Į labda- i 
Elisonui, nesunku • ncriprris tikslams taisomas i

u u

SKANDALAS LENKŲ 
"AVINYČIOJ.”

Katalikų kunigas "aršesnis 
už plėšiką,” sako tei

sėjas.
Chicagoj tapo areštuotas 

lenkų katalikų kunigas Ko- 
lodziejczyk ir d-ras J. Ta- 
maszewskis už vagystes. 
Mat lenkų kunigai Įsteigė 
našlaičiams prieglaudą šv. 
Antano vardu ir rinko tos 
prieglaudos palaikymui au
kas. Jie turėjo toj prieglau
doj 8-nių metų mergaitę, 
bet ir šitą marino badu. Au-

yra sala 
salos yra 

Haiti ir 
Pastaro-

Vokietijos parliamento 
socijaldemokratų frakcija 
pasiuntė dumos socijalde
mokratų frakcijos pirminin
kui Čeidzei šitokią telegra
mą:

"Priimkite nuo musų gi- 
jlaus džiaugsmo ir simpati
jos išreiškimą už tą kovą,, 

tkurią jus vedatę dėl žodžio 
liuosybės.

"Vokietijos reichstago so
cijaldemokratų frakcija." 

Mat, gegužės 5 d. iš rusų 
valstybės dumos posėdžių 
tapo prašalinta 21 atstovas. 
Apie tai telpa šitam "Kel." 

Įnumerije platus straipsniu 
ant 4-to puslapio.

Visi prašalinti atstovai 
dabar kasdiena ateina du- 

' mon, bet kad jų neleidžia j 
posėdžiuose dalyvauti, tai | 
jie suėję Ekaterinos salėn 

j šnekučiuojasi apie dumos 
: darbus. 
’ Tarp kadetų ir progresis-: 
■tų girdėtis nepasitenkinimo: 
d^efiu irS patvirtinančios kapi-
■XkS ’ žvėriškumą, kad no-

Paskutiniai atsitikimai
i dumoie labai laikra«- smas turėjo pripažinti jį

įkaltu. Bet kokia jam bus * visuomene domą. bausmė už išskerdimą tiek 
• vyrų, moterų ir kūdikių, da- 

I Ka?a- Belgijos parliamn- bar ilgiausius straipsnius, į ^^aba^^ra^dėio ‘ ^rdv 
taą Ysleido menką įstatymą kuriuose sakoma, kad niu-;w~;aba 

j angliakasių naudai, kapita- rus ir tvlus durnos darbas; Įn;a^ J21 J 
‘listų ir katalikų atžagarei- yra sujudintas naujos,

Norėjo užmušti kaizerį.
Geneva, Šveicarija.— šio

mis dienomis Vokietijos kai
zeris buvo atvažiavęs Švei
carijon savo dvare paviešė
ti ir bemažko nebuvo nušal
tas iš anarchisto rankos. 
Bazelije Šveicarijos policija 
areštavo anarchija, beli- Į

_ a* * ‘•a i • rU ••

Belgijoskatalikai ketina pri
sidėt prie socijalistų. -

Belgijos katalikų kunigi
ja turi suorganizavus gana 
skaitlingą katalikų darbi
ninkų uniją, kad apsaugojus 
juos nuo socijalistų intakos. 
Bet kaip visur, taip ir Belgi
joj, kunigija nori laikyt 
žmones tamsybėj, nes tuo- 

Įmet jie paklusnesni ir gali
ma geriau juos išnaudoti, o 

■ jeigu norėtų priešintis, tai 
Įgalima pagąsdinti pragaru. 
Todėl ir pereitais metais, 
kada susipratęs Belgijos 

i proletarijatas apskelbė vi- 
Į suotiną streiką reikalauda- 
|mas sau balsavimo teisių, 
(katalikų unijos skebavo, nes 
Į jų vadovai nenorėjo, kad 
tas streikas butų laimėtas, 
nenorėjo, kad darbininkai 
gautų balsavimo teisę. Te-į 
čiaus ir katalikai darbinin-j 
kai pradeda susiprasti. Pa-, 
starajį laiką tarp jų prade-j 
jo kilt neužsiganėdinimas 
savo vadovais ir ėina gan-j 
das, kad katalikų unija ke
tina prisidėti prie socijalis
tų. Katalikų unijos vadovai Į 
labai persigandę.
Belgijos kapitalistai prieši- Laikraščiai, ligšiol mažai ką 
nas parli?7nento nutarimui berašę apie durną, deda da-

I S.L.A. SEIMAS.
Waterbury, Conn. 25 Ge

gužės čia prasidėjo S. L. A. 
seimas. Delegatų pribuvo 
64. Seimo vedėjas St. Ge
gužis iš Shenandoah, Pa. 
jo pagelbininku 
Sekretorium — Račkauckas. 
Visą pradžią veda patrijotai. 
Tautiečiy-progresisty ir so- 
cijalisty taip kaip ir nėra.

I

Tareila.

I

ringiems tikslams taisomas 
lioterijas, kurių skaičius pa
skutiniais laikais labai 
padidėjęs. Laikinai nutar
ta visai nedavinėti leidimo 
tokioms lioterijoms ir naują 
Įstatymą tam tikslui suda
ryti. Kai-kurių labdaringų 
draugijų, veikiančių sosti
nėse ir kituose miesteliuose, 
padarytos revizijos parodė, 
kad šios draugijos pavedan- 

i čios lioterijas daryti atski
riems asmenims, kurie iš to 
sau nemažą naudą traukia.

Pirmoji gegužės diena 
Rusijoje.

Varšava.— Gegužės 1 d. 
čia sustreikavo apie 20,00Q 
darbininkų. Keliose viet&Są 
bandė iškabinti 

i vėluvas, bet policija jfts 
jau nuėmė. Darbininkų ra
jonuose buvo pasatyta daug 
ginkluotų kareivių sargy
bos, 
sf^žės Į dienos MHmo^StikT ir

oi' ; i viešai ja paineiue. is uus šia-
, ®t.re?k?'u tistikos pasirodė, kad kasv-
*±^2* 22^ klos jokiu budu sutokrutj-t . . ... ,

negali, nes pereitais 1913 i Pantį 1 truku Pas jį ra-,
metais jos turėjo pelno 24% įdo įtaisytų molyen ir a-

i
I

veikia.
Milicija plėšė ir vogė.

Kariškas teismas Colora- 
doj atrado milicijos kapito
ną Hamrocką kaltu užpuoli
me 20 balandžio ant Ludlow 
streikierių kolionijos ir 
skerdime žmonių. Nors vi
si kapitalistų pasamdyti liu
dininkai liudijo ant jo nau
dos, tečiaus žmonės nepri
gulinti prie milicijos nė 

; kompanijų pristatė tiek me-

Revoliucija Santo Domin
toje.

Netoli Kubos 
Haiti. Ant tos 
dvi republikėli: 
Santo Domingo,
joj, taip pat kaip ir Meksi
koj, jau kelinti metai verda 
revoliucija. Dabar revoliu- 
cijonieriai sumušė valdžios 
kariumenę ir užėmė miestą 
Puerto Plato. Miestas guli 
at jūrių kranto, tai valdžios 
laivynas ji užblokavo ir ne
prileidžia jokių laivų. Ret
karčiais dagi bombarduoja 
ji. Į 9 dienas užmušta jau 
keliasdešimt gyventojų.Wa- 
shingtone gauta žinia, kadsiški "vadovai’ ’ sunaudoda

vo jas savo reikalams. Ku- apie Laromą revoliucijonie- 
nigams padėdavęs ir d-ras riai išplėšė amerikiečių cuk- 
Tamasze\vski.
miesto teisėjas Scully pasa
kė : "Šis kunigas yra aršes
nis, negu tūli plėšikai. Pini
ginė pabauda tokios rųšies 
žmogui nėra bausmė. Po 
našlaičių užlaikymo prie-1 
danga jis renka pinigas na
mui, kur randas tik viea 
mergaitė, ir paliudymas pa
rodo, kad ir apie tą pačią 
tinkamai da nesirūpino.”

Lietuvims reikėtų pasitie- 
rauti ir apie savo kunigėlių 
renkamas aukas panašiems 
tikslams. Juk ir mūsiškiai 
nuolat rėkia: duokit aukų 
"seserų" užlaikymui. Jie 
jau net tam tikras ”stem- ____
pas" prasimanė, kas reiškia siskyrstė.

t a ę vių laikraštija pakėlė baisų raudinas triukšmą, buk toks Įstatv--
> i 

mas nuvarysiąs bankrotam 
kasyklas ir sugriausiąs pra- į 
moniją. Kad atrėmus tą, 
užsipuolimą ant parliamen- 
to> valdžia pagamino išdir-į

* a. 1 — —. 1 — — —. * A » a _
° t v vvstes mmiiu stausuna irvisuot>alSleStS.i^ bS « Paskelbė. Iš t<? sta- 

f. 
tuv'ės ir uostai. Dėmonžtra- 
rijos prasidėjo iš vakaro ir

nato komisijos raporte pa
lodyta.. kad jis nužudė ang-

Laike bylos, raus pliantacijas. Suvieny
tų Valstiją kariškas laivas- 
jau nuplaukė. Gali būt, kad 
ir tenai Amerika įsikiš, 
kaip Įsikišo Meksikon. Mat 
vis tai kapitalo reikalai.

Užpuolimas ant Fordo 
"rojaus.”

Detroit, Mich.
Fordo "rojaus”

į tūkstančiai darbininkų. Pa
leisti žmonės ir kiti bedar
biai apgulė Fordo automo
bilių fabriką reikalaudami 
darbo ir laikė ją apgulę per 
visą valandą. Tuomet pra
dėta liet ant tų žmonių van

deniu. Sulieti skurdžiai iš
sakoma, jog 

jau priverstinus mokesčius Washingtono valdžia^ tyri- 
jiems mokėti. 0 kiek jie 
surenka pinigų ir kur juos 
padeda, visuomenė nieko 
nežino.

9,

”,

I - Iš pono 
paleista 6

Pakasių vadą Tikasą (grai- Demonstracija prieš plėšikų

.toiry^ausėjo dieną.;meSisJ narchistiška laikraštį kiše- 
kra“ ir Nors toki <&«« daro sau'n'E’e; Laikrastije buvo su-- 

. daug areštuota. ■ pelną, jrt>mpaįijOs Planas. Po-;
Uralo streikas. numušė angliakasiams al_! hcijos Užklaustas, ar jis a-

Pėrm.—

nės priežastį, kodėl Fordas 
paleido tiek darbininkų Det
roite, kuomet kituose mies- 

: tuose jis atidaro naujas fa
brikas.
Laike perstatymo nušovė 

žmogų.
Lynn, Mass.— Vaidinant 

"Vilius Tell" pereitoj sąvai
tėj čia tapo nušautas teatre 
ant scenos žmogus. Mat 

| reikėjo parodyt, kaip Vilius 
Tell nušaudavo savo sunui 
nuo galvos kiaušinį. Sunaus 
rolę lošė 17 metų M. Gavin, 
o šovė indijonų princesa 
Wau Neta (vandens pauk
štis). Ji buvo pagarsėjusi 
šovėja. Ji visuomet teatruo
se nušaudavo savo vyrui 
bulvę nuo galvos. Bet šį sy- 

į kį atsitiko nelaimė. Kulip- 
ka pataikė vaikinui kakton 
ir akvvaizdoje šimtų žmo
nių, jis nuvirto nuo kėdės, 
ant kurios sėdėjo su bulve 
ant galvos. Moteris areš
tuota ir kaltinama už užmu- 
šėjystę.
Beckeris vėl atrastas kaltu 

žmogžudystėje
Buvęs New Yorko polici

jos valdininkas Beckeris, 
kuris sykį buvo jau nuteis
tas mirtin už nužudymą Ro- 

1 senthalio, bet buvo išreika
lavęs perkratymo bylos iš 
naujo, dabar antro kartu ta
po atrastas kaltu. Jis vėl pa
davė apeliaciją, taigi ir vėl 
Beckeris galės metus gyven

ai.
Per gaisrą sužeista 39 

žmonės.

valdžią.
Suvienytų Angliakasių u- 

nija pienuoja sušaukti į Wa- 
shingtoną visų darbo orga
nizacijų atstovus ir Įtaisyti 
demonstraciją, kad pada
rius tuomi didesnį Įspūdį 
ant kongreso, priešais gal
važudžių valdžią, kuri kiek
vienam beveik streike šaudo 
darbininkus. Toks suvažia
vimas turi Įvykti da prieš 
pabaigą Šito kongreso, o jei 
nebus galima suspėti, tai 
prie atidarymo sekančios 
kongreso sesijos, ateinatį 
rudenį. Darbininką atsto- Į 
vų suvažiavimas reikalau
siąs iš kongreso, kad tas už- į 
draustų vartoti laike strei
kų ginkluotą spėką prieš 
darbininkus ir importuoti 
iš kitų valstijų streiklau
žius.

Tuščia tai svajonė. Kol 
kongrese sėdės kapitalistų 
atstovai, kongresas niekad 
tokių nutarimų nedarys. 
Kam tuomet butų milicija, 
Įjeigu kapitalistai negalėtų 
jos vartoti streiką laužy
mui? Iš to yra tik vienas 
išėjimas: balsuot už socija
listų partiją. Tuomet kon
gresas ir be reikalavimo su- 
valdys kapitalistus.

Policistai Susipešė.
Daug buvo žmonėms juo- ’ 

ko, kada susipešė anądien 
New Yorke du policistu: šo- Į Chicago, IR.— Louis Gaz- 
ka viens prieš kitą, it gai
džiai. ir kad kerta tai kerta. 
Bet da daugiau buvo juoko, į 
kuomet pribuvę kiti policis-' 
tai abudu peštuku suėmė ir 
nusivežė policijos nuovadon. 
Dabar abudu sėdi už geleži
nių grotų.

ką), suskaldydamas jam 
karabino kulbe galvą. Pa
šaukta daug liudininkų, ku- • 
rie vienas po kitam liudija, ; 
kad tą baisią žmogžudystę 
matė savo akimis.

Kapitalistiškosios žinių 
agentūros paduoda labai 
mažai žinių apie teismą. 
Darbininkų laikraščiams tik 
laiškais pranešama Įdomes
niu^ dalykų. Pavyzdžiui, 
'’A" kompanijos milicijos 
kapitonas Edward Carson 
pats teismui pasakė, kad 
milicininkai uždegę anglia
kasių šėtras pradėjo plėšti 
jų turtą. Vogė viską, kas 
tik jiems po rankka papuo
lė : drapanas, patalą, valyzas 
ir net skrynias vilkosi su 
savim.

Kapitonas Carson taipgi 
prisipažinęs, jog milicija bu
vo niekas daugiau, kaip tik 
nebaudžiamųjų piktdarių 
gauja. Jo paties kompani
joj iš 130 milicininkų tik 10 
buvę valstijos kareivių, visi 
gi kiti — anglies kompani
jų samdyti žmogžudžiai. Iki 
šiol iš milicijos yra tik vie
nas Carson. kuris sako tei
sybę. Jis taipgi dalyvavo 
užpuolime ant Ludlow ko
lionijos, bet už savo darbus 
neatsako, nes turėjo pildyt 
vyriausybės Įsakymą. Mili
cijos viršininkas, duodamas 
jam palįepimą, pasakęs, kac 
streikuojančius angliaka
sius "reikia išrūkyti iš čia 
durnais.”

Luotas apvirto, prigėrė
5 žmonės.

Mineapolis, Minn.— Mis- 
sissippi upėj apvirto luotas 
su 9 žmonėmis;'5 iš tų pri
gėrė.

, jis atsakė: 
'Taip, aš esu anarchistas ir 

įfc 
klaustas, ko jis i Bazeli av

hm.- baugiau kaip fas sukž!« ”£^S3sI
7£?° iiTtar "tokioj'didžiuojuos tuomi!” Už-

■ - , Klaustas, ko jis i Bazeli ąt-
me SLV.1 rota Kareivių.. Oiv- '^niTnnma t v““t^i važiavo, jis atsakė norėjęs
mis dariomis Kmazepetrov- *j£osjsu kaizeriu pasimatyt. Dau- 

ninko alga negalėtų nupulti. S]au. 1 J_okius klauslįnus ne*

darbininkū. Lisensko fab
rike stovi rota kareivių. Šio-

o

ji dabar pareikalavo 
įstatymo, kuris užtikrintų

sko tabrike tarp darbininku 
ir poJjcijos buvo susirėrii- 
rių.* Į ten nuvažiavo guber
natorius su kareiviais Ki-j 
tuose fabrikuose streikas tę
siasi ramiai. Visų fabrikų 
streikuojantieji darbininkai 
reikalauja ekot.ominių pa
gerinimų.
t Užmušė Danelį
z Lodžius Policija sužino 
jus, kad Danelis slepiasi Ža- 
benico? kaime, apsupę na
mą,. kame jis buvo. Danelis 
su dviem savo draugais iš
šoko pro langą ir pribėgę 
Filicos upę, metėsi į vande
nį, norėdami perplaukti. Po
licija pradėjo Į juos šaudyt. 
Į Danelį pataikė devynios 
kulkos. Danelis mirė. Kai- 
kuije jo sėbrų sužeista.

Danelį užmušus.
Varšava.— Išgirdę žinią 

apie Danelio užmušimą, vi
si labai džiaugiasi. Areš-

• tuotas Danelio sėbras Gar-
• tvigas pasikorė kalėjime.

Užvis labiau džiaugiasi 
policija.

i

laipsni, žemiau
atsakinėjo. Jis yra italas.
Kapitalistai vienijas prieš 

darbininkus.
Pietų Australijoj yta mie

stas Port Adelaide. Darbi
ninkai čia taip gerai susior
ganizavę ir supranta savo 
reikalus, kad paskutiniais 
rinkimais miesto tarybon li
kos išrinkta didžiuma darbi
ninkų. Kapitalistai pama
tė, kad jiems blogai, ir pra
dėjo visas savo partijas vie- 
nyt Į vieną "neprigulmin- 
gą,” tikėdamėsi tokiu budu 
ateinančiais rinkimais dar
bininkus apgauti — gal jie 
balsuos už "neprigulmin- 
gus?’

Laivas susidūrė su ledo 
kalnu.

Montreale, Kanadoj, gau
ta bevėliu telegrafu žinia, 
kad didžiausis kanadiškės

Balkanuose išžudyta 15.000 
žmonių.

Nors karė Balkanuose pa-i 
sibaige. bet kdVa tarp krik
ščionių ir nrihometų nesi
baigia. Ginkluoti žmonių 
būriai užpuldinėja vieni ant 
kitų, krikščionis ant maho- 
metų, nrihometai ant krik
ščionių, ir skerdžia be pasi
gailėjimo. Kaip praneša 
Balkanų tyrinėjimo komisi
ja, tai neskaitant tų, ką kri
tė ant karės lauko. Balka
nuose išskersta 15,960 žmo
nių ir vis skerdynės eina to
lyn. Esą tokių atsitikimų, 
kad išskerdžiama čieli kai
mai, po kelis šimtus žmonių 
ant syk. Visų tų skerdynių 
priežastimi yra tikėjimas.
Portugalija nenori karūnų.

Lizbona.— Portugalijos 
republika uždraudė impor
tuoti iš užsienio visus tokius. linijos garlaivis ”Royal Ed- 
daiktus, ant kurių randasi ward" 23 gegužės susidūrė 
karūnos ir kitokios karališ- ant jūrių su didžiausiu ledo 
kos insignijos, kaipo išdir- kalnu, Į kokį susidaužė "15- 
bystės ženklas (trade mark) tanikę.”

•o
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zolo saliune 23 d. gegužės 
kilo gaisras. Pradėjus ug
nį gesinti susirinko minia 
žiopsotojų, tuo tarpu pasi
darė dvi viena paskui kitą 
eksplioziji ir sužeidė 39 žmo- 

i nes, tame tarpe 18 ugnage- 
sių.



Peržvalga. e'e KORESPONDENCIJOS dr“kyt’ *•** -**
ui,” ir užsispyrė it ožys ant 
liepto, kad nei tan galan, 
nei kitan. Pasiliko „bedie
viai” vieni apvaikščiot tau
tos šventę —Liet. Sūnų ir 
Dukterų dr-ja, Liet. Jauni
mo Ratelis ir Liet. S. S. A.
114 kp. Klebonas mėgino ir 
tas suerzinti. Gązdino ka
talikus prigulinčius prie tų 
draugijų mirtina nuodėme 
ir pasakė per pamokslą, kad 

isni laižnsi Jin- 
rėdamas ant jųjų dūšelių 
Nieko nabagas nepiešė. Ap- 
vaikščiojimas įvyko ir at- 
hol’iečiai turėjo progą pasi
gerėti, kad ir „bedievių” 
gražiu apvaikščiojimu.

Kalbėjo vietinis p. J. Va
siliauskas, Liet. Sūnų ir 
Dukterų dr-jos pirminin
kas, ir p. M. Paltanavičia iš 
\Vorcester’io, Mass. Dėl 
antro kalbėto jaus ir pakėlė 
klebonas liarmą. Sako, baž
nyčion šliubo nėjo imti. Kai- j 
bėtojai nupiešė musų spau
dos atgavimo istoriją. Bu
vo deklamacijų, dainų, mo
nologų. Dainelės tai jau la
bai visiems patiko. P-lė E. 
Grudzinskaitė malonų turi 
balselį. Garsus delnų ploji
mai privertė musų jauną 
dainininkę atkartoti savo 
daineles, ypatingai dainelę: 
„Kur bakūžė samanota.’’ 
Buvo taipogi išstatyti laik
raščiai dėl parodymo, apie 
kuriuos aiškino p. J. Vasi
liauskas. Ilgai nesulaukiant 
paminėjant „Šakę,” vienas 
karštuolis suriko: „Kur 
’Šakę’ padėjot?” Tuojaus 
tapo užganėdintas. Kalbė
tojas parodė „Šakę.” Ji gu- 

■ Įėjo ramiai su „Draugu” 
ant vieno stalo.

Baigiant apvaikščiojimą 
p. J. Vasiliauskas paragino 
žmones ir draugijas tvirtai 

I laikytis savo tikslo ir neuž- 
I sileisti savo priešams. Tuo- 
mi ir užsibaigė tasai baisus 
davatkoms ir klebonėlui ap- 

i vaikščiojimas. Nei nieko 
! išgriovė, nei papiovė ir visai 
j nereikėjo musų davatkė- 
I lems slėptis urvuosna.

