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Keli tūkstančiai žmonių atakuoja karą
AREŠTUOTA 10 YPATŲ, SUŽEISTA 4 POLICISTAI.

narys Lewis Harcourt kal
bėjo, pasigirdo balsai „Bal
so moterims!” Čia pasikė
lė nuo kėdės Devonshire ku
nigaikštienė ir pasakė, kad 
moteris esančios svečiais ir 
ji reikalaujanti, kad sufra
gistės butų išvarytos, kas ir 
liko padaryta.

Jūrių įstatymai.
Dabar eina tirinėjimas 

Anglijoj, kadėl nuskendo 
laivas ’Titanic”. Tarp kit
ko paaiškėjo, kad gelbėji
mosi laivelių buvo tik tiek, 
kad trečia pasažierių dalis 
butų galėjus išsigelbėti, 
kad įstatymai neliepė laivų 
savininkams turėt reikalin
gą laivelių skaitlių. Vaiz
bos komitetas reikalauja, 
kad butų išleistas tokis įsta
tymas, sulig kurio tik tiek 
pasažierių butų priimama 
ant laivo, kiek gali sutilpti 
ant vežamų gelbėjimuisi lai
velių. Iki šiol buvo paiso
ma. kad tik daugiau žmonių 
sutalpinti ant laivo.
Karų darbininkų streikas ir 

šaudymai Lisbone.
Iš Ispanijos miesto Bada- 

jas praneša 12 birželio, kad 
mieste Lisbone (Portugali
joj) įvykusi smarki kova 
tarp streikuojančių karų 
darbininkų ir kariumenės. 

į Valdžia nori sulaužyt strei
ką ir į motormanus ir kon- 

I duktorius priima neunijis- 
įtus. Streikieriai pradėjo 
; daužyt karu langus ir verst 
juos nuo relių. Atsiųstoji 
kariumenė pradėjo šaudyt į 
streikierius, kurie irgi atsi
liepė šūviais. Iš abieių pu
sių daugelis krito sužeistų. 
Prasidėjo dar didesnis judė
jimas tarp darbininkų.
Mesta bomba i susirinkimą. A.

12 birž. Portugalijos mie
tą i ste Lisbone buvo reoubliko- 

inų valdininku ir civiliškų v- 
—“i susirinkimas. į kuri 
mesta bomba ir užmušta 2 
žmonės. Bombos metime 
kaltinami karaliaus šalinin
kai.
Anglijos laivų darbininkų 

, streikas auga.
11 birž. turėjo išplaukti iš 

niaukus* ir liepė! Anglijos miesto Southamp-

I

Moterįs kursto kaizerio 
pačią.

8 birž. Vokietijos kaizerio 
pati gavo prašymą nuo vo- 
kietijos s.’.ifragisčių, kad ji 

į neklausytų savo vyro ir vie
kai apskelbtų jo pasielgi
mus. Sufragistės tiki, kad 

minės gavo telegramą, jogia. J).^e2’in,?a 
jis išvažiavęs nepaskirtam jucejimui tik^ todei,
laikui. Neseniai ______
viename šulinyje rado žvė
riškai nužudytos M. R. lavo
ną. Dabar policija jieško S. 
Brico, bet niekur neranda.

Šis tas iš durnos.

Atst. černosvitov papasa-, 
koja atsitikimą, kaip Voro- Prašymas yra rašytas^ raso- 
neže vienas prokuroro pa- mašina ir prašytojų 
gelbininkas pasistengė vi- vardai susideda tik iš pradi- 
durnaktij, kada visi miego- raidžių.
• i • T '

žmogus-žvėris.
Kuomet tai Rygoje gyve

no kasieriaus našlė M. R. 
Jos sutaupinti pinigai apie 
11,000 rb. buvo Dvinsko ko-| 
mercijos banke, kurie pasi
rodė išimti jos pažįstamojo 
St. Brico. Neseniai Br. gi
minės gavo telegramą. į kaizerienė ; x

| moterų ’judėiimui tik todėl, 
Dvinske randasi kaizerio glo-

boj, kuris skelbia, jog tik ta 
moteris yra gera, kuri žino 

I virtuvę, namus ir bažnyčią. 
Polici ja atidžiai j ieško pra- 

iV.'mo rašytojų ir, jei suras, 
los bus pa sodintos kalėjiman 
urie sunkių darbu 3 metams.

jo, ministeriui surasti dy- 
nį: už toki pasistengimą jis 
dabar jau prokuroru tapęs.

Katalikų klioštoriuje kan
kino merginą.

Vienas musų skaitytojas
Gegeckori atranda, kad Drisiuntė iš Škotijos angliš- 

pati mimstepja savo veiki-k0 laikrašči0 įkarpą, kur 
mu geriau uz soc. dem. pa- anra50ma štai kokis atsiti- 
rodo žmonėms dabartines i k;mas.
valdžios netikumą ir pripa- ■ ‘ "vienas tėvas privertė sa- 
zis.a, kad juo ilgiau toks;vo jukterį pastot į miniškas 
mmisteris užims vietą, juo katalikų klioštoriuje. Ir 
J v • • "B ir i -1 *" 'mergina prieš savo norą iš-
desmieji : Maslenikov, Za- !Važiavo klioštoriun. Važiuo- 
myslovski, Sulgin ir k. | dama trukiu ji susipažino su
Grapas areštantų ratosna.

Varšavoje pasmerkė pus- 
antriems metams į areštan-| 
tu rotas grapą Ronikeri už į 
.užmušimą savo giminaičio.

Parako eksplozija.
Nikolajeve sprogo kariš- ba.

kas parako sandėlis. Sužei-

tūla moteriške, kuriai su a- 
šaromis išpasakojo, kur liko 
priversta važiuoti. Šita 
moteriškė davė jai vizitine 

i v o kortelę ir pasakė, kad 
mergina šauktųsi prie jos, 

įleigu bus reikalinga pagel-

v •

kas parako sandėlis. Sužei- Praejo^po to kokios_2 są- 
sta 3 kareiviai ir vienas ofi- vaitės ir šita moteriške gau- 
cieris žuvo. ina iš klioštoriaus laišką aša-

v. .. iromis rašvtą. Mergino šau-
Musis su policija. įkia: ”Gelbėkit mane iš šito 
Juzovke, Ekaterinos- kalėjimo, nes aš čia numir

ta vo guber., atėjo pas darbi- si
Tarp tžiavo i
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Pereitos nedėlios riaušės, kurios įvyko ant Eliot st., Bostone, pasibaigus 

streikierių parodai.

I

Per eito j nedėlioj Boston no, kad kompanija begėdiš- čia ir tūkstančiais susirinko 
Common sode buvo milžini- ’ 
škas susirinkimas dėl stry— 
karių streiko. Žmonių buvo 
į 75,000! Po visą sodą buvo 
išstatytos pagrindįs, nuo 
kurių kalbėjo įvairus kalbė
tojai, kurių tarpe buvo daug 
ir soeijalistų. j 
nėjamos įvairios kapitalistųreikalauti geresnių išlygų, 
šunybės. Nuolatos girdėjo- Tam tikslui buvo partrauk-į

kai per laikraščius visuome - i Boston Common, kad išrei- 
nei meluoja. Jos darbinin- kšti savo užuojautą.
kai buvo apmokami labai Po prakalbų, kaip tik žmo-i Po prakalbų, kaip tik žmo- 
prastai. Kiti negaudavo nė • nes išsipylė iš sodo, pasitai- 
po $1.50 į dieną. Tik 16 kė du karai, streiklaužių 
metų ištarnavus pakeldavo valdomi, 
algą. Todėl darbininkai nu- 

Buvo išrodi-į tarė susiorganizuoti ir pa-

"v

lavo guber., atėjo pas darbi- siu!” Moteriškė tuoj nuva- 
ninkus suimti juos. Tarp į žiavo ir pareikalavo su 
policijos ir darbininkų pra- mergina pasimatymo, sakv- 
sidėjo šaudymas ir iškilo dama, kad ji yra jos teta. Ir ^atų 
gaisras, kuriame visai ne-’ tokiu budu nelaiminga mer- 
kaltai žuvo motina su vaiku, gina iš to juodo urvo liko iš- 
Besišaudant užmušta uriad- gelbėta. Mmikai su ja apsi- 
nrnkas. 3 policistai ir vienas eidavo tenai taip, kad laik-j 
darbininkas: kitas darbi- rastiie negalima aprašyti, 
ninkas bėgdamas, gal ne- Kad ji iiems priešinosi, jie; 
tvčia, nusišovė; 5 policistai uždarydavo ją į tamsią celę 
sužeisti. ir tenai kankino Nukirpo'
Policmeisterio pagelbinin- -a- «uog sumjn(jžiot. Paskui 

kas pinigus dirba . Hipne iai grabe miegoti, ku- 
Ekaterinodaro policmeis- ris buvo jai paskirtas, kada 

terio pagelbininkas Golovko ii numirs, 
sušaudė tris areštantus. Už Dabar ii gvvena Sheffild. 
ką Golovko likos pasmerk- Visa ta istorija pateko į lai
tas mirtim Gi žinoma, visgi. kraščius. kas tarpe katalikų 
tatai valdininkas, ir jam gy-įdvasiškiios tenai sukėlė di- 
vvbė dovanota. Dabar Go-įdėlį triukšmą, 
lovko jau pinigus dirba. Bet 
už šią konkurenciją su val
džia Golovko vėl atsidūrė 
teisme. Katorgą gaus? Liks 
palių osuotas?

Užgriuvo 70 žmonių.

Krikščionįs nelaisvėj.

Iš Paryžiaus gauta žinia 
10 bir., kuri sako apie tai.kad 
turkai suėmę visus krikščio
nis ant salos Mitylene archi
pelage ir kaltina juos kaiponelage ir kaltina juos kaipo 

Vienoj Peterburgo dirb-; Turkijos priešus. .Jeigu Eu
ropos valstybės neįsaky
siančios Italijai, kad sugrą
žintų Turkijai užgriebtą
sias salas, suimtieji bus nu
žudyti.«/

Sufragistės išvarė.

Londonas, 14 birž. — De
vonshire name buvo susirin
kimas Colonia Nursing 
draugijos. Kada kabineto

tuvėi užgriuvo 70 suviršum 
darbininkų. Stengiasi juos 
išimt, vienok tik kelis išė
mė ir tie buvo negyvi. Ma
noma. kad ir kiti bus pra
žudė ten savo gyvastį. At
sitiko tai 16 birželio. Ne
laimės i vykime kaltinama 
dirbtuvės valdvba.

Smulkesnių žinių apie ne
laimę stoka.

tono laivas „Majestic,” bet 
neišplaukė, nes čia streikuo
ja laivu darbininkai skait- 
liuje 4,000 žmonių. Žinios iš 
Londono skelbia, kad prie 
streiko prisidėjo 8,530 laivu 
darbininkų ir galis įvykti 
generališkas transportaci- 
jos darbininkų streikas. 107 
laivai stovi ir niekas neapsi- 
ima juos priloduoti, nė išlo- 
duot. Tik 12 mažesnių uos
tų yra, kur da neprasidėjo 
streikas. Londono streiko 
vadovai rengia atsišaukimą 
į visus transportacijos dar

bininkus ir greitoj ateitij vi
si jie gali mesti darbą.
Sufragistės Airijoj daužo 

langus.

Airijos mieste Dubline 13 
birž. įvyko didelė sufargis- 
čių demonstracija. Šioj de
monstracijoj sufragistės iš
mušė šimtus langų. 8 de
monstracijos vadovės liko a- 
reštuotos.

si triukšmingas delnų ploji- tas arganizatorius ir pradė- 
mas kalbėtojams, žodžiu\ ta tverti unija. Kaip tik 
sakant, visa žmonių jura kompanija apie tai suuodė, 
virė kerštu ir neapykantaį tuoj pasamdė šnipus, o tie 
prieš kapitalistus ir parsi-įsekė kiekvieną darbininkų 
davusią jiems policiją.^

Kompanija nuolatos skel
bia vietiniuose dienraščiuo
se ant pirmutinių puslapių, 
kad jos darbininkai labai 
gerai apmokami ir jokios u- 
nijos nenori, tik iš pašalies 
atvažiavę žmonės, visai ne
prašyti, lenda tarp jų ir no
ri. su organizuot uni ją. Bet 
nėr šitas nrakalbas išsiaiški-

žingsnį ir pranešdavo kom
panijai, kurie jau prisirašė 
prie unijos. Kompanija gi 
tokius tuojaus pavarė iš dar
bo. Ir taip Į trumpą laiką 
likos pavaryta 200 darbinin
kų. Tuomet nutarta, apskel
bti streiką ir reikalauti pri- 

! pažinimo unijos ir pakėlimo 
. algų. Ir streikas prasidėjo. 
Visuomenė jam labai užjau-

i

Žmonės tuojaus 
juos ir apsupo. Pasidarė 
baisus triukšmas. Policija 
puolėsi skebus gelbėti, o mi
nia piškina karus. Pasigir
do ir šūviai. Kiti šaukia: 
”Kill the scabs!” (užmušti 
skebus). Pribuvo 50 polici- 
stų ir pradėjo vaikyt minią. 
Tuoj keturi policistai buvo 
sužeisti: Hartiganui apdra
skytas veidas, Sullivariui 
pramušta galva, sieržantui 
Masonui sumuštas veidas, o 
Harvey’ui skaudžiai įspyrta 
pilvan. Du konduktoriai- 
streiklaužiai taipgi gerokai 
liko aptašyti. Didžiausios 
riaušės buvo ant Park sq. ir 

; Eliot gatvės. Policija suge- 
'bė areštuoti tik 10 ypatų.

I

!

IS AMERIKOS.
Amerikos juodašimčiu 

darbeliai.

Kaip skaitytojams jau ži
noma, San Diego mieste, Ca- 
lifornijoj, ėjo aštri kova už 
žodžio laisvę. Mat, pradė
jus tenai veikti I. W. W. u- 
nijai, policija uždraudė lai
kyti susirinkimus, sakyti 
prakalbas ir areštuoja va
dovus. Policijai Į pagelbą 
atėjo ir vietiniai patriotai. 
Jie suorganizavo taip vadi
namą „piliečių komitetą,” 
kuris su tikru žvėriškumu 
pradėjo persekiot visus, kas 
tik turėjo ką nors bendro 
su socijalistais arba I. W. 
W. Taip jie išvežę ant lau
ko d-rą Treitmaną sumušė, 
nuplėšė nuo jo drapanas, 
h’epė atsiklaupusiam bu
čiuoti amerikonišką vėliavą, 
paskui išdegino ant pečių 
’T. W. W.”, apipylė visą

smala ir apibarstę plunks
nomis paleido. Policija žiu
rėjo i tu „patriotu” darbus 
ir juokėsi. Keli I. VA W. na
riai buvo nušauti, bet poli
cija nė vieno „patrioto” ne
areštavo, atpenč, ji kimšo 
kalėjimuosna socijalistus ir 
I. W. W. narius. Kada tų 
juodašimčių darbai perėjo 
jau ir j žvėriškumo rybas, 
kada net ir kapitalistiškoji 
laikraštija pradėjo tuomi 
piktintis, federališkoji val
džia pasiuntė Į San Diego 
generališkąji advokatą 
Webb’ą. kad tas ištirtų da
lyką ir kaltininkus patrauk
tų atsakomybėn. Pakol 
Webb tirinėjo, „patriotai” 
nusiramino, o policija paro
dė, kad tie labai ramus žmo
nės, tik sociialistai daro be
tvarkę. Ir Webb išvažiavo. 
Kaip tik jis išvažiavo, „pa
triotai” vėl nradėio savo 
veikti. Daug žmonių jau li
ko sumušta ir daug areš
tuota. Policija parsitrau

kė 100 Krag sistemos kara
binų ir daug amunicijos, o 
patriotai vaikščioja iškėlę 
amerikoniškas vėliavas ir 
šūkauja, kad jie visus soci
jalistus iššaudys. Ir jie tai 
daro vardan patriotizmo, po 

i žvaigždėta vėliava. Tokių 
žvėriškumų da nė Rusijos 

| juodašimčiai nesileidžia.
Rodydamas stebuklą 

prigėrė.

Vienas skaitytojas iš Phi- 
lipsdale, R. I., mums prane
ša, kad tūlas Feliksas Motu
zas, lietuvis, gerai išsigėręs, 
norėjo parodyt stebuklą ant 
vandens. Bet stebuklas ne
nusisekė: kaip virto žmoge
lis, taip ir nuėjo ai?t dugno, 
kaip akmuo. Vanduo toj 
vietoj buvo 24 pėdų gilumo 

i ir 100 sieksnių pločio, tai tik 
šeštoj dienoj surasta lavo
nas. Nabašnikas buvęs 

i karštas katalikas ir ištolo 
biiodavęs laikraščių.

■ ■' ■ ' 11 — ------- - ■ "■*

(Tąsa ant 8-to puslapio.)
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Peržvalga.
Olševskis mozūras, o Sirvy

das maskolis.

„Dilgėlių” No 12 skaitom 
štai kokį dalyką:

„Neseniai A. Olszewskis 
rašė, kad 'Keleivis’ žydų 
rankose. 'Vien. Liet.' re
daktorius p. Sirvydas tą pa
tvirtino. Bet tuo tarpu yra 
aiškus davadai, kad ir 'Lie
tuva’ yra patekus į ne lietu
vių rankas, ir 'Vienybė Lie
tuvninkų' jau pusiau svetim
taučių rankose.