Davatka.

žęs jį ir parodyt tą farmą. 
VVolney’ui ji patiko ir jis ją 
nupirko. Bet kada nusiun
tė į pavietą užtvirtinti pir- 

Sulyg jo, darbininkus kimo aktą, tuomet išsiaiški- 
kapitalistai šaudo dėlto, kad no, kad farma priguli visai

Jei toj kunigo pasakoj ne- 
‘ 1 koks gudrus tiks- 

kitaip jos išaiškint 
negalima, kaip tik jo žioplu
mu. C .............................1

I
pas darbinkus nėra „švie
sos, doros ir vienybės.”

! tuo tarpu kapitalistai 
jiems tarnaujanti bažnyčia 
visokiais budais kliudo dar-

: bininkams šviesties ir orga- 
nizuoties. Juk Rockefelie- 
ris aiškiai pasakė, kad jis 
greičiau paleis visą savo 
turtą, negu nusileis strei- 
kieriams.

Kun. Kemešio aklumas.
Jau ne syki „Keleivije” ir 

kituose laikraščiuose buvo 
rašyta, kaip naujas „Drau
go” redaktorius kun. Kemė
šis griebiasi aiškinti tokius 
dalykus, apie kuriuos jis ne
turi mažiausio numanymo. 
Dabar tas žmogelis kalba 
savo laikraštije apie darbi
ninkų klausimą. Mat, kiek 
pirmiau. Kemešio rėdomas 
laikraštis buvo rekomenda
vęs darbininkams savo bū
vio pagerinimui apdrausti 
savo gyvastį ant didesnės 
pinigų sumos. Bet vienas 
skaitytojas suvarė tokį Ke
mešio išradimą į ožio ragą. 
Jis nurodė „Draugo” redak
toriui. kad jei darbininkas 
gauna $1.50 dienai ir turi 
maitinti ir rėdyti 5 ar 6 
žmones, tai jam visas už
darbis ir pareina tik tam,! 
kad šiaip taip prasimaiti
nus. Mokėti gi didelius apsi
draudimo mokesnius nebėra 
iš ko. Antras dalykas, apsi
draudimas juk negali page
rint darbininko gyvenimo; 
tas gali jo šeimynai tik pa
šalpą suteikti jam mirus. , 
Kad pagerinus darbininko; 
gyvenimą, tai draugijos su
rėdymą reikia permainyti. 
Šiandien darbininkas skurs
ta dėlto, kad jį perdaug iš
naudoja, kad jo trisusu tun
ka gaujos milijonierių. Tai
gi, sako skaitytojas „Drau
go” redaktoriui, jeigu jums 
rupi darbininkų labas, tai 
jus turit nurodyt kelius, 
kaip išeiti jam iš tokio pa
dėjimo ir kaip suvaldyti ka- 
pitatlistus, o ne davinėti 
tuščius patarimus drausti 
savo gyvastį ir užmetinėti 
darbininkams, buk jie pra
geria savo pinigus ir už tai 
skursta. Nėra ko pragerti, 
nes ant maisto tankiai neuž
tenka.

Taigi, gavęs tokią sveiką 
pamoką, kunigas Kemėšis, 
vietoj suglausti ausis ir nu
tilti, imasi kitaip „gerinti” 
darbininkų būvį ir da dides
nių nesąmonių pripasakoja. 
Tas tiesa, sako jis, kad šian
dien tvarka bloga. Bet dar- 
binikus išgelbėti ir į gerovę 
atvesti galį tik „šviesa, do- i sakyt extra pamaldas, karš- 
ra ir vienybė.” O ar žinot, į tai pasimelsti,, ir tegul Dže
ką toji Kemešio „šviesa, do- vas duoda pinigų. Jeigu jis 
ra ir vienybė” reiškia ? Ti-' gali žydams berti manną, 
keti į Dievą, neklausyt soči-. tai kas jam išmesti musų 
jalistų, tverti katalikiškas' kunigams 100.000 rublių? Ir 
draugijas ir klausyt kuni- iš to butų triguba nauda:! 
gų. " ii) butų pinigų. 2) nereiktų:

"Išauginus darbininkams tokią ga.- • Žmonių išnaudot, 3) butų 
i prirodymas, kad yra Die- 
: vas.

0
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kitam žmogui.
„Keleivio” skaitytojas,ku

ris prisiuntė tą iškarpą, sa
ko, jog Bartusevičius yra 
geras kunigo draugas ir iš 
vien su juo varąs kokį ten 
bizni tarp tamsių lietuvių.

”Ir musų kunigėlis, kuris kas ne- 
dėldienis keikia socijalistus ir liepia 
žmonėms nuo jų šalinties. apie ne
švarų šitų biznį niekad neužsimena. 
Mat, kokia kunigo dora!...” 
baigia žmogus.

ATHOL, MASS. 
šaunus kunigo „spyčius.”— 

Lietuviškas „vaiskas.”
Ilgai Atholio lietuviai at

simins 15 gegužės dieną — 
tokį garsų „spyčių” musų 
jegamastis išrėžė po gegu-

Klerikalai nusiminę.
Mūsiškiai klerikalai la

bai nusiminę — ne dėlto,! 
kad kun. Kemešiui prie 
„Draugo” taip nesiseka, bet 
dėlto, kad visuomenė nere
mia jų „tautiškų” sumany
mų. štai jie turi Lietuvoj 
„Saulę,” kuri platina tam-; 
sybę, „Žiburį,” kuris auklė
ja davatkas, ir „Rytą.” ku
ris fanatizuoja rytus. Jie 
vadina tas draugijas ”ap-’ 
švietos” įstaigomis ir nuo
latos rėkia, kad lietuviai, 
duotų pinigų toms įstaigom 
psalaikyti. Ir mažesnėmis j 
aukomis nepasikakina, bet Į 
nesigėdi šimtinių reikalauti. 
Taip va pernai tūlas jų Kai
riūkštis pareikalavo, kad at
sirastų 1,000 asmenų, kuo
pų ar draugijų, kurios iki 
paskirto laiko pasižadėtų 
sumokėti po 100 rublių ir to
kiu budu sudėtų minėtoms 
jų draugijoms 100,000 rub
lių. Bet visuomenė, matyt, 
nesiskubina kišti klerikalų 
delmonan savo šimtines, nes 
„Draugas” eimanuoja:

"Išpradžių imtasi karštai. Paskui 
atvėso. Ilgainiui gi daugelis ir visai 
užmiršo tą reikalą. Matyt daugelis 
musą veikėjų ir laikraštininkų nu
sprendė, kad tas sumanymas įvykti 
negali. Ir ištikrujų galima nusimin
ti: beliko tik 7 mėnesiai, o pasižadė- 

I jimų dar ir trečios dalies nėra. Tad 
nejaugi galų gale turėsime pripažin
ti. kad esame dvasios ir kišeniaus 

i skurdžiai?”
Tik jau keista. Katalikų 

Dievas toks mielaširdingas, 
i toks stebukladaringas vy
ras ir dabar eimanuoti, lįsti 
visuomenei į akis dėl to ma
žo menkniekio — pinigų!... 
Argi negeriau butų, ažuot 
prakaituoti ir laužyt rambų 
savo protą, kad parašius dėl 
tų aukų straipsnį, sušaukti 
keliolika storų klebonų, už-

I

lybę — nereikės jiems, stverties pei
lio ir eiti skersti kapitalistų. Jie ris 
ir tarsis su jais kaip lygus su lygiais 
ir drąsiai galės savo reikalavimus sta
tyti. su kuriais turės skaityties net ir 
Eockefelleris.”

Vadinas, milicija su kom
panijos sargybiniais iššau
dė Coloradoj apie 300 ang
liakasių dėlto, kad pas juos 
nebuvo kun. Kemešio „švie
sos, doros ir vienybės.” Jei
gu pas Colorados angliaka
sius butų tie 3 dalykai, jie 
butų galėję „drąsiai” pasta
tyti kompanijoms savo rei
kalavimus ir kompanijos 
kaip matai butų tuos reika
lavimus išpildžiusios; jeigu 
pas juos butų kun. Kemešio 
„dora ir vienybė,” jie galė
tų net ir su Rockefelleriu 
tarties, kaip su „lygiu” sau.

Matot, kaip lengvai kun. 
Kemėšis išrišo darbininkų 
klausimą. O socijalistai ro
do darbininkui

"apgaulingą laisvę, traukia jį nuo 
Dievo, Bažnyčios, ir nustūmę jį nuo 
doros pamato, tik dar didesnin var- 
gan inklampina. Socijal-demokratija 
organizuoja proletari.jatą, kad, va
landai išmušus, vesti jį į kruviną ko
vą, j revoliuciją. Bet iš kraujo kla
nų, kuriuose jie žada skandinti kapi
talizmą — neišdygs meiles žiedai. 
Lieti kito kraują, žudyti žmones gali 
tiktai tie, kurie patįs žmogiškų jau
smų mažai turi ir iš tokių žemiško 
rojaus nesudarysi.”

O tuo tarpu rojų galima pęs $1,600 ir paklausęs Bar- 
atsiekti taip paprastu, taip tusevičiaus patarimo, kur 
lengvu budu: reikia tik im- geriau butų nusipirkus far- 
portuoti kun. Kemešio vais- mą: Amerikoj,_ar parvažia- 
tų — „šviesą, dorą ir vieny-

Lietuvis pardavė svetimą 
farmą.

Vienas „Keleivio" skaity- 
jų prisiuntė mums iš Cleve- 
lando anglų laikraščio „Cle- 
veland News” iškarpą, kur 
skaitom šitokį dalyką:

”Panedėlį apeliacijos teismas pri
pažino, kad Apolionijus Bartusevi
čius, laivakorčių agentas, nejudinamo 
turto mekleris ir saliuno užlaikyto- 
jas, gyvenąs po No.2273 St Clair av., 
turi užmokėti Liudvikui Wolnev 
SI,600, prakištus perkant farmą. 
Wolney buvo laimėjęs tai civiliškam 
teisme ir čia tas patvirtinta.”

Toliau iš anglų laikraščio 
męs gaunam patirti, kad 
musų tautietis Bartusevi
čius buvo tūlam Slateriui už 
agentą ir jo vardu pardavė 
minėtam Wolney’ui farmą 
Crowfard paviete, Pennsyl- 
vanijoj. Vėliau pasirodė, 
kad toji farma Slateriui vi
sai neprigulėjo ir Bartuse- 

i vičius neturėjo teisės ją 
parduoti.

Kaip matyt iš tolimesnio 
aprašymo, tai Wolney taip
gi turi būt lietuvis, tik jo 
pavardė, matomai, permai
nyta. Jis turėjęs susitau-

žinių pamaldų. Pripasakojo 
apie „cicihkus periančius 
bumbarus,” apie "jaunuolių 
pasturgalius,” apie „raudo
niukų ligas,’’ apie ligonbu- 
čius, kuriuose „raudoniukai 
sau galą daro’’ ir t. t. ir 1.1.

i „Cicilikai,” „bedieviai,” 
„raudoniukai” neduoda mu
sų piemeniui ramumo. Kata
likai jeigu ir paleistuvauja, 
girtuokliuja, bet kada nuei
na pas jį su „pakara” savo 
nuodėmių pasisakyti — ge
ri vyrukai. į „cicilikus” gi 
velniais svaido. Gaila tiktai, 
kad klebonas ne pasakė, kur 

i „cicilikai” deda kiaušinius, 
j Męs pasiųstume kokį dr-ą 
;Ignatą ištirti jo „šventably- 
vą razumą.”

Klausimas, iš kur ta ’’dva- 
isiška asaba” žino apie jau- 
niuolių „pasturgalius?” Ne
jaugi jis į juos žiuri! Aš 
patarčiau klebonui to neda
ryti, nes kartais ekspliozija 
gali atsitikt. „Raudonųjų” į 

*r ^darymas sau galo’’ i

rįs. Iš pradžios mušė kum- 
ščiomis, o parmušę ant 
grindų ėmė kojomis spar
dyt. Pora draugų norėjo 
gint, bet ir jiem teko. Ant 
galo sumušę, suspardę J. 
Perkūną, vienas sugriebęs 
išnešė per duris numest 
laiptais žemyn, kad užmu
šus. Paleistas J. P. nuslin
ko trepais žemyn ir kiti 
draugai parsivedė i namus.

Nors sumuštas drg. Per-

komisija pasiteiravimui apie < 
teisišką kooperacijos pusę.

Laimingos kloties naujai 
draugijai.

J. E. K.

„Kataliogas magiškų slap
tybių” bei „cudaunos 

štukos.”
Kas nori likti meisteriu 

„cudaunų štukų,” o teisin
giau pasakius, kas nori būt 
apgautas, tegul užsisako iš 
Chicagos „magiškų slapty
bių.” štai jų surašąs: 
”Cudauna Slaptybė padaryti iš piu- 

venu Giva Zuiki. Prekė__  $5.00
"Cudaunos kazyros, su joms gali pa

daryt daugybęs visokiu Stebuklin
gu štuku. Prekė ................. $3.00

"Kaip permamiti vandeni įn vina, o 
vi na in vandeni po visu akiu yra 
labai Stebuklinga Slaptybė. 
Prekė...................................... $5.00

"Cudaunas Butelis, Duosi visokiu gė- | 
rimu iš bonkos visiem gerti ko kas i 
prašis ir potam atrasi bonko gyva Į 
Paršiuką ar balandėlį ką norėsi, | 
puiki Slaptybė Prekė ....... $6.00 !

"Puiki Štuka Sudeginus kazyre ir vėl i 
padaryti jen sveiką po visų akių., 
Cudauna Slaptvbė. P rėkė f" 

"Kaip padarvti kai kepsi kiaušinius i 
ant ugnies kad išlėktu iš patelnės . llgOnbUCIUOSe gal tiktų JO 
p?ekė Vištos’ Cudauna Slap^ l ”vierniemsiems,” tik jau ne 

"Sekretas kaip atrakyti visokius zam- ; SOCljalistamS. Nelabai kas 
„,?HS .rakt0- ,,Prekė 'girdi, kad ”cicilikai” mirtų,Kaip pinigas reikie gauajti iš Oro, o ’ .. .

prekė .......................  S4.oo atpenc, jie vis auga ir auga,
"Cudauna Slaptybė, P^emes £eno fca(j musy kunigUŽiamS nei 

kieta skrvbelę, įsimsi iš jos kęlis , ,. . , =
tuzinus visokių Biekinių kenų. pre- naktimis neduoda ramumo, 
kė ...............................• • • • • $3.00.” |
Tai tik kelios „knygos.”:

Jų yra da daugiau — čielas 
kataliogas. Yra da „teisin
giausios Raganiškos Kny
gos. kurių dar nebuvo lietu
viškoj kalboj” ir kurios par
siduoda 2 už S6.00. Yra ir 
„Paslaptinga Šyla arba 6, 7, 
8 ir 9 Maižiešiaus knygos,’’ 

j kurios taipgi parsiduoda 
„tik” po S6.00.

Tokius apskelbimus siun
tinėja žmonėms tūli apgavi
kai iš Chicagos. Porą _ jų 
gavo ir vienas „Keleivio 
skaitytojas. Jis pasiuntė 
juos ”Kel.” redakcijai. La
peliai parašyti lietuvišku 
žargonu. Apgavikai bijo
dami kalėjimo ant tų lapelių 
visai nepasirašo ir net savo 
adresą bijosi paduoti. Už
sakymus liepia siųsti savo 
„firmos” vardu: „Magic 
Supply House. Pilsen Sta- 
tion, Čhicago, III.’’

Męs skaitom savo pareiga 
persergėt „Keleivio” skai
tytojus, kad niekas tokiems 
lapeliams netikėtų ir pini
gų nesiųstų, nes tai yra va
gių pramanytas būdas iš
kraustyti lengvatikiams ki- 
šenius. Padavus tokius ap
gavikus valdžiai, juos užda
rytų kalėjiman ant kelių 
metų.

ST. CHARLES, ILL. 
Protesto mitingas.

Gegužės 10 d. L. S. S. 177 
kp. sušaukė Irwin Opera 
House svetainėj protesto 
mitingą prieš karę su Mek
sika ir Colorados skerdvnes. 
A. Valintas paaiškino pub
likai,dėl ko tas susirinkimas 
tapo sušauktas, J. Yusis pa- 
deklemavo, o J. Ragauskas 
perskaitė rezoliuciją, kuri 
trumpai sutraukus skamba 
stkančiai: „Kadangi karė 
su Meksika ir Colorados 
skerdynes yra surengtos 
vien tik dėl to, kad užganė
dinus kapitalistų reikalus, 
tai męs protestuojame prieš 
tai ir reikalaujajne, kad 
Suv. Valstijų prezidentas 
atšauktų Suv. Valstijų ka- 
riumenę iš Meksikos ir su- 
stabdvtu skerdvnes Colora- 
doj.”

Aukų sumesta lėšų pri
dengimui $1.85, už ką kuopa 
taria ačiū.

Darbai pas mumis šiuomi 
i vus tėvynėn. Bartusevičius laiku visai silpnai eina, to- 

bę,” ir kapitalistai tuojaus tuojaus išsitraukęs kortą ir dėl nevažiuokite čia darbo
paduos darbininkams savo 'perskaitęs jam aprašomą 
draugišką ranką. tenai farmą. Paskui nuve-

jieškoti.
A. šalaputris.

Ragino visus žmones ra- 
šyties prie „Vyčių” kuopos, 
o kad greičiau tą kuopelę 

i sutverus, užprašė visus baž- 
į nytinin sklepan. Tuojaus 
aprinko pirmininką, kurs 
pradėjo aiškinti „Vyčių” 

Į konstituciją. Beaiškinda
mas apie ” Vyčius,” kaip 
pradės pasakoti apie barš
čius, kopusttus, lašinius, 
spirgius,kad žmonės net sei
lę ryja. Vienas vaikinas, 
nebeiškentęs paklausė, kur 
tie kopūstai ir lašiniai yra. 
Nagi, barščiai tai katalikiš
ki laikraščiai,— vargiai jais 
prisisotinsi,— aiškino pir
mininkas, o kopūstai, laši
niai, tai esą "bedievių arba 
cicilikų laikraščiai.” Bet 
matydamas, kad iš savo 
barščių-prakalbos, negalės 
vyras išbristi, pasišaukė 
„mokytą” kleboną į pagel- 
bą. Dvasiškas ilgai negal
vodamas tarė: „Laisvė,” 
„Keleivis,” „šakė”— tai ir 
yra lašiniai. ! 
na, ar ne? .
mką, zoologiją ir visokiais 
mineralių trąšų rūšis, pra
dėjo ir narius „Vyčių” reng
ti. Prisirašė bent 19 davat
kėlių ir keli vyrukai, davat
kiškos duonos mėgėjai. Pir
mininkas nudžiugęs iš tokio 
didelio skaičiaus narių, tuo
jaus pasiūlė „naujam vais- 
kui” eit ir užkariaut visus 
bedievius. Bet ant nelaimės 
nebuvo nė vieno pagedusio 
kiaušinio, o be amunicijos 
kad ir šauniausias ”vais- 
kas” šaudyt negali. Todėl 
ši karė paliko kitam kartui.

Tvarka per susirinkimą 
pasibaisėtina. Jeigu ir ki
tur „Vyčiai” taip tveriasi, 
tai jau cirkas be pinigų.

Davatka.

•1

sliperas (?) jau laižos^ žiu- kūnas, bet ant rytojaus lai- 
’ !• kė prakalbą Troy, N. Y., o 

nedėlioj Amsterdame ir 
Schenectady, N. Y.

Už ką gi drg. J. Perkūną 
sumušė? skaitytojas pak
laus. Už nepatinkamą 
jiems kalbą? Visai ne! Jam 
nedavė nei 5 minutų kalbėt. 
Matomai tuos laukinius 
žmones ir jų „katalikiškus 
jausmus’’ suerzino plakatai, 
kuriais norima buvo su
šaukt visokią publiką. Štai 
nekurie plakatų sakiniai: 
„Apsisaugokit, Lietuviai! 

‘! Visiems yra žinomas Perkū
nas ir jo garsus vardas. Tad 
apsisaugokit, nes jis į šias 
apielinkes lankysis.” To
liaus: „Šis Perkūnas, kurį 
jus pamatysit, bandys pa
leist šūvį į lietuvių užkerėtą 
protą, bandys skaldyt bur
bulus, kuriais jūsų akįs už
dengtos nuo plačiojo pasau
lio ir pažinties tolesniam iš- 
sivystimui.’ ’ Toliaus kvie
čiama: ”Tad ant šių pra
kalbų ateikit visi: socijalis
tai, tautiečiai, šventakup- 
riai, špitolninkai.” Na, ir 
kaipgi tokie plakatai nesu
erzins žemos ir tamsios kle- 
sos žmonių? Jie užpuolė 
kalbėtoją klausė: „ar žinai, 
kas tai yra šventakupriai ir 
špitolninkai?” Nors žmo
gus aiškinosi, kad nieko ne
žino apie tai, bet su girtais 
ir įdukusiais nesusikalbėjo... 
Ir ištikrujų, drg. J. P. nei 
nematė tų plakatų; tik 
paskui dažinojo, už keno 
griekus turėjo kentėti.

Keistas XIII-tojo Rajono 
sekretorius, vienas nieko 
nesiklausęs padirbo tokius 
plakatus net kelioms kuo
poms. Užtai-gi 154-ta kp. 
Schenectady turėjo kitus 
pasidirbus, nes iškalno ma
tė, kad pirmiejie netinka. 
Ir „Kova” spausdindama 
pirmuosius plakatus nepa- 
tėmijo tos klaidos.

O jus, Jaukinai barbarai, 
kurie sumušėt niekam ne
kaltą žmogų, kuris pasiš
ventęs jūsų pačių skriaudas 
gint, užsitraukėt ant savęs 
juodą dėmę ir gėdą nuo vi
sų žmonių.

Vilniaus Studentas.
Nuo Redakcijos.— Rei

kėtų patyrinėt, ar tik nebus 
tas užpuolimas suorgani
zuotas kunigų.

I

W. LYNN, MASS. 
Naujas choras.— Balius.
Keliatas savaičių atgal 

atgijo 1909 metuose gyva
vęs choras vietos lietuvių 
jaunuomenės. Gegužės 16 
jis turėjo balių. Nusisekė 
gerai. Per balių sudainavo 
4 dainas. Kaip ant pirmo4 damas. Kaip ant pirmo 2 
karto, tai sudainuota labai 1 
puikiai. Publika reikalavo 1
daugiau. J. Anesta ir B. 
Simanavičius iš Cambridge 
padainavo duetą, • taipgi ge
rai.

Uždarbio gal ir nedaug 
liks, bet ir pridėt nereikės. 
Publikos buvo neperdau- 
giausia.

Kada W. Lvnn’o Lietuvių 
Jaunuomenės choras atgijo, 
tai burukšt musų nekurie 
atžagareiviai ir sutvėrė ki
tą chorą, net gi tuo vardu, j 
Iš pirmojo choro pradėjo at- V 
kalbinėt merginas, kad ne
prigulėtų, nes tas choras 
esąs socijalistų: sako: „žiū
rėk, ir knygos raudonos” 
(Eremino). Keliatas bailių 
ir atsisakė. Bet likusieji 
nenusigando. Choras dide
lis ir atsakančiai vedamas.

Gegugužės 13 d. buvo 
Lietuvių Ukėsų Kliubo mė
nesinis susirinkimas. Kliu- 
biečiai pripažino antrąjį 
chorą nelegališku 
riant 3 ano choro narius), 
ir nutarė W. L. L. J. chorui 1 
duot svetainę dėl mokinimo- 
si uždyką, o kiti turi mokė
ti $1.50. Taipgi kliubas nu
tarė parengt balių 30 gegu
žės. Bus sulošta mažas vei
kalas ir keliatas dialogų, 
dainuos ir W. L. J. choras.

S. Zaleskas.

(išski- <r

MONTELLO, MASfe. 
Balius ir prakalbos.

Gegužės 16 d. Mokslo Dr- 
ja parengė balių su prakal
bomis ir kitokiais pamargi- 
nimais. Kalbėtojum buvo Į 
kviestas S. Michelsonas, 
„Keleivio redaktorius, kuris K 
gana aiškiai nurodinėjo mo
kslo svarbumą ir kiek žmo
nės už jį kentėjo. Toliaus 
aiškino apie kapitalistiškos 
sistemos netikumą, privedė 
pavyzdžius iš Colorados, 
kur darbininnkai išėjo į 
streiką reikalaudami duo
nos kąsnio, o milicija už tai 
sušaudė kelis šimtus vyrų, 
moterų ir kūdikių. Reiškia, 
vieton duonos, kapitalistai 
pavaišino žmones švino ku- 
lipkomis. Paskui ragino 
skaityti pirmeiviškus laik
raščius. Potam buvo pasi
kalbėjimas Maikio su tėvu 
ir deklamacijos. M. dr-stės v 
choras, p. Turskiui vado
vaujant, padainavo. Turiu 
pažymėti, kad iki šiol šį 
chorą lavino vargoninkas, 
?. Juška ir dainos buvo ga
na silpnos; dabar „Žibure- 
lio’’choro vedėjas, p. Turs
kis, mokins ir Mokslo Drau
gystės chorą; jis žada pasi
stengti svarbesnių dainų 
mokinti. A. šoblickas.

tojum buvo ; 
Michelsonas, 
torius, kuris KHOSSICK FALLS, N. Y. 

į Užpuolimas ant J. Perkūno 
ir prakalbų rengėjų.

Du darbštesnių vaikinu 
i sumanė parengti čia prakal- 
i bas ir sutverti socijalistų 
; kuopą. Kalbėt pasikvietė 
draugą Perkūną. Gegužės 

17 d. vakare, prakalboms 
____ ' prasidėjus, atėjo šv. Jurgio 

Smagi naujie- dr-jos prisigėrę nariai ir už- 
Apkalbėję bata-! puolė ant kalbėtojo, norėda- 
—.—---1---*-) mi jį sumušti. Pakilo triuk- 

. !šmas ir prakalbos reikėjo 

. pertraukt.
■ Gegužės 10 d. drg. Per
kūnas kalbėjo Schenectady 
i mieste, tai minėti du vaiki- 

1 nai nuvažiavo tenai prakal- 
’ bų paklausyt. Grįžtant 
jiems namo, užpuola ant jų 
vėl tie patįs razbaininkai ir 
taip sumuša, kad vaikinai 
nė namo negali pareit. Pa
sidarius triukšmui pribuvo 
policija ir 4 užpuolikus areš
tavo. Ant rytojaus jų sėb
rai uždėjo už juos kauciją 
ir iki teismui juos iš kalėji
mo paleido. Teismas bus 
tuomet, kaip sumuštieji su
gis. Jų vardus paskelbsime 
po teismui.

J. A. Turan.
Kitas korespondentas ra

šo:
Kas galėjo tikėtis, kad 20- 

tame šimtmetij, civilizacijos 
ir mokslo gadynėj, randasi 
da viduramžių barbarų, ku
rie pasigavę niekam nekaltą 
žmogų už skleidimą teisy
bės ir mokslo galėtų turtu- 
ruot? O vienok Hoosick’o 
Falls lietuviai tą darbą at
liko!

Gegužės 7 d. atvyko drg. 
J. Perkūnas į tą užkerėtą 
Hoosick Falls kalbėt. Ir 
vos tik pradėjus jam kalbėt, 
atūžia būrys „gerų katali
kų,” pusiau girtų, dainuo
jančių vyrų, ir puolasi tie-

ATHOL, MASS. 
Lietuviai nori įgyt savo 

namą.
Susitvėrė musų miestelij 

kooperacijos draugija namo 
įgyjimui. Čia yra apie 1,000 
lietuvių, bet neturi nė jokio 
namo, kuriame galėtų susi
koncentruoti musų veiki
mas. Yra, tiesa, Aušros 
Vartų Motynos Dievo drau
gijos svetainė, bet dabar ten 
lietuvių bažnyčia ir dievai 
žino, kada ji taps vėl svetai
ne ; yra tenai ir skiepas, bet 
ir jan sunku papulti, mat 
pateko keli švento vandenio 
lašai ant skiepo sienų ir jau 
baisu, kad koks bedievis 
„nesutrefintų.” Taigi ge
gužės 17 d. tuo jaus po spau
dos 10 metų apvaikščiojimo 
p. J Vasiliauskis pranešė su
sirinkusiems, kad tie, kurie 
pritaria kooperacijos įkūri
mui Athol’yje, pasiliktų sve
tainėje. Pasiliko gana daug 
žmonių. Apkalbėjus koope
racijos reikalus, susirašė 
apie 30 narių. Valdybon iš
rinkta p. J. Vasiliauskis pir
mininku, p. A. Josius rašti
ninku, p. P. Buzevičia iždi- 

užpatentuoti kalbėtojai. Ir siog prie kalbėtojo ir ima ninku. Išrinkta taipgi ir

ATHOL, MASS. 
Spaudos atgavimo apvaik- 

ščiojimas.
Sumanėm męs, atholie- 

čiai, parengti spaudos atga
vimo apvaikščiojimą. Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų 
draugija pakvietė ir davat
kas dalyvauti tame apvaikš- 
čiojime. Juk ir joms spau
da suteikė šaltinėlių, brevio- 
rėlių, karunkėlių su viso
kiais pridėčkais.

— All-right!— tarė rim
tesnės ir pradėjo rengties 
prie iškilmės, bet „dvasia 
šventa” apsėstos užuodė, 
kad tose iškilmėse dalyvaus 
„bedieviai” ir kalbės jų ne-

GIRARDVILLE. PA.
Ant 1,000 lietuvių 15 saliu- 

nų.
Miestelis guli tarp kalnų. ■ 

Gyventojų yra 9,000, tame W 
skaitliu je 1,000 ' lietuvių.
Lietuviai čia turi parapiją, 
porą draugijų, S. L. A. kuo
pą ir dabar norima sutverti 
da L. S. S. kuopą; bet užvis- 
ką daugiau lietuviai turi sa- 
liunų, nes 15 ant 1,000 žmo
nių. Svetimtaučiai ant 8,0- 
00 žmonių turi 30 saliunų; 
taigi pas juos ant vieno 
tūkstančio neišpuola 6 sa- 
liunai, kuomet pas mus 15. 
Tai, kur lietuviai sukiša sa
vo centus.

Čia yra katalikų, socija- i 
listų, laisvamanių ir da ket- V 
virta „partija”— tinginių, 
kuri yra skaitlingiausia.

M. Mačus.
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Suvienytų Valstijų prezidentas Wilson su valstybės sekretorium Bryanu norėjo, kad Meksikos revoliucijonieriai padėty ginklus. Taigi šitas paveikslėlis parodo, ką ant to atsake
revoliucijonierių vadas Vilią.

LEWISTON, ME. 
Paskaita.— Tamošiaus 

misijos.
Gegužės 17 d. buvo L. D. 

draugystės parengta pas- 
skaita. D-ras Matulaitis iš 
Bostono skaitė apie sveika
tą, kaip ją užlaikyt, kokis 
yra musų kunui reikalingas 
maistas ir t. t. Toliaus bu
vo klausimai, kuriuos dak
taras suprantamai išaiški
no.

Gal neprošali bus paminė
ti, kad 11 d. gegužės čia bu
vo Tamošius iš So. Bostono 
velykines vilnas nukirpti. 
O kokią naudą jis čia pada
rė? Tarp ramiai gyvenusių 
lewistoniečių sukėlė triuk
šmą ir nesutikimus. Diev- 
namije, kur reikia skelbti 
dievo žodis ir meilė artimo, 
jis užsipuolė ant Šv. B. dr- 
stės, kam ji stato svetainę, 
o ne bažnyčią. Girdi, jums 
pirma reikia bažnytėlę pa
sistatyt ir užrašyt ją vysku
pui, tada jums duotų gerą 
kunigą (kuris skustų juos 
prisimynęs kojomis).

Dabar prieina žmonės iš- 
pažintin ir užtenka kiek kas 
duoda. O kad butų bažny
čia ir kunigas ir gaspadinė 
ir tarnaitė ir vargoninkas, 
tai tada ir penkinėmis ne- 
užlopitume.

Toliaus tas jegamastis iš
plūdo laikraščius "Keleivį,” 
”Laisvę” ir kitus tokiais be
gėdiškais žodžiais, kad aš 
nedrįstu čia ir atkartot. 
Mat tie laikraščiai visuomet 
rašo teisybę ir gadina kuni
gėliams biznį, užtai turbut 
musų storieji klebonai juos 
taip ir keikia. Gerai pasakė 
vienas parėjęs iš bažnyčios, 
išklausęs Tamošiaus spyčių, 
kad ”tie socijalistų kalbėto
jai tikrą teisybę sako 
apie kunigus. Laimingi esą 
lewistoniečiai, kad netun 
ilgaskvernio, kuris tik mu
sų vaikus išmokintų keik- 
ties, daugiau nieko.” To
liaus tas ”dievo tarnas” pa
sakė: kai aš rinksiu pinigus, 
.tai kad mažiau neduotumet 
kaip po doleri! Pasirodo, 
kad ištikrujų Kristaus vie
tininkas ateina pas mus ne 
kaipo doros ir artimo mei
lės skelbėjas, bet kaipo biz
nierius. Jam tik rupi dole
riai.

šalaputris.

TRENTON,. N. J.
Lietuviai "polckos vieros.”

Niekad iš šio miesto nesi
mato žinių, tartum čia ne
būtų nė vieno lietuvio, o iš- 
tiesų, kaip man dabar teko 
patirti, jų čia yra apie 300. 
Negirdėt apie juos dėlto, 
kad jie priklauso prie "pol- 
ckos vieros.” Tik keliatas 
susipratusių vyrukų vadina 
save lietuviais, skaito lietu
viškus laikraščius ir nesi
gėdi savo tautos. Gi "pol- 
ckos vieros” lietuviai nieko 
neskaito, jų vaikučiai lietu
viškai visai nemoka; visa 
jų apšvieta ir džiaugsmas— 
tai stiklas rudžio, degtinė ir 
"polcka viera.” Sykį teko 
man su tais žmoneliais kal
bėt. Paklausiau, kodėl jie 
vadina save "polckos vie
ros” žmonėmis? Atsakymą 
gavau tokį: ”Kiba tu neka- 
talikas? žėdnas geras kata
likas turi buc polckos vie
ros.” O į klausimą, kodėl 
nemokina savo vaikų lietu
viškai, man atsakyta: ”Tie 
čėsai jau zginino, kų lietu
viai buvo mužikai. Dabar 
jau reikia polckai poric.”

Draugysčių čia jokių nė
ra. Tie ”polckos vieros” 
žmonės tamsus, kaip naktis. 
Pereitą mėnesį lietuvių soci- 

i jalistų rajonas buvo suren
gęs čia prakalbas, tai atėjo 

i saujelė žmonių. Kalbėjo 
drg. A. Baranauskas. Susi
tvėrė iš 8 narių kuopelė. Su
sirinkimus dabar laikom 
pas drg. J. Matuzą, 502 No. 
Clinton avė., kas trečią ne- 
dėldienį kiekvieno mėne
sio. J. A.

CHICAGO, ILL. 
Paskaita.— Riaušės ant 

katalikiškų kapinių.
"Apveizdos Dievo” para

pijos svetainėj 14 d. gegu
žės buvo iliustruota paskai
ta: rodyta paveikslai apie 
girtuoklystės pasekmes, o 
d-ras Rutkauskas aiškino, 
kiek yra kenksmingas žmo
gui alus ir degtinė, o to a- 
laus nešimas į stubas dau
giausia yra pas lietuvius įsi- 
šaknėjęs. Rutkauskas to
dėl patarė, kad lietuviai ne
laikytų tų ”burdingierių” 
ar įnamių, tai daug mažiau 
butų alaus nešama tomis 
skardinėmis. O kaip tie 
įnamiai kalba prisigėrę ir

išpiktina vaikus, tai jau ne
bėra ko ir sakyt.

Rutkausko nuomone, jei 
lietuviai nelaikys įnamių, 
tai tąsyk bus įtasyti tokie 
viešbučiai, kur visi pavie
niai galės gyventi. čia 
kun. Kemėšis tuoj pasisku
bino patarti, ar negalėtų to
kį "viešbutį" atidaryti "lie- 
tuviškas vaiskas”—ak, atsi
prašau : "lietuviški vyčiai." 
Bet iš publikos jam paaiš
kinta, kad toks "viešbutis" 
gali būt atidarytas privatiš- 
kai, kaip ir kiekviena kar
čema arba saliunas. Toliaus 
kun. K. užklausė, gal darbi
ninkui be gėrimo sunku bu
tų ir apsieiti, nes dirbtuvėj 
jis prikvėpuoja dulkių ir ne
gali valgyt, o kaip atsigeria 
alaus, tai nuplauja dulkes ir 
atsiranda apetitas, bet jam 
atsakyta, kad dulkes darbi
ninkas įtraukia į plaučius, o 
alų geria į pilvą. Paskui vie
nas iš "Vyč.” atsistojęs, vie
toje užklausti kalbėtojo, pa
tsai pradėjo riesti "spyčių.” 
Bet nėra ko ir stebėties, pas 
katalikus visur tokis susi
pratimas.

Gegužės 17 d. teko man 
būti ant šv. Kazimiero ka
pinių, kurios yra po kunigi
jos priežiūra. Moterįs su
važiavusios pradėjo taisyti 
antkapius savo giminių: že
mės augščiau pylė, velėnas 
iš šalių dėjo ir 1.1. Kapinių 
užžiurėtojas užsipuolė ant 
moterų ir pasakė, kad neva
lia čia joms nieko daryti. 
Sako, kas nori, kad kapas 
butų aptaisytas, tai męs ap
taisysime ir už tai turėsite 
užmokėt. Bet moterįs suki
lo ir visokiais žodžiais pra
dėjo jį barti. Kitos pradė
jo taisytis jau ir mušti, ir 
jei jis nebūtų pasitraukęs, 
gal ir butų gavęs kulti. Da
bar teko girdėti kalbant, 
kad bus visi antkapiai ap
taisyti kapinių darbininkų, 
užką kožnas turės užmokė
ti. Vadinas, ir čia musų 
dvasiškija nori bizni pada
ryt. Bet ar galima iš to ste
bėtis? Juk ji netokius da
lykus yra išradusiu tamsių 
žmonių išnaudojimui. Štai 
praėjusioj sąvaitėj ant pla
katų jau skaitom, kad ant 
baliaus ir teatro tikėtu bus 
lipinamos jau stamnos "tau
tos fondo” labui. Tas "tau

tos fondas” mums gerai ži
nomas — tai kunigų delmo- 
nas, tik žmonėms akių ap- 
dumimui pridengtas "tau
tos” vardu. Ir taip visokių 
naujų išradimų kunigėliai 
prasimano, bet žiūrėk, kož
nas jų išradimas vis dėl jų 
pačių naudos ir prilaikymo 
didesnio būrio žmonių po 
savo skvernu. Kemėšis sa
vo parapijai jau tiek pritvė
rė tų visokių draugijų, kad 
sunku jas besuskaityti. Ir 
kožna jų randas po kunigi
jos priežiūra. Tiktai vieno 
da trūksta musų kunigijai: 
įsteigti loteriją traukimui 
dūšių iš "čyščiaus.” Tokios 
loterijos randas prie katali
kų bažnyčių Meksikoj. Ti- 
kietai yra parduodami po 
vieną dolerį ir perkami ant 
mirusių vardų. Kas kokį 
vardą ištraukia, tas — ku
nigai jam aiškina — išveda 
tokią dūšią. Ir kožną trau
kimą vis išvedama po kelia- 
tą dūšių iš karštos vietos. 
Tai geriausis katalikų kuni
gams biznis ir didžiausis 
tamsių žmonių apgaudinėji
mas. Jei ne tos nelaimin
gos žmonių dūšios ir vel
nias, tai kunigėliams reikė
tų eit dirbt fabrikon. Todėl 
nesunku suprasti, kodėl mu
sų kunigėliai taip spardosi, 
kada jie išgirsta žmogų kal
bant, kad nėra dusios nė 
velnio. Tas velnias, tai ge
riausis jų draugas, jis palai
ko jų "džiabą.”

A. Booben.

NEW BRITAIN, CONN. 
Prakalbos.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugija buvo parengus 
17 gegužės prakalbas; kal- 
bėtojum buvo drg. St. Mi
chelsonas iš So. Bostono. į 
Prakalbos pavyko. Publi-! 
kos susirinko nemaža. Pir-j 
miausia choras sudainavo; 
"Kur banguoja Nemunėlis.” į 
potam Vytautas Vaitkevi-I 
čiukas sulošė puikų ir labai 
juokingą patrijoto monolo
gą eilėmis, kas publikai la
bai patiko. Michelsonas 
kalbėjo apie draugysčių rei
kalus ir jų naudingumą, 
kviesdamas visus lietuvius 
ir lietuvaites prigulėti prie 
ių, o ypač prie minėtos dr- 
jos, kuri priima moteris ir 
vyrus ir nevaržo savo na-'

riams sąžinės nei pažiūrų, 
kas publikai taipgi patiko. 
Potam buvo pasikalbėjimas 
Rožytės su motina, kurį ga
na puikiai atliko pone Vait
kevičienė su savo jauna du
rele Ona. Potam vėl tas 
pats choras padainavo. 
Antru atveju drg. Michelso
nas kalbėjo apie darbininkų 
skurdų gyvenimą, o kapita
listų paleistuvy-stes ir bega
linį darbininkų išnaudoji
mą. Taipgi nurodė, kaip 
musų dvasiškija mus moki
no ir ko ji išmokino mus 
per kelis šimtus metų; kaip 
ji mus išnaudoja ir kaip 
mulkina gąsdindama mus 
velniais ir pragaru, visuo
met eidama išvien su vieš
pataujančia klesa, o ne dar
bininkais. Prakalba trau
kėsi suvirs dvi valandas, iš 
ko publika buvo labai užga
nėdinta ir tankiai ūžė del
nų plojimai. Potam drg. 
Kručkas deklamavo "Užda
rė mane kalėjime” ir tas 
pats choras vėl sudainavo 
"Sėjau rūtą.” Publika išsi
skirstė užganėdinta.

šventakupris.

PROVIDENCE, R. i. 
Keistos prakalbos.

Gegužės 17 d. socijalistų 
kuopa buvo parengus pra
kalbas. Sudainuota kelia
tas dainelių, pasakyta du 
monologu ir kalbėjo Džian 
Bamba su savo Keide. Gai
la, kad kuopa išrenka tokius 
žmones prakalboms vesti, 
kurie nežino nė kaip pradėt, 
nė užbaigt. Kalbėtojų ne
buvo kviesta, tai kas norė
jo, tas kalbėjo. Vienas ne
praustaburnis užsilipęs ant 
pagrindų pradėjo blevvz- 
got. Publika ėmė šaukt, 
kad mest jį laukan, o pirmi
ninkas sako, tegul pabaigia. 
Kodėl tokia betvarkė pas 
mus? Marė P.

neina tenai, kur nėra alaus 
bei degtinės. L. S. S. 217 
kuopa buvo parengus 1 ge
gužės prakalbas, ir išgar
sinta buvo gerai, o atėjo tik 
apie 30 žmonių. Kalbėjo 3 
kalbėtojai. Prie kuopos 
prisirašė 11 naujų narių. 
Taigi dabar nors socialistų 
kuopelė bus tvirtesnė. Gal 
ji kiek ir išjudins vietos lie
tuvius iš susnudumo. Kuo
pos susirinkimai atsibuna 
po 1-mai dienai kiekvieno 
mėnesio T. A. Ivanovos sa
lėj.

Darbai čia eina prastai. 
Tegul niekas čionai neva- 
žiuja.

Indianos Socijalistas.

smuklių, iš kurių jokios 
naudos visuomenei nėra, tik 
nelaimės. Ir smuklių ne
garsinta.

Pastaruoju laiku vietos 
lietuviai tariasi organizuoti 
kooperaciją ir dėtis valgo
mų daiktų krautuvę. Pa
girtinas sumanymas.

P. P-nas.

AKRON, OHIO.
Kunigas sėja nesutikimą.-
Aplankė ir musų miestelį' 

"dievo tarnas” iš Clevelan- 
do. Atvažiavo, žinoma, su 
bizniu ir prisidėjęs kišenius 
dolerių vėl išvažiavo. Žmo- 
neliai nesusipratę, tamsus, 
tai ir darbus pametę bėga 
paklausyti pamokslo. O šis 
kad nors pamokytų žmo
nes, paragintų mokytis, gy
venti vienybėje, bet ne! Jis 
vieton to, pamokino juos 
keikti, išplūdo socijalistus, 
pasėjo daugiau tarp musų 
nesutikimo, suerzino žmo
nes ir išvažiavo sau, o jus 
čia dabar peškitės.