” 'Lietuvos’ leidėjas A. 01- 
szeyvski yra lenkas, mozūras 
nuo Krosnos; jo giminės ir 
dabar nekenčia lietuvystės, 
o jis pats taipgi nešioja savo 
lenkišką pravardę ir labiau 
myli lenkus, rors iš lietuviu 
biznį daro. Jo biznije pir
mąją ranka yra lenkas Hert- 
manovvicz ir kitilenkpastur- 
galiai, o dabar parsikvietė į 
redaktorius sumaskolėjusį 
Balevičią. šitas nuduoda 
gerą lietuvį ir pradėjo va
dintis Balutis. Bereikalingai 
tik monija svietui akis. Visi 
žino, kad su maskalka apsi
vedė ir pas popą ėmė šliubą. 
Turi viską namieje masko
liškai daryt, 
kalbėt ir viską.

” 'Vienybės’ 
irgi maskolišką 
Aš kaip buvau 
tai žinau, kaip jis vis bėgda
vo pas pravoslavui popą. Jis 
lietuvių visai nekentė ir ne
norėjo su jais susieit. Jo pra
vardė gal širvidov, ar širvi- 
dovskij.

„Jeigu būt reikalinga, tai 
aš galėčiau paliudyt pas No- i 
tary Public.”

(Pasirašo) P. J. Draugelis.

dienas ir naktis už duonos 
plutą, o kitiems jieškot dar
bo ir badaut. Kadangi visi 
galintieji dirbs ir bus varto
jamos mašinos, tad žmonių 
darbo valandos bus nepa
prastai trumpos ir kiekvie
nas veržšis į darbą dėl sma
gumo, o ne dėl prievartos. 
Tuomet bus tikras darbo 
perviršis, bet jis neskaudįs 
draugijos. Taigi tuomet už
gims kitokia, daug žmoniš
kesnė ir tobulesnė civilizaci
ja.

Da apie "žydus.”

Paleistas „Lietuvos 
lagingas gandas, buk "Kelei
vį” leidžia žydai, pasiekė jau 
ir Lietuvos laikraščius. 
„Lietuvos žinios,” paminė
ję apie tą gandą, sako:

„Bet ar nebus čia tik at
balsiai tos pačios pasakos, 
paleistos da laisvės metais 
Lietuvoje, kuri skelbė, jog 
'Lietuvos Ūkininkas ir na- 
bašninkės 'Vilniaus Žinios’ 
su 'Žarija' taipgi žydų lei
džiama; tam tikri lapeliai 
buvo metama bažnyčiose ir 
pas bažnyčias.’’

Pasirodo, kad tai jau se
nas juodašimčių būdas pirm- 
eiyiškiems laikraščiams 
šmeižti.

me-

Maskoliškai

redaktorius 
dūšią turi. 

Plymouth’e,
I
Į

I

Yra geresnė civilizacija.

Laikrašti j e ”New York 
World’’ atrandame straips
nį, kur bandoma sukritikuot 
socijalizmą. Klausykitės, 
kaip moksliškai kalbama:
„Civilizacija yra turto per-| 
viršis ir turto perviršis yra 
darbo perviršio produktas. 
Laukinis žmogus nedaro 
daugiau, negu gali sunaudo
ti. Civilizuotas žmogus da
ro kur kas daugiau, negu jis 
suvartoja. Ir tai yra prie
žastim civilizacijos gyvu o j i- 
mo. Kada musu draugai so
cijalistai padarytų tokią 
draugijos tvarką, kurioj 
darbininkas darytų tik tiek,' 
kiek jis sunaudoja, ir visą li
kusį laiką praleistų tingia
me besivalkiojime, į ką pa
virstų civilizacija?”

Kaip matote, čia kalba ne 
kokis kvailas lietuviškas ku
nigėlis, o gudrus minių mul
kintojas. Tik jis nenori pa
sakyt, kad dabartinė civili
zacija yra ne tik turto per
viršis, bet ji yra turto per
viršis kelių ypatų rankose, 
kuris yra pavartojamas iš- 
dirbiko arba darbininko iš
naudojimui.

O ką laikraštis kalba apie 
darbo perviršį, tai tas darbo 
perviršis ir tūkstančiai iš
mestų iš darbo žmonių yra 
sulaikomi nuo turto tvėrimo, 
kitais žodžiais tariant, jie 
negali tvert tolimesnės civi
lizacijos. Socijalizmas pas
tatys tuos žmonės prie tur
tų išdirbystės ir tuomet į- 
vyks tokią civilizacija, apie 
kurią „World„ gal ir suprast 
nepajiegia. Negana to, so
cijalizmas duos pajiegą vi
sur panaudot geriausio išra
dimo mašinas, kas dar la
biau padidįs draugijos tur
tą ir tas turtas priklausys 
visai draugijai. Tuomet at
siras skirtingas darbo per
viršis. nes bedarbiai neturės 
iš bado mirti, o gaus užlaiky
mą iš ju pačių sukrauto tur
to perviršio. Tuomet nerei-. 
kės vieniems kamuotis per <

Anglis pabrango.
Anglių kasvklu savininkai 

pranešė, kad nuo šio mėne
sio už anglių toną ims 25 
centais daugiau ir viskas ge
rai. Nesiunčia niekas prieš 
juos nė policijos, nė milici
jos, nė areštų nedaro. Jei 
jie nutarė, kad reikia dau
giau uždirbt, tai ir turi gau
ti. Visos šalies gyventojai 
nenori, kad mokėt bran
giau už anglis, vienok niekas 
nekovoja už gyventojų no
rus ir reikalavimus. Bet 
toj pačioj šalij kada darbi
ninkai pareikalavo pridėt 
bent po 10 centų už anglies 
tono iškasimą, tuoj liko pri
siųsta policija ir milicija, 
tuoj visus gabesnius kovoto
jus už didesnę algą ėmė gau
dyt, baust ir kimšt Į kalėji
mą.

Kam gali kenkti, jei ang
liakasiai gaus daugiau al
gos? Publika nuo to nenu
kentės ir greičiau pripažįs, 
kad turi būt gerai apmoka
mi tiek sunkaus ir pavojin
go darbo pildytojai. Vienok 
čia atsirado kam užkirst ke
lią darbininkams. Keliems 
kapitalistams norėjosi turėt 
didesnį pelną iš angliakasių 
ir valdžia atėjo, kaip ir vi
sur, jiems Į pagelbą. Ar ir 
dabar da sakysite, kad val
džia tarnauja publikai?

Kur valdžia?

Tik laike 4 dienų streiko 
Bostone, t. y. nuo 9 iki 13 d. 
birželio ant karų liko sužei
sta 25 žmonės ir keli šimtai 
užgauta. Tik laike 4 dienų 
buvo 13 žymių nelaimių su 
karais. Čia neskaitoma, kas 
atsitiko pirmiau, ir kas bus 
da po 13 birželio. Ir visos 
nelaimės paėjo nuo nemo
kančių karo valdyt motor- 
manų, kurie liko atgabenti 
iš kitų miestų streiko sulau
žymui. Nesinori čia atkar
tot visų 13 atsitikimų, ku
riuos pažymi angliški laik
raščiai ir priduria, jog ”gri- 
noriai” ir nepratę prie dar
bo motormanai buvo atsiti
kimų priežastim. Vienur 
karai nušoka nuo relių, ki- 

Į tur vienas su kitu susimuša, 
kitur eina ne savo linija ir 

i susimuša su kitu karu.
Kompanija neklausia, ar 

žmogus moka amatą, o klau- 
' šia, ar jis apsiima būt streik
laužiu ir jei taip, tuoj jam 

‘paveda karą važiuot. Ji ge
rai žino, kad tuo karu va
žiuos žmonės ir kad jų gy
vastis rasis dideliam pavo-į 
juj, vienok ji siuntinėja me-

lagingus aiškinimus publi
kai, buk jai rupi publikos 
gerovė ir todėl ji laužanti 
streiką. Geras rupėjimas, 
jei nė biskio nepaisoma apie 
žmonių gyvastį, bile tik su
laužius streiką. . Keliasde
šimtis sužeistų jau turime. 
Jų skaitlius augs. Tūlų su
žeistų gyvastis pavojuj ir 
visgi tūli iš jų mirs.

Kompanija mato, kad 
žmonės yra sužeidžiami ir jų 
gyvastis pavojuj, vienok ji 
ir toliau varo savo baisų 
darbą. Ji nepaiso, kad ir vi
sus gyventojus sužeistų jos 
nusamdvti streiklaužiai, nes*
už tai ji bausmės neturės pa
kelt. Valdžia tarnauja jai 
ir padeda varyt tą darbą, 
duodama visą policiją, kad 
streiklaužiai galėtų važinė
tis ir papildyt da daugiau 
nelaimių.

Jei streikieriai butų su- 
, žeidę tiek žmonių, tai Bos
tone jau malšintų juos mili
cija ir jų vadovai besėdėtų 
kalėjime už žmogžudystę, 
kaip Ettor ir Giovannitti 
Lawrence.

Publikos niekas nesaugo- 
ja nuo pavojaus. Plėšikams 
ir žmogžudžiams atsidarė 
gera proga, kadangi polici- 
stai turi saugot kompanijos 
karus ir streiklaužius. Iš 
kitos pusės, kompanija su 
streiklaužių pagelba sužei
džia dešimtimis žmonių ir 
už tai jos niekas nebaudžia. 
Išeina, kad męs neturime 
valdžios, kuri saugotų pu
blikos gyvastį ir savastį, o 
turime gaują ginkluotų 
kompanijos bernų.

t

I

v •

POLEMIKA IR KRITIKA.
LAIŠKAS „DRAUGUI.”

Clevelando prakalbų dėlei.
Gerbiamoji „Draugo” re

dakcija !
Tikiuos, jog nebusite taip 

I vienpusiški — nesigailėjote 
savo laikraštij vietos mano 
kalbos iškraipymui, gal su
teiksite vietelę tiems iškrai- 

ipvmams atitaisvt.
Tamistų korespondentas 

p. Jurgis Svirunelis, aprašy
damas mano kalbą, sakytą 
Clevelande, Ohio, kiekvieną 
sakinį iškraipo, prideda vi- 

i šokių nesąmonių, o gerbia- 
: moji „Draugo” Redakcija 
prikergia da nuo savęs pas
tabą: „Jei kas lig šiol da ne

įtikėjo, kad lietuvių socijali- 
(stai tarnauja žydams, tai 
i gali lengvai tai įsitikrinti 
perskaitę šitą koresponden
ciją iš Clevelando,” nors iš 
korespondencijos anaiptol 
negalima patėmvti, kad so-j 
cijalistai tarnautų žydams.

Sulig korespondento, aš 
nurodęs, kokiu budu išsivy
stė valdžia, tikėjimas, kuni
gija, ir pasakęs, jog tas vis
kas atsitiko per žmonių 
tamsumą.

Tas žmogutis, matomai, Į 
arba nemokėjo mano kalbos 
suprast, ar tyčia nori įdėti 
i mano lupas savo žodžius. 
Tiesa, aiškinau žmonijos is
toriją, nurodžiau, kaip atsi
rado tikėjimas, valdžia, ku
nigija, ponai ir vergai, bet 
niekuomet nesakiau, kad tas 
viskas įvyko per žmonių 
tamsumą, nes tai butų did- 
žiausis absurdas. Kaip pa
čioj gamtoje, taip ir drau
gijoje niekas negali atsirast 
be tam tikrų priežasčių bei 
aplinkybių. Pasakiau tik, 
kad tamsus žmonės tiki, buk 

i valdžia yra nuo Dievo leista, 
i ir priešintis prieš ją tikin
ėtieji beveik niekad neišdrį
sta.

Toliau: „Įvyks socijaliz
mas tada, kada lietuviai 
taps šios šalies piliečiais ir 
išrinks visa valdžią iš soci
jalistų...” Tai vėl paties ko
respondento išsvajotas ”ar- 

i gumentas”. Juk reikėtų 
būt visai besmegeniu, kad

i

♦

taip augštai statyti lietuvių giau bijosi, kaip pelėda sau- manė parsitraukt kunigą iš 
. Kokį jie mato tame ti- Chicago, kad išganyt duše- 

Atsilankė jis 21 gegu-
galybę šios šalies politikoj, (lės. 1
jog jie galėtų padaryti čia kslą, sunku suprast, bet kad les.

----  . toninis yra> tai paliudijo žės, tik nepasisekė, nes atva- 
gerbiamoįi „Draugo” re- žiavo ne lietuvis, o lenkas.

net socijalizmą.
Da toliau sakoma, b.uk aš 

pasigyręs, kad „mano bro
lis yra Vilniaus diacezijos 
vyskupu.” Čia vėl korespon
dentas meluoja. Niekuomet 
aš tuomi nesigiriau ir nesi
girsiu, nes turėti brolį vys
kupu neskaitau sau už ma
žiausią garbę. Taipgi nesi
giriau, jog aš labai geras ka
talikas, nes aš tokiu neesu 
ir būti tokiu nematau jokios 
garbės. Kada vienas tam
sus žmogutis užklausė, ar aš 
ne žydas, kaip tai jis skaitęs 
"Lietuvoj” ar kur ten kitur, 
tai aš atsakiau tik štai ką: 
—Visai ne. Paskalą apie 

i žydus paleido „Lietuvos” 
leidėjas p. Olszewski (nors 
ir jis ne lietuviškai savo pa
vardę rašo). Nors p. 01- 
szevski gerai žinojo, kad tai 
yra grynas melas, bet 
darė tai tyčia, kad užkenkti 
„Keleiviui.’’ šmeižikas, ma
tomai, pasinaudojo mano 
pavarde „Michelsonas,” kas 
ištikrųjų yra mano tik sla
pyvardžiu. Kodėl aš tokį 
slapyvardį vartoju, tai ma
no ypatiškas dalykas. Nors 
žmogui nėra jokio prasižen
gimo būti ir žydu, vienok tu
riu pasakyti, kad aš esu lie- 
tuvvs. Ir nors nenoriu gir
tis, bet dėl visko galiu da 
pridurti, kad vienas mano 
brolių užima katalikų vys
kupo vietą, o žydų katalikų 
vyskupais juk nėra. — Tai 
tokis buvo mano atsakymas. 
Ir publika iš to nesijuokė, i 
kaip norėtų „Draugo'’ kore
spondentas, bet triukšmin
gai suplojo delnais.

Meluoja tamistų kores
pondentas ir tame, buk aš 
išvadinęs visus tautiečius 
veidmainiais ir juodašim
čiais. Nurodžiau tik tūlų 

’ musų taip vadinamų „patri- 
! otų’’ darbus, kurie ištikro 

nesiskiria nuo darbų „tik
rųjų rusų’’, kurie kitaip va
dinasi juodašimčiais.

Mano kalba nepatiko tik ( 
dviem ar trim ypatom, tame 

' skaitliuje turbut ir „Drau
go” korespondentui. Tie 
žmoneliai bandė sukelt sve
tainėje ir betvarkę, bet pu
blika juos bematant nura
mino.

Tikėjimo taipgi nenieki
nau ir niekam jo išplėšti ne
bandžiau. Tai ne mano ta
ktika. Kaip visuomet, taip 
ir Clevelande aš kritikavau 
tik dvasiški jos darbus ir 
taip vadinamąjį „šventraš
tį.’’ O tas, sulig manęs, 

- anaiptol negriauna tikėji
mo. tik veda prie tobulesnio 
tikėjimo.

Kad mano kritika fanati
kams nepatinka, tai aš visai 
nesistebiu. Juk ir Kristui 
tamsioji minia spiaudė į vei
dą, o tuolaikinė kunigija lie
pė jį nukryžiavoti. Šių die
nų dvasiškija lygiai taip 

(vaišina socijalistus. Mat, 
naujų idėjų konservativiš- 
kas elementas niekad 
iš pradžios negali su
prasti. Juk ta pati katalikų 
dvasiškija sudegino Bruną 
už tai, kad tas skelbė, jog 
žemė sukasi apie saulę. Ji 
nė to negalėjo suprast. Šian
dien jau kiekvienas vaikas 
tą žino. Dabar musų dvasi
škija visomis keturiomis 
spyriasi prieš socijalizmą. 
Bet praeis kiek laiko ir pa-1 
saulis pripažins socijalizmą, 
taip kaip pripažino, jog že
mė sukasi apie saulę.

S. Michelsonas.

Tokį laišką buvau nu
siuntęs „D-go” redakcijai, 
bet ji sugrąžino jį man at
gal, iš ko aš net ir džiau
giuos. Tas bus man da vie
nu faktu, kad kunigai yra 
besąžiniškais šmeižikais ir 
melagiais. Teisybės jie dau-

gerbiamoji „Draugo" re- ziavo ne v
dakcija, netalpindama kuris lietuviškai tik mokėjo v • . i •v 1 1 • __—- - - ' X* • 99šito mano laiško, kuriuo 
norėjau atitaisyti tilpusią 
„D-ge„ melagingą kores
pondenciją. Pasirodė, kad 
melą atšaukti ji nenori.

S. M.

KORESPONDENCIJAS
BAYONNE, N. J. 

į I Birželio 2 d. Dr-stė D. 
, K. Vytauto parengė prakal

bas. Kalbėtojai buvo pa
kviesti J. Kalinauskis ir J. 
Žaltys. Pirmas trumpai pa
aiškino apie draugystės rei
kalus ir nurodė kaip yra 
naudingas prigulėjimas prie 
draugysčių. Antras kalbė
jo apie darbininkų vargingą 
padėjimą ir aiškino kaip nuo 
tų vargų pasiliuosuoti, ra
gindamas rašytis prie darbi
ninkų unijų ir draugysčių. 
Prakalbos patiko visiems, 
tik gaila, kad mažai- atsilan
kė klausytojų. Mat, dau
gumas tą progą praleido 
karčemose. J. M. Vebro.