Singelis.

MARLBORO, MASS. 
Numuša darbininkams al

gas.— Tveriąs unija.
Šiame miestelije yra 15 

tūkstančių gyventojų, dau
giausia airių ir Kanados 
prancūzų — baisus fanati
kai. Yra ir lietuvių 4 šei
mynos ir 15 nevedusių. 
Draugysčių neturi. Čia yra 
7 čeverykų dirbtuvės ir vie
na odos. Ashley and Crow- 
ford Co. dirbtuvėj numušė 
darbininkams algas ir. tiek 

i su darbinikais nežmoniškai 
elgdavos, be jokios priežas-j 
ties pavarydavo iš darbo/ 
kad 12 gegužės sustreikavo 
padų aplygintojai už pava- 
rymą vieno jų draugo. 
Streikas tęsėsi vieną dieną 
ir sugrąžino visus prie dar
bo.

Dabar darbinikai rašosi į aveles“1r“ke4a““taip“ 
uniją Darbai siuom laiku j k ; am atinka. *įadanį 
truput! sumažėjo eeverykų i pra^mai Farcivyskup0 ni|_ 

[ko nepadeda, tai parapijo- 
j nai sumanė kitokį kovos bu- 
■ dą, t. y. neklausyt jo pamal- 
[ dų ir neduot dešimtukų. 17 
gegužės prisirinko pilna ba
žnyčia žmonių ir kaip tik 
kunigas išėjo ant pamaldų, 
tai visi parapijonai sukilo ir 
ir išėjo iš bažnyčios, liko tik 
kelios moterys ir keletas 
svetimtaučių. O nuo dabar 
nutarė visai neit į bažnyčią. 
Bažnytinis choras taipgi at
sisakė giedot už tai, kad ku
nigas prašalino vargoninin
ką lietuvį A. Jankauską, o 
jo vieton paėmė kokį lenką, 
dabar tą lenką pakeitė kitu, 
bet vis viena choras giedot 
neina. J. Kuzbarskis.

t

dirbtuvėse, nes daromos a- 
pyskaitos.

S. A. Staknis.

BURNSIDE, ILL. 
Vakarėlis.— Kooperacija.

Neseniai susitvėrusi Ap- 
švietos Draugija surengė 
10 gegužės vakarėlį. Vaidi
no "Žilė galvoj, velnias vuo- 
degoj,” paskui F. Skrobutė- 
nas sulošė monologą "Die
vo duotasis arba žmogus 
ant bačkos." o po tam buvo 
šokiai. Norėta su vakaro 
programų pagarsinti tu- 

musų vertelgų biz- 
bet D. šložis naaiš- 

kad Apšvietus Dr-jos

INDIANA HARBOR, IND. 
Tamsus lietuvių gyvenimas.

Čia yra gražaus jaunimo, 
bet jis leidžia savo jaunas 
dienas girtuoklystėj. Gir
tuokliavimas išsiplatinęs i 
neapsakomai. Yra 11 lietu- i 
tuviškų smuklių ir visos da- lu 
ro gerą biznį. Draugysčių nius, 
yra tik trįs, bet ir tos skur- kino, 
sta. Mat musų harboriečiai vakare negalima garsinti

LOWELL, MASS. 
Parapijonįs sustreikavo. 
Jau senas laikas eina gin- ’ - -------- •-- ►

ir kelis kartus parapijnai 
važinėjo pas arcivyskupą 

!ir prašė, kad jį pakeistų 
kitu kunigu, bet arcivysku- 
pas to prašymo nefaiso. Ku
nigas turėdamas tokią ats
pirtį da daugiau skaudina

Jau senas laikas eina gin- 
ičai kunigo su parapijonais 
i ir kelis kartus parapijnai

į
i



4 KELEIVIS

Kareiviai daro Durnoj “tvarką”
Triukšmingiausis posėdis 

istorijoj.
Socialdemokratai kovoja už 

žodžio laisvę.
21 kairiųjų atstovų praša

linta 315-kai posėdžių.
Gegužės 5 d. rusų valsty

bės durnoj buvo toks triukš
mingas posėdis, kad reikėjo 
šaukti kareivius ir prašalin
ta 21 kairiųjų atstovų 315-ai 
posėdžių.

Apie tą triukšmą "Keleivi- 
je” buvo jau paminėta, bet 
tai buvo tik telegrama ir to
dėl trumpai pasakyta. Da
bar atėjo iš Rusijos laikraš
čiai, kur tas atsitikimas ap
rašyta kuosmulkiausia ir jis 
mums pasirodo taip Įdomus, 
kad manom, jog ir musų 
skaitytojams patiks. Turi
nį imam iš “Birževija Vie- 
domosti.’’

Buvo taip. Gegužės 5 d. 
dumon Įnešta biudžeto klau
simas. Valdžiai reikią pini
gų. Kairieji durnos at
stovai tame pasipriešino. Jie 
patarė biudžeto klausimą a- 
tidėt, o pirma užbaigti lais
vojo žodžio klausimas, kuris 
jau dvi dieni pirm to buvo 
svarstomas. Kairiųjų pasi
ryžimas iš pat ryto padarė 
jau nepaprastai Įtemptą at
mosferą.

Susirinkus visiems atsto
vams. tuoj dumon atvyko vi
sas ministerių kabinetas. 
Mat bus svarstomas svarbus 
valdžiai klausimas. Kaip 
tik ministeriai susėdo savo! 
ložoje ir durnos sekretorius' 
perskaitė bėgančius dalykus, 
tuoj socialdemokratų vadas 
Čeidze pasiprašė balso ir 
pradėjo kalbėt:

Čeidzes kalba.
— Klausimas apie atstovų 

žodžio laisvę mums nenaujas 
— sakė jis.— Už savo kalbas 
mums tankiai reikdavo labai 
nukentėt, bet visgi tas neiš
eidavo iš Tauridos rūmo ry- 
bų (suprask, durna vis pati 
juos nubausdavo. Red.) 
Tik vienas buvo atsitikimas 
3-čioj durnoj, kada valdžia 
pasikėsino ant atstovų žo
džio laisvės. Tai buvo dėl 
Golubovo, labai abejotino at
stovo, šiandien labai ištiki
mo (blagonadiožnavo) vi- 
ce-gubernatoriaus. (Juoda
šimčiai ūžia.)

— Bet pastarąjį laiką — 
tęsia toliau čeidze,— mums 
pranešė, kad apie daugeli ‘ 
labai svarbių dalykų, apie i 
kuriuos prisieidavo kalbėt: 
net juodosios rekcijos dieno
mis, jau nebegalima kalbėt. 
Apie demokratiškaję repuo- 
liką nevalia kalbėt; apie re- 
publikos idėjas...

— Meldžiu tamstos tų žo
džių nekartoti — pertraukė 
kalbėtoją durnos pirminin
kas Rodzianko.

Čeidze tęsia toliau. Jis 
nurodo, kad republika yra 
vieninteliu Rusijos proleta-^ 
rijatui išsmnymu.

Pirmininkas vėl jį per
traukia, persergėdamas, jog 
atims jam balsą, jei kalbės 
apie republika.

Čeidze kalba:
— Vakar vakare męs da- 

sižinojom, jog nevalia kalbėt 
netik apie demokratišką re- 
publiką, bet ir apie valstybės 
surėdymą, visviena koks jis 
nebūtų, nevalia kalbėt apie 
monarchiją, nevalia kalbėt 
apie konstitucijinį surėdy- 

. mą. Na. vyrai, jeigu taip, 
tai klausimas, ar galima kal
bėt apie tas tvarkas, kurios 
surištos su šiuo bei tuo surė
dymu ? Aš klausiu, ar gali
ma. daleiskim, kalbėt apie 
valdžią, kurioje priviso suk
čių Įvairiausios rųšies avan- 
turistų...

Paskutiniai 
džiai iššaukia didelį 
mą po dešinei, o po 
jany smarkiai ploja.

Čeidzės žo- 
triukš- 
kairiai 
Pirmi-

paskutinė. Tečiaus džiau 
giamės, jog musų saulės mir 
tis ateis bent už 15—20 mili 
jonų metų, taigi per tiek me 
tų žmonija gali da ramiai 
sau naktimis miegoti. Bet 
gali būt ir kitokis žemės ga 
las. Atsiminkim, jog ji 
skrenda apie saulę su greitu 
mu 90 mylių su viršum į se
kundą. Jeigu šitokioj kelio
nėj ji susitiktų su kometos 
galva, o šitų yra labai daug 
ji sutikštų kaip šrapnelinis 
šovinys.

Prof. Abbe T. Moreaux.

Rusijos žmones ir pranešti Goremykinas paskui kal- 
apie tai viso pasaulio žiniai, bėjo taip lėtai, kad ir sėdin- 

Kairieji ploja. tieji čia pat reporteriai jo
Jo prašalinimo klausimas negirdėjo. Pasirodė, kad 

eina nubalsavimui. Didu-j saldžia tun 23,000,000 rub- 
ma balsų nutaria jį praša
lint ir jis išeina geruoju.

Sekantis kalba Čeidze:
— Aš manau, jog męs, 

bent šį kartą, suprantam čia 
vieni kitus labai gerai, bet 
visgi man norėtųsi pabriež- 
ti vieną aplinkybę: šiandien 
nuo šitos tribūnos prakal-i 
bėjo žmogus, kursai stovėjo - . - _- w
valdžios priešakije tuomet, 9^ kartų didesnė už musų 
kuomet čia sėdėjo pirmoji 
durna. To žmogaus tuomet 
buvo užduotas mirtinas 
smūgis pačiai žmonių atsto
vybės idėjai. Tuomet pa
dėjimo šeimininkais durnoje 
buvot ne jus,— Čeidze daro 
energišką gestą i dešiniųjų 
pusę,— o žmonių laisvės at
stovai. Ir štai šiandien ant, 
šitos tribūnos užlipo tas j 
pats žmogus, stovįs dabar
tinės valdžios priešakije, n 
uždavė mirtiną smūgį pas- 
kutiniems laisvės likučiams 
— smūgi atstovų žodžio 
laisvei.

— Tas žmogus — tęsia

Durnos pirmininkas liepia 
Kerenskiui apleisti salę.

— Beteisei aš nepasiduo
du!— garsiai atsiliepia Ke- 
renskis.

Vėl pertraukiama posėdis 
ir vėl durnos salėj pasirodo 
ginkluoti ktreiviai. Juoda
šimčiai juokiasi ir tyčiojasi. 
Žiūrėdamas iš ministerių lo- 
žosščeglovitovas taipgi šyp
sosi. Jam patinka, kad gin
klas gerai valdžiai tarnauja. 
Goremykinas ir kiti ministe- 
riai tuo tarpu apleido salę.

Po neilgo pasikalbėjimo 
su sargybos rotmistru, at
stovas Kerenskis irgi aplei
džia savo vietą, sakydamas:

— Spėka viešpatauja, bet 
teisybė paims viršų!

Juodašimčiai taip ūžia, 
kad beveik negirdėt pasku
tinių jo žodžių.

Sekantį iššaukia socijal- 
demokratą Petrovskį. Ga
vęs balsą jis kalba:

—Męs priversti esam taip 
elgties. Kaip tik šiandien, 
kada pakelta biudžeto klau
simas. męs privalom parodyt 
šaliai, iš kur tas biudžetas ; 
imasi ir kam jis išleidžia
mas. Męs turim parodyti 
žmonėms, kaip sėdintieji čia 
tironai !...

Didžiausis triukšmas po 
dešinei užmuša paskutinius 
Petrovskio žodžius, o pirmi
ninkas atima jam balsą. Bet 
Petrovskis stovi ant tribū
nos ir laukia. Kaip triukš
mas nutįla. jis tęsia toliau:

— ...tironai, kurie viešpa
tauja dėl to, jog Rusijoj...

Tuo tarpu durnos maršal
ka jau užlipo ant tribūnos ir 
liepia jam lipti žemėn. Pet
rovskis iiulipa ir užima savo 
vietą. Pirmininkas liepia 
jam apleisti salę, nes jis esąs 
prašalintas 15-kai posėdžių.

— Skaitau jūsų nutarimą 
prievarta ir neklausau jo!— 
išdidžiai pranešė Petrovskis.

Vėl pertraukta posėdis. 
Kareiviai ateina trečiu kar
tu ir sargybos viršininkui 
paliepus, Petrovskis nieko 
nesakydamas išeina.
Goremykinas antru kartu 

užima tribūną. Nau
jas skandalas.

Manydamas, jog kairieji 
jau nusiramino, pirmininkas

rienis. kad nutiltų, ir pradė
jo kalbėt:

— Valstybės durnos na
riai, kurie neleidžia valdžios 
galvai kalbėt, mano nuomo
ne. papildo didžiausi prasi
žengimą. (Dešinieji smar
kiai ploja.)

— Laisvę žodžio duokit!— 
šaukia po kairei.

— Todėl — tęsia pirmi
ninkas — sulyg 54 straips
nio naujųjų bausmių aš pa
tariu neklausančius manęs 
narius prašalinti ilgiausiam 
laikui iš durnos posėdžių.

Juodašimčiai šūkauja iš 
džiaugsmo ir smarkiai ploja..

Prasideda kairiųjų praša- 
linimas. Pirmutinį prašali
no Skobe'lievą 15-kai posė
džių.

Toliau prašalina Suchano- 
vą, Chaustovą ir Muranovą. 
Visi jie tuoj išėjo.

Atėjo eilė kaukaziečiui 
Čchenkeli.

— Jums prisieis mane iš
vesti iš čia. aš pats neisiu!— , 
paaiškino Čchenkeli.

Prieina prie jo durnos • 
maršalka baronas Farzen ir ; 

į pataria išeiti.
Čchenkeli purtina galva:
— Neisiu!
Pirmininkas priverstas 

pertraukti posėdį. Visi išei
na. o Čchenkeli sėdi salėj, ir 
laukia posėdžio.

Susirinko vėl atstovai, 
prasidėjo posėdis, o Čchen
keli vis sėdi.

— Maršalka malonės pra
šalinti iš salės atstovą Čchen
keli — atsiliepė pirmininkas 
drebančiu iš piktumo balsu.

Maršalka vėl prašo čchen
keli išeiti laukan, šis sako 
neisiąs ir gana.

— Pašaukit sargybą! — 
pataria Puriškevičius.

šaukia kareivius.
Rodzianko vėl praneša, 

kad jis priverstas pertrauk
ti posėdį ir liepia maršalkai 
pasielgti sulyg įstatymų, 
kad privertus čchenkeli prie 
paklusnumo. Dešinėji plo
ja.

Gi sulyg įstatymų apie du
rnos tvarką, jei durnos mar
šalkos negali savo spėkomis 

Į “tvarką” palaikyti, tai du
rnos salėn turi būt pašaukta 
kariška Taurydos rūmo sar- 

1 gyba.
Pasiremiant tuo įstatymu, 

maršalka pašaukė sargybą. 
Durnoj užviešpatavo tyla. 
Durįse pasirodo sargj’bos 
viršininkas, o paskui jo ir 
ginkluoti kareiviai pilkuose 
savo šinieliuose. Jie sustojo 
į eilę palei barijerą prie kai
riųjų suolų ir stovi tarsi ne- 
pajudomi, negyvi stabai.
Prie Čchenkeli prieina sar

gybos viršininko padėjėjas 
rotmistras Bertgoldas ir pa
taria jam apleisti salę.

Čchenkeli apreiškia, kad 
■jis pasiduoda prievartai ir 
i išeina, atsisveikindamas su

i ninkas atima jam balsą ir jis 
į apleidžia sakyklą.

Kalba Socijdemokratas 
Malinovskis.

Sekantis po Čeidzei užėmė 
sakyklą atstovas socijalde- 
mokratas Malinovskis.

— Pakeltasai klausimas ■ 
nenaujas — jis sakė.— Dar
bininkų klesa savo kovoj re
voliucijos metu Rusijoj rei
kalavo žodžio laisvės netik 
durnos atstovams, bet ir vi
siems Rusijos piliečiams. 
Laikinė žodžio laisvė, kuri 
buvo pasiekta 1905 metais, 
su laiku vienok turėjo nusi
leisti dabartinės valdžios 
spėkai.

— Ir nors valdžia buvo už- . 
tektinai stipri, kad užčiau
pus žmonėms burną tenai, už 

j Taurydos rūmo sienų, tai 
visgi ji buvo perdaug silpna, 
kad galutinai užčiaupus bur
ną ant šitos sakyklos. Laiki
nė laisvė čia visgi užsiliko ir 
nuo šitos sakyklos galima 1 

■ buvo kalbėt apie savo persi-1 i 
tikrinimus be bausmės. Bet 
tai buvo tik laikinai ir todėl 
nestebėtina, kad šiandien, 
kuomet darbininkų atstovų 
kalbos platinas po visą Rusi
ją. nestebėtina, kad valdžia 
Įtempė visas savo jiegas, kad 
ir tą laikinę žodžio laisvę pa
naikinti, išrauti iš pat šaknų.

— Valdžia puikiai žino, 
kad pavojingiausiomis kal
bomis, griaujančiomis iš pat 
pamatų dabartinę priespau
dą. yra atstovų kalbos. Ir 
męs neišpildytume elementa- 

: riškų savo pareigų, jei męs 
prieš tai neprotestuotume.

— Tas lytisi daugiau jus— 
pridėjo Malinovskis. parody
damas pirštu į dešiniuosius, 
— o ne mus, nes jus turit 
greičiau išeit apgyniman, 
dėlto, kad jus dešimtis ir 

išimtus kartu jau parodėt, 
kaip jus drebat prieš val
džią. Todėl jei męs dabar 

{statom toki klausimą die
nos tvarkon, tai ne savęs ap
gynimui, bet apgynimui ju- 

I su. bespėkių.
— Męs nereikalaujame!—

1 rėkia dešinieji. Kairieji 
ploja. |

Kalba kun. Gelovani.
Darbiečių kuopos vardu 

atsistojo kunigaikštis Gelo
vani kalbėt. Jis taipgi re- 

j mia socijaldemokratų Įneši
mą. kad biudžeto klausimą 
atidėt. kol nebus užtikrinta 
atstovams žodžio laisvė ir 
vpatos nepaliečiamybė. Jis 
sakė: *

— Šiandien pastatytas jau 
kryžius tai nominalei (tik iš 

Į vardo) žodžio laisvei. Męs 
negalim nekovot už tą lais- Į 

■ vę, kurią kiekviena valdžia: 
j suteikia konstitucijiniaml 
parliamentui. Pirštinė mums kitais atstovais, 
mesta. Tą pirštinę męs pa-j __C™_ 2__ "

I keliam ir, kiek mums ši kova j girdėt balsas' iš’kairės* 
Į nekaštuotų, męs rįžamės žu- _ Atgal!— sukomendavo 
ti toj garbingoj kovoj už • sargvbos viršininkas ir ka- 
žmonių teises, negu pasiduo- reiviai išėjo.
ti. Ir męs nepasiduosim! ' ~ ---- * -

Kairieji ploja.
Prasideda skandalas.

Kairiųjų Įnešimas, kad a- 
tidėti biudžeto klausimą, pa
vesta nubalsavimui. Didu
ma balsų. 140 prieš 76. įne
šimas atmestas.

Ima biudžeto klausimą.
Visi kairieji apleidžia po

sėdi ir organizuoja pasi
priešinimą. kada kalbės val
džios 
riai.

Baigiant biudžeto sąmatą 
skaityti, kairieji sugrįžta 
salėn ir užima savo vietas.

Kaip tip atsistojo kalbėti 
ministerių tarybos atstovas 
Goremykinas, po kairei pra
sideda didelis triukšmas, 
švilpimas, piškėjimas ir t. t. 
Goremykinas stovi ant tri
būnos ir laukia, pakol nutils. 
Triukšmas vis auga.

Durnos pirmininkas Ro
dzianko davė ženklą kai-

I

■

I

atstovai — ministe-

—

Įlių nedatekliaus ir jai rei
kia daugiau pinigų. Juodo
ji durna dabar galės savo 
valdžią gelbėt.

Saulės Mirtis.
Musų saulė susideda iš į- 

kaitusių gazų. Ji yra 1,300,-

žemę. Jos temperatūra (kar
štis) svyruoja tarp 8,000 ir 
12.000 laipsnių.

Su kiekvienais metais ir 
kiekviena diena saulė eikvo
ja savo temperatūrą ir nuo
latos eina vis vėsyn, kol, be 
: abejonės — galų gale visai 
užgęs, nustos svietus ir siun- 
tus mums savo šilumą, kas 
reiškia mirtį žemės gyvijai 
— mirtį amžinoj tamsoje ir 
šaltyje.

Ir tokia saulės mirtis ne
būtų nieko naujo, nes erdvėj 
yra milijonai tokių saulių, 
kurios kitąsyk šildė ir švie
tė taippat, kaip dabar musis-

l toliau Čeidze — bandė sian- kė, bet šiandien jos jau pri- oii ve r'ti H v’o I 1* •_  •______•  __ _  •_

» tarp savęs ir žmonių atsto- 
; vų. Męs skaitėm prasižengi

mu neužprotestuoti prieš 
tokį bandymą.

Kairieji ploja. 
Diduma balsų 

Čeidzę prašalint, 
iš eilės kalba Šagovas. Tarp 
kitko jis pažymi, kad:

— Valdžia stengiasi nu
trinti paskutinius likučius 
žmonių iškariautos laisvės. 
Bet tas jai nepasiseks. Su 
mumis žmonės ir su mumis 
galybė. Tegul sau valdžia 
iš mus tyčiojasi, bet męs 
protestuosime visokiais bu
dais ir tikimės, jog žmonės 
mus parems. -Jus eikit sau 
su valdžia ranka rankon, 
bet męs įsitikinę savo teisin
gume ir tame, jog ankščiau 
ar vėliau savo tikslą atsiek
sime.

Kairieji ploja.
— Čeidze da tebesėdi! — 

praneša pirmninkui Puriš
kevičius.

—Meldžiu tamstos i tvar-
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vėl perstato kalbėti Goremy- ramina
kiną.