UNION CITY ir
NAUGATUCK, CONN.

Kaip jau buvo pranešta,1 
socijalistai išlaimėjo visus 
miesto valdininkų urėdus čia 
pereito mėnesio rinkimuose, 
pargelėdami abi partijas — 
demokratusir republikonus; 
tai yra didžiausis laimėji
mas ne tik šioj valstijoj, bet 
visose Suv. Valst..nes visi so
cijalistų kandidatai liko iš
rinkti.

Tarp naujų išrinktų soci
jalistų tapo išrinktas pirmas 
lietuvis Connecticutto valsti
joj gerai žinomas Juozas A. 
Šunskis už.selectmaną — už- 
veizdėtojas miesto kelių dar
bininkų, priėmėjas naujų 
balsuotojų miestan ir kitų 
smulkių jojo urėdo darbų.

Nors tik mėnesis laiko 
prabėgo nuo rinkimų, o jau 

( žymus pasirodymas miesto 
permainose įvyko. Socijali- 

, štai, paimdami visas miesto 
administracijos vadeles, pra
de j o darbuotis iš visų spėkų 
dėl gerovės visų darbininkų. 
Tuojaus sumažino miesto lė
šas ant $20,000; įvedė 8 vai. 

(darbo dieną visiems miesto 
darbininkams; visas netiku
sias gatves pradėjo taisyti 
atsakančiai; visas dvokian
čias pompas valyti, kad vis
kas butų sanitariškai; į vi
sus kitus miesto urėdus pas
kyrė atsakančius žmones; 
žodžiu sakant, visas pirmiau 

(buvusias suktybes verčia ai
kštėn ir laukan. Tik pra
džia, o jau taip sparčiai pra
dėjo veikti, beabejonės, lai
kui bėgant, „Keleivio” skai
tytojams bus pranešta, kaip 
socijalistai veikia šiame mie
ste toliau. Iki šio laiko gy
ventojai yra užganėdinti iš 
socijalistų veiklumo ir džiau
giasi iš gero jų šeimininka
vimo. D. F. Eimaitis.

TROY, N. Y.
Darbai eina šiuomi tarpu: 

gerai; darbas nesunku gau
ti, tiktai mokestis maža. 
Marškinių dirbtuvės suvis 

i silpnai eina — dirba pusę i 
laiko.

Pradėta čia tverti pašei- Į 
pinę draugystę; prisirašiu
sių yra 17 ypatų, tiktai ne
galima čarterį gauti kol kas. 
Draugystė bus laisva.

18 d. geg. susipešė daug 
šventakuprių; pribuvo poli
cija ir išvaikė. 29 geg. buvo 
teismas. Skver.

L.

„amžinųjų amžinųjų.”
Darbai šiuom laiku eina 

pusėtinai — po 10 valandų 
dirba lokomotivų dirbtuvėj 
Chicago Great Western Co, 
o karų taisymo dirbtuvėj po
9 vai. į dieną. Iš kitur pri
buvusiam darbas nelengva 
gauti, nors čia bedarbių 
daug nesimato, bet naujų 
nepriima. Oelweinietis.

I MONTELLO, MASS.

Geg. 29 d. į čia pribuvo iš 
Lietuvos kun. Jonas Olech- 
navičius. Jis atvažiavo pas 
broli, gyvenanti po No. 33 
Sawtell avė. Kun. J. O. paei
na Vilniaus r. Brolis jį priė
mė tikrai lietuviškai-su bač
ka raugalo. Kunigas rauga-
10 pusėtinai prisiragavęs la
bai nešvariai kalbėjo, kad nė 
tamsiausis dzūkelis prie mo
terų taip neblevizgoja. Kur 
gi tų wru mandagumas?

M. V.

DuBOIS, PA.

Pereitą sąvaite Erie ka
syklose liko įsakyta darbi
ninkams, kad nešaudytų 
anglies paraku. 4 lietuviai 
taip greit neišpildė įsakymo 
ir liko nuvesti pas teisėją 
socijalistų Vitmear’ą, kuris 
jų nenubaudė. Tuomet nu
vedė juos pas airį teisėją, 
kuris paskyrė po $5.35 baus
mės.

3 birž. atsibuvo katalikiš
kos vestuvės K. Stasiukino 
su M Sinkauskaite. Tūlas 
A. Stančikas įsigėrę gerokai 
ir atsigulė ant šaligatvio. 
Draugai jį išrėdė ir paliko. 
Atsibudęs jis turėjo bėgt 
pas lankus, kad gaut drapa
nas ir pareit namo.

Susiedas.

STOUGHTON, MASS.
8 birželio 86 LSS. kp. tu

rėjo prakalbas ir balių su 
dainomis ir deklamacijomis. 
Kalbėjo A. Antonov iš Bos
tono apie šios šalies gerovę, 
kuri pavirto į skurdą. Nu
rodė, kad daiktų pabrangi
mas eina kur kas sparčiau, 
negu algų kilimas,taigi apie 
turto susikrovimą nėra ko 
svajot. Jei kas ir susideda 
kelis šimtus, tai bedarbės 

įjuos išvelka. Antroj kalboj 
jis ragino publiką prie svar
stymo ir pastojimo šios ša
lies ukėsais, kad rinkimams 
atėjus jie galėtų balsuot už 
socijalistų partijos kandida- 

itus.
Kadangi pas daugelį žmo

nių yra da kokis tai indijo- 
niškas paprotys geriau šo
kti, negu klausytis kalbų ir 
svarstyt, tai turėjome su- 
trumpint prakalbas ir pra
dėt šokius.

Iš vakarėlio publika užga
nėdinta, nes viskas ėjo ge
rai. F. Pinckus.

i

OELWEIN, IOWA.

Čia lietuvių mažas būre
lis: 10 šeimynų, o pavienių 
dusyk tiek.
Oelvainiečiai katalikai su-J

BAYONNE, N. J.

Metai atgal čia susitvėrė 
D. L. K. Vytauto pašelpinė 

| draugija. Sutvėrė ją L. S.S. 
36 kuopa ir palaiko atsakan
čiai. Narių turi suvirš 60. 
2 birž. parengtos buvo pra
kalbos, kad padidint ją. 
Kalbėjo vietinis J. Kalinaus
kas ir J. Šaltis iš Brooklyno.

Narys.

MONTELLO, MASS.
2 birž. ant lauko atsibuvo 

prelekcija, kurią skaitė J. 
Perkūnas. Sušaukė publi
ką 17 L. S. S. kuopa. Prelek- 
cijos tema buvo: „Moteris 
religijoj ir moksle.” Aiškiai 

[prirodyta, kaip žemai laiko 
(moterį religija. Publika 
klausėsi ramiai, tik šv. Ka
zimiero draugystės, tos at- 

(galeiviškosios, pirmininkas 
i M. Abračinskas kėlė triukš
mą. Jauna mergaitė.

b.uk


BALTIMORE, MD.

Pas musų vargonininką 
gyveno tūlas Vincas V., ku
ris pasėjo vaidus tarp po
ros. Gegužės mėnesio pra
džioj vargoninkas užtiko 
jį su savo žmona miegrumij 
ir viena ranka laikė revolve
ri, kita — pravertą langą, 
kad sukviest daugiau žmo
nių ir parodyt savo pačios 
prasikaltimą. Kada atėjo 
daugiau žmonių, ji liko nu
vesta pas savo motiną, kur 
atsibuvo ginčai, ir galų ga
le susitaikyta.

2 birž. vėl įvyko nesma
gumas su ta pačia pora. 
Mat, vargonininkas išvažia
vo Į Bostoną į vargonininkų 
susivažiavimą ir sugrįžęs 
išgirdo, buk per visą tą lai
ką V. V. lankėsi pas jo žmo
ną. Nuėjo jis pas uošvę ir 
atrado ten ją besišnekant 
su V. Tuoj pakilo triukš
mas ir paleido jis du šuviu 
į priešą, bet abu buvo be pa
sekmės. V. apskundė var- 
goninką už šovimą ir tas 
išbėgo i kitą miestą. Gir
dėt, kad neužilgo sugrįžš ir 
stos į teismą. Uošvė laiko 
karčemą ir visi prasižengė
liai vra merais katalikais.

K. E.
SPRINGFIELD, ILL.

2 birž. nas Jurgį K. atsi
buvo krikštynos. Susirin
ko būrys katalikų ir rėkavo 
gerdami svaigalus. Tuo tar
pu atėjo tūlas J. V. Į svečius. 
Turbut, jis nekviestas buvo, 
kad tuoj jam kirto per vei
dą vienas svečias, o kiti ė- 
mė bausti kitaip. Neužil
go jis liko išrėdytas ir nuo
gą valkiojo gatve ir liejo ant 
jo šaltą vandenį. Po ilgų 
komedijų atidavė jį polici
jai. Tokie tai laukiniai pa
pročiai dar laikosi pas musų 
katalikus. M. Kareivis.

DARBAI KANADOJ.

Darbai tūlose Canados 
vietose yra tik giriose ir ant 
geležinkelių. Darbai sun
kus ir išnaudojimas didelis. 
Da?jgelis canadiečių atsisa
ko nuo tokių darbų, tad 
darbdaviai važiuoja į Suv. 
Valstijų miestus ir per dar
bo biurus surenka darbinin
kus. Jie žada mokėt po $2 
už 10 darbo valandų ir nu- 
vežt už dyką. Bet atvažia- 

’vusis darbininkas negauna 
algos koki mėnesį, nes iš
skaitoma už kelią 30 dol., 
nors tiek nekaštuoja. Pas
kui išimama po $19.85 už 
butą ir maistą kas mėnuo. 
Už visokius menkniekius i- 
ma nepaprastai brangiai^ o 
ant žiemos atleidžia nemažą 
darbininkų skaitlių.

M. Užunaris.

N. WAYMONT, MASS.

Čia yra viena trasų dirb
tuvė, vadinama Bradley 
Fertilizer Co. Dirba joje 
apie 1,000 žmonių. Vieni 
dirba naktimis, kiti dieno
mis. Dirbt reikia 10 ir 12 
valandų, o algos tik 9 dole
rius sąvaitėj.

Lietuviai gyvena skur
džiai ir tik 5 laikraščių eg
zemplioriai pareina. Jie, tie 
žmonės, greičiau į beždžio
nes panašus, negu į žmones, 
nes nesiskutę, nesiprausę, 
taukuoti, pasišiaušę. Mat, 
neturi laiko: ilgai dirba, o 
paskui reikia girtuokliauti. 
Jiems apie skaitymą ir ne
užsimink, jei nenori per pa
kaušį gauti. Bedievių čia 
nėra. Nedidelis Jonas

E. ST. LOUIS, ILL.

5 d. birželio buvo lietuvių 
susirinkimas bažnytinėj 
svetainėj. Publiką sukvie
tė kun. J. Petrovičius. Dėl 
žingeidumo nuėjau ir aš pa
žiūrėti, kas tenai bus. Bet 
urnai gavau suprast, kad su
sirinkimas šauktas smukli
ninkų. Mat, šiame mieste

• -v •

Paimta iš “Bicz Božy”.
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kevičius, pusėtinai praturtė- 
tik girtuoklystę platina, y- 
pač nedėldieniais darė jis 
'gerą biznį! ”šlicą” pardavi
nėdamas slaptai nedėliomis, 

i stengėsi jis visaip persekiot 
blaivininkus, kaipo savo 
priešus. Net šaly gatvių ei
nanti ne savo ”kostumerį” 
užkabina: ”Ko tu čia vaikš
čioji? Ar bizniui mano no
ri užkenkti? Ar žmones 
skaitai ir užrašinėii?” Tai 
tokia musų tautiečio T. R. 

I”politika.” Vietinis L. Po
litiškas Kliubas nutarė pro
testuoti prieš T. R. Protes
tas bus įteiktas miesto vir- 

išininkams.
J. Kūnas.

LEVVISTON, ME.

11 birželio sustreikavo čia 
Columbia Mills audinyčioj 
16 audėjų, paskui įsidėjo 

|da keli ir dabar jau strei
kuoja 25 — visi lietuviai. Gi 
anglai, Kanados francuzai 

i ir keletas lietuvių prie strei
ko dar neprisidėjo. Strei- 
kieriai reikalavia 15 nuo- 

| šimčių daugiau algos, geres
nio apsiėjimo su darbinin
kais ir dirbti tik ant dviejų 

! šaudyklių, vietoj keturių, o Ii*** • V •

Negalėdamas sulaukti ‘‘suduos dienos,” senas musų protėvis atsikėlė sykį iš graso pažiūrėti civilizuoto musų 
pasaulio. Pamatęs kanuolę jis stebėjosi:— Taip, ištikro ta civilizacija daug reiškia. Mano laikuose žmogus, būdavo, I 

per metus su savo buože tiek neužmuša, kiek dabar kanuolė vienu šuviu pakloja!...
<

yra kliubas, kuris rūpinasi 
balsavimais renkant virši
ninkus. Ponas J Jociss, 
(smuklininkas) aiškino, kad 

■ "šitas kliubas gyvuoja jau 
aštuoni metai...” Kada kliu- 
bo sekretorius skaitė proto
kolą, pasirodė, kad keli me
tai atgal kliubas turėjęs sa- 

| vo ižde $280; išlaidų turėjęs 
nedaugiaus, kaip $50.00. 
Bet šiandien kliubo ižde ne
siranda nė pėdsako tų pini
gų. Nors šiame susirinki- 

! me buvo visi tuom laikiniai 
i viršininkai tojo ”kliubo,” 
bet jie niekaip nemokėjo pa- 

I aiškinti, kas turi pasisavi- 
, nes iš kasos $230. Šiame susi
rinkime daugumas norėjo, 
kad kliubas tvertųsi išnau- 
jo; o mažesnė dalis norėjo, 
kad jis butų po senovei, tik 
smuklininkai neturėtų už
imt jokios viršininkų vietos. 
Smuklininkai labai dejavo 
bardamiesi, tai vėl save 
rė, niekam nenorėdami 

i leist viršininkų vietos.
Kliubas turi čarterį, 

neturi konstitucijos.
Susirinkime buvęs.

LINCOLN, N. H.

Čionai nuo 5 birželio pra
dėjo taip šaltį, kad ant me
džių lapai nušalo ir ant ma
žų balų užsitraukė ledas. 
Dabar išrodo kaip rudenij, 
šaltis traukėsi devynias die
nas.

Darbai popieros dirbtu
vėj eina gerai, dirba dieno
mis ir naktimis, bet naujų 
darbininkų nelabai reika
lauja.

Tarp lietuvių apšvieta 
pradėjo kilti; nematyt gir
tu ir šauksmo namuose ne
girdėt; pareina šie laikraš
čiai: "Keleivis,” ”Kova,”
"Laisvė,” ”Katalikas,” 
"Saulė” ir "šaltinis.”

Čionai randasi butas, ku
riame gyvena vien tik pras- š 
ti darbininkai. Tą butą už
laiko vienas franeuzas. Ma
tydamas, kad visi ateiviai ir■ 
pasiskųst niekam negalės, į 
pradėjo taip prastai mai-1

gv- 
už-

bet

tint, kad negalėjo ilgiaus 
į pas jį valgyt; visi laikės vie
nybėj — apie 80 vyrų — ir 
sustreikavo; visi valgė vie
ną sąvaitę restorane. Pa
klausė jų kompanija, kas 

; jiems yra, kad nevalgo ten, 
kur pirma. Šie paaiškino 
dalyką ir greitu laiku gavo 

i naują butą. F. žilaitis.
WORCESTER, MASS.
Nedėlioję, 9 birželio, ko

mitetas neprigulmingos 
Visų Šventų parapijos pa
rengė parapijos pikniką ant 
Hadwen Park ir užprašė 
per plakatus publiką. Vos 
tik užgirdo apie tai kun. 

į Bukoveckis, klebonas šv. 
Kazimiero parapijos, tuoj 
jam širdis pašoko ir iš pavy
do pradėjo degti. Tame 
pačiame nedėldienije iš sa
kyklos užgynė savo parapi- 

: jonams atsilankyti ant pik- 
jniko; bet tie jo suvis nepa
klausė ir skaitlingai susi-1 
rinko, taip kad pikniko ren
gėjai pristygo ir užkandos 
ir gėrimų. Piknikas pavy
ko nesitikėtai gerai. Mat, 

i atsitinka, kad ir iš pavydo 
: žmonės kam gerai padaro. 
Kad kun. Bukoveckis nebū
tų savo parapijonams iš sa- 

i kvklos uždraudęs lankytį 
pikniką, tai gal daugumas 
nebūtų žinojęs ir svečių ant 
nikniko butų buvę daug ma
žiau. Užgintas vaisius daug 
skanesnis. Rengėjai pikni
ko Bukoveckiui ,už tai nedė- 
kavoja, bet tik juokiasi iš jo 
neatsargumo. Kalakutas.