Valdžios galva vėl pasiro
do ant tribūnos, bet nė žo
džio pasakyt negali, nes kai
rėj pusėj iš naujo prasideda 
užimąs, švilpimas ir piškėji- 
mas kumštimis į suolus.

— Tai Dziubinskis piški- 
na.— praneša pirmininkui 
liuosnoriai iš dešinės pusės.

— Atstovai:
Čeidze, 
tvarkos!— 
są pirmininkas ir prašo Go- 
remykino, kad tęstų savo 
kalbą toliaus.

Vos tik Goremykinas išsi
žiojo, po kairei vėl prasidė
jo triukšmas.

Pirmininkas atsiprašo jo 
■’prevoschoditelstvo” Gore- 
mykino, kad jis vėl privers
tas „tvarką daryti,’’ ir iš
šaukia ant syk 4 atstovus: 
Dziubinskį, čeidze, Manko- 
vą ir Šagovą.

Pirmas kalba Dziubins
kis:
— Pasirodo, jog ši diena y- 

ra svarbiausia diena musų 
durnos gyvenime. Męs krei
pėmės į jus su prašymu at
kreipti atidą į tai, jog ant 
reikalingiausių ir pamatinių 
žmonių atstovo teisių val
džia daro spaudimą. Val
džia pranešė, jog atstovams 
nėra laisvės žodžio. Nėra 
vpatos nepaliečiamybės. Tik 
pagalvokit: šiandien, kuo
met musų šalije viešpatauja 
prievarta ir beteisė, valdžia 
netik konfiskuoja spaudą, 
bet ji da tiesia savo ranką ir 
ant augštos šitos tribūnos 
ir nori užčiaupti burną žmo
nių atstovams, kurių viena- 

Kade- tinė gale yra tik laisvam žo- 
tai ir progresistai nuo baisa- dyje. Jei taip, tai mums lie- 

______ka tik vienas: atsišaukti į

Gėda Rusijos dūmai!—

Prasidėjo vėl posėdis. Ro
dzianko prašo atstovų 

I užsilaikyti ramiai, kad jis 
greičiau galėtų padaryti 

j „tvarką.” Ir jis tuojaus ei
na prie jos. Iš eilės prašali
na kunigaikštį Gelovani, ku
ris apleidžia salę be pasiprie
šinimo. Sekantį po jo iššau
kia socialdemokratą Keren- 

i skį ir, kaip visiems, duoda 
jam balsą pasiaiškinti. Tas 
išrėžia kuokarščiausią pra
kalbą. Pirmininkas jį stab
do, o jis drožia vis aštriau ir 
aštriau kritikuodamas val
džią. durnos pirmininką ir 
visus atstovus, kurie užmuš
dami savyje žmoniškumo 
jausmus ir sąžinę nori val
džiai pataikauti. Kairieji 
jam ploja, o juodašimčiai 
kelia triukšmą. Pabaigus 
jam kalbėt, diduma balsų 

i nubalsuoja, kad ir jis tu
ri būt prašalintas.

vimo susilaiko.

dien surasti bendrą kaloą guli prie mirusių — nešvie-
• čia ir nešildo. Mat gamtoje
• viskas mainos. Ir kiekviena 
> žvaigždė, kiekviena saulė tu

ri savo pradžią ir pabaigą. 
Jos gimsta, gyvena ir mirš-

. | ta.
Kaip ilgai musų saulė gali 

i da šviesti?.
Vienas Amerikos astrono

mas pasakė, jog saulė užgęs 
į 5 milijonus metų. Bet ma
no nuomone, jis nepasakė 
nieko naujo. Mokslas tuomi 
užsiima jau nuo 50 metų ir 
turi jau apščiai medegos, ku
ria pasiremdamas gali duot 
jau atsakymą arčiau teisy
bės.

Jau kurkas įdomesnius pa
aiškinimus duoda mums Ma- 
vero ir Helmholzo tyrinėji
mai. Sulyg jų teorijos, se
niau saulė buvo daug dides
nė, negu šiądien, o sulyg 
traukimo įstatymo, gazinės 
medegos kuopinasi, traukia
si ir mažinasi savo apėmyje. 
Fizika gi mums sako, kad 
prie šitokių sąlygų gazas ga
li atgauti savo šilumą, jei 
per spinduliavimą ir šviesą 
ją eikvoja.

Apskaitliavimai parodo, 
kad susitraukimas saulės 
kasmetai po 25 col. diamet
re nesiduos mums atjausti 
nė patėmyti net per kelis 
tūkstančius metų, nes per to
kį lėtą saulės merdėjimą vis
kas į tuos kelis tūkstančius 
metų prisitaikys prie naujų 
saulės spindulių, šviesos, ši
lumos, sunkumo, apėmio, 
tirštumo ir t. t. Jeigu saulė 
turi savo diametre 926,964 
mylias, tai prie tokių instru
mentų, kokiais dabar astro
nomija naudojasi, net ir po 
1,000 metų nebus galima pa
tėmyti jos sumažėjimo. Tik 
12,000 metais astronomija 
galės atrasti, jog saulės dia
metras susitrumpino ant 5 
mylių nuo dabartinės obser- 
vacijos pradžios.

Per 7,000,000 metų saulė 
susimažins ant trijų ketvirt- 
dalių, t. y. žmonės matys ją 
tuomet 4 kartus mažesne.

Vienkart su tokia didele 
permaina ant saulės, kuri 
bus apdengta daugybe tam
sių plėtmų, įvyks didelės per
mainos ir ant žemės. Žmo
nės iš šiaurinių kraštų pasi
trauks daugiau prie ekvato
riaus, o apgyventos dabar jų 
šalįs pavirs į tundras, ap
dengtas amžinu sniegu, arba 
smiltingus tyrus.

Į keliasdešimt milijonų 
metų saulė nustos Svietus, 
paliks juoda medega, keliau
jančia nulatos paukščių ke
liu.

Jei atsiminsim, jog dabar
tinė astronomija atrado jau 
daug tokių tamsių, užgesu
sių saulių, kurios bastosi po 
erdvę, tai suprasime, jog mū
siškė nebus pirmutinė negi

nutaria 
Sekantis

jį pirmininkas.
Po Šagovo seka Ryslevas.
— Ant šitos tribūnos nėra 

daugiau laisvės žodžio — 
sako jisai.— Šiandien ant 
šitos tribūnos atsistojo žmo
gus, kuris pasiryžo sulaužyt 
žmonių atstovybės teisę. Jis 
ir vėl drįsta...

Pabaigti Ryslevas nega- 
Dziubinskis, ■ lėjo, nes pirmininkas jį su- 

Mankovas, prie 
pakelia savo bal-

stabdė ir leido nubalsavi- 
. mui jo prašalinimą. Nubal
suota prašalint.

Mankovas, kuriam iš eilės 
išpuola kalbėt , apsirube- 
žiuoja tik išreiškimu pro
testo ir pasako, jog Rusijos 
darbo žmonės, kurie iškovo
jo dabartinę durną, patįs pa
sirūpins apie savo teises.

Kada nubalsuota ir Man- 
kovą prašalint, pirmininkas 
liepia visiems keturiems ap
leisti posėdžių salę. Visi 
keturi atsako, kad juos tik 
spėka gali iš čia prašalint, 
kur Rusijos žmonės atsiun
tė juos ginti savo reikalus.

Pirmininkas vėl pertrau
kia posėdį ir ketvirtu kartu 
šaukia kareivius. Atėjus 
ginkluotai spėkai, atstovai 
smarkiai protestuodami ap
leidžia salę.

Rodzianko trečiu kartu 
perstato Goremvkiną kal
bėt. Kaip tik tas žmogus 
pasirodo ant tribūnos, salėj 
vėl prasideda triukšmas. Ir 
vėl 5 atstovais prašalinta.

Iš viso prašalinta 21 at
stovas 115-kai posėdžių. 
Visi jie, išskyrus tik 4, yra 
socialdemokratai ir darbie- 
čiai.

Atstovas Čeidze traukia
mas teisman už kėlimą 
„maišto” prieš valdžią.

I

Apie Miliciją.
Dėlko žmonės eina į mili 

ciją? Manau, kad dauge
liui šis klausimas bus įdo
mus, todėl bus neprošalį ir 
pakalbėti apie tai trumpai.

Valstijos milicija suside
da iš darbininkų, iš unijis- 
tų, taigi iš tų, kurie kartais 
patįs streikuoja už geresnį 
būvį.

Gal kas pasakys: negali
mas daiktas, kad organizuo
ti darbininkai prigulėtų 
prie milicijos, kuri laike 
streiko juos šaudo. Sakau, 
kad galimas, nes paskutinėj 
konvencijoj U. M. W. of A. 
atmetė rezoliuciją, kuri 
draudė būti unijistui karei
viu.- Sako, priešinga val
džiai tokia rezoliucija.

Daugiausia ten priguli 
dėlto, kad vasaros metu yra 
manevrai, kurie tankiai 
traukiasi per mėnesį.

Tuomet prigulintieji gau
na paėsti gerai, drapanas, ir 
dar ne prastas, bet „-unifor
mą.’’ su blizgančiais guzi- 
kais ir baltais galionais. O 
reikia žinot, kad jankės 
mergos prie kareivių kaip 
smala limpa. Kimba tuo
met net prie tokių, kurių 
nemyli paprastuose rūbuo
se. O kas tos laimės neno
ri ? Ir eina milicijon. Viso
kį kaštai valdžios apdengti 
ir dar gauna $1.50 už dieną 
piningais; paprastas karei
vis vadinamas „private.”

Corporal gauna $2.00. 
Sergeant, $3.00.
Second lieutenant, $4.00. 
First lieutenant, $5.00. 
Kapitonas, $6.00.
Matote, skaitytojai, kodėl 

valstijos milicija yra visa
dos pilna jaunų vyrų. Nes 
ten gerai moka ir disciplina 
visai lengva taikos metu.

Bet kuomet iškila strei
kas ir tave pašaukia, tai dis
ciplina ta pati kaip ir laike 
karės, tik, žinia, čia kariau
ji su beginkliais darbinin
kais.

Žinoma, nedaliu daug čia 
rašyti apie viską nors gale- ;
čiau parašyt storą knygą iš \ 
visokių atsitikimų su Penn- 
sylvanijos milicija, kuri yra 
atsižymėjus 1902 metais, 
bei kiek lėšuoja valstijai 
metinės išlaidos.

Abelnai imant visos val
stijos turi miliciją, išskyrus 
vieną (nepamenu kokia) ir 
vienokia jų „konstitncija :„ 
mušti priešą, klausyt virši
ninkų, saliutuoti vėliavas, 
nesipriešinti, bet eit kas mi- 
nuta ant paliepimo.

Būnant milicijoj tau ne
valia apie socijalizmą nė sa
pnuoti. Jei sugaus, tai gau- ( 
si savo: pristatys prie sun
kių darbų arba pastatys ant 
pajuokos ir visokių pasity
čiojimų. Tą aš pats paty
riau būdamas prie milicijos 
per 6 metus. Niekas neuž
ginčys.

J. J. Nienius.

Ar žinote, kad—
1871, 8 d. spalių, kilo gais
ras mieste Chicago, III, ir de
gė per dvi dieni, padaryda
mas blėdies už $200,000,000.

1901 m., kovo mėn. Pittsbur- 
go milijonierius Andrew 
Carnegie paaukavo New Yo
rko viešiems knygynams $5- 
000,000.
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Ar žinot, kiek yra vertas 
Bostono miestas? — $1,525- 
998,526! Tiek apskaitė sa
vasties apmokesčiavimo ko
misija.

1885, 2 dieną rugsėjo, Rock 
Springs, Wyoming, baltvei- 
džiai mainieriai užpuolė ant 
500 kiniečių mainierių ir 50 
ant vietos užmušė, o 1886 m., 
vasario 9, minia išvarė iš 
miesto Seattle, Wash. 400 ki
niečių.

Pajieškau brolio Jono Radžiūno ir 
draugo Antano Bankaus, Suvalkų gb., 
Vilkaviškio pavieto ir miestelio. Jie 
patįs ar kas juos žino, malonės pra- 

j nešti.
M. W. Klišius,

P. O. Box 175, Paąuonock, Conn.

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

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

Pajieškau pažįstamo, Y. Račkaus
ko, Kauno gub., Raseinų pav. Jis 
pats ar kas jį žino, malonės pranešti. 

Antanas Vaivada.
41 West st., Ware, Mass.

1901 m., 150,000 plieno dar
bininkų sustreikavo reika
laudami unijos pripažinimo. 
14 rugsėjo sugrįžo darban, 
streiką pralaimėję.
1903 m. birželio 15 , mieste 
Hepper, Ore., plyšus debe
siui, žuvo 500 žmonių.

Pajieškau draugo Dominiko Butno- 
ravos, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Akmenės par., Pipirų kaimo. 
Neseniai atvažiavo iš Lietuvos ir gir- 
gėjau, kad apsigyveno Ccicagoj, III. 
Ji ■ pats ar kitas kas žino, malonės 
atsišaukti.

D T AlfbVcic
P. O. BOX 152, ‘ * East Arlington, 

Vermont

Pajieškau savo vyro Jono Vilčinsko 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Dab- 
ravalės valsčiaus, Mikitų kaimo; j 
Ameriką išvažiavo 20 d. birželio, 1909 
Pirmą gromatą rašė iš WiIkesBarre, 
Pa., o paskutinę 1910 m. gavau iš 928 
R. R. avė., Moline, III. Aš atvažia

REIKALINGAS
kurpius (šiaučius) sušnekantis ang
liškai, kad galėtų būt gaspadorium 
ant viso biznio ir mokėtų atsakan
čiai taisimo darbą. Kreipkitės

P. A. Muchenis,
315 Schenck st., cor. Bryant,

N orth Tonavvada, N. Y.

Draugysčių Reikalai.

:į A. J. Bieržjnski, Prezidentas.

| New City Savings
BANK

4601 80. ASHLAND AVĖ, 
CHICAGO, ILL.

POEZIOS

Pajieškojimai
Aš Ona Medžiaušienė pajieškau 

savo vyro Mateušo Medžiaušo, Vaiš- 
laukių sodos, Užšvenčių parapijos, 
Šaulių pav., Kauno gub., 9 metai A- 
merikoj, apie 3 metai jis rašė iš Chi- 
cagos, III ir nuo to laiko dabar nie

Ne*' Britainiečių Atydai.
FERAI. FERAI. FERAL

Šv. Andriejaus Pašelpinė Draugys
tė rengia didelius fėrus, kurie atsibus 
29 ir 30 Gegužės ir 1 Birželio, 1914. 
Lietuviu Svetainėj, 354 Park st, 
New Britain, Conn. Prasidės 7 vai. 
vakare. Užkviečia visos apielinkės 
lietuvius ir lietuvaites asilankyt skai
tlingiausiai ir busit užganėdinti. Į- 
žanga tik 10c.

Važiuodami iš kitur imkit karą 
Chestnut St. ir važiuokit iki kampo 
Stanley ir Park sts., o ten rasite sve
tainę.

Kviečia Komitetas.

vau į Ameriką ir noriu susižinoti su 
juomi; jei kas žinotų apie jį, ar jis 
pats, meldžiu duoti žinią. Už pirmą 
teisingą žinią duosiu 5 dolerius atly
ginimo. Mano adresas: (24)

BENĮ VILČINSKIENĖ,
17 Broadway, .So. Boston, Mass.

TEATRAS BALIUS.
Rengia W. Lynno Lietuvių Ukėsų 

Kliubas Subatoj, 30 gegužės, 1914 
Lietuvių Svetainėj, 25 Camden St., 
W. Lynn, Mass. Balius prasidės 2 
vai. po pittų. Teatras 7:30 vai. vaka
re. Bus sulošta veikalas ”0. S. S. 
arba Šliubinė Iškilmė,” taipgi ir juo
kingi dialogai: ”Džian Bamba su 
Keide” ir "Persiskyrimas su pačia.” 

Visus kviečia, KOMITETAS.

fe

Priima pinigus taupinimui ir moka 3-čią nuošimtį metams. 
Biznieriams ir kitiems atidaro “Checking Account”. 
Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 melams. 
Siunčia pinigus į Lietuvą ir į kitas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų geriausių Linijų ir, grįžtantiems 

Lietuvon, parūpina Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių: Namus, Biz

nius, Rakandus ir visokį turtą geriausiose kompanijose.
Skolina Pinigus ant Praperčių Chicagoj.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoj.
Perkantiems Prapertę, peržiūri “Abstracts” pigiai ir gerai.
Išdirba Doviernastis ir visokius dokumentus ir užtvirtina 

pas Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka ypatiškai atsikreipus, 

arba per laiškus. Kiekviename reikale kreipkitės į

NEW CITY SAVINGS BANK, CHICAGOJ
• gausite mandagų, greitų ir gerą patarnavimą.

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liuosose
Valandose

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

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

KNYGA?
Nesturiitii 
tviv knyft Turis smagą 
Užsiėmimą.

ko negirdėti. Todėl kas apie jį žino, 
malonėkit pranešti, užką stengsiuosi 
av'dėkuot Aš jo pati atvažiavau į 
Ameriką ir niekaip negaliu jo surast. 
Mano adresas:

ONA MEDŽIAUŠIENĖ,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau pažįstamo Prano Nizins- 
skio, Prusagalos sodos, Alizavos pa- 

i rapijos, Panevėžio pav., Kauno gub., 
s Apie 5 metai Amerikoj, 2 metai at
gal gyveno Bridgeport, Conn., dabar 
nežinau kur gyvena. Jis pats ar kas 
apie jį žino, teiksis duoti man žinią.

Jonas Pilipavičius (24)
3602 Cedar st., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau brolio Petro Dagio, ku
ris pirmiau gyveno Philadelphijoj, 
apie pusė metų nieko nebežinau kur 
jis dabar dingo. Kas apie jį žino, 
arba jis pats, meldžiu Dranešti, 

Mrs. E. Dagis,
3 Schreple pi., S o. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Jono Peldžiaus 
Kauno gub., Panemunėlio pav., turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį ži
li > malonės pranešti,

A. Yakuntavičius,
Bos 17 Simpson, Pa.

Pajieškau švogerių Antano, Jurgio, 
Juozapo, Jeronimo ir Magdalenos Lu- 
kauckų, visi Kauno gub., Stakių par., 
Balandžių kaimo: daugel metų Ame- 

i rikoj; turiu svarbų reikalą. Jie patįs 
| ar kas juos žino malonės pranešti. 

Stanislovas Arkauckas.
i 41 West st, Ware, Mass.
|----------------------------------------------------

Pajieškau Pusbrolio Jono Tamule
vičiaus iš Vilniaus gub.. Trakų pav., 
Merkinės parap., Mardasavo sodos. 
Girdėjau gyveno Chicagoj. UI. Jis 
pats ar kas juos žino, malonės pra
neštu

Adomas Bingelis.
P. O. BOX 96 Marlboro, Mass.

DIDELĖS PRAKALBOS.
Rengia bendromis spėkomis D. L. 

K. Algirdo, Šv. Jono Krikštytojo, 
Prabudos Lietuvių ir L. S. S. 59 kp., 
Nedėlioj, 31 gegužės (May), 1914, M. 
Skučo svetainėje. 146 Morris st., 
Jersey City, N. J. Prasidės 2 valan
dą dieną. Įžanga visiems dykai; 
meldžiam visus atsilankyti.

Su pagarba, Komitetas...

TACOMA, WASH.
Prakalbos, Deklamacijos ir Balius
Draugystės D. L. K. Vytauto bus 

13 d. Birželio (June), 1914 m., prasi
dės 6-tą vai. vakare, salėje Milwau- 
kee Beer Hali, kampas 23-rd ir Jef- 
ferson avė. Kaip vietinius, taip ir iš 
apielinkės lietuvius ir lietuves mel
džiame atsilankyti ir gražiai pasilink
sminti. Komitetas.

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS!
Draugystes Liet. Taut. šviesos 

žvaigždės No. 1, Chicago, III. paren
gia gražų pikniką Nedėlioj, Liepos 
(July) 5 d., 1914 Leafy Grove darže. 
Prasidės 9 vai ryte. Tarp daugybės 
įvairiausių pasilinksminimų, bus dar 
ir puikių vargonų išlaimėjimas. To
dėl kiekvienas neapleiskit šio pikni
ko ir atsilankykit netik patįs, bet ir 
draugus savo atsivežkit. Męs steng- į 
simės kiekvieną užganėdinti. (23) j 

Užkviečia visus Komitetas.
Pasarga. Viršminėta Draugystė 

vasaros laike laikys susirinkimus 12 ' 
vai. dieną, paprastoj vietoj.

KELIAUK i LIETUVĄ ir iš LIETU
VOS VVHITE STAR LINIJA.

Pirk laivakortes pas S. M. Tataro- 
nį, nes jis parduoda ant geriausių li
nijų, kur geriausia patarnaujama ke
liauninkams. Beto, jis pasiunčia pi
nigus į visas šalis svieto pigiai ir 
greitai, taipgi aprūpina keliaujančius 
kuogeriausiai. Ofisas atdaras iki 6 
vai. vakare, seredomis iki 10 ir su- 
batomis iki 11 vakare. Platesnių ži
nių klauskite pas: (22)

S. M. Tatarons,
143 Main st, Hudson, Mass.

Graži, didele, arti pustrečio šimto 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga: ■ OL*

Ta pati knyga gražiais kietais (Į*1 
audeklo, auksuotais apdarais: v*'

Gaunama

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

8

Pajieškau pusbrolio Juozapo En- 
džiulio ir draugų Domininko Vaičiū
no ir Petro Gustainio, visi Suvalkų 
gub., Naumiesčio pav. Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti, 

John Puskunigis, 
Eight and Valnut st., Dės Moines, 

Iowa.

Pajieškau draugo .Tono Bačiaus: 
dveii metai kaip nersiskvrėm Coal- 
mant. R. C.. K»nadnie: girdėjau gy
vena Montana Valstiioi. Turiu labai 
svarbu rpit-ala. iis nats ar kas jį ži
no, malonės pranešti.

Joo Zenkevičius,
BOK 72 Hosmer B. C.. Canada.

PIKNIKAS.
Draugystė "Vienybe” Brighton, 

Mass. rengia pikniką 17 Birželio 
(June) gražiame darže "Okland 
G rovė," East Dedham, Mass Pelnas 
skiriamas tautiško namo naudai ir 
prašo aplinkinių draugysčių ant tos 
dienos nieko nerengti ir atsilankyti 
ant pikniko. Komitetas.

Draugystė Lietuviška Tautiška 
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 

Town of Lake, Chicago, III.
Pusmetinis susirinkimas atsibus 

Nedelioj, 7 Birželio. 1914. 12 vai. die
na, p. Beržinskio svetainėje, ant 46 ir 
Paulina gatvių. Būtinai atsilankykit 
kiekvienas narys nes yra labai svar
bių reikalų apsvarstymui. Taipgi tė- 
mykite, kurie da neužsimokėjo po- 
smertinės už buvusį draugą Urbana
vičių, malonėkite apsimokėt ant atei
nančio susirinkimo. (23)

Raštininkas K. A. Čiapas.
Pajieškau Vinco Baltrušaičio, Su

valkų gub., Mariampolės pav., 24 me
tai Amerikoj, 5 pėdų 8 colių aukščio, 
juodų akių, tamsus plaukai, balto vei
do. Gyveno Brooklvn. N. Y. Jis nu
skriaudė manė ant $45.00 paėmęs 2 
žiedus šliubinius su raidėms B. O. 
1902, 5 vasario ir prasišalino. Kas 
tokį žino malonėkit pranešti, už ką 
skiriu $1.00 dovanų.

M. Baltrušaitiis
47 Cuba place. Rochester, N. Y.

Paji<*šk«u pusbrolių Kazimiero Bal
čiūno ir Dominiko Juozevičiaus, Kau
no gub . Vilkmergės pav., Kupiškio 
rarap. .Tie patįs ar kas juos žino, ma
lonės pranešti.

N. Balčiūnas.
! P. O. BOK 62 Lewiston, Me.

Pajieškau brolio Aleksandro Kaz
lausko iš Kauno gub., Raseinių pav.. 
Šaukėnų parapijos. Jis pats ar kas j> 
žino malonės pranešti.

Juozapas Kazlauskas. , 
Box 72, Minden, W. Va.

Pajieškau tėvo Antano Drasučio, 
Kauno gub.. Panevėžio nav.. Ramyga

los vol.. E'iikonių sodos. 12 metų A- 
-nrikoj: pirmiau gyveno Cicero, III. 

svarbu reikalą. -lis pats ar kas 
’i -žino malonės pranešti. (22)

Petras Drasutis, 
T Lincoln st., Brighton, Mass.

Pajieškau brolių, Leono, Stanislovo 
ir Florijono Janavičių, Kauno gub., 
Šaulių pav., Užvinčtv miestelio. Jie 
oatįs ar kas juos žino malonės pra
nešti,

F. Janovich,
Bo 72, Minden, W. Va.

Pajieškau žydelio Frojimo iš Kau
no gub.. Telšių pav., Varnių vol. Gy
veno Baltininku melnvčioj. apie 2 me
tai Amerikoj, vartoja kelias kalbas. 
Juodu plauku, rudu akiu su ūsais bal
to veido. Kas tokį žinotų, malonė
kit pranešti. (22)

Jokūbas Baginskas,
85 Chember st.. New Haven, Conn

Pajieškau draugų, Vinco Valeikos 
ir Boleslovo Stepulionies iš Mičiunų 
kaimo, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti,

John Sargunas,
P. O. Bos 89, Manchester, Conn.

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

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

Pajieškau pusbrolio Antano Balt
rūno ir draugo Petro Pivariuno Kau
no gub., Kupiškiu par., Miliūnų so
džiaus. Jie patįs ar kas juos žino, 
m lonės pranešti.

Jonas Baltrėnas,
2f”28 Tustin st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugų. Jose Weiteh ir 
Povilo Maselio Veičius pirma gyveno 
Philadelphijoj, Pa., o P. Maselis gy
veno Chicago, III.

, M. L. Balčiūnas,
P. O. Box 426, Thomas, W. Va.

Pajieškau Petronėlės Živaliutės ir 
pusseserių. Marijonos ir Magdalenos 
Yuknelaičiutių, Jevaravos gmino, 
Suvalkų gub., turiu svarbų reikalą; 
jos pačios ar kas jas žino, malonės 
pranešti. ,

Juozas' Karpavičius,
Box 14, Rumford,. Me.

REIKALINGAS BARBERIS
mokantis darbą, mokestis gera, dar
bas ant visados; kreipkitės tuojaus

KAROLIUS VALACKAS
705 Main st., Cambridge, Mass.

REIKALINGA
Jauna mergina daktaro ofise, turi 

mokėt angliškai ir lietuviškai. Kreip
kitės šiuo adresu:

108 Huntington avė.. Ruimas 1 
Boston, Mass.

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

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

Pajieškau giminaičių, Petro Žemai
čio ir jo sesers, Gulbiniškių kaimo, 
Liudvinavo parap.; taipgi ir Sapin- 
skiutės, Smurų kaimo, rodos Skriau
džių parapijos.

_ Julius Vitkauskas,
56 Maujer st, Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS KRIAUČIUS 
prie kostomieriško darbo, mokestis 
gera, darbas ant visados. Kreipkitės 
per laišką arba ypatiškai šiuo adre
su:

M. NAVIACKAS,
79 River st.. Haverhill, Mass.

Pajieškau pusbrolių, Prano ir Vik
toro Zaksiukų. Kauno gub., Raseinių 
pav., Šimkaičių valst., 10 metų Ame
rikoj; girdėjau gyveno Philadelphia, 
Pa Jie ar kas juos žino malonėj, 
pranešti,

F. Menkeliunas,
82" Bank st, Waterbury, Conn.

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

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

Juozapas Karpis
užlaiko

ŠVARIAUSI SALIUNĄ 
ant Bridgeporto 

podraug ir 
SVETAINĘ 

Veseilioms, baliams ir kitokiems 
susirinkimams. Ruginė degtinė 

gardus alus ir kvepenti 
Havanos Cigarai. (27) 

3229 So. Morgan St., Chicago, III.

PARSIDUODA ŠTORAS
Mėsos, Koloniolės ir gardumynų, ne
toli nuo School ir Bathing Beach, ge
ra proga pasipelnyt. Randa pigi, 
parsiduoda pigiai, klauskit pas

..P. E. CROMTHER
51 Neponset avė., Dorchester, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI 
gerai užlaikyti, parsiduoda pigiai. 
Gali pamatyt kiekvieną vakarą nuo 
5'.30 iki 6 vakar*..

K. RAMANAUSKAS,
198 Fourth St, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Visai nauji, šios mados forničiai 2 rū
mams ir virtuvei, iš priežasties išva
žiavimo, parsiduoda pigiai. Galima 
matyt kasdien. (23)

Mrs. Frankienė,
227 Fourth st., So. Boston, Mass.!

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Nauji gražus forničiai, dar tik me

tai laiko vartojami, trims rūmams ir 
virtuvėj, parsiduoda pigiai iš priežas
ties išvažiavimo į Lietuvą. Kas nori 
turėt gražus forničius, pasiskubinkit 
nupirkti! Galima matyt kasdien.

Petras Vaitkevičius, (24) 
398 Second st, So. Boston, Mass.

HARTFORDO LIETUVIŲ DOMAI!
Gerbiami lietuviai, aš užlaikau če- 

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

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

REIKALINGI DARBININKAI.
Męs mokam $20 savaitėj agentams, 

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

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

Manager
Box 384, Mad Sq Sta. Dept. 77 

New York City.

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūną*. 

1645 W. 47th st, Chicago, DL 
Pagelbininkas — Kostantas lovai!*, 

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

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

4501 S. Hermitage avė., Chicago, Bk 
Susirinkimai būna kas antrą nedel- 

dienį kiekvieno mėnesio A. Blinstrupio 
svetainėj, 4501 S. Hermitage ave^ 
Chicago, III.

PARSIDUODA GROSERNĖ
Bizis eina jau 30 metų su viršum. 

Storas randasi tirštai apgyvento j lie
tuvių ir lenkų vietoj, dideliam mieste. 
Gera proga 2 vyrams, arba vyrui su 
pačia. Kreipkitės į "Keleivio” redak
ciją, (24)
28 Broadway, So. Boston, Mass.

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA, 
parsiduoda.

' Vieta išdirbta, lietuvys turi pirmeny- 
mę. Kreipkis ypatiškai arba per lai
šką ant šio adreso: (23)

JAN TRZPIS
159 E. Main st, Amsterdam, N. Y.

DOVANAI.
Prisiusk savo vardą ir teisingą ad

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

PĖSČIA & CO.
1328 Broad*ay, (Dep. 22)

New York, N. Y.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Kiti pigiai, bet aš dar pigiau par

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

Liet. Imigrantų šelp. Dr4te 
Viršininkai.

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

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

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

Iždininkas, P. Vaiceliunas,
38 Farley ave^ Nevvark, N. J.

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

Jeigu da neskaitai, tuoj užsirašyk, nes tokiu budu padidįsi “ŠAKES*' skaitytojų skaitlių iki 12 tūkstančių
Kaip greit priaugs "SAKES” skaitytojų skaitlius iki 12 tūkstančių, taip srreit “SAKE” eis du sykiu į 

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

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

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

Šitas paveikslas parodo, kaip Kristaus įpėdiniai—kunigai—maldingai praleidžia šventas Velykas.

Mielas brolau bei «esuo, dėl didesnes dievo garbės. įdėk vieną popierinį dolerį (1 dol ) į laišką ir prisiusk 
mnsų Redakcijon, tuoj nelaukdamas nieko, gausi tą šventą laikraštį “SAKĘ” per čielus metusi. Reiškia, 
"ŠAKE’’ tik 1 dol. metams, o eina sykį į mėnesį ir yra didelio fomato 16 puslapių. Adresuok:

“SAKE”
1607 N. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

FARMOS! FARMOS!
GEROS ŪKĖS PARSIDUODA 

PIGIAI.
Michigano valstijoj, didžiausioj be

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

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

LIETUVIŲ DRAUGYSTE 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANU
Lietuvių Mokslo Draugystė 

Pittsburgh, Pa.

Palaimintos Lietuvos Dr*ft* 
Chicago, DL

Valdyba.

Prezidentas — Ed. Čepulis,

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

1916 Canalport avė,, Chicago, Dl 
Protokolų rašt — K. Meškauskai 

1616 So, Halsted st, Chicago. BL 
Finansų Raštininkas — J. Sykar, 

5047 W. 32 str., Cicero, IBk 
Kasierius — L. Kaspar, 
3131 So. Wentavort avė., Chicago, UL 
Organizatorius — A. Tamkeviaa, 

1916 Canalport avė, Chicago, BL

Liet. Neprigulm. Kliabaa»
Chicago, Dl.

Valdyba.

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

Prezid. pagelb. — ‘Jonas Šimbehs, 
3253 S. Halsted st, Chicago, BL 

Protok. rašt — P. Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chicago, BL 

Finansų rašt — Pranas Sandarga, 
3251 Normai avė., Chicago, BL 

Kasierius — Vincas Puplauskaa,
922 — 35 th place, Chicago, BL 

Susirinkimai atsibuna kas pasalia 
n su batą kiekvieno mėnesio, 7:>l W» 
kare, "Aušros” svetainėje, po No. IMB 
S. Halsted st. Metinis susirinktaM 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Bfcs 
landžio ir Spalių mėn. Pusmotini* U* 
pos mėn.

Liet. Pasilinks.-Draugiškas Kliubas 
INDIANA HARBOR IND.

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

; 2120—137 st., Iindiana Harbur, liiu 
Vice-Prezidentas — Pr. Andrijauskis, i 

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

2113—137 st, Indiana Harbor, Ind. 
Kasierius — Antanas Mikalucz,

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

Room 22 Palace Ilotel, 
Indiana Harbor, Ine 

Maršalka — Konstantinas Baltunis, 
3525 Deodar st., Indiana Harbor, ln<3. 

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-tos kožna mėnesį 1-mą valan
dą po pietų Tonv Mikalocz salėje 
211.: — 137th st., Indiana Harbor, Ind

Tant. Liet. D-tės Šviesos žvaigždė N 
Town of Lake, Chicago, IR 

Mitingai atsibuna kiekvieną oatr> 
nedėldienį mėnesio Ciprijcno Zotorr 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdybrt
Prezidentas — Augustas Sarčiu*, 

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

4508 S. Wood st, Ccicago. Hl 
Protokolų raštininkas ir organo užživ 
rėtojas — Felix Manelis,

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, IU 
Turtų rašt. — And. Giedrintas,

4541 So. Hermitage avė., Chicago, H 
Organo užžiurėt.— F. Manelis,

6050 Blackstone avė., Chicago,III.

Tėvynės Mylėtojų Nb. 1 
Town of Lake, Chicago, AL

Tėvynės Mylėtojų Dr-stU* N* 
ant Town of Lake, Chicago, BL, ■!* 
ringai atsibuna kiekvieną pirmą M* 
dėldienį mėnesio nuo 12 vai dieną, JL 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 4< lg 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. BieržynaHa, 

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

5235 S. Bishoff st, Chicago, BL 
Prot. rašt. K. A. Cianas,

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

1805 W. 46-th st, ChiagO, HL 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

* 4612 So. Ashland ave^ Chicag*, BL 
Užžiurėtojas org. Matausas SilkaMa, 

3446 S. Emerald avė., Chicago, BL
LIETUVIU UKESŲ KLIUBAS 

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Viršininkai:
Pirmininkas — Rapolas Škadauck**, 

1327 Wentworth tv*. 
Pagelbininkas — Adomas Velavičia, 

1444 Wentworth *va. 
Prot Rašt. — Mikolas Remeikis, 

1505 Wentworth av*. 
Finansų Rašt. — Andrius Kiveris, 

1140 Wentworth *V< 
Kasierius — Antanas Sriebalius, 

1401 Wentworth *V*u 
Kasos globėjai: — Kazim. Lukošius 

1439 Fifth *vo, |p 
Jurgis Akunevičia,

1414 Wentworth m, 
Cklcago, Heijtfita, BL
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Tai neliogiška.
Keistas dalykas! Žmo- , .... ... ...

nių kvailumas neturi rūbe- darbininkui jis vertėtų per-
žiu, o tuo tarpu kvailius 
dinama siaurapročiais.

TILIGENTAS
Aš sau vyras kaip tik reikia. 
Kad ir tūli mane peikia.
Bet pas mane viskas yra. 
Kas padaro smarkų vyrą.

Burdo j ieškau ne pustynės, 
Bet kur dailios gaspadinės; 
Mat dabar jau tokios mados: 
Tiligentui reik vigados.

Ir kur einu, ten man sekas, 
Gaspadinės plakte plakas. 
Nes pas mane viskas yra. 
Kas padaro smarkų vyrą.

Kartais dagi taip pavyksta. 
Kad kūmutės susipyksta, 
O tai vis dėl to taip yra. 
Kad jos myli toki vyrą.

Kartą būdams Illinojuj, 
Gaspadinę paviliojau 
Pennsylvanios bėgt valstijon 
Ir nieks manęs nesi vi jo.

Bet ne turto aš vaikinas, 
O ji puošias ir dabinas. 
Netik puošias, bet ir ėda, 
O kur dėsi tokią bėdą?...

Pagyvenęs tūlą laiką. 
Išvijau tą bobą paiką: 
Vyras tavo, sakau, rimtas, 
Grįžk pas jįjį — mat jį šimtas!

Na, ir visko esu matęs: 
Bulves skutęs, šieną kratės, 
Valgęs pupų ir vištyčių 
Ir ne vieną sakęs spvčių.

Visko matęs, visur buvęs, 
Valparaison net užkliuvęs 
Versitete mokslą semęs, 
Tik dar nėjęs aplink žemės.

. Gaidys.

Kam butų advokatas?
Du ūkininku atėjo pas ad

vokatą, kad apskundus savo 
kaimyną, su kuriuo nuolatos 
riedavosi. Vienas jų pra
dėjo pasakoti advokatui a- 
pie dalyką, prie ko neapsiė
jo ir ne primelavęs. Išgir
dęs tai jo draugas šaukia:

— Klausyk, kūmai, tu 
prieš tą poną neprivalai me
luoti! Ant sūdo ponas pats; 
žinos, ką reikia sumeluoti,; 
kad provą išgrajinus.

Su daktaru ne juokai.
Išeina iš smuklės du para

pi jonai. Vienas labai sun
kiai alsuoja.

— Kas tau yra? — klau
sia kitas.

— Nežinau. Turbut 
dis taukais apaugus, 
kės nueit pas daktarą.

— Jeigu taip, tai patar
čiau tau pas daktarą ge
riau neiti.

— Kodėl?
— Nes gali uždraust alų 

gerti.

Ii
šir-

Rei-I

puslapių, 15 centų. Lais
vės" leidinys. Kiekvienam

va-1

Tarp draugų.
— Drauge! aš ant tamstos 

pykstu, tamsta man užkirtai 
kelią prie Onos.

— Kaip tai? Juk aš visai 
kitais gatvekariais važiuoju 
pas ją. Frenkutis.

Davatkos laimė.
Davatka susiėmus ran

kas: — Dievuliau mielas, 
kaip aš geidžiau tam jaunam 
kunigėliui pabučiuot nors i 
šventą jo stulą. O dabar 

; sulaukiau net i lupukes.
Frenkutis.

Redakcijos atsakymai.
P. Radzevičiui.— Žinutė 

nesvarbi, nedėsim.
J. Kavlaičiai.— Kada ga

vom jūsų korespondenciją, 
kita tokia pat buvo paduota 
jau statyt, todėl jūsų liks 
jau nesunaudota. Bet ačiū 
vistiek.
. J. Rinkui.— Rusų-japonų 
karė prasidėjo 1904 metais, 
13 sausio, sulyg senojo ka
lendoriaus.

Indianos socijalistui. — 
Kas savaitė pas mus atlieka 
daug korespondencijų nesu
naudotų, dėl stokos laikraš- 
tije vietos. Jei jūsų kores
pondencija netilpo, tai reiš
kia. kad ir ją patiko toks 
pat likimas.

Kabei.— I š tamstos laiš
kelio nė kaip negalėjom su
prasti, ko tamsta norėjai 
klausti. Nesuprantam, ko
kiu atžvilgiu „Šakę” butų 
galima sulygint su Rusijos 

. caru arba Rockefelleriu. 
Tenai galingi žmonės, o čia 

■ tik popiera — kaipgi ji galė
jų jums šoną pradurti?
j S. Jankowskiui.— Juoke- 
i kelių nesuvartosim.

T. Gegužiui. — Pasakoj 
apie Gičinski ir jo dvarą rei
kia suprasti baudžiavos lai
kų baisumą. Ten perstato
ma dvarponis ant tiek biau
rus, toks žmonių skriaudi- 
kas, kad net žemė jo nepri- 

iima. kada .perkūnas ji nu-' 
j trenkia. Tas. suprantama, 
pridėta prie pasakos kaipo 
pagražinimas. Ištikrujų gi 
tokio čičinskio ir ant svieto 
visai nebuvo.

P. Mik-čiui.— Eilučių ne
dėsim, nes, kaip sakot, jos 
paimtos iiš „Lietuvos Uki- 

I ninko,” o jos nėra taip jau 
geros, kad jas perspausdin
ti.

P. Lukui.— Nedėsim, nes 
ką tokie pamokinimai gir
tuokliams gelbės? Juk, 
kaip tamsta pats sakai, laik
raščių jie visai neskaito.

P. Pempei.— Juokai ne 
juokingi, nedėsime.

K. S. — Tamstos kores
pondencijos apie Roselando, 
Ilk, lietuvių apvaikščiojimą 
10 metų nuo spaudos atga
vimo negalėjom sunaudot,

i nes perdaug ištęsta ir prie 
da ant abiejų popieros pusių

■ rašyta, kas labai apsunkina 
raidžių statėjams darbą. 
Kitąsyk rašykit trumpiau 

(ir ant vienos pusės.

I

Irgi lenkas.
Atėjęs pas vargonininką 

parapijonas:
_— Na, pan, o kakžė plat- 

ki, ar jau gatove?
— Da ne.
— Na, to kakže bus? Ag 

uže kaledy ne dalika!

Parapijos mokykloj.
— Iš ko Dievas padarė 

pirmutini žmogų?
— Iš molio.
— Gerai. Bet kodėl ji da

rė iš molio?
— Nes iš smėlio nesilaiky

tų

Nauji Raštai
Laiškai pasmerktųjų mir- 

't!n ir šliselburgo Bastilija, 
knygutė 74 puslapių, kaina 
20c. Parašė V. Paukštys, iš
leido "Laisvė,’’ 183 Roebling 
st., Brooklyn, N. Y.

Gyvas Grabe. Vaizdelis 
iš Škotijos lietuvių gyveni
mo, parašė Senas Vincas, 22 

ipusl., kaina 10c. Knygutė 
į išleista „Laisvės.”
1 Socijalizmas. kuomi jis 
yra ir kaip ji įkūnyti. Vei
kalėlis gyvai ir vaizdžiai pa
rašytas O. Ameringerio, 
verstas J. Europiečio, 40

skaityt.
Negyvėlės Meilė, parašė 

Teofilius Gautier, vertė J. 
Laukis, išleido M. G. Valas- 
kas, Chicago, III. Knygutė 
46 pusi., 15c.

Kirpikai arba avelių pie
menėliai — dainos ir dėklą- ■ 
macijos — parašė Liepukas,! 
išleido „Žirklių Brolija,” an
troji laida, spauda „Dilgė
lių." 2022 Fifth avė., Pitts-i 
burgh, Pa.

Monologai: „Naminė ka
rė," "Nusidėvėjęs inteligen
tas.” "Laimingas girtuok- į 
lis," „Laimingas kas nesi- ! 
gaili pinigų.”’’Dėl žąsies gy-i 
vi liko,” "Mano klapatai su I 
manu pacu„ (dzūkiškai). 
Kiekvienas monologas iš- ' . _ . . __ v ,
leistas atskirai, kaina 5c. Iš- La^ Papigintos ‘Varsava 
leista „Dilgėlių.”

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutį, pasilaikydami 

žemiau* nurodytos formo*. Jeigu kuriem* per atvirutę neparanku pripil
dytu tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adrsesą mainyami gatvė* vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampe, tada išveng- 
tim daug nesmagumų ir patį* gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
SBNAS aj>RX*A«:

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

No. St’eet,

D-RAS ST. AMRZEJEWSKI
DANTŲ DAKTARAS.