PHILADELPHIA, PA.
Čionais pastaruoju laiku 

lietuviški biznieriai, ypač 
saliuninkai ir kai-kurie ”ci- 
garmeikeriai,” pradėjo eit 
pas svetimas pačias. J. taip 
priprato pas tūlą P—nę, kad 
dieną ir naktį sėdi pas ją, o 
jos biednas vyrelis tankiai 
vaikščioja sudaužyta kak
ta ,nes, mat, jeigu jis ką pa
sako ant jos, tai J. įmokina, 
kad ji jį muštų. Saliuninkai 
D. ir L ir ”cigarmeikeris” A. 
priprato eiti pas tūlą

T-nę, ir galų gale ką tik iš 
svieto ją neišvarė. Vieną 
dieną jos vyras parnešė Į 
algą ir pasakė, kad ji už
mokėtų mėsininkui. Kitą 
dieną išėjus vyrui į darbą 
atėjo pas ją minėti saliunin
kai ir pragėrė tuos pinigus, 
kuriuos vyras buvo liepęs 
užmokėt mėsininkui. Taip 
begirtuokliaujant ant pe
čiaus virė vandens puodas, o 
prie pečiaus ant kėdės sto
vėjo jos vaikas ir įvirto į tą 
verdantį vandenį. Vyras, 
sugrįžęs iš darbo ir radęs to
kią betvarkę namuose, pra
dėjo ją barti. Ji supykus 
norėjo nusinuodyti, bet vie
toj nuodų išgėrė gubalašių 
visą bonkutę. Vyras, įėjęs 
į kitą kambarį, rado ją be 
žado. Pašaukus daktarą, 
už trijų valandų tapo atgai
vinta. Kitur lietuviški biz
nieriai užsiima nors tautiš
kais reikalais, o Philadel- 

įphijos biznieriai svetimų pa
lčių viliojimu ir šeimyniško 
gyvenimo ardymu. Taip 

! begirtuokliaujant paverčia 
moteris į niekus. Taip mi
nėtoji P—lienė įgavo tokius 
ragus, kad nėra nė vieno ba
liaus bei pikniko, kad ji ko
kiam nors vyrui neduotų į 
žandą, o kada užtinka smar
kesnį, tai šaukia savo šaiką 
ir vyrą, kad ją užstotų; tan
kiai vyras užstodamas pats 
gauna. Taip per šv. Juoza
po draugystės pikniką pri- 
sigėrus pradėjo kabinėtis 
prie vieno vyro, kuris jai 
neužsileido. Tada ji šaukė
si prie savo vyro; tas, norė
damas ją užstoti, 
nvkštį ir liko visas sukru
vintas.
tikimu yra, kurių jau ir ne
minėsiu. Per ištvirkusias 
pačias ir vyrams tankiai 
prisieina nukentėti.

Cukemikas.

UNION CITY ir
NAUGATUCK, CONN.

Lietuviškas Politiškas Kl. 
savo mėnesiniame susirin
kime, laikytame 9 birž., Lin-

sz •
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išsimušė

Ir daug tokių atsi-

taipgi ir geresnių šeivų.
Audėjai neorganizuoti. 

12 birželio išsiuntėm I. W. 
jW. sekretoriui telegrama, 
; kad prisiųstų organizatorių. 
Tuo tarpu dirbtuvė apstaty
ta aniuolais-sargais, tik jie 
neturi tenai ką ve:kti; dar
bininkai susirenka, nasikal- 
ba ir vėl ramiai sau išsiskir
sto. Visi laukia organiza
toriaus. Kaip bus toliau, 
pranešiu.

A.udėjas streikieris. 
CHICAGO, ILL.

Kaip buvo jau 17-tame 
”Kel.” numerije rašyta, 4 
gegužės sustreikavo 7,000 
geležinkelių tavorinių sto
čių darbininkai. Streikie
riai visi priklauso prie B. H. 
of R. R. Freight Handlers 
unijos. Prasidėjus streikui, 
unijos prezidentas Flanery 
ir jo pagelbininkas Fitzpat- 
rick uždraudė streikieriams 
kovot su streiklaužiais ir 
liepė
Girdi, jeigu streikieriai pra
dės kovot su skebais, tai 
miesto majoras gali parei
kalaut milicijos tvarkai da
boti, ir tada streikas gali 
būti pralaimėtas. Aiškino, 
jog męs ir ramiai laikyda
miesi priversime kompani
jas nusileisti, nes su neišla
vintais streiklaužiais jos ne
gali atlikti atsakančiai dar
bą. Bet pasirodė kas kitas. 
Svarbesnes vietas raštinėse 
ir knygvedžių užėmė streik- 
laužiai-studentai, o į prastų 
darbininkų vietas buvo ga
benami streiklaužiai iš ap

linkinių miestų. Streikie
riams ramiai užsilaikant 
pradėjo ir vietiniai gyvento
jai skebaut. Darbininkų 
tiek prisipildė, kad nė nežy
mu buvo, kad čia streikas. 
Dabar streikierių vadovai 
matydami, kad streikas gali 
būt pralaimėtas, pasiryžo 
kovot su streiklaužiais. Aps
tatyta visos streikuojančios 
stotįs unijistais, kad neįleist 
”skebų”. Bet pasekmės buvo 
tokios, kad daugybė strei-

ramiai užsilaikyti.

■

i

den Park svetainėje, išnešė 
sekančią rezoliuciją:

Męs protestuojame prieš 
nelegališką ir nesąžinišką 
įmetimą kalėjiman Ettoro 
ir Giovannitti laike streiko 
mieste Lavvrence, Mass.

Męs pasmerkiame Massa- 
chusetts gubernatorių ir La- 

į wrence majorą už begėdišką 
ir neteisingą pasielgimą su 
minėto streiko vadovais.

Męs reikalaujam, kad Et- 
Itor ir Giovannitti butų tuo
jau paliuosuoti ant paran- 

. kos ir kad jų tardymas butų 
atviras ir bešališkas.

Męs sveikinam mus drau
gus Ettor ir Giovannitti 
kaipo karžygius už gyveni
mą ir žadame jiems musų 
medegišką ir dorišką pašel- 
pą jų paliuosavimui.

P. S. Kopijos šios rezoliu-; 
ei jos turi būt pasiųstos gu- į 
bernatoriui Fossui, apskri
čio advokatui Atwell, darbi-; 
ninku atstovui Yates ir 
spaudai.

Komisija:
J. Baratinskas, 
J. A. Shunskis, 
J. A. Matiszius.

NAUGATUCK, CONN.

Čia nemažai išnaudojami 
dirbtuvių darbininkai (dau
giausiai gumos apautuvų). 
Jie turi dirbt 10 valandų, 
gaudami nuo $1.50 iki $2.00 
dienoj. Taipgi didelis iš-i 
naudojimas darbininkų, ku-[ kierių tapo areštuota ir tik 
rie dirba nuo štukų, nes kai- už kauciją paleisti iki teis- 
nos žemos — nuo 4 iki 7c. už mui. Birželio 8 d. streikie- 
porą. Darbininkas, gauda- rius G. Weisling buvo nu- 
mas 7 centus, pirkdamas tu- šautas per streiklaužį. Bir- 
ri mokėt $2.00 už porą. Bet želio 11 susirinko prie velio- 
kaip girdėt, jau ir čia pra-'nio namo apie 5,400 strei- 
deda suprast tokį kapita-1 kuojančių jo draugų ir paly- 
listų išnaudojimą ir ima pa
vyzdį iš kitų miestų. Jau v- 
ra užsimezgus I. W . W. uni
ja, kur priguli apie 18 lietu
vių.

Neužilgo manoma su
rengti visų tautų prakalbas 
Town Hali svetainėje su tik
slu tverti uniją.

Garsus saliuninkas T. Rat- 
jęs (turi apie 8 namus), vien

nos žemos 
porą.

nuo 4 iki 7c. už

kuojančių jo draugų ir paly
dėjo gatvėmis iki Ashland 
avė., kur muzika užgriežė 
paskutinį laidotuvių mar
šą... Streikieriai su nuliūdu
siais veidais vėl grįžo prie 
kovos už duonos kąsnį. Lai 
būna kritusiam draugui 
lengva žemelė, nes krito per 
kapitalizmo Įrankį, kovoda
mas už pagerinimą savo bu- 

ivio. S Narkys.
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Karų streikierių demonstracija 16 birželio Bostone.
visokios mašinos— Gerą rytą, vaike.

— Gerą rytą.
— 0 ką, Maike, ar tu dar 

nieko neišradai ikišiol?
— Mažu ir išradau, bet 

menkų išradimu nėra gali
ma pastebėti. Tu žinai, kad 
pasaulije yra Įvairių Įvai
riausių išradimų, page
rinimų, vienok kas pir
mas juos išrado ir pagerino, 
nėra žinoma. Tik keli dide
li išradimai vra žinomi, ka- 
da jie liko išrasti ir kas juos 
išrado ir pagerino. Vienok 
męs naudojamės milžinišku i jams atsieina sunkiai. • 1 • - - - “ — - “ - “ -įrankių 
lium, kurie neturi žinomo iš- i statytas da prasčiau ir žmo- 
radėjo. Iš to aišku, kad 
juos išrado koki nors žmo
nės, kurie patis nesuprato, 
kad tai yra išradimas. Be 
to, jie išrado ir Įvedė 
tuos daiktus prastoj formoj. 
Sekančios gentkartės tuos 
išradimus gerino, tobulino, 
kol jie liko visai gerais, nau
dingais ir net stebėtinais. Ir 
aš mažu ką jau išradau, vie-: 
nok nė pats, nė kiti negali
me pastebėti, jei tie išradi
mai nepatraukia atidos.

— O tu, vaike, už visus iš
radėjus geriau pagarsėtum, 
jei išrastum tokią mašiną, 
su kuria butų galima iš žmo
gaus išpumpuoti bedievišką 
dūšią ir Įvaryti tikinčią dū
šią. Juk milijonus žmonių 
išgelbėtum nuo pragaro ir Į 
išnaikintum visus bedie
vius. Už tai tau kunigai ir 
vyskupai, o gal ir pats po
piežius, milijonus dolerių 
užmokėtų. O ir kapitalis
tai sudėtų tau pinigų, nes 
ir jie neapkenčia turėt be
dievius savo dirbtuvėse. .

— O man, rodos, tėve, kad 
labai butų gerai išradus to
kią mašiną, kuria butų gali
ma išpumpuoti iš tavęs ir ki
tų tokių kvailumą. Tik gai
la, kad tokios mašinos išras
tos būt negali, nes jokia ma
šina negali padaryt prieš- 
gamtiško veikimo, žmogaus 
kvailumas nyksta ir protas i 
didinasi laipsniškai, taip 
kaip auga medis.

— Aš nesuprantu, vaike, 
kam tu pradėjai kalbėt apie 
kokią biaurią mašiną, kuo
met mano sumanytos maši
nos da neapkalbėjome.*

— Tu. tėve, negali daro- 
dyt, kad žmoguj yra kokia 
nors dūšia. Kokis kvailu
mas stengtis išrast prietai
są nežinomam darbui! Jei
gu ir butų kokia dūšia žmo
gui. tai jis numirtų, kaip tik 
ją išvilktum iš jo. Ir kur tu 
ją dėtum išėmęs ir kaip nau
ją padarytum? Išeina, kad 
taviie, tėve, yra perdaug 
kvailumo.

— O kokią mašiną tu ma
nai išrasti?'

— Aš. tėve, nesistengiu iš
rasi, kol nesugalvoju pieno.——

— Bet šiaip, vaike, man į chaniką.

I

rodos, kad 
jau išrastos.

— Aš tau sakysiu, tėve, 
kad Įvairių mašinų liks dar 
išrasta tūkstančiai. Dar męs 
mažai išradimų turime ir tie 
patis nėra gana tobuli. Ne 
tik mašinas galime išrasti-

(Pabaiga).

tu ir socijalistų frakcijų ku
rie eatstovauja S. L. A. So
cijalistai, kurių yra mažu
ma, Įnešė rezoliuciją, kad 

; nuimt amerikonišką vėlia
vą, o iškabint jos vieton rau- 

Oro spaudimas arba slė- da nors iškreips saulę ir ki- doną vėliavą, kaipo ženklą 
girnas ant tokios planetos tas planetas iš kelio, ir vis- socijalizmo. 
irgi turėtų būt k>ur kas di- tiek, ar susimuš 
dėsnis, negu ant žemės. Čia 
oro sunkumas turi 15 svarų

mylių diametrą. Tu? 
os kitos yra da didesnės.

Dvynų žvaigždyne yra 
tokios Castor. žvaigždė, kuri yra 

eks- surišta su milžinišku kunu. 
Jis eina tokiu keliu, kad ka

rebėii nuo trenksmo. Ga
lima spėt, kad taip vadina- 1 
mos nauios žvaigždės pasi
daro nuo skeveldrų 
planetos laike baisios X 
piozijos.

ant kurio daiktų svarumas 
yra 
svarumo tų pačių daiktų 

o ir kitokius daiktus. Dalei-31? *em*s> ?eturi P3^08 
sulaikyti prie savęs lengvus 

I gazus, kokie laikosi prie že
mės ir kokiais męs kvėpuo- 

Įjame. <’ 
ižas, tuo greičiau jis prasiša
lina, kadangi jo molekulos; ' 
randasi tankesniame virpė
jime? negu molekulos sunke
snių gazų. Gazas yra tokia 
substancija, kurios moleku- 
los skrieja Į visas puses ir 
&u gazo rųšiai savotišku 
greitumu, ir jei planeta 
neturi gana pajiegos, kad 
pritraukti gazą prie savęs, 
tuomet molekulos lekia nuo 
jos ir atranda sau vietą tu
štumoj.

Kad ištirti, ar planeta ga
li sulaikyti prie savęs gazus, 
kurie tveria atmosferą, męs 
sužinome, kaip didelė ir sun
ki yra pati planeta ir koki 
greitumą turėtų turėti gazų; 
molekulos, kad nulėkti nuo 
jos ir nesugrįžti. Kas link 
žemės, tai gazai turėtų lėkt 
7 mylias i sekundą, kad iš
trukti Į tuštumą. Tokiu bu-! 
du jei kokia medega pradė
tų kilti tiesiai Į viršų su 7 
mylių greitumu i sekundą, 
ji daugiau nesugrįžtų. Hi- 
drogenas arba vandendaris: 
turi netoli toki greitumą, 
todėl męs neatrandame ore 
tyro hidrogeno, t. y. jis vi
sada yra susimaišęs su ki
tais gazais. Bet oksigeno, ‘ 
nitrogeno ir kitų gazų mo
lekulos neturi tokio greitu
mo, todėl ios vra pritrauk- 
tos prie žemės ir tveria apie 
ją nematomą atmosferą.

Ant tokios Algolo plane
tos randasi ne tik tos mede- 
gos, kurios apsiaučia musų 
žemę, o ir hidrogenas, ir da 
lengvesnės už ji. Juo dide
snė planeta, tuo stipresnė 
jos traukimo jiega ir tuo di
desnis greitumas yra reika
lingas gazams ir kitoms me- 
degoms, kad prasišalint nuo 
jos. Iš to aišku, kad Algolo 
planetos yra visai kitokia 
atmosfera, negu musų že
mės.

Kas gali atsitikti su pla
neta, turinčia tyrą hidroge- 
ną, sunku Įspėt. Męs žino- 

ime, kad hidrogenas, sumai- 
’ švtas su žinoma oksigeno 
proporcija, eksplioduoja, 

j kaip tik pasiekia jĮ liepsna 
arba elektros kibirkštis. Jei- 

Igu spręsti, kad Algolo pla
netos atmosferoj randasi 
hidrogenas, sumaišytas su 
oksigenu ir iš kokios nors

skime, yra dar daug ligų, 
kurių išgydimui nėra budo; 
galėtų būt išrasta geresnė ir 
praktiškesnė metodą moki
nimui. Dabar žmogų rei
kia mokinti ilgai ir mokvto- 

‘ ‘ * *Se- 
ir Įvedimų skait- j niau mokinimas buvo pa

v •

!

tik viena šešta dalim
• . 
I X

gų per 20 metų negalėjo tiek 
išlavinti, kiek dabar per 5 
metus. Abelnai, išradimai 
gali būt ne tik mechanikoj, o 

! visokiose srvtĮse: mokini
me, auklėjime, gydyme ir tt. 
, — Bepigu, vaike, buvo 
pirmiems išradėjams, kada 
išradimų buvo mažai. Da
bar net galva sukasi, kada 

įpamisliji apie koki nors iš
radimą. Rodos, viskas iš
rasta, sužinota, kad ir gu
driausiam žmogui neliko 
progos.

— Aš manau, tėve, prie
šingai. Kol nieko painaus 
nebuvo išrasta, sunku buvo 
sugalvoti, kaip galima butų 
tą ar kitą daiktą išrasti. Ka
da ir sugalvodavo žmogus 

! ką, jis turėjo daug tirinėti, 
kol suprato fizikos, chemi
jos ar kokio kito mokslo tai
sykles arba gamtos Įstaty
mus. Dabar tie Įstatymai 
žinomi. Pagal kitus išradi
mus lengva suprast, kas ga
lima ir kas negalima. Pir- 
mesnieji išradimai žmogų 
jau mokina; jau jis nelau
žys proto ant tų klausimų, 
ant kurių turėjo padėt daug 
vargo pirmieji išradėjai. Jis 
turi daug gatavų pamokini
mų nuo jų ir savo proto ar
ba gabumo reikia pridėt vi
sai nedaug, kad seną išradi
mą pagerinti arba naują iš
rasti.

— O aš, Maike, ar galė
čiau ką išrasti?

— Sunku tau, tėve, nes tu 
nežinai gamtos taisyklių,ar-1 
ba Įstatymų. Kad juos ži
not, reikia mokintis. Vie
nok kartais žmogus išranda 
ką išnetvčių. Taigi nega
lima ginčyt, kad tu visai nie
ko neišrasi. Tik gali pasi
taikyti, kad tu galvosi, gal
vosi, vargsi ir nieko neišeis, 

i nes nesupranti nė to, kas. 
gali būt išrasta ir kas ne.

— Na, tu, vaike, pamaty
si. Aš imsiu ir išrasiu ge
riausią mašiną.

— Pasigirti gali, tėve, bet į 
tai tušti žodžiai. Jei tu da 

! galvoji apie dūšių pumpavi-l 
mui mašinas, tai nesinori ti- i 

(kėt, kad tu turi nors ma- ’ priežasties pasidaro eksplio- 
ižiausi supratimą apie me-i davimo pradžia, tai ji vis£

i

_ ______ ____ . 
Juo lengvesnis ga- vieno ketvirtainio colio.;
—------- ysj kleisti, kad Algolo pla

netos oro slėgimas yra ly
gus jai pačiai, t. y. jos didu
mui ir sunkumui, tuomet 
:en ant vieno ketvirtainio 
colio bus slėgimo tris ket- 
virtdaliai tono.

Jeigu daleisti, kad ten gy
vūnai susideda iš tokių pat 
medegų ir kad ten žmogus 
nesveria daugiau, kaip čia 

i ir tokio pat didžio, tuomet 
jis ten galėtų plaukiot ore 
taip lengvai, kaip žuvis van
denų.

Iki šiol męs daleidom, kad 
Algolo planetos
. . — —------- ------------- 7
tik pagal planetos didumą 
didinasi. Bet galima abe
jot, ar tik ta planeta neturi 
vos ketvirtdalį žemės sun
kumo. Šis abejojimas re
miasi analogija ir prisižiu- 
rėjimu. Spėjama, kad sau
lė turi tik ketvirtdalį žemės 
sunkumo, t. y. ji yra sunke
snė už žemę, bet jeigu butu 
žemė tokia pat didelė, tai ji 
svertų keturis syk daugiau. 
Tokiu budu Algolo planetos 
slėgimas butų tik 250,000 
sykių didesnis už žemės slė
gimą ir visi kūnai ten turi

t

su jomis, 
ar ne, padarys betvarkę ir 
tarp planetų Įvyks katas
trofos. A. A.

spūdžiai i S.L.A. seimo.
Vakare, 3 birželio, McCad- 

din svetainėj buvo prakal
bos. " "■ ; _ ” ”
kauskas, p. Bračiulis ir p. 
Ramanauskas iš Lawrence, 

i Mass. Visi' nurodė reikalin- 
gumą S. L. A. ir naudą, ko- 

! kią padaro tokia organiza
cija lietuviams. Čia prive- 
siu vieną paveikslėlį iš kal
bos p. Bračiulio: „ChicagosL 
apielinkėj vienoj karų dirb-Į

I 
I

I
I

Socijalistai žinią tuojaus 
patėmijo' ir 5 birželio pir
mam posėdij pakėlė tą klau
simą seime. Kadangi nieko 
panašaus pirmoj sesijoj ne
buvo, todėl didžiuma dele
gatų nutarė, kad tą žinią 
tuojaus atšauktų presos ko
misija ir paprašytų redak
cijos, kad toji nurodytų ypa-

Aalbejoj^ F.^Zi va t- tas, kurios tą paskalą palei
do.

6 birželio „The Standard 
Union” pasirodė atšaukimas, 
kad tas netiesa. Tą atšau
kimą padavė nekoksai An- 
drew Kendrick, 372 Bed- 
ford avė., Brooklyn, N. Y. 
Todėl tą pačią dieną išnaujo 
buvo pakeltas klausimas, 
kad tą neteisingą paskalą at
šauktų pats seimas ir pre
sos komisija išnaujo buvo 
naro ginta tai atlikti.X <-Z

Seimas užsibaigė, o tečiau 
to atšaukimo nieks nematė’. 
Nesakau kad tą žinią palei
do pati presos komisija, bet 
klausiu, kodėl ji neišpildė to, 

' kas jai buvo pavesta ir ką ji * 
apsiėmė padaryt?

Pilnai leidžia manyti, kad 
tą žinią paleido patriotai su 
tikslu ir todėl tas viskas ne- 
žinėj taip ir užsibaigė. To
dėl tie visi šaukimai, kurie 
buvo girdimi 27-tame 
seime, kad reikia eit visiems 
prie vienybės, pasilieka tik 

, tuščiu balsu, kadangi tikrie
ji pirmeiviai su panašiais 
patriotų darbais susitaikyti 

Paga- vargiai galės.
Birželio 8, vakare, McCad- 

1 scenos

•J

Algolo planetos sunkumas Į tuyej dirbo lietuviai, slavo- 
vra lvgus žemės sunkumui, i kai, vokiečiai ir 1.1. Dėl ko- 

' * "' kių ten priežasčių toji kom-
ipanija pradėjo pardavinėt 
savo darbininkams namus. 
Tarpe tokių nusipirko to- 

■kius namus kaiminystėi lie-i 
tuvis ir ungaras. Vėliaus! 
pasitaikė nelaimė, minėti 
kaimynai abu tapo sužeistu 

i ir numirė. Ungaras prigu-. 
Įėjo prie susivienijimo ir i 
gavo posmertinės 81000.00,1 
tokiu budu jo žmona išmo
kėjo kompanija' už namus 
ir išaugino savo kūdikius 
tautiškoj dvasioj. Lietuvys 
neprigulėjo prie jokio susi

milt ‘lengvesni iki 25 sykiu., vienijimo ir patikus tai ne- 
Vienok visgi ant vieno" ket- laimei, namai tapo parduo- 
virtainio colio bus ten 375 ti ir kūdikiai tapo atiduoti Į

- - - - .

dos namą ir tapo išauklėti 
protestonų dvasioie.” 
liaus padarė išvedimą, kad 
jeigu tas lietuvys butų pri- din Memorial Hali 
gulėjęs prie S. L. A., ta ne- Mylėtojai vaidino „Adomas 
laimė nebūti] buvusi tokia .ir Jieva,” ir melodramą „Bi- 
skaudi: lietuvė moteris bu- Į rutė”. Pirmojoj truko gv- 
tų taipgi išsimokėjus savo i vumo, tečiaus perstatyta vi- 
skolas, išauklėjus vaikus dutiniškai. Melodrama „Bi

rutė” buvo perstatyta gerai. 
Teisybė,-antram akte kelio
se vietose soprano padarė 
žymias klaidas, bet tą reikė
jo pamiršti. Labiausiai pa
gadino užbaigą Keistutis, 
perdėdamas savo veikmę. 
Įspūdingai atliko savo veik
mę Elena Kanceriutė — Bi
rutės rolėj ir Kazys Kriau
čiūnas — rolėj Birutės bro
lio ir seno vaidylos.

I i

■Y •

svarai slėgimo. Jeigu tokio koki ten vokiečių prieglau 
1 1 • 1 1 J  1 • Jr,/-, o 4- <-» w 1 J- I 4pro kubiską mastą atnešti 

ant žemės ir paleisti, jis su
draskys namą, kaip dinami
tas.

Pirma kalbėjome, kad ten 
turėtų būt milžiniški gyvū
nai, jei jie butų proporcijo- 
nališki planetai. Dabar tu
rime suprast, kad didelis gy
vumas ten neatlaikytų oro 
slėgimo. Nors tik ketvirt- 
dalis sunkumo ten butų, su
lyginus su žemės sunkumu, 
vienok pagal planetos didu
mą tokis žmogus, kokis yra 
ant žemės, ten svertu 3.750 
svarų. Juk tokis žmogus 
jokiu budu negalėtų išsitie
sti. Vienos pėdos sutvėri- 

jmas 
sunkus ir turėti] susidėt iš 
stipriu kaulų ir muskulų, 
kad atlaikvt oro slėgimą.

Tokios tamsios, paskui 
tūlas žvaigždes sekančios 
planetos yra pastebiamos 
neretai, žvaigždė Algol tu
ri 1.122.000 mylių diametrą, 
t. y. tokio ilgio durtuvas bu
tu reikalingas, kad jos 

i supratimą apie me-i davimo pradžia, tai ji visa viduri perdūrus. Jos kom- 
. Ituri nušvisti nuo žaibo ir su- j panijonas turi, kaip sakėme,

ir tai ten butų gana

i 
j 
l

Į 

į skolas, 
tautiečiais ir per tai tauta 
butų turėjus didelę naudą. 

! Taip paaiškino tautos reika
lus advokatas Bračiulis. Iš 
i gražiausios dalies vakaro 
programo buvo deklamavi
mas Jovaro poemos „Gamta 
ir vargdienis.” kuri išpildė 
gana atsakančiai p-lės Bar- 
zdaičiutė ir Striuogiutė. Ga
na gerai deklamavo Morau- 
ckiutė.

Užuojauta tarpe Brookly- 
no lietuvių tam vakarui buvo 
maža, nes ant prakalbų susi
rinko tik 99 ypatos, tarp ku
rių buvo keletas seimo dele
gatų ir apie 50, socijalistų.

4*birželio Brooklyno ang- tuo laiku paskambino, kad 
lu laikraštij „The Standard 
Union” tilpo šiokia žinia:

BOSTON, MASS.
17 birž. Antanas Karve

lis bandė Įlipt j karą Hay- 
market sq. karo tunelij. 
Streiklaužis - konduktorius

kąrąs pradėtų eiti ir Karve
liui liko skaudžiai sužeista 

„Pirmam posėdi j kilo susi- koja: nulupta visa oda nuo 
rėmimas tarpe nacijonalis- visos blauzdos.

%I
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IKSAS.
Amerikoniškos

VESTUVES.
t

Visgirtas.

Tai reiškia, aš Įspėjau! Nagi sakyk 
tu man... Eikš tu, višta, pabučiuosiu (arti
nasi prie Uršulės. Piršlys jį atstumia. Visi 
vestuvninkai išeina; muzikantas su armoni
ka birbina maršą).

REGYKLA V.
‘ Visgirtas (vienas).

Tai tu sakyk man, pačiuojasi... Na, už 
juodviejų sveikatą (išsitraukia bonką iš už- 
anties ir geria). Tegul apsiveda, tai bent 
žinos, kad gyvena. Nevedusiam šuniškas 
gyvenimas: nė namų, nė draugų; gerai da, 
kad žmonės degtinę išrado. Geras daiktas 
ta degtinė... Ata-ta! Džiaugkis dūšia pa
kol kūne, ant kito svieto karčemų nėra.

REGYKLA VI.

Gaidys (įeina su aprišta galva).
Visgirtas.

Sveikas, brolau.
Gaidys.

Da gyvas.
Visgirtas.

0 kodėl "galva aprišta?
Gaidys.

Vapsva Įkando.
Visgirtas (paduodamas bonką).

Išsigerk, netaip skaudės.
Gaidys.

Ata-ta, gera degtinė. Laimingas tu, 
kad nevedęs.

Visgirtas.

E, nekartą norėjau pasidaryt sau galą, 
bet vis Dievo bijau. Tai tokia mano laimė. 
Visi ant manęs spiaudo, kiaule vadina, o 
jeigu bučiau apsivedęs, turėčiau savo na
mus, negirtuokliaučiau, gal ir aš bučiau to
kis, kaip kiti.

Gaidys.

Tai kodėl neapsivedei? 9

Visgirtas.

Bijojau, kad pačios neužlaikysiu. Vis 
laukiau, kol susidėsiu daugiau pinigų, tuo 
tarpu pasenau ir nesusidėjau; dabar esu vis 
girtas, mergos bijosi; sako, da primuš... Ot, 
taip ir nešioju savo kaulus, kol giltinė juos 
kur Į duobę Įstums. Tai toks nevedusio gy
venimas.

Gaidys (giliai atsidusęs čiupinėja sau 
kaktą).

Visgirtas.

Na, tai aš eisiu, nes žinau, kad ir tu ma
nęs nekenti.

Gaidys.
Aš eisiu su tavim.

✓

Visgirtas.
O pinigų turi?

Gaidys.
Da liko 50 centų nuo ylaktaro.

Visgirtas.
Tu geras žmogus esi. Eikim, (išeina).

REGYKLA VII.
Gaidienė (atsiraitojus rankoves, galva su

rišta balta skepeta, su šluota įbėga per 
kitas duris).

Petrai!... Tai jau išsivlko tas liurbis, 
(išsiveja. Už scenos:) Petrai! Petrai! kur 
eini, tu tručyzna? Palauk, pareisi tu na
mo (grįždama per sceną į savo kambarį) 
aš tau galvą nusuksiu, kaip žalčiui.

AKTAS n
REGYKLA I.

Kambarys tas pats. Stalas apdėtas val
giais, bonkomis ir stiklais. Gaidys tupinė
ja apie stalą, Gaidienė bėgioja uždusus iš 
kambario j kambarį, prinešdama vis dau
giau valgių..

Gaidys.
Užteks jau; persivalgyt nesveika. •

Gaidienė.
Na jau tu manęs nemokyk, nes kaip 

gausi šluotkočiu, tai ir bus tau nesveika. 
Atnešk daugiau kėdžių!

Gaidys.
Atnešiu, atnešiu, tik tu nerėk.

Gaidienė.
Greičiau rangykis! (už scenos girdėt 

armonika) Vai, Jėzau. Marija, jau atva
žiuoja!... Eik duris atidaryt! Greičiau, 
(pripila du stikleliu vyno, paima duonos, 
druskos ir viską sudėjus ant torielkos eina 
pasitikti jaunavedžių).

REGYKLA II.
Gaidienė Įveda jaunavedžius su duona 

ir vynu ir sodina juos už talo. Paskui jau
navedžių seka piršlys su piršle, paskui pa
broliai su pamergėmis.

Gaidienė.
„ Sėskitės, sėskitės kiekvienas savo po

Paj ieškojimai:
Pajieškau savo vyro Vincento Bu- 

driaus; 5 metai kaip išvažiavo į Ame
riką palikęs mane Lietuvoj ir aš nuo 
jo negavau jokios žinios. Girdėjau, 
pirmiau gyveno Arnold City, Pa., ir 
Philadelphia, Pi., o dabar visai neži
nau kur. Jis paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Triškių miestelio; 34 m. 
amžiaus, vidutinio ūgio, akįs mėlynos, 
plaukai tamsiai geltoni, ant kaktos 
turi rambą. Aš jau antri mejtai Ame
rikoj ir negaliu jo surasti. Meldžiu 
paties atsišaukti arba kas žino, pra
nešti, nes turiu svarbų reikalą. [27] 

Mrs. Antanina Budrienė,
59 Armsbee avė., Providence, R. I.

i

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nejaunesnės kaip 17 metų ir nesenas^ 
nes kaip 22 m. amžiaus. Mergina tu
ri būt apsipažinus su mokslu ir lais
va arba neprigulminga. Aš esu lais-

| vas. Jeigu kurios norėtų su manim 
' arčiau susipažinti, meldžiu atsišaukti.

Mr. L. F. Lietuvys, 
P. O. Box37, Royalton, III.

roj.
K Piršlys.

Vyno tuoj duokit jauniems, vyno!
Piršlė. >

Tuojaus, tuojaus (pripila stiklus). 
Gaidienė (bėgioja apie stalą).

Ogi alus da nepramuštas! Petrai, grei
čiau atmušk bačką.

Gaidys.

Nėra ko skubintis, išgers da (Gaidžiai 
išeina).

Piršlys (pakelia stiklą su vynu).
Broliai katalikai ir lietuviai! Pakel

damas šį stiklą už jaunavedžių sveikatą, no
riu išreikšti jums savo džiaugsmą, kuris 
perpildo šiandien mano širdį, kaip vynas 
šitą stiklą. Ir kaip, broliai ir seserįs, nesi
džiaugti, kad du jauni musų tautos žiedai 
šiandien tapo surišti nepertraukiamu ry
šiu į vieną bukietą. Žiūrėkite, kaip žydi jų 
veideliai! Kas pasakys, kad tai ne rožė? 
Kas pasakys, kad jis ne jorginas? (tuo tar
pu įneina Visgirtas) Taigi už jų sveikatą 
išlenkim tas taures lig dugno. Ura!

Visi.
Ura!!! (pradeda gert).

Piršlė.
U, koks kartus! Negerkit, kartus!

Visi.
Kartus! Kartus!

Piršlys.
Tai kas darvt?

‘ Piršlė.

Jaunieji turi pasibučiuot!
Visi (ploja rankomis).

Turi pasibučiuot! Turi pasibučiuot! 
(jaunieji bučiuojasi. Vieni ploja, kiti juo
kiasi).

Pajieškau brolio Dzidoriaus Juškio, 
Pikelių kaimo, Reseir.ių pav., Ęrzvil- 

įko par., Kauno gub. Aš atvažiavęs į 
Ameriką 3 metai atgal; jis Amerikoj 

(jau 10 metų. 7 metai atgal rašydavo 
I laiškus į Lietuvą, bet dabar nerašo 
niekur; jis pats arba kas kitas duo
kit žinią šiuo atrašu:

Juozas Juškis,
Keiser Boksbery, Broad Brook, Conn.

Raulinaitis apleido savo 
žmoną.

Jonas

Šiuomi pranešu visoms merginoms 
ir moterims, kad į kokį miestelį atsi- 
baladotų Juozas Praneika iš Union 
City, Conn., 26 m. amžiaus, augščio 5 
pėdų ir 4 colių, tiesėj pusėj kaktos 
turi randą, rankų pirštai iškreipti, a- 
kįs mažiukės ir mėlynos, moka labai 

I girtis, nosis plati, plėtmuotas, kaip ei
na tai vis sulinkęs, sveria apie 160 sv. 
Iš Lietuvos paeina Suvalkų gub.,Pun
sko par., Rūdninkų kaimo.