Užtaisau pasigadinusius dantis b 
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo 

23R HARRISON AVĖ, BOSTON.

I

Mietu* ir valstija

MAVJAS A.DBI8AS: 
Pavardė ir vardas

No. Street

t

*C*QRGdO<C<MORC<MGROtORORO>OIO<OROr*0*0«MM8«M

AkušerkaI

Miestu ir valstija...................................................................................................

Pasako a: Kiekviena* “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 114, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.11 1914 m. Kurių pavardės gale stovi 8-4, 
tųpenumeratai šsibaigė su laikr. No.8 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

i i Pabaigusi k*rsąWomans Medieal 
Cellege, Baltimore. Md.

Į > Pasekmingai otlieka savo darbą 
;; prie gimdymo, toipgi suteikia vi- 
i i šokia* rodąs ir pageibą invairiose 
< > moterų ligose.

FCtvnniaiiA « Loriag st.,• iMTUpiCnC £«ir gt. 
L SO. BOSTON, MASS.

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

VaIaaAms
12-2 dieaą ir ■*• 1-9 rakai*. 

Iki SvaLpo pietą.

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau.’ Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitą mies-

O ne, da 
vis čia pat 
gyvenu, bet 
senia’ tam 
krašte lan- 
kiaus ir ne
randu JONO 
KULBOKO.

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

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

JONO KULBOKO CAFE
291 Wythe avė., Brooklvn. N. Y. 

(21-5)

tą persikėliai?

— Į Stamerov- 
į ski modelio 
! Armonikos.
! padarytos iš
i puikia usto 
i ebonominiai
lakieruoto

i medžio, pui- 
I kųs kaulo
I klavišiai, garsus ir ilgi bosai, su dirže
liu dėl pečių. Visas darbas ranka dary
tas, geležies rėmai, gvarantuojame ant 
5 metų. Tų armonikų importuojam ant 
svk labai daug, tad galim parduoti po 

' ' Ju, 
klavišiais. 
klavišiais, 
klavišiais, 
klavišiais, 
klavišiais.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS S A LIŪNAS 

ir GERIAUSIA UŽEIGA 

Užlaiko geriausią Alą, Vyną, 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už

sakymus Vestuvėms, Baliam* ir 

kitokiems t asilinksminimams. Ta- 

voras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikti* meldžiam atsilanky
ti. (22)
8 Stoto st., Providence, R. I.

A

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

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

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

Jeigu norite turit genis rokus pi
gai, tad ateikit pas irus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Budreelris
*222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St., 
So. Boston. Mass. Montello, Mass 

Telefonu: So. Boston, 21013.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro

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

ypatingai geležinkeliu važiuo- 
s žmonėms, kuriems reikia vi-

19 dolerių,
25
25

3
31
38 

Prisiusi 
im Ju

119.00
23.00
30.00
32.00
40.00 
męs pri-

balsų, 
balsų, 
baisų, 
balsų, 
balsų.

6
12
12
18
18

Prisiųsk 3 dol. su ordeliu/o 
siųsim Jums armoniką. Jeigu patiks, li
kusius apmokėsi priimant armoniką, o 

j jeigu nepatiks, sugrąžinsim piningus. 
Męs parduodam fonografus ir rekordus.

E. WANGER
244 South St.,(Dtpi. c.) Philadelphia. Pa.

I

jtEiL

II ’e f| A* b 5
A

namas ę 
i jantiems 
j suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- ’ 
t uotas 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- 

' din tas, nemokėk nė cento. Atsinu”- 
Į kitę, jus užmokėtumet už tekj pat 
' laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior Watch Ce.
M6 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL

ūr. B. 6. WERHICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų

“NEW PERFECTION 
SKALBĖJA

Nors ji dirba art pečiaus, kur geležis 
gali prigaut, jai visai nekaršta, nes ji 
vartoja

New Per/čciion
Oi! Cook-stove

New Perfection Pečius No. 5 yra pas
kiausias iš šių garsiŲ pečiŲ modeliŲ. 
Uždaryk tą pečiŲ, ir jis tampa brugni- 
niu virėju. Tas reikalauja tiktai vieną 
knatą — ir kaštuoja tik pusė tiek, kaip 
paprastai virimas. Virti vakarienę ga
li pradėt tuoj po piet, ir tegul verda 
pati, šiaip gali eit sau pasivaikščiot.
New Perfection kepa, šutina, verda ir 
viską—viską kaip ir ant kito pečiaus, 
bet kaštuoja daug mažiau. Ten nėra 
anglių nė pelenų — visada tiek daug 
šilumos, kiek tik nori, ir kada tik nori.

.vjajjMjrK,

STANDARD 01L CO
of New York

New York 
Albany

Buffalo
Boston

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

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

Telefonas,

259 Hannover st, Boston, Mass

Pigios Kainos Dideli Laivai 

Gražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo Charlestown,

Parsitrauk giminiečiu* 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 IndnstriaI Assn, 37 Cross st 
P. Bartkevičia, 877 Cambridgest., 

East Cambridge.
J. Rottenberg, 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro Co^ 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. Ir Canada;

Reikalaukit visur ir visados tik

I Crest kendžių. nes tai vienos išg 
I geriausiu ir skaniausiu kendžiu
I Jeiga tu kendžiuniekur negau- 
j nate, tad ateikit pas mane
I esu general i * agentas P

I
nane, ne* | 
Bostonui |

ŠIDLAUSKAS
226 Broadvay,
SO. BOSTON

fa

25,000 Katalogų Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMOFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS. 

K0Ž5AS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap

turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 

ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 

gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su brukuo
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

DD DPNPFD Specijalistas li-
KCIni gy abiejų lyčių.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir moterų. Užsisenė- 
jusias ir chroniškas gydau greitai ir pasekmingai.

Greitai gydomos tulžies, inkstų, skilvio, kraujo.
nervų ir odos ligas. PATARIMAS DYKAI.

Esu užsisenėjusių litru specijalistas. Ilga praktika, 
daug išgydytų ir užganėdintų pacijentų yra mano re
komendacija. Vienoda kaina visiems. Savo atlyginimą 
pavedu visų patogumui. Nelaukit, bet kreipkitės šian
dien.

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

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

EXTRA! 7 NAUDINGI DA1GTAI PC Ofi 
VERT! 25 DOLERIŲ UŽ V®. OD EXTRA!

NESIŲSK PININGŲ! Didžiausi* pasiulijiums istorijoj. Tai yra negirdė
ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliais 
ir kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį, 
vyro arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5.85, ir pridėsi m 7 šūvių nike
liuotą revolverį, baksa Havonos cicarų. peilį, retėžėlį deviskėla ir puikia špilkutę 
DYKRAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas* $15.00, d kiti tavo- 
rai $10.00. v Nepirk pisrių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
SPECIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsininia, prisiųsk savo vardą ir 
adresą, o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5*85 ir kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien.

FISHLEICH& CO.,
951 ATHENAEUMBLDG-, 7 CHICAGO, ILL.



F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
J. Treslis. Dviem broliam pri

klauso nepajudinamas iir paju
dinamas turtas -V- tėvo paliki
mas. Jei vienas iš tų brolių pra
sišalina ir palieka savo dalį bro
liui be jokio kontrakto, tad bro
lis per 10 metų, jei nori, užsigy- 
vena ir gali savo broliui nieko 
neduoti. Bet 10 metų turi būt 
praėję ne nuo išvažiavimo į A- 
meriką ar prasišalinimo iš tėviš
kės, bet nuo to laiko, kada tas 
turtas prasišalinusiam pradėjo 
priklausyt, t. y. nuo dienos tėvo 
mirimo, turto užrašymo, arba 
kontrakto pasibaigimo. Tada tą 
turtą antroji ypata valdo dėlto, 
kad savininkas neva visai jį ap
leido ir pavaldžius tą taip ne
va visai užmirštą, apleistą turtą 
per 10 metų, ypata užsigyvena, 
ir per teismą jo atimt negalima. 
Norint tokį turtą at j ieškot, rei
kia padaryt vieną iš dviejų: pri
kalbint valdytoją, kad jis paimt 
to savastį ant kontrakto valdyt, 
nes mat kada žmogus pasirašo 
ant kontrakto, jis pripažįsta tie
sas savininkystės antrą jai ypa- 
tai, ir tas sulaužo "užsigyveni- 
mą.” Arba pa j ieškot per teismą 
savo dalies, ir darodyt, kad jis 
valdė neapleistą turtą, bet kaipo 
agentas arija vietinikas tikrojo 
savininko, ir valdė ne savo, bet 
savininko vardu, ir todėl negalė
jo užsigyvent. Jei 10 metų nėra 
praėję, galima per teismą atimt 
pačiam, arba pavedus teisę per 
"doviernastį” kitiems. Bet ir tą 
reikia atmint: 10 metų nėra bū
tinai reikalingi užsigyvenimui. 
Laikinis valdytojas gali paduot 
taip vadinamą paveldėjų iššauki
mą (vyzyv nasliednikov), garsi
na per 6 mėnesius, savininkai ne
atsišaukia, ir jis turtą užsitvir- 
tina ant savęs.

butų daug geriau, bet vekseliai 
neturi jokios vertės, jei nėra iš 
ko sukolektuotL

Jei moteris, palikusi vyrą Lie
tuvoj, gyvena čia su kitu, ji kri- 
minališkai prasižengia ir jei po
licija dasižinos, juodu abudu nu-' 
baus.

Jei kas laišku išplūsta arba ' 
grasina kitam, nežiūrint ar laiš- Į 
kas uždarytas ar atdaras, vis- 
tiek padavus laišką pačtai, sun
kiai žmogelis atpakutavos.

S. Menmix. Jei yra trįs sese
ris, tada mirus ar pranikus tė
vui ir nepalikus jokio padavadi- 
jimo arba ttstamento, visos se- 
serjs turi lygiaas tiesas prie tė
viškės, t. y. visoms priklauso 
trečia dalis, kol jos nepasidalina. 
Jei viena iš seserų mirtų neište 
kėjus ir savo dalies niekam ne- 
pavedusi, tad likusios dvi seserįs, 
kaipo paveldėjos, gauna 
rusios dalį pusiau, taigi 
priklausytų tėviškė per 
bet jei mirusioji paliktų 
arba vaikus, tad jos dalis 
jiems.

Bet vienai esant Lietuvoj su
degė triobos ir ji paėmė pinin
gus. Paimdama apsaugos pinin
gus ji paėmė dėl labo visos tė
viškės ir už juos jos priderystė 
yra atbudavot nudegusius bu- 
dinkus. Jei ji to nepadarytų, 
antroji sesuo ir mirusios vyras 
arba vaikai gali paduot ją į teis
mą ir gaut atlyginimą už prisi- 
savinimą turto, priklausančio ne 
jai vienai.

mi- 
jom» 
pusę, 
vyrą 
eina

K. Važiuojant į Lietuvą vai
kų metrikus galima gaut iš ku
nigo, kurs krikštijo, arba iš 
miesto sekretoriaus ten, kur vai
kas gimė. Kunigas užtai paima 
kiek tik gali, o miesto valdinin
kas tik 50 centų.

Jei vyras pilietis, tad ir jo 
moteris yra pilietė, nežiūrint ar 
jie gyvena ar veda tokioj valsti
joj, kur yra balsavimo teisės, ai 
ne, nes mat nekurtos valstijos 
leidžia, o kitos neleidžia mote
rims balsuot rinkimuose. To
kia moteris yra visada įleidžia
ma į Suv. Valstijas, nes čia yra 
jos namai, ir jos niekas negali 
"brokuoti”, jei tik ji darodys sa
vo pilietystę.

Jei žmogus gimęs Suv. Valsti
jose nori apsigyvent Rusijoj ir 
likti Rusijos pavaldiniu, jis tui 
ten prisirašyt, kitaip-gi jis ant 
visados pasiliks S. V. piliečiu, ir 
kaipo tokį iš Rusijos tūle kada 
gali iš vyt, arba jis naudojas tik 
susiaurintomis svetimtaučių tie
somis.

Jei vaikinas pribuna į Suv. 
Valstijas 14 metų ir nori likti 
liečiu, jis turi išsiimt pirmas po
pieras, palaukt du metu, gaut 
antras, ir kada bus 21 metų, tu
rės pilnas piliečio teises. Bet 
jei jo tėvas liktų piliečiu pirma 
negu jam sueis 21 metai, tad 
jam jokių popierių imt nereikia, 
nes visi nepilnamečiai vaikai lie
ka piliečiais, kada tėvas tampa 
juomi.

J. Bidwa. Tamsta veldėt 
mergaitę, kuri turi dar dvi sese
ris, vieną už vyro, antrą 17 me
tų, ir gyvą motiną, kuri Lietu
voj žemę valdo. Kol motina gy
va ir gyvenimo geruoju nenori 
aprašyt jūsų moterei, nieko ne
galit padaryti. Jus turit laukt, 
kada ji mirs, tada parvažiuosit 
ir atsiimsit gyvenimą; arba 
parvažiuot kol ji gyva ir susitai
kyt su ja. Jei antros dvi sese
rįs sakos nieko nenorinčios iš 
gyvenimo, tad gaukit daviernas- 
tis, kad jos savo dalį paveda jū
sų moterei. Jaunesnioji gali 
ant daviemasties pasirašyt, ka
da ji bus 21 metų. Jei jos ne 
pasirašys, jos savo dalį bile ka
da per 10 metų po motinos mir
čiai galės išjieškot pačios, arba 
pavesdamos savo dalis kam nors 
per daviemastis.

Bedievis. Jus pasiuntėt tėvui 
450 rublių ir už 200 rub. turit 
valdišką vekselį, o už kitus 250 
rublių tik ženklelius nuo įstaigų, 
per kurias siuntėt. Tuos pinin
gus, bent kurių turėt vekselį, 
atimt visai lengva bus, jei yra 
iš ko; bet jei tėvas mirs, o jo 
turtą kiti broliai ir seserįs išsi- 
dalįs, iš ko gaus? žemės Ru
sijoj už skolą parduot nega
lima. Kaslink likusių 250 mo
lių, sunku. Tos kvitukės nėra 
ženklu skolos, nes viena, tų kvi- 
tukių gali nuo pažįstamo agento 
ant milijono gauti, jo negalėsi į 
teismą ten pašaukt, nes nėra tei
smo jurisdikcijoj, o antrą, gal 
tuos pinigus siuntei ant tėvo 
vardo savo skolų užmokėjimui, 
arba kam nors kitam perduot. 
Norint sukt, skylių visur yra 
tūkstančiai. Jei tėvas prisius 
vekselius ir už likusius 250 rub.,

Pranešu visiems, kad aš važiuoja 

kitus miestus palaidoti vetionia xr

m

1.00
gerų

tuviškas ar 
tistas Mon-* 
tolioj.

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo
tautietį nusitraukt paveikslus, o 
Mrodysit da gražiau kaip gyvi. 
P asiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (17)

J. TAUKEVICIA
UI !L-Malasi, Mentolio. Mass.

T

S. Balcunas.

M. Gallivan Co

Si. Beston.

5 GRAND ST.,

KELIAUJANTIS LIETUVYS AGENTAS.

Bile 6
senų degtinių, kurių kaina #1.00 už 
kvortą (Jūsų pačių išsirinktas) pre- 
kiuoja tik $4.00 ir ekspresą apmokant 

po visą naują Angliją.

H. L. GOLDEN <fc CO. 
i.psrtntjjai ir Bunasj Ukisrlį PvtaMšts.'a| 

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI

Vaistus sutaisom nuo visokių ligų
ir su didžiausiu saugumu. Užlaiko
me ir Trejų devynerių, kaina 20 c. 
už boKsą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

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

HAMBURGO 
HAMBURG4

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

PIGIAUSI KELIONE 
Į SENĄ TĖVYNĘ IR Iš TEN. 

YPATINGA ATYYTJĄ ATKREI 
PIA ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tės prie
Geriausia patarnavimas STERK 

G’IUJ ir IH KABINETE, kuris su 

sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 

voms, valgomojo kambario, maudy 

nes, skalbinyčios ir Lt.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG'AMERiCAN UNE
N'esr York, Philadelphia, Boston. 

Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St 

Louis Minneapolis, New Orleaną 

San F» tncisco

arba pas vietinius agentus.

i

i

M. B. — Kad ant jus mergina 
kalba, buk jus turėjot su ją ko
kį reikalą, netbokit, tas jums 
nekenkia, o kad jus nekaltas, jo- 
kis daktaras negalės to paliudyt, 
nes tas negalimas daiktas. Ko
kia gi jums gali būt sielvarta, 
kad mergina taip nelemtai gi
rias? Jei norit į teismą patrau
kti, vien pasakojimų nepakaks, 
reikia darodyt, o tas ant nekal
to žmogaus kaip ir negalima.

Argentina yra 
labai didelis kraštas, kaip pusė 
Suvienytų Valstijų, ir todėl sun
ku yra rast jūsų draugą. Ispa
niškuose laikraščiuose neužsimo
ka pa j ieškot, o lietuviški mažai 
ten skaitomi. Pamėginkit ap- 
garsint "Keleivij,” nes jis dau
giausiai turi skaitytojų.

Jacob Ponis. — Elektros ka
rų kompanijai reikia jūsų že
mės, per kurią turi vesti kelią, 
žemė prieina taip, kad net na
mus reiks pakelti toliau. Par
duoti turėsit, ar norėsi, ar ne, 
valstija duodama kompanijai 
čarterį, duoda ir tiesą (eminent 
domain), per prievartą, jei rei-i 
kia, žemę paimt. Jei kompanija 
nesutinka tiek mokėt, kiek jus 
norit, ir jei jus nesutinkat par
duot už tiek, kiek duoda, tad 
tam tikra valdžios komisija api- 
prekiuos vertę žemės ir nuosto
lius, ir ant tos prekės turėsit su
tikt. Paprastai tokiuose atsiti
kimuose užmokama apie pusan
tro syk tikrosios vertės.

G. Stasevičius. Jumi viena mo
teris yra kalta apie $60.00 už 
laivakortę, ir išdavė "note” 1902 
m. Ar gali skolą atsiimt, ar ne, 
tai priklauso nuo notos formos: 
jei yra paprasta "note”, ji neten
ka savo vertės į 6 metus. Jei 
ant "note” yra pasirašęs liudi
ninkas, arba jei prie skolinikko 
parašo yra žymelė (seal), tada 
”note” turi galę per 20 metų.

V

1
42 Laivas 1.417,710 tonų

IAMBURG-AMERICAN UNIJA
Didžiausia GarlaiviiĮ Konpaaija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

VATERLAND 58,000 Tonų 
950 pėdų ilgio laivas 

IMPERATOR 52,000 Tonų;
919 pėdų ilgio laivas 

Tiesioginė Linija tarp
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFAKO ir

$19 DYKAI!
tote Perk ant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuvės, sučėdina- 
te'mažiausiai 19 dolerių todėl, kad kiekvienas parda
vėjas nuo Jūsų pareikalaus 25 dol. už ta patį laikro
dėlį. kurio ypatinga kaina išdarbystės tik 6 dol.

Jaigu nori nusipirkt sau viena 25 dol. laikrodėlį 
už 6 dol.. tai iškirpk šita pagarsinimu ir prisiųsk 
mums su savo pilno adresu, o męs išsiųsime tuojau 
laikrodėlį gražioje pluši nėję dėžutėje dėl apžiūrėji
mo be jokio primokėjimo.

Męs užtikrinam, kad perkantis nuo musų laik
rodėlį. neturės nė jokio riziko dėlto, kad gali apžiū
rėt laikrodėlį, ar yra tokis. kaip męs garsiname. 
Jeigu persitiKrinsi, kad musų laikrodėlis yra tikrai 

vertas 25 dol. ir yra 14K Gold Filled gvarantuotas per išdirbtuvę ant 20 metų su 
visam aviete pagarsėjusiais viduriais, tada užmokėk 6 dol. ir keletą centų už 
prisiuntimą. Męs pataisom musų laskrodėlius per 20 metų be jokio užmokesčio 
arba išmaniom ant kitų. Kas pareikalaus, tam męs išsiųsim musų didelį iliu
struotą katalogą dykai. (23)

NATIONAL COMERCIAL CO.
505 E. 5-th STREET, Dept. 22, NEW YORK,* Y. N.

6 kvortos bookoso {Ori 
degtines $4.00

Expresas užmokėtas į kiek
vieną vietą Naujoj Anglijoj 
1 bonka Cognac Brandv •** $1 00

California Brandy very old 
Apricot Brandy, Cordial 
Peaeh Brandy, Cordial 
Pear Brandy, Cordial 
Višniovka, Cordial 
Malinovka, Cordial 
XXXX Rye VVhiskev 
Kentucky Bourbon Whis. 1.00 
Scotch VVhiskey 
Irish Whiskey 
Nlalt Waiskey 
Rock A Rye \Vhiskey 
Corn Whiskey 
Gin, Holland Type 
Jamaica Rum Tvpe 
Gero Seno Port Wine 
Gero Seno Orange Wine 
Gero Seno Peaeh Wine 
Monopol Vodka 
bonkos iš čia paminėtų

LIETUVIAI!

nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboriai. 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigių kainų pomninkna 
arba kryžius ant kapų ir užlaiką* 
karietas ir automobilius visokiem* 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau j vietų pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIčIA,
258 Broadivay, So. Boston, Mara. 
Telephone: So, Boston 839-J.

Tataiagianaia ir Geriaaala 

APTIEKA 
Sutaisom Receptus aa di

džiausia atyda, nežiūrint a> Iš 
Lietuvos atvožti ar amerikoniški 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVTČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadvaj, S- Bestu, Mass. 
Galite reikalaut tir per laiškus,

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

“DAKTARAS”
parodo, kai* 
nuo ligą apsi
saugoti.

“Keleivio” Kalendorius
1914 metams ju ils

Siy metp kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapiy.

Tl'RINYS:

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eiles ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —• Gyvenimo drama (paveikslas) —• Nelaimės ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikyt 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, kauki: (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšavo- 
je’— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

== KAINA 25 c
‘‘Keleivio” skaitytojams nusiijsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką i popierą, įdėkit i laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
Keleiils," 28 Broadvaj, So. Boston, Mass.

Užlaiko gerinusį

Eliy, Vyną, lainerius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st,

loten tr Kergi—•! Per m&ne galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbf Taverai gvaranteejaBi. Prekės tem—.