Jis mane paliko ir išvažiavo neži- 
: nia kur, apsisergėkite, merginos ir 
Į moterįs, tokio suvadžiotojo, kad nesu
viliotų į stoną moterystės. [27]

Maggie Praneikienė,
65 Brennan st., Union City, Conn.

■v •

Piršlys.
Na, dabar: ura! Lai gyvuoja mus jau

nieji!v /■

Visi.
Ura! (geria) 0, kaip saldu.

Gaidienė (atneša alų ir pila į stiklus). 
Pabrolis (atsistoja su stiklu).

Aš nieko neturiu pasakyt, bet noriu iš
reikšt savo nuomonę. Pas mus dabar privy- 
so visokių cicilikų, šliuptarnių, kurie sako, 
kad žmogus iš beždžionės išsivystęs, kad nė
ra Dievo ir 1.1. Jie ir šliubų nepripažįsta. 
Nueina pas teisėją, padaro kontraktą 
ir gyvena — gyvena, kaip kokie gyvuliai. 
Taigi tokie žmonės daro gėdą musų tautai, 

i šalin su tokiais!
Visi.

Urrra!...
Tas pats pabrolis.

Pas mus kas kita. Męs, katalikai, ei
nam pagal Dievo ir bažnyčios prisakymo. Ir 
kaip smagu, kaip linksma, kada . šiandien 
męs čia susirinkę visi pasidalijam savo jaus
mais ir sudedam vienam savo broliui geriau
sius linkėjimus. Kaip graži ir linksma 
mums šita diena, tegul bus taip gražus 
linksmas visas jų gyvenimas. Ura!

Visi.
Ura! (geria).
Visgirtas (prisiartina prie stalo).

Broliai lietuviai, duokit ir man porą žo
džių ant tos intencijos pasakyti. Ištikro, 
broliai, apsivedimas yra didelis daiktas. 
Matot, į'ką aš panašus šiandien? Apdris
kęs, apžėlęs, paskutinis valkata. O dėl ko? 
Juk ir aš užgimiau tokiu pat žmogumi, kaip 
ir jus, bet neapsivedžiau ir pavirtau į gir
tuoklį. Gyvenimo tuštumas, nuobodumas 
privertė gert. Sveikinu Joną Tamsutį! Pro- 

(Toliaus bus).

I

ir

Paeina iš Vilniaus gubern., Trakų 
pav., Judeliškių kaimo. Gyveno Brig- 
hton, Mass. Jaunas, 26 m. vyras. 
Jeigu kas apie jį žinot, malonėkit pra
nešt šiuo adresu:

Mrs. Marė Raulinaitienė,
74 Lincoln st., Brighton, Mass.

Pajieškau sesers Onos Kiersgaliu- 
tės, Kauno gub., Raseinių pav., Pa- 

| jūrės vol. Antras metas Amerikoj. 
Ji pati arba kas apie ją žino meldžiu 
pranešt šiuo adresu:

Miss Teklė Kiersgaliutė,
1 312 Franklin st., Port Wash., Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos ne
jaunesnės 
nės kaip 26 m.

! ir laisvų pažiūrų.
Kauno gub.,

i me'rgina
l sipažint,
i su:

kaip 20 metų ir nesenes- 
Turi būt apsišvietus 

Aš esu 28 m.,
Raseinių pav. Kuri

norėtų arčiau su manim su- 
meldžiu kreiptis šiuo adre-

I

Florence

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 18 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
32 m. Mergina turi būt laisva nuo vi
sokių prietarų. Norinčios plačiau su
sipažinti meldžiu atsikreipti per laiš
ką ir prisiųsti savo fotografiją, 
kiekvienai duosiu atsakymą, 
šiuo adresu:

Jonas Petrauskas, 
BIG FOUR, : : : :

Aš
Rašykit 

[27]

W. VA.

Pajieškau brolio Kazimiero Stan
kūno, Kauno gub., Šiaulių pav., Li- 
gumių par.; 6metai Amerikoj; pir-. 
ma gyveno Newark, N. J., o dabar 
nežinau kur dingo. Malonei prašau 
jo paties atsišaukti ,arba jei kas apie 
jį žinote, malonėkit pranešti šiuo ad
resu: [27]

Miss. Brigita Stankuniutė, 
186 — 13 avė., Newark, N. J.

Pajieškau švogerkos Marijonos Lav- 
činskiutės, Vilniaus gub., Lydos pav., 
Eišiškių gm. ir parapijos, iš Kolioni- 
jos 2-ro učastko Vaidagų. Neseniai 
atvažiavo iš Lietuvos. Manau, kad ji 
gyvena kur apie New York’ą. Pra
šau atsišaukti arba kas žinote teiksi-- 
tės pranešti šiuo adresu:

Juozas Staneliunas,
32 Judith st.,

Olneyville-Providence,

Pajieškau draugo Jeronimo Gavil- 
čiuno, Kauno gub., Ukmergės pav., 
Ušpalių miestelio; 2 metai kaip Ame
rikoj. Meldžiu jį patį, arba kas kitas 
apie jį žino, pranešti šiuo adresu:

J. R. Ruzinis,
166 Spruce all., Phillipsburg, N. J.

[27]

R. I.

PAJIEŠKAU LIETUVIO
Kuris moka dirbti bučernėj 

sernėj. Turi mokėt angliškai 
kiškai. Darbas yra geras, 
žiu atsišaukti šiuo adresu:

JOHN UNAITIS,
P. O. Box 104, Buckner, RL

ir gro- 
ir len- 
Meld-

[27]

M ___________

Pajieškau brolio Juozapo Bimbos 
iš sodžiaus Beržuonių, Panemunėlio 
par., Ežerėnų pav., Kauno gub. Pen
ki metai kaip Amerikoj; 3 metai at
gal gyveno Burlingtone, N. J. Mel
džiu arba jį patį, ar kas kitas apie jį 
žino, atsišaukti šiuo adresu: 
Anastazija Bimbaitė,

(po vyru Deveikienė), 
1108 Brandyvine st., Philadelphia, Pa.

I Męs, tėvai Jonuškos, pajieškom sa
vo sunaus Kajeto Jonuškos, 21 metų 
amžiaus, 1907 m. buvo išvažiavęs į 
Ellsworth, Pa. 1911 m. sugrįžo pas 
mus, 3 mėnesius pagyvenęs išvažiavo 
nežinia kur. Girdėjome ,yra užmuš
tas ant geležinkelio. Jei kas žinote 
apie jį , malonėkit pranešti šiuo adre-

• su:
J. Jonuška,

Box 337, Duryea, Pa.
_________

Ant. Adomaitis,
Hotel, Butte, Mont.

Pajieškau savo draugo J. Dizulio, 
pirma gyveno Los Angeles, Cal. Mel
džiu atsišaukt šiuo adresu:

S. Balčiūnas,
201 No. 4 st, Duauesne, Pa.

Pajieškau- Vituso Putrinckaus, 
Kurlendskos gub., Vilkolių sodos. Y- 
ra svarbus reikalas iš Rusijos. Mel
džiu atsišaukt greitu laiku.

K. Granickas,
P. O. Bx 153, Athol, Mass.

Pajieškau savo brolio Motiejaus 
Bendinsko, Suvalkų gub., Senapilės 
pav, (Kairų) gm. Mikoliškių, kaimo 
Strogo tartupska, 2 metai kaip išva
žiavo iš Scrantono, dabar nežinau 
kur jisai randasi. Prašau atsišaukti 
arba kas kitas apie jį žinotumėt pra
šau pranešti ant šio adreso:

Jonas Bendinskas,
428 Oak st., Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Simano Gavia- 
lio, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Nadnemencko gm., Zaumeriškių kai- 

Pra-mo. Apie 30 metų Amerikoj, 
šau atsišaukti šiuo adresu:

Petras Gavialis,
1122 Albright avė., Scranton, Pa.

Pajieškau draugo Jono Mocevičiaus, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Punios 
miestelio. Pirma gyveno Scranton, 
Pa., o dabar nežinau kur. Meldžiu at
sišaukti. nes turiu svarbų reikalą ta
mistai pranešti.

Leonas žuklija,
302 W. Market st., Scranton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
18 iki 25 metų senumo; aš esu 24 me
tų, tuiru pelningą darbą ant visados 
ir norėčiau, kad mergina mylėtų 
svietą. Malonėkit kreiptis ant 
adreso

PARSIDUODA KARČEMA
Parankioj vietoj, biznis išdirbtas, 

tik viena karčema lietuvio šiame mie- 
stelije randasi. Lietuvių čia 
nas būrelis, yra taipgi lenkų 
vokų. Karčema randasi ant 
gatvių East Pine ir White 
Priežastis pardavimo, liga 
Meldžiu kreiptis šiuo adresu: 

ANDRIUS ŠLUŽELIS,
27 E. Pine St. & White Ct., 

CANTON, : : : : ILLINOIS.

pusėti- 
ir sla- 
kampo 
Court. 

pačios.
[28]

Pajieškau Agotos Daukšiutės, pusė 
metų kaip Amerikoj, paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Kuršėnų miestelio; 
tamsiai geltonų plaukų, 18 metų, vei
das dedervinėtas rudais taškais, iš 
kairės pusės palei nosį yra duobelė. 
Kas apie ją žino, meldžiu man prane
šti šiuo adresu: [26]

Stasys Mačiulis, 
2228Tustin st., Pittsburg, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba moteries nesenesnės kaip 25 m. am
žiaus. Taipgi kad turėtų turto. Aš 
laikau biznį ir darau gerą pragyveni
mą. Su pirmu laišku meldžiu prisių- 

į sti ir savo paveikslą. [27]
Mr. G. M. K.,

į 711 E. Jefferson st., Springfield, III.

Pajieškau brolio Jono Sutkaičio, 
pirmiau gyveno Prūsuose Dorthmun- 
de. Jau du metai kaip išvažiavo į 
Argentiną ir gyveno Buenos Aires. 
Todėl jis pats, arba kurie apie jį‘ži
note, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Jurgis Sutkaitis,
P. O. Box 366, Millinocket,

U?S. of N. A.
✓

Pajieškau dėdžių Jurgiošeškevi- 
čiaus ir Vincento Ankudavičiaus 
(Ruškio). Abu Suvalkų gub.; Šeške
vičius Garlevos parap., Kampiškių 
kaimo; Ankudavičius iš Pilviškių 
parap., Mažos Timinčiškos kaimo. 
Abu ženoti ir seiai Amerikoj. Taip
gi pajieškau ir daugiau pažįstamų 
nuo savo krašto. Meldžiu kitų pra
nešti arba malonėkit patįs atsišauk
ti šiuo adresu: [25]

Jonas Šeškevičius,
701 Greenbush st., Milwaukee, Wis.

Me.

Pajieškau Branislavos Gedrimai- 
i tės, po vyru Norkevičienės. 7 metai 
I atgal gyveno Chicago, III., o dabar 
nežinau kur. Kas apie ją žinotų ar
ba ji pati, meldžiu atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą.

Steponas Gedrimas,
111 Chapel st., New Ha-rcn, Conn.

Wm. Brown,
18 Carfin Rd., Craigneuk

By Wishaw, Scotland.

Pajieškau Bole^Įavn Lapienio, nuo 
Utenos, Vilkmergės pav., ir Magde- j 
Ienos Andzešiunaitės, Lygumų parap., 
Šiaulių pav. Teiksitės atsišaukti 
šio adreso:

Justinas Baltuška,
Box 723, New Kensington,

PARSIDUODA.
Didelis ir puikioj vietoj VIEŠBU

TIS (HOTELIS) prie pat Pennsylva- 
nia geležinkelio stoties, t. y. vidurije 
miesto. Apgyventas nuo seniai lie
tuvių ir kitokių tautų ir biznis visa
dos gerai eina. Priežastis pardavimo, 
noriu keliauti j Lietuvą. Norintieji 
gero biznio malonėkit atsišaukti arba 
atsilaikyti.

LIETUVIŠKA UŽEIGA,
15 Ferry st., Newark, N. J.

PARSIDUODA. 
PAVEIKSLŲ GALERIJA.

Puikus įrankiai ir visos reikalin
gos mašinos. Vieta puiki dėl lietu
vio, nes apgyventa lietuviais, lenkais 
ir kitoms tautoms, 
vimo— savininkas 
paveikslų galeriją, 
lengvų išlygų.

B. GILDENAST, photographer, 
Main street,.. Forest City, Pa.

Priežasts parda- 
turi kitam mieste 
Galima pirkti ant

Parsiduoda duonos keptuvė.
Parduodu dvejus ruimingus namus, 

: kurie stovi labai gražioj vietoj prie di- 
' delio stryto. Vieni tik ką išbudavoti 
ant dviejų šeimynų. Antrieji mūri
niai, su visoms įtaisoms dėl duonos 

: kepimo.
Parduodu abu namu ir keptuvę ant 

gerų išlygų.
Biznis eina kuogeriausiai, kostume- 

rių priklauso apie 500; kiekvienas ga
li lengvai persitikrint atvažiavęs ant 
vietos. Dėl platesnių susižinojimų 
adresuokite taip: [26]

F. LIČKUNAS,
1020 Butler st., Easton, Pa.

I

Lietuviu Imigrac. Korporacijos
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškite 
su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. Stanelis,

211 Jefferson st., Newark, N. J. 
S. Jankauskas, pirm.,

350 Newark st., Hoboken, N. J. 
A. Žolynas, pagelbininkas,

211 Jefferson st., Newark, N. J. 
J. Jukelis, fin. sekr.

307 W. 30-th st., New York, N. Y. 
V. J. Daunora, (aptiekorius) iždiniu.

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

J

3 I Pajieškau savo pačios Marcelės Pe- 
! trilienės po tėvais Sketriče; geltoni 
plaukai, liesa, pailgo veido, 5 pėdų 
augščio, mėlynos akįs ir plačios. Ku
ri 14 gegužės, man išėjus į darbą, iš- 

' Į bėgo su burdingierium Jonu Urbonu 
) paimdami $250 ir laikrodėlį ir 2 vai- 
| kus vienas 5 metų kitas 4 mėnesių.
Jis yra 6 pėdų augščio, geltonais u- 

nt į sais, plaukai biskį tamsesni už jos, lie
so veido. Kas patėmysit tokią porą, 
duokit man žinią gausit $5.00 [26]

_ ' K. Petrilas,
a'' 2224 Tustin st.. Pittsburg. Pa.

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Tovrn of Lake, Chicago, IIL 
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4600 S. Paulina st. 

Vice-prez. F. A. Mišius 
4602 So. Ashland ava.

Prot. rast. K. A. čiapas, 
4436 S. Hermitage avė.

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,
4606 S. Paulina st.

Kasierius K. K. Strzyneckis, 
4602 So. Ashland avė. 

Užžiūrėtojas org. St Ragauski, 
4612 So. Wood st
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atsitikimai Bostono

tas, tai jis yra kaltas.” Tei
sėjas išdrįso netikėt tokiems 
aiškiems darodymams ir pa
leido kaltininkus.

Tūlose vietose, kur karai 
neina ir kur atsiranda žmo
nės, nenorinti važiuot ka
rais, stovi tam tikri žmonių 
važinėjimui vežimai, prie 
kurių matos iškabos: "Ka
ras i "Mattapan," "Karas i 
Meeting House Hill" ir t. t. 
Vadinasi, vežimai virto čia 
karais ir Į tiek pat laiko, 
kaip karai, jei negreičiau, 
pristato žmogų į vietą.

Tikri 
konduktorių ir motormanų 

streike.

Blue Hill avė. gatve važia
vo kare apie 48 žmonės, o 
registerij buvo įmušta tik 5. 
Vienas pasažieris nužiūrė
jo, kad konduktorius-streik- 
laužis deda pinigus į savo 
kišenių, o neįmuša į registe- 
rį. Jis, mokėdamas 5c., pa
klausė: "Kodėl jus nemuša- 
te į registerį?" Kondukto
rius pažvelgė į jį ir tarė: 
"Tamista neišrodai kompa
nijos direktorius ir neturė
tum rūpintis, kur pinigai ei
na. Kompanija man užsiti- 
ki geriau, negu registeriui."

.. ................................ ■ ■

Viena moteris turėjo per- 
simainyt ant kito karo ir pa
prašė streiklaužio, kad duo
tų jai transferį. Tas išėmė 
visą pluoštą ir davė vieną. 
"Bet man rodos,” tarė mote
ris, "kad tas transferis yra 
negeras, nes neperdurtas, 
kur aš turiu imti kara ir ki- 
tos spalvos, negu pirma bū
davo."

"Tai nieko,” suramino ją 
iš kasžin kur atvežtas kon- 
duktorius-streiklaužis. "Da
bar su bile kokiu transferiu 
galima važinėtis po visą val
stiją.” _______ _

Prie South Station įlipo į 
karą du iš kasžin kur atva
žiavę žmonės ir klausia kon
duktoriaus - streiklaužio: 
"Kur šis karas eina?"

"Aš nežinau,” atsakė kon
duktorius. "Klauskite pas 
policmaną arba motorma- 
ną."

Bostono gyventojai neži
no, kad miesto dalis perkei
tė savo vietas. Neretai ma
tai. kaip vakarinės miesto 
dalies karai eina į rytus ar 
kur kitur. Roxbury karai 
nuveža į Charlestown, So- 
merville karai vežo į S. Bo
stoną ir t. . Jei žmogus no
ri tikrai pribut ten, kur tu
ri eit karas, jis turi stovėt 
prie motormano ir koman- 
duot jį. Vieni kalba, kad 
motormanai - streiklaužiai 
iš proto išėjo, kiti — kad 
miesto dalis bėgioja iš vietos 
į vietą.