Aš keliauju per. Ma * ir ConD. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstija Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. 8IMKONI8.
HOLYOKE, MASS.

Prefeaerius ■Mdicism

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 aptieka: 
mano durva 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

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS- a«tik 
pamokina kaip ir kurmio visokių litų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tiras pamokina ir kaip ano visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei moralilkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdia- 
tin*ja,Jog kitose knygose to visko negsH at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turžti, kad 
žinoti kaip ir k* daryti, seniems ir jauni— ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali, 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų stra-

ŠITA KNYGA iUiustruota puikiais moka- 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno sa> 
budavojimų sn visokiomis paslaptybtaia 
užaugusiems žmoataa tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnljf, sukHa. 
tų, pasigadinu per jannystžs klaidas ir rrrįį- 
■ami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis taip užsisenijusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmias 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų “Daktaras*!, nes didelis daugybes žmoaių, 
kurie tik perskaitė šHų knygų, išsigydė.

TOD&L, kad ta knyga dei labo visuo—■ 
nes išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAL kuris tik atsiųs keletu štampų už 
prisnmtžmą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpmt 
litą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. eilele,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKTT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagalbos, kad tHimpem 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukia pri* 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo MM 
ryto iki 4 po pietų. Nedilioj iki 3, o 
ke ir pžtnyčio j vakare nuo 6 iki A

Niekur .taip 
eerai ir^pui- 
kiai nepada
ro paveiks
lus kaip lie.



Visokios Žinios.
"Titaniko" savininkai 

nekalti.
Vyriausis Suvienytų Val

stijų teismas pripažino, kad 
kompanija, kuriai prigulė
jo "Titanikas," negali 
sakyti už žuvusius su 
laivu žmones ir turtą.

“Mindaugis”
VVorcester’ije

at- 
tuo

Angliakasių streikas Ohio 
valstijoj.

Columbus, Ohio.— Suvie
nytų Angliakasių komitetas 
Ohio valstijoj apskelbė vi
suotiną streiką toj valstijoj 
ir pradėjo mokėt angliaka
siams pašalpą po S3.00 sa
vaitėje.

Saulė užtems.
Rugpiučio 21 d. bus pilnas 

saulės užtemimas. Ameri
koj vienok męs jo nematy
sime. Saulė užtems Persi
joj, Rusijoj, Lietuvoj ir Šve
dijoj-

Worcesterio 40 kuopa L. 
S. S. nenori atsilikti darbš
tume nuo kitų, štai 2 ir 3 
d. birželio ji statys bene ge
riausią istorišką dramą 
"Lietuvos Kunigaikštis Min
daugis.” Perstatymas bus 
puikioj Finų. Svetainėj 72 
Mulbery st., prie pat stoties, 
8 vai. vakare. Kad atlikus 
kuogeriausiai, nesigailėta 
iškaščių: kostiumai yra iš
rinkti kuopuikiausi net iš 
kelių teatrališkų sąkrovų. 
Aktoriai taippat parinkti 
geriausi Naujoj Anglijoj, 
tarp tų bus ir F. J. Bagočius 
iš Bostono. Manoma, kad 
abu va k a i*u svetainė bus 
pilna ne tik vietinių, bet ir 
apielinkės miestelių draugų. 
Lietuviai neturėtų praleis
ti nepamatę šio perstatymo, 
nes jis parodo Lietuvos is
toriją. jos kares, o podraug 
ir Romos kryžeivių nedory
bes.

Nušovė fabrikantą.
Henniker. N. H.— Praė

jusioj savaitėj čia tapo per 
langą savo namuose nušau
tas žaislu fabrikos savinin
kas H. W. Peaslee. Prie 
lango šovėjas paliko šitokį 
rašteli: "Tegul tas bus pa
sarga tiems, kurie daro per
daug šelmysčių."

Sąrišije su ta užmušėjiste 
tapo areštuotas tūlas \Vood, 
kuris nieko nekalba, tečiaus i 
policija neturi prieš jį aiškių 
prirodymų, o pašaliniai žmo' 
nes tvirtina, kad jis visai ne
kaltas.

v

Vietines Žinios

Rockefellerio Dievu yra 
Velnias.

"Į koki Dievą Rockefelle- 
ris tiki? Jo Dievą aš pava
dinsiu velniu.” Taip pasakė 
unitarų kunigas Gifford. sa
kydamas savo parapijonams jos ministerių 
pamokslą pereitoj nedėlioj “*
Sandsvich, Mass.

Išdaužė lietuvių bažnyčios 
langus.

Haverhill, Mass.— Neži
nia kas nakties laiku išdau
žė čia akmenais lietuvių baž
nyčios langus.

Carnegie ne bedievis.
Chicago. III.— Pittsburgh 

presbiteri jonų kunigas Me- 
rrill sakydamas čia prakal
bą karštai gynė milijonierių 
Carnegie prieš daromus tū
lų kunigų užmetimus, buk 
tas plieno karalius yra be
dievis. Carnegie neprik- 
klauso prie jokios parapijos, 
bet jis nėra bedievis, sakė 
kun. Merrill.

Austrijos katalikų unijos 
laužo streikus.

Tarptautiška darbininkų 
žinių agentūra praneša, kad 
pereitais 1913 metais Aust
rijoj buvo laimėta 73 medžio 
darbininkų streikai. Ketu
riuose streikuose susitaiky
ta geruoju ir buvo 10 atsiti
kimų, kad streikininkai bu
vo nuveikti. Iš tų paskuti
nių daugiausia apgailėtinu 
buvo Innsbrucko dailydžių 
streikas. Jis traukėsi dau
giau kaip metai ir galų gale 
katalikų unija ji sulaužė. 
Streiklaužiai buvo apsigink
lavę revolveriais ir gyveno 
katalikų unijos bute. Jie ir 
šaudė. Jų vadovas Keiling 
užmušė vieną streikininką 
ir teismas ji išteisino.

Ministerio dvikova su par
lamento atstovu.

Kaip jau rašėm. Vengri-
* ‘ j pirmininkas

grovas Tisza, susipykęs lai
ke posėdžio su parlamento 
nariu Rokowskiu. iššaukė 
pastarąjį dvikovon. Dviko
va Įvyko 19 balandžio. Prie
šininkai susirėmė kardais 
5 kartus. Penktu susirėmi
mu Rokowskis sužeidė mini- 
steriui tiesiąją ranką, o šis 
išardė Rokovskiui pilvą. Ir 
tai vadinas garbinga kova

Moteris užnuodijo 11 
žmonių.

Paryžiuje buvo nesenai • 
toks atsitikimas: Laike ve
stuvių po vakarienės apsir
go daug svečių ir 11 tuojaus 
mirė. Virėja buvo suimta 
ir tyrinėjama. Išsiaiškino, 
kad ji yra užsikrėtusi para- 
tifoido baciliais. kurie jai 
pačiai nekenkia, bet kada 
jais užkrėsi kitus, jie mirs. 
Bėgije 11 metų su ta virėja 
buvo jau 5 tokie atsitikimai.

Skandalas caro palociuje.
Šiomis dienomis pribuvo 

Peterburgan keliaujantis 
rusų vienuolis Rasputin ir 
norėjo prieit prie caro. Žan
darmerijos viršininkas jam 
atsakė, jog tai butų "di- 
džiausis skandalas, jeigu to
ki valkatą jis prileistų prie 
caro.” o kada vienuolis pra
dėjo protestuoti, tai žanda
rų viršininkas Žukovskis 
paėmęs tą šventą žmogų už 
apykaklės nuspyrė ji nuo 
laiptų žemėn. Vienuolis tuo
met priėjo pri$ carienės, ku
rią saugoja kita sargyba, ir 
apskundė jai žandarų virši
ninką. Carienė pranešė a- 
pie tai carui, o tas davė Žu- 
kovskiui vėjo.Airija gauna savyvalda; 

laukiama riaušių.
Gegužės 25 d. žemesnysis 

Anglijos parlamento butas 
jau trečiu ir paskutiniu kar
tu pripažino 351 balsu prieš 
274, kad Airijai reikia duot 
savvvalda (home rule). Da- 
bar tik reikia, kad po savy- 
valdos biliumi pasirašytų 
karalius ir jis taps Įstatymu.

Viena Airijos provincija 
(Ulster), kur gyvena dau
giausia protestonų. tai savy- 
valdai yra grieštai priešin
ga. todėl dabar laukiama te
nai sukilimo. Ulsteriečiai tu
ri prisigabenę daug ginklų 
ir senai jau sako, kad jie pa
kels karę, jeigu tik valdžia 
bandys uždėti jiems ant 
sprando Airijos katalikų 
dvasiškijos jungą. Airijos 
savyvalda esanti niekas dau
žau, kaip tik katalikų dva
siškijos viešpatavimas. Tai 
gi dabar laukiama svarbių 
nuotikių Airijoj. Valdžia 
laukdama riaušių daug ka- 
riumenės Į Ulsteri jau pri- : 
gabeno, o perėjus savyval- 
dos biliui da daugiau 
siuntė.

nu-
i

Dėl degtinės.
Orei.— Orio gubernato

rius yra gavęs nuo Kretovo 
valstiečių du prašymu. Vie
na dalis valstiečių prašo už
daryti monopoli, o kita — 
palikti.

Nuteisė policmeisteri.
Novonikolajevas.— Teis

mo rūmai nuteisė 8 mėn. ka
lėjimo buvusi policmeisteri 
Veismaną už kyšių ėmimą ir 
savo pareigų peržengimą.

Japonija atsiųs parodon sa- 
.vo laivus.

Tokio. — Japonijos val
džia Panamos parodoj bus 
reprezentuojama dviem ka
riškais laivais: "Ibuki” ir 
"Onikuma.”

Peštynės.
Balandžio 13 d. Kaune bu

vo dvi stambi peštyni. Sod
no gatvėje tris susiriejo ir 
viens Į antrą šovė. Policija 
suėmė vieną. Vakare 7 vai. 
Viljampolės Slabadoje vie
nas žydas lengvai sužeidė 
ranką kitam.

Konferencija.
Praėjusi nedėldieni soci

jalistų salėj buvo pabaiga 
L. S. S. Massachusetts rajo
no konferencijos. Delegatų 
pribuvo daugiau, kaip 30,- 
bet sicijalistų suvažiavimo 
pasižiūrėti atėjo tiek pašali
niu, kad salė buvo pilna.

Atidarius pirmininkui 
Bardzevičiui konferenciją 
ir perskaičius raštininkui Į 
protokolą, buvo kilęs triuk
šmelis. Norėta jau praša
linti ir pirmininką, bet tą 
klausimą perbaldavus? didu
ma balsų pirmininkas palik
ta tas pats. Paskui jau kon
ferencijos dvasia atšalo ir 
viskas ėjo švelniai. Iki pie
tų svarstyta klausimas, 
kaip sąjungiečiai turi žiūrėt 
Į privatiškus laikraščius, 
kurie eina socijalistiškoj 
dvasioj. Nuomonių čia gir
dėjosi kuoivairiausių. Tūli 
delegatai savo kalbose paro
dė tiek neapykantos link 
privatiškų laikraščių, kad 
vargiai juos tame atvėjije 
viršytų musų dvasiški tėve
liai. Juos kiekvieną syki 
sukritikavo Worcesterio 
kuopos delegatas Dusevičia 
ir Montellos — Navickas. 
Bet kas iš to? Faktų ir lio- 
gikos nežiūrėta. Privatiški 
laikraščiai nepageidaujami 
ir gana. Kodėl? Nes jie 
kenkia "Kovai." Kame jie 
kenkia? Konkurenciją da
ro. Kokią konkurenciją, 
kame? Ogi "literatūroj, fi
nansuose ir... agitacijoj.” i 
Taip išaiškino filozofas Svo
telis.

Daugiausia bombarduota 
"Laisvė.” kam ji peršasi L. 
S. S. rajonui už organą, kuo
met tas rajonas turi organą 
"Kovą." Neaplenkta ir 
"Naujienų.” Gavo gerokai 
"pipirų" ir socijalistiškų lai
kraščių susivienijimas "San
dora.” Girdi, privatišk” lai
kraščių leidėjai Įtraukė Są
jungos organą i tą "Sando
rą" ir dabar uždarė jai bur- 

• ną. "Matot, kaip iie pui
kiai mus Įklampino!" pasa
kė konferencijos pirmininL 
kas.

Pliekta, pliekta tuos pri
vatiškus laikraščius, paskui 
nutarta sutaisyti prieš juos 
rezoliucija ir pasiųsti ją 
"Kovon." Posėdi uždaryta 
ir išeita pietų.

Priėmus po pietų rezoliu
ciją. svarstyta rajono kons
titucijos klausimas.

Vakare toj pat svetainėj 
buvo protesto prakalbos 
prieš karę su Meksika ir ka
rę su Colorados angliaka
siais. Kalbėjo delegatas 
Dusevičia ir "Keleivio” re
daktorius. Priimta protes
to rezoliucija, kuri tapo pa
siųsta prezidentui Wilsonui.

į
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Pūsleles

Severos Mostį
Beveik

šimtmetis

sius

ALUS

ELIUS

BALLANTINE’S

BRAVARUS

žinomais kievienam

gerumas vra supran

tamas.

Nuo gaivos skaudėjimo imkit

Severos plotkeles nuo 
galvos skaudėjimo

Jeigu reikalauja:? vaistu, eiki
te pas aptiekorių ir reikalaukite 
Severos vaistų. Jis juos turi. Jei
gu negalėtų pristatyt, parsitrau
ki! tiesios nuo

(Severą’s Wafers for Head- 
ache and Neuraigia) sulyg pa
skyrimo. Kaina 25 centai.

kada pasirodo ant "kūno, yra 
labai žmogui nesmagios. Pa- 
siliuosuokit nuo jų. Pridėkit

Paliuosuojanti haidukai 
Vaikams ir Suaugusiems 
Kaina 10 ir 25 centai.

(Severą’s Skin Ointment),

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

"Severos Mostis nuo Odinių Li
gų yra puiki. Turėjau niežtančias 
pūsleles ant sprando, o aplink 
kiekvieną buvo raudonas plėtmas 
sidabrinio doliario didumo. — dt 
gino ir niežėjo neišpasakytai. Gal 
butų aplipdę visą sprandą, jeigu 
ne Severos Mostis nuo Odinių Li
gų. Po penkto išlepimo mostim, 
liga išnyko".

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

SEVEROS T1B-LAI
»J
a

I Farmos, Farmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt* ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
§8.00 iki §30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo daug farmų; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der-* 
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą įmokant §100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gai prapult arba 

į gal kas nors pavogt. Turint farmą, 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- 
COCK, MICH, 3:30 po pietų gausit 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 
apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (36)

kaip įšdir-

bam geriau-

ir tas padarė

netik garsiais, bet

name, kur tik alaus

Galima gaut visur.

Ballantine’s Bravarai

Dr. Alex. O’Malley
(specialistas)

RUPTU ROS 
Išgydau;

JONAS ŽEMAITIS.
BOX 13, SAUBLE, MICH.

Greit 
Atsakančiai 
Galutinai

Diržai nereikalingi ant visados.
Galutinas išgydymas rapturos (pa-| 

trūkimo) abiejų lyčių, nežiūrint, kaip 
ji butų įsisenėjus, gvarantucjama be ■ 
darymo operacijos.

Dr. O’Mally gydymo metodą yra' 
iiuosa nuo pavojaus. Nėra čia jokiu 1 
piaustymų, skausmų, operacijų. Ne- • 
reik sugaiši nuo darbo. Kada pagy- j 
dvtas, jokių diržų arba juostų nerei'k.

Užgančdinimą gvarantuojam. Dau- į 
gybes turime padėkavonių nuo išgy- ; 
dytų žmonių. Suvirs 500 ligonių pra
eitais metais tapo išgydyti.

Pareikalauk mano iliustruotos kny- i 
kūtės apie patrūkimą, kurią aš pa- ! 
siųsiu 'visiems atsišaukusiems, kurie 
prisius 2c. stempą persiuntimui.

Kalbama ir rašoma lietuviškai ir j 
lenkiškai. J

DR. ALEI O’MALLEY
Ofisas i58 S. Washington St. 

Wilkes Barre. Pa.

r
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RUSSIAN AMERICAN BUREAU
Ši yra vienintelė 

Rusiškai Amerikoniška 
Kontora, po tiesomis 
Ulinojaus valstijos, su 
kapitalu §10.000, ir jau 
varo vertelgystę nuo 
1892 m. Ji padaro ple

nipotencijas, pardavimo popierius ir ki
tus dokumentus. Parduoda šipkortes 
ant visų linijų. Ji nusiunčia pinigus j 
Rusijos Valdžios Bankas ir gauna kny
gutes atgal iš Rosi jos j penkias nedėlias. 
Dėl prekių ir informacijos parašyk

RUSSIAN-AMREICAN BUREAU 
160 N. Fifth are. cor. Randolph ir 

Lasj lle St.,, Chicago, III.

Išsirašykit rimtą bepartivišką, 
talpinanti Įdomiausius straip
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikraštį

“VAIDYLA”.
“Vaidyloje” rašoma gryna ir 

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

Kaina metams tik 50c.
Kurie norit pažiūrėt prisius- 

kit ioc. Adresas:
“VAIDYLA”

«ię W. 19 St. Chicago, III.

Farmos Farmos!1
Turiu ant pardavimo farmų didžiau-' 

šioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 . 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran-1 
dari Michigan valstijoj. Lake Mason i 

i ir Manistee pavietuose Žemė randasi 
' prie pat geležinkelių ir arti portąvų 
miestų ir miestelių. Turiu daug ne
išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi
sokio didumo farmų; prekė nuo 9 iki 
$25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 

i gerais ir prastesniais budinkais, so- 
1 dnais ir be sodnų; prekė jų, pagal ge- 
' rūmo budinkų ir įtaisymų, nuo §5 iki 
$75 už akerį. Išpradžių reikia įmokė
ti suvis mažą sumą pinigų, o likusią 
palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemė i

Rusijos ir 

Kanados.

VIENATINE TIESI LINIJA

LAIVAI IŠPLAUKIA kuo 10 DIENŲ 

. , , . - - — , -1 Greičiausi, Geriausi, Didžiausi.

palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žeme, du-šriubiniai, pasažieriniai laivai tarp 

yra geriausia, galima pasirinkti, ko- į Liepojaus ir New Yorko, ir iš New 

į kios tik non: lygaus lauko su mažoms i Yorko j Rotterdam ir Liepoių. Žemos 

kalvukėmis, palei upelius ir palei žu- prekės. Atsišaukit pas

' vingus ežerus, oras kuosveikiausias, : 
vanduo kuogeriausias ir lengvai gau- j

I namas, javai užauga visoki. Rašykit I 
[ tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra
si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
žemę ir visos kolonijos padėjimą. At- 

i važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė.
Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj 

I išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyveu ant farmos. Gavęs ži
nią, tuoj pribusiu su automobiliu ant 

; dipo ar į hotelį, paimsiu jus ir apro- 
dysiu visą žemę, iš kurios galėsi pa- 

: sirinkt pagal savo norą. Adresas: (27) I

ANTON K1EDIS
PEACOCK, Lake County, MICH. j

Stabmeldiška Lietuva

Kiekvienas lietuvis turėtų ją per

skaityt ........................................... 10c.

Amerikoniškos Vestuvės.

Komedija 2-juose aktuose. Juo
kinga ir lengva perstatymui....10c.

A. E. Johnson & Co. - 1 
Gen. Pass. Agent

37 Broadvay, New York, N. Y.

• i

AUKSORIŠKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokius 

Laikrodžius, didelius ir 

mažus. Vyriškus ir Mote
riškus. Auksinius, Pa

auksuotus ir Sidabrinius, 

Sliubinius Žiedus, Dei

mantus ir visokiusper- 

lus; taipgi Lenciūgėlius, 

Špilkas, Ife’anzoletuB,. 

ir kitokius pasipuošimuii^keiuku*
daiktus. Musų agentai P. Valiukonis 

pristato orderius j 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 URBOM

261 Broadway, So. Boston, Mass.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ta ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 o 
Nuo kosulio, grippo ir slogos 41.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.* Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.0C. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 7.“:: cw.L’
SO. BOSTON, MASS.

■

■

50.000 KNYGŲ
Pasakys Kokia Buda Gali Pats Save Jsigydyti Namie.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingu, dykai gauta 

Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 

sveikam vyrų kaip aaugotęs nno ligų.. Jauni Tyrai, kure mana apsivęsti naudos 
skaitidamė tą knyga. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavima, Užsiklšima 
Žarnų, Kepeny^OSkilvęs, Inkstu ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nerrn. Pražudyta 

Vyriškumų, Neprijemną Sapnų, Lytiškų Nnsilpneiinų, l'žnuodjjiinų Kraųjaarba 

Brantų, Škrofala ir Nevalų Kraujų, Pulavima arba Triperį, Užkrečiamu ligų arba 

Naujai Įgautu Nesveikumų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas. Nulindęs, Nusiminei, 
Nusilpneis Spėkų arba kencatė nu® Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų 

ir nesveikumų, paprastų vyrams, U Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrastį greitų nuolatini isigydymų. privatiškai ir pasiauta, sava namie. Kny 

pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. S 
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kc

, sava namie. Knyga ta t | 

ip galetė būti sveiku. Knyga J

©

iru
t

ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką bud}, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, begotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų priailaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, ital- 

‘ -----------«■--------------------------*---------------------------* •-* j — ' . - . . -* ngranžinti jums sveikatą,
Didelį Vatovą Sveikatoj

biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jiįju _
pintas tuo Dykai gauto! Knygoįyra neapiprekiuojamas. Jeigu* kiti gydytojei neįstengi su, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikief viltęs, bet pareikalaukietė tą

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tm pareikalavimas knyaoa neprivaia jos į jokio skola ir užmokieeni. Mes nesiimtam jokių vaietu C. O. D. ra uždėtu mokesčiu kaip kiti 

MMovinai gydytoje: ir inatitutaĮ daru. Ta knyga yra aiuntama su sžaskiat) |«tt| grggtaa ir (tSiMytsa kserart* taip, jog ne viena* negale žinoti ka ia

DU. JOS. USTER 4 CO.. L 804. 208 U. Flftk *»».. Ctikavo. III.
Godotinasai Tamiata: Ai era užintereraotaa Tamiata* prižadeimu aiutli Vysai Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Varda* ir pavardė...
Adresas

a
M