Į Bostoną atvežtieji mo
tormanai - streiklaužiai ne
užganėdinti relėmis, nes jų 
motoruojami karai tankiai 
nukrinta nuo relių ir nega
na, kad daugelį žmonių su
žeidžia, bet ir patiems mo- 
tormanams atsitinka nelai
mės, o jų ir taip mažai yra. 
Bijoma, kad tuomi streikie- 
riai nepasinaudotų ir neiš- 
laimėtų.

Kada policistai negali nu- 
tėmvt, kas iš būrio karus 
stabdo ir į streiklaužius rė
kia "skeb,” tad jie griebia 
bile žmogų už kalnieriaus ir 
velka i policijos nuovadą. 
Visi teisėjai tokiems žmo
nėms paskiria dideles baus
mes. Vienok Maldeno ap
skričio teisėjas Bruce parei
kalavo, kad policistai daro- 
dytų, jog jų areštuotieji ten 
5 žmonės yra kalti. Polici
stai sako: "Męs nebūtume 
areštavę, jei nebūtų kalti. 
Juk jei žmogus suareštuo-

Paprastai.
Vienam kareiviui ofice- 

ras pranešė apie jo tėvo 
mirtį. Gavęs žinią, karei
vis rašo oficeriui: "Ačiū 
jums už mano tėvo mirtį. 
Taip tankiai atsitinka šei
mynose. Aš pats guliu li- 
gonbutij ir neturiu vienos 
kojos, su kuria jus sveiki- 
nu.

Viskas redaktoriui.
Lietuviai papratę yra ma

nyt, kad visus darbus spau
stuvėj ir prie laikraščio at
lieka vienas redaktorius. 
Adresus permainyt liepia 
redaktoriui, konstitucijas 
atspausdint ir kitokius dar
bus atlikt redaktoriui, pini
gus siųsdami pasiimt liepia 
redaktoriui, už laikraščio 
neprisiuntimą bara redak
torių. Jei viską tą, ką žmo
nės užkrauna ant redarto- 
riaus, jis turėtų vienas atli
kti. tuomet jis turėtu būt su 
nepaprasta pajiega, žinoti 
kokį 10 amatų, nemiegot na
kčia ir dieną ir pasiimt sau 
visą turtą, o leidėjams nie
ko neliktų, nė ant popieros.I

i 
I

Tikra nelaimė.
Viena lietuviška draugys

tės konstitucija turi sekantį 
skyrių:

7. Moterįs, sergančios po 
kūdikiui, negauna pašelpos 
per pirmą 10 dienų. Atsitikus 
tai pačiai nelaimei merginai, 
pašalpa bus mokama kaip ir 
moterei.

Konstitutnikas.

Gerai atsakė.
"Kada aš buvau mažas vai

kas, aš norėjau likti karei
viu, bet tėvai vertė mane 
mokintis medicinos ir likau 
daktaru," taip kalbėjo žilas 
daktaras į aptiekorių.

"Tai jau paprasta,” tarė 
aptiekorius. "Tankiai žmo
nės su palinkimu prie daug- 
menos turi užsiganėdint su 

i pavieniais."
"Tai tu manai, kad aš vie

toj žudyti daug sykiu, žudau 
po vieną!" sušuko daktaras 

j ir nuėjo.

Bostono krasos viršinin
kai stebiasi, kodėl ant karų 

i dirbanti streiklaužiai taip 
daug pinigų siunčia patįs 
sau. Į krasą ateina tie žmo
nės ir kla?jsia: "Ar aš galiu 
pasiųsti pinigus į New Yor- 

jką pats sau?" Iš pradžios 
krasos viršininkai manė, 
kad atsirado nauja žmonių 
veislė, kurių pusė kūno gy
vena New Yorke, o kita pu
sė Bostone. Tolimesnis ti- 
rinėjimas parodė, kad tai y- 
ra iš New Yorko atvežti 
streiklaužiai, kurie kokiu 
tai budu į 3—4 dienas uždir
ba po $90 ir daugiau ir, bi
jodami, kad kaip nors ne
dingtų pinigai Bostone, 
siunčia juos namo. Yra ži
nia, kad streiklaužiai tik 
tiek pinigu kompanijai grą
žina, kiek jų malonė.—---------

Jeigu karų darbininkų 
■ streikas Bostone trauksis 
da ilgiau, reikia tikėtis, pa- 

įsažieriams bus mokama už 
važinėjimą karais, nes da
bar tik tie moka, kurie nori, 
o didžioji žmonių dalis važi
nėjasi už dyką.

KELEIVIS

Motormanai pyksta ant 
konduktorių, kad tie prisi
renka pinigų, o motorma- 
nams neduoda.

Vienas motormanas iš; 
Newtono susiginčijo su kon
duktorium, kuris visą pelną 
pasilaikė sau. Po ilgo bar
nio jiedu susitarė dalytis vi
są pelną pusiau. Ketinama 
eit ir išsiimt partnerystės 
popieras, kad neišeitų nesu
sipratimas ateitij.

Tūli streiklaužiai — kon
duktoriai yra tiek nepratę 
karais važinėtis, kad bijo 
vaikščiot ir pakraščais, o 
žergia per žmonių galvas, 
kad pereit i kito suolo tarpą.

Tūla moteris ėmė kolioti 
konduktorių už pravežimą 
pro šalį jos gatvės. Kondu
ktorius piktai atkirto: "Ką 
gi aš galiu žinoti apie šio 
miesto gatves. Jei nori, 
kad nepravežtų, iššok prie 
savo gatvės."

"Kam jus rūkote cigarą ir 
pučiate durnus į akis!" pyko 
viena moteris ant konduk- Į 
toriaus. "Ar nematote ,kad 
parašyta, jog tik tris pas- I 
kutinės eilės vra rukvto-* v
jams skiriamos?"

"Atleiskite,” atsakė tas. 
"Dabar karai eina užpakali
niu galu į prvšakį, todėl da
bar prvšakinės trįs eilės y- 
ra rūkytojams."

I

uno

LOOK AT DISTANCE 
FR9IT NEWYORKTOOUR. 
PR9PERTY ANO FR9M 
NEW YORK TO OTrtE 
PRIPERTI ES

CAU8I 8 LOT S UZ
prisiusi išrišęs šią užucuti. Įdėk Į kiekvien

31 iki 39 taip, kad kiekvieną pusę sudėjus išeitų 105. Prisiųsk mums atsa
kymą ir gausi čekį $100 vertės, perkant 8 lotus, turinčius 20,000 ketv. pėdų, 
prie Spotswood. N- J , kėlios mylios nuo New York’o. Tikra kaina — $179, 
bet už išrišima užduoties gausi už $79, įmokant $5 iškalno ir $3 kas menuo 
Žemė gvarantuota ant inšurans tiesų. Reikalauk mapų ir platesnių žinių. 
Mus adresas toks: (28)

Lith. Dept. No. 2, Roont 1013, WooM Bldg , New York.

Imkit skaitlines iš kvadrato 
ir įdėkit jas kitan kvadratan 
taip, kad suma skaitlinių iš vi
sų pusių butų lygi 75. Jei išrišit 
šitą užduotį, atsiųskit ją mums 
o męs prisiusime jums kredita- 
vą paliudijimą ant $100, gerą 
pirkimui 2-jų gražių lotų.

Paprasta šitų lotų prekė yra 
$199; jeigu išrišite musų uždavinį gerai, tai tie lotai jums lėšuos lik $99. Šitą 
sumą galima išmokėt, davus 57.00 ir $3.00 kas mėnuo. Atsiųskit mums išriši
mą ir reikalaukit žemlapių ir tt. Rašykit: (27)

Lithuanian Dept. K. Room 1103,63 Park Row, New York, City.

1 Redakcijos atsakymai.
Carnegečiui

trumpesnė, bet apie tą da
lyką rašytą žinią gavome 
gerokai pirmiau. Rašykite 
tuoj po atsitikimo.
j.. I. Avietinui. — Reikia sy- 
I kiu su korespondencija pri- 
siųst ir savo tikrą adresą. 
Lauksime, tik greičiau.

SKAITYTOJO ATIDAI.
Nors

I

i
u

"Kelel
ių tįk 

sibaigė,

NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA
Nuo ko priklauso žmonių 

-------- nuotikiai.-------
Knygelėj ai kinama materijalistiš 

kosios istorijos supratimas.
KAINA 10 C.

L. S. S. kuopoms extra nuošimtis. 
Gaunamos ūk pas vertėju. Gali 

ma prisiųst ir štampoms.
A. J. K AKALIUS, 

1607 N. Ashland avė, Chicago, III.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

AVOMENS MEDICAL COLLEGE
Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi' suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gydu >les 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Visų gerbiamųjų 
vio" skaitytojų, 
prenumerata 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti "Keleivį" sulaikyti. r

PASARGA. - t

vi-
se-

Mainant adresąreikia 
sados priduot naująjį ir 
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

”Kel.” Administracija*

TEISINGIAUSIA IR GEKIAUSjA'

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius P. Jatulovičius.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway> S- Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prisiusim

Labai Paseidauiama’ nauiaus*a
Ibvjv knyga, mokslas apie sveikatą

DAKTARAS”.

I

Dovanai Knyga
S? Kiekvienam prisiusime Dovanai pirmą sąsiu- 
|S= vą naujo gražaus romano parašytą garsaus frau* 
, cūzą raštininko Emile Zola “DARBAS”, 

įy- Iš šito romano daugiau pasimokysi negu iš ke- 
įA lią mokslišką knygą. Jame aprašoma tikroji 
R® meile, baisioji kova darbininką su kapitalis- 

tais, parodomas visas darbininką skurdas ir 
RH vargas už darbą, o turčią perteklumas iš tingi- 
M niavimo. Ant galo parodoma aiškiai ir užiman- 
Įr* čiai kaip patys darbininkai gali perkeisti savo 
įf ■ gyvenimą į roją, kaip paniekintas ir prakeik

tas darbas lieka šventu. Prisiąsk 3c persiun
timui, o męs prisiąsime vieną sąsiuvą dovanai.

J. 1LGAUDAS, 1613 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

VIENATINE LIETUVIŠKA 

aptii:ka 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

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

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

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

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

Gyduolės dėl suvalninimo viduriu 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 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

.*

w ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo W 
j. gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie-^? 
^Įtuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj ‘‘Daktaras”.^ 

ŠITA KNYGA “DAKTARAS" aprašo visokių lign vardus, kaip jos prasideda, kaiphfa 
M^apsireiškia. kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur gailina išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pasiaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris 
■^jf'elpa daug.

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS" dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie 
^Bfgenausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-p..t kaip ir kada geriausiai apsivesti ir®h 7h kaip būti laimingu. 'a«Sr TOJ KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris.BL 
Tjkas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, ženotiems ^5 

Mtir nevedusiems. hk
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.

tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su dideliu ukvata perskaitys tiems garsiai, kadftfc 
^■galės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga 
^Ųtureti. kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis. 
^^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems Tik perskaičiusiai uL'ę knygį atrasite viskį, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybe. SL

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti Npie nervų, kraujo, inkstų. ^5 
Mcromatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronehitis ir limpančias ligas: teip pat apie moterųhb 

nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.hk JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis Priehk 
gydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.

ŠITOJ knygoje "DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku. 
i'<?t ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.

NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jų išleido MLPhiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisiusfiL 
Tjkelias Štampas už pris.mtimo kaštus. Apturėsi tuojaus. tik visada reikia rašyti adresas teip: “ 

3 The Philadelphia ledieal Ciinlc 
^1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.Ti

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu^t 

^Jteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti t šitą tikrą Klinikų. Ateinančius priimama šiomis 

mL valandomis per Kliniko Daktarą: PL
TjKasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedeiioi nuo 10 iki 3. L tam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.



KELEIVIS f

BOSTON, MASS-
92 SALĖM STREET.

Kaoitalas ir kauci ia firmos S5O.OOO.OO LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir 
J ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele

gramą, kuriuos atima per 3 dienas be jokio primokėjimo. Geležinkelio tikietus po 
visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOTARIJUSAS, padarom ir 

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.
PROVIDEN’CE, R. I. 

MARKET SQUARE. i

Tiesu Patarimas.
✓

KLAUSIMAI.

1. Ar galima gyvent su 
mergina be jokių civiliškų 
bei dvasiškų raštų arba pri- 
saikų, tik pasitikėjus vienas 
antram? ar tai nėra prieš 
šios šalies tiesas, nors suti
kime ir meilėje gyventum?

2. Kaip ilgai apsivedimo 
pavelijimas (license for mar- 
riage) esti legališku, jei iš 
kokios nors priežasties pra
sitęsia su užtvirtinimu?

3. Ar kiekvienas advoka
tas ir viešas notaras turiI 
tiesą priėmimui prisiekos ?

4. Kiek už civilišką pri- 
sieką apsivedant mokama?

Švalgonas. 

ATSAKYMAI.
1. Gyvenimas ypatų be jo

kio šliubo, civiliško ar baž- 
nvtinio, vadinasi ”common 
law marriage” ir yra lega- 
liškas Mass. ir nekuriose 
kitose valstijose. Juodu tu
ri visur elgtis ir persistatyt 
kaipo vyras su pačia, ir jų 
vaikai yra legališki ir turi 
visas vedusių žmonių tiesas. 
Bet abelnai didžiuma valsti
jų nepripažįsta tokių vestu
vių už legališkas ir tai vien 
dėlto, kad apsivedimas vra 
suprantamas kaipo kon
traktas, į kurį įeina trįs y- 
patos: vyras, moteris ir val
stija. Pastaroji dėl mora
liškumo ir palaikymo šeimy
niškų santikių ir tvarkos 
turi turėt šiokią tokią prie
žiūrą ir kontrolę, kas nesant 
jokių šliubų butų negalimu. 
Dėl labo interesuotų ypatų 
ir busiančių kūdikių, šliu- 
bas, t. v. formališkas kon- 
traktas, yra patartinas, o 
kaip New Yorke, Pennsyl- 
vanijoj ir kitur yra neatbū
tinai reikalingas, kitaip po
ra gali būt areštuota ir nu
bausta.

2. Licensija yra gera taip 
ilgai, ant kiek laiko ji yra 
išduota. Kiekviena valsti
ja turi savo skirtingus pa- 
davadijimus. tame atveju j. 
Paprastai terminas yra 30 
dienų, kuriame tai laike po- 
ta turi užbaigti kontraktą— 
apsivest.

3. Duot civiliškus šliubus 
turi tiesą tik tam tikros y- 
patos: magistratai, advo
katai esanti taikos teisėjais 
(Justice of the Peace), etc.,

• kurie turi tam tikrą paveli
jimą nuo valdžios arba gu
bernatoriaus. Tos teisės y- 
ra beveik kiekvienoj valsti
joj skirtingos. Paveizdan, 
dar neseniai New Jersey 
valstijoj taikos teisėjai tu
rėjo tą tiesą, dabar jau už
drausta. Pennsvlvanijoj ir 
Massachusetts turi turėti 
tam tikrą "license" nuo gu
bernatoriaus.

4. Kainos už šliubus įsta
tymai nepaskiria. Papra
stai jaunavedžiai duoda 
”kiek loska”. Jei toks 
magistratas paduotų į tei
smą jaunikį už neužmo- 
kėjimą, tai legališkai pri
klausanti jam mokestis yra 
50c. už kiekvieną prisieką.

KLAUSIMAI.

1. Jeigu vaikas gimęs A- 
merikoj užauga, daleiskime, 
Lietuvoj, o suaugęs atva
žiuotų Amerikon, ar jis bus 
tuomet šios šalies piliečiu, 
nemokėdamas angliškos 
kalbos?

2. Jeigu vyras nepilietis
veda pačią Amerikos pilietę, 
ar ji palieka tuomet pliete 
kaip ir buvo, ar lieka po 
vyru? Phillips.

ATSAKYMAI.

1. Vaikas gimęs Amerikoj 
yra Amerikos piliečiu, ne
žiūrint kur jis nebūtų užau
gęs ir kokias kalbas mokėtų 
ar nemokėtų, ar visai neby
liu butų. Tą pilietybę jis 
gali prastot tik liuosnoriai, 
priimdamas svetimą piliety- 
stę.

2. Jeigu vyras apsiveda su 
Amerikos piliete, jis nelieka 
piliečiu ir ji nustoja pilietus- 
tės, Jei moteris nepilietė 
išteka už piliečio, ji tuoj 
tampa piliete.

F. J. Bagočius.

P. S. Klausimus rašykit 
kuotrumpiausiai, tuomi pa- 
lengvinsit man darbą.

F. J. B.

X/

Peniavas (Pan. ap.). Pe- 
niavo valsčiaus raštininkas 
laiko labai nedorą šunį, ku
ris drasko žmones. Štai a- 
ną dieną Plukių sodžiaus 

(vaikinas J. Janonis ėjo vals
čiaus raštinėn dėlei paspor- 
to. Jam beeinant prie pat 
raštinės užpuolė tasai šuo ir 
taip perkando jam rankos 
pirštą, kad net reikėjo krei
ptis prie gydytojo. Girdė
jau, kad jau nebe pirmas nu
kentėjo nuo to šunies. Mat, 
nuskriaustieji neišdrįsta ”su 
ponu provotis”.

Vargo Draugas.
Varniai (Telšių p.(. Bal. 

23 išvažiavo ant Lukšto e- 
žero vaikas 15 m. ir mergai
tė 13 m. Laivelis buvo men- j 
kas, prisisėmę ir apvirto. 
Vaikas nuskendo, o mergai
tė įsikibo Į laivo virvelę ir 
bangos išplovė į antrą pusę 
ežero per du vejrstu. Rado 
pusgyvę be žado.

— Musų miestelije ketina 
įtaisyti 6 benzino liktarnas, 
bet gatvių negrindžia nie
kas. Jau kelinti metai kaip 
valstiečių suvežti akmens 
guli pablogšti be jokios nau
dos. - Jonas Bartkus.

I

r

Panevėžys. Bal. 25 Fer- 
• mos gatvėje iškilo didelis 
' gaisras. Sudegė trijų ūki

ninkų visi trobesiai. Gais- 
’ ro priežastis nevisai aiški.

Vargo Draugas.

Suvalkai. „Viltis” gavusi 
' telegramą, kad "Žagrė” nu

pirkusi Gižų dvarą už 115,- 
jOOO rublių.

Subačius Ukm. p.). Prie! 
■ Subačiaus geležinkelio sto- i 
‘ ties auga miestelis, statomos 

vis naujos trobos Dvariškių 
sodžiaus žemėje. Atsirado 
traktierius, aludė, tris smu
klės, 5 krautuvės, garinis 
malūnas, Kiaulėno tartokas, 
viena vaistų sankrova. Ir 
visos tos įstaigos verčiasi ge- 
gai. Geistina butų, kad čia 
(ir gydytojas - lietuvis apsi
gyventų. Kovo m. atidarė 
čia ir pradinę mokyklą, — 
tai antra Subačiaus valsčiu- 

i je. Subatietis. *
Kuršėnai. Netoli Selegiš- 

kių dvaro 14 bal. rado ant 
kelio negyvą žmogų. Pripa
žino, kad tai beesąs Mažei
kių sodžiaus valstietis Žiro- 
nas, kuris važiuodamas iš 
Kuršėnų iš turgaus Įsikau- 
šęs išlipęs iš račiukų ir ant 
griovio krašto amžinu mie
gu užmigo. Ūkininkas Ži- 
ronas buvo tvirtas vyras a- 
pie 40 metų, tik degtinė be 
laiko graban įvarė.

O. Kuršėniškis.

• v

Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

patįs važiuot į Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel st., NewHaven,Conn.

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

!

STATAU NAMUS
naujus ir taisau senus. Kiekvieną 
darbą iš medžio ir muro padarau at
sakančiai ir greitai. Esu kontrakto- 
rius. Kalbu visokias kalbas.

A. SUDYMT [14]
328 E st., 3 fL, So. Boston, Mass.

Męs siunčiam pinigus j Rusiją 
ir kitas šalis; už šimtą rublių męs 
imame $51.85; už didesnes sumas 
męs mažiau skaitom. Taipgi pade
dam pinigus į visas Europos bankas 
ir išduodame bankines knygutes. 
Dėl kitų kainų ir informacijų kreip

kitės. šiuo adresu:
Russian American Bureau, 

(Uždėta 1892 metuose. )
160 N. 5-th A VE, kertė Randolph St., 

CHICAGO, ILL.

RUSISZKAI-AMEBIKONISZKA
LINIJA.

Didžiausi, geriausi ir greičiausi 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai
tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSE, RUSSIA 

I Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų.
$33.00
$48.00
$65.00

Russia,
Kursk,

Czar (naujas), 27 Liepos (July).
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:
A. E. JOHNSON & CO. 1 

27 Broadway, New York.

III klesa
II klesa 

I klesa 
29 birželio 
13 Liepos

$35.00
$50.00
$75.00 

(June), 
(July),

Profesorius medicinos
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.

7 Parnieuter S t.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
aau pas-kmingia- 
usiai. A .eikit tie
si ok pas m?ne 1 
tropais j vir-ų tik
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefma 
duok o aš atesiv
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 196~ -3 Ric’>/r*-~

JU REIKALAVIMAS NETURI RUBEŽIU
TurkiškasĮmaišytas tabakas visus vilioja savo gražumu. 
Tokį malony kvapsnį paprastai turi tik brangieji ciga- 
retai ir daugelis negali tuomi džiaugtis. Męs netik per- 
mainėm tokį padėjimą, bet pasitikim'ir ant turtinges
nių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo rūkytoju. 
Menka užmokestis už'

r $ •Zira
Visos Tinklinės turkišk 

priemaišos ir kvapsniai su
dėti į ZIRA Cigaretus — vi
sas sunkumas išmestas .

Turtingi-Švelnus - Kvepia
Jų priemaišos suteikia 

švelnų net saldų kvapsnį — 
išimtina rūkymą. Suvienyto 
valstijų Prezidentas nerūko 
geresnių cigaretų, kaip kad 
jus galit rūkyti nusipirkę 
ZIRA CIGARETTES.

s................................................................ S

Telephone So. Boston. 845 M. į

Dr.F. Matulaitis!
495 Broadvvay, So. Boston. 

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų. i

D-RAS ST. ANORZEJEWSK!
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS. 1
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo. 

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie-; 
ku darba artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tl 
Esant reikalui einu į namus fotografu o I 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 

453 Broadiay So.Boston, Mass

John E. nolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston. 

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

J.P.TUNILA
Ūžia ko didelę 

KRAUT UVĘ 
Deimanų, . aikro- 

džių,, Wolthom r El- 
gin, ir šliubinių a, e- 
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ir 'rderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DR^. '‘ANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

822 Washington st., 
BOSTON,.................MASS.

Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Po
cius, J. Pociūnas, Liud. Davalga ir

F. S. Si in a nekis.

■

Didžiausia ir geriausiai intaisyta 
labatorija Naujoj Anglijoj.

Dvidešimts dviejų metų praktika ir]Į. labatorija iš
taisyta su moelerniškiausiais įtaisais. Ypatišką prie
žiūra gauna kiekvienas ligonis ir tie tai dalykai yra 
geriausia mus gvarancija ilgo patyrimo ir mokslo.
□ Specijalistas sunkiose kroniškose nervų ligose ir

Specijalistas sunkiose kroniškose 
nervu ligose __

ir negalėjimus pilvo, plaučių, širdies ir kraujo, podraug 
visokių katariškų apsireiškimų.
SPECIJALISTAS VISOKIŲ LIGŲ: AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES.

Examinacija ir dIi d kai.
Offiso valandos j jjuo g

paprastoms dienoms: l
Nedėldieniais ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

I

Tai buvo stebėtinai dide
lis tabako pirkinis — daug 
didesnis už kitus — kad pa
velijo mums tokios rūšies ci
garetus pardavinėt po 5c. 
už 10.
[Paikios Satino Dovanėlės 
bus randamos kiekvienoj 
“ZIRA" dėžutėj, paveikslai 
aktorių, kvietkų ir paukš
čių. Rinkite tuos paveikslė
lius. Iš jų galima padaryti 
dailias paduškaites ’kir šali
kus.

Parsiduoda Visur.
Nupirk dėžutę tuoj — Pamėgink nors’vieną — Persitikrink.

P. LORILLARD COMPAFTT

X

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus su Gėdysite 
Sinigų ir turėsite gražius rubus. 

[ęs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siuius ir Overkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir’išprosinam vi
sokias Vyry ir Moterų drapanas.

Tikras Jusųjbrolis lietuvys

24 Ames street,
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston. 21013.
JL

! 
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So. Boston.

Ta dykai (rauta knytra yra w«rt*» 
$10.UO kainam sergančiam 

vyrui.

TELEPHONE: Fokt Hill 1SO4.

H. H. NAYOR
O" ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą. 
426-430 Eschange Bldg.

53 Statė st., Boston, Mass.
Jeigu dėl kokių nors prižasčių ne 

butų parankų ateit pas mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauską
28 W. Broadway So. Boston, Mass.

NEBŪK BE DARBO!
Pas mus galite gaut darbą ant far- 

mų, plytnyčiose ir kitur. Kurie ne
seniai atkeliavę iš Lietuvos taipgi 
galit kreiptis pas mus. Kalbam lie
tuviškai. [26]

J. S. ROSSELL,
4 VVashington st., (North)

BOSTON, MASS.

Tek: Main 3307.
Gyvenimo Tel.: Milton 913—3.

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

Atlieku visokius reikalus 
Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330. 

BOSTON, MASS.
.......-.... .  .....................-- -Į

$100 UŽ DYKĄ!!!

Šis paveikslėlis 
parodo 
buolių 
riais. 
tuos 
taip,
eilėj išeitų po 18. 
Kas prisius mums 
teisingai padaręs 
šią užduoti, gaus 
ant S100 kredito

čekį, kuris atstovi $100 pinigais, 
jeigu jus pirksite pasirinkę kokį 
nors sklypą (4 lotus) žemės prie 
Bound Brook Heights, Bound 
Brook, N. J.

Tai parankiausia proga įgyti 
žemės plotą. Męs tą darom tik 
pagarsinimui savo turto Ameri
koj. Kiekvienas gali iš to pasi
naudoti. 15 liepos kontestą už
darom. Visus-laiškus adresuokit:

THE LAND CO., 
Lith. Dept. 1, Suit 227, 

119 Nassau st., New York, N. Y.

vjos savo pasiteisinimui ne
turi nieko. Iki šiol da nie
kas apie jas ir nesirūpino. 
Jos sakė, kad rašė savo bro
liui į Levvistoną. kad tas pa
imtų joms advokatą, bet jo
kio atsakymo nesulaukė.

Ona ir Marė Gurkliutės 
yra seserimis to paties An
tano Gurklio arba Gurkdau- 
nio, kuris anais metais apie 
Bostoną pardavinėjo "vel
nius,” buvo pasigarsinęs di
džiausiu burtininku, dakta
ru specijalistu ir 1.1, ir 1.1., 
apie ką savo laiku buvom 
plačiai jau rašę. Kada "Ke
leivis" pagarsino tuomet jo 
žulikvstes, jis buvo padavęs 
mus į teismą, bet paskui pa
matė, jog jo darbeliai išeis 
teisme į aikštę ir išdūmė su 
savo seserimis į kitą valsti
ją, kur ir šiandien tebegy
vena. "Vienybė Lietuvnin
kų” tuomet tą apgaviką ap- 

' vainikavo kankinio liaurais, 
o mus išvadino išdavikais.

Kaip Lewistono laikraš
čiai rašo, tai ir tą juodaran- 
kišką laišką greičiausiai bus 
rašęs pats Gurklis, o seserįs 
iį tik išsiuntė ir nuėjo pasi
imti pinigus. Laiškas liko 
prisiųstas Bostonan ir raš
to ekspertai pripažino, kad 
iis vyro ranka rašytas. To
kių laiškų buvo rašyta 
Lewistono biznieriams gana 
daug. Dabar ekspertai tiri-; 
nėja. ar tik ne ta pačia ran
ka iie rašyti. Taigi gali būt, 
kad ir ponas Gurkdaunis 
bus suimtas.

Kada detektivai atvežė 
merginas į miestą, prie jų 
buvo pribėgės koks tai vyras 
ir persigandusiai ką tai kal
bėjo, bet detektivai tik tiek 
supratę, kad kalba ėjo apie 
”lojeri” — advokatą. Kada 
detektivai paskui užklausė, 
kas tai per žmogus, mergi
nos atsakė, kad tai jų bro
lis. Iš to jau galima spėti, 
kad jis jau pirma apie 
laišką žinojo.

Kanuolė prieš dar
bininkus.

Perth Amboy, N. J. — Ka
pitalą reprezentuojanti val
džia čionai išėjo su kanuolė- 
mis prieš darbininkus, kada 
tie apskelbė kapitalistams 
streiką. 14 birželio prie A- 
merican Smelting & Refi- 
ning C o. dirbtuvės buvo jau > 
ir kraujo praliejimas. Poli
cija apsupo 2,000 darbinin
kų, kurie susirinko prie 
dirbtuvės, ir išleido į juos 
apie 200 šūvių iš automatiš
ku revolveriu. Kada susi-Į £ 4^

rinkimas liko išblaškytas, 
vienas streikieris gulėjo nu
šautas ir keliolika sužeistų. 
Iš viso tą dieną policija nu
šovė čia tris darbininkus. 
Negana to da. tą pačią die
na buvo prisaikinta 350 spe- 
cijališkų policistų daugiau 
ir kapitalistų tarnas šerifas 
Bollschweiler įsakė jiems 
neduoti streikięriams susi
rinkti, nė ant gatvės stovėti, 
o jeigu reikia, tai ir šaudyti. 
Anie dirbtuvę pastatyta 40 
greitai šaujamų šautuvų, o 
augštai ant vandens rezer- 
varo mašininė kanuolė ir 
daugybė amunicijos. Ka
nuolė pastatyta tokioj vie
toj, iš kur galima šaudyt į 
visas puses, iš kur darbinin
kai nebandytų eiti.

27 žmonės užmušti laike 
audros.

Kansas City, Mo. — Per- 
eitoj subatoj per Missouri 
valstiją perėjo smarki aud
ra. Sulig surinktų žinių, 
27 žmonės laike tos audros 
buvo užmušti ir daugybė su
žeista. Vietomis sugriau
tos triobos ir nutrauktos vi-

DVI LIETUVAITĖS PO 
AREŠTU.

Per juodarankišką laišką 
reikalavo $2000.

Lewiston, Me. — 12 birže
lio detektivai areštavo čio
nai dvi lietuvaites kaipo 
juodarankes. Tai yra Ona 
ir Marė Gurkliutės. Jas 
kaltina už juodarankišką 
laišką, kuriuo norėjo išrei
kalauti iš daktaro Scan- 
nellio $2,000. Marė sakosi 
18 metų amžiaus, Ona — 16.

Toks atsitikimas Maine’o 
valstijoj buvo da pirmutinis, 
todėl Gurkliučių areštas 
mieste padarė didelę sensa
ciją. .

Šitą skandalą Lewistono 
anglų laikraščiai aprašo ši
taip:

Utarninke, 4 birželio, dak
taras J. Scannell gavo per 
krasą šitokio turinio laišką: 

"Gerbiamasis! — Tamis
ta turi padėt ant Riverside 
kapinių $2,000, arba persi
skirti su savo gyvasčia.

"Įėjus per vartus tamis
ta pasuk tuojaus po kairei 
ir eik tuo keliu link upės. 
Tamista pamatysi didelį pa
minklą, ant jo bus vardas 
Holland. Sudėk pinigus į 
blekinę ir iškasęs duobę su
dėk juos tenai. Paskui už- 
dengk duobę žeme su žole ir 
padėk ant viršaus akmenį 
arba plytą. Pinigai turi būt 
tenai padėti iki 11 birželio. 
Jei to neišpildysit, jūsų gy
vastis po tam bus jau pavo
juje ir anksčiau ar vėliau ji 
bus atimta. Ir jokia praga
ro spėka jus iš to neišgelbės.

"Juodoji Ranka."
Po parašu buvo didelis 

juodas taškas, iš kurio, ma
tomai, buvo norėta padaryt 
Juodą ranką, kad išrodytų 
kaip tikras juodarankių 
darbas.

Vieton numesti laišką į 
gurbą, neatkreipiant į tai 
jokios atidos, d-ras Scannell 
susižinojo su detektivais ir 
su patarimu policijos praė
jusiam utarninke, 11. birže
lio. nurodytoj vietoj ant ka
pinių liko užkastas raštelis 
ant $2,000, parašytas ant 
daktariškos blankos, kuris 
ištikrųjų nieko nereiškia. 
Ant rytojaus ant kapinių 
pasirodė dvi merginos. Jos 
ėjo tuo pačiu keliu, kaip 
laiške buvo nurodyta, ir 
nuolat dairėsi. Priėję prie 
Hollando paminklo ios sus- 
toio ir da sykį apsidairę iš
sikasė blekinę ir išsiėmę 
raštelį įsidėjo kišeniun. Tuo 
tarnu priėjo aetektivas, ku
ris pasislėpęs visą laiką tą 
vietą saugojo, ir sulaikė jas.

Suareštuotos merginos nė 
kiek nenusigando. Iš pra
džios ios Juokavo, paskui 
ėmė kolioti detektivą, ko jis 
prie jų prikibo. Kalėjime 
jos irgi linksmai užsilaikė ir 
labai drąsiai atsakinėjo ant 
klausimų, išrodė, kad jos 
visą tą dalyką laiko tik juo
kais.

Bet į kalėjimą detektivai 
pašaukė pačtos klerką ir tas 
tuojaus pažino, kad tos pa
čios merginos lygiai aną
dien siuntė daktarui Scan- 
nell’iui laišką ir klausė jo, 
kada tas laiškas nueis. Kler
kas pažiūrėjęs kam adre
suotas laiškas ir pamatęs, 
kad d-rui Scannell’iui, ku
ris gyvena Lewistone, at
sakęs, kad rytoj rytą. Kler
kas gerai jas įsitėmijo, nes 
tai tokios mergaitės, kurių 
užsilaikymas ir apsiėjimas 
atkreipia kiekvieno atidą.

Ant rytojaus jas nuga
benta į Portlando kalėjimą 
ir pastatyta kiekvieną po 
$500 kaucijos. Ryla paskirta 
ant rugsėjo mėnesio. Išgir
dė tokį dalvka. merginos 
pradėjo verkti. Valdžia tu
ri prieš jas aiškius darody- 
mus ir sunkų užmetimą, o

i

i
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Vietinės Žinios
Iš konduktorių streiko 

daugiausia pasinaudojo Bo
stono valkatos. Vienas pa-1 
sigvrė, kad bėgije vienos 
savaitės susidėjo $3,000. Jei
gu streikas trauksis da ko
kias dvi sąvaites, tai jis su-: 
sidėsiąs apie 10 tūkstančių 
dolerių. Abelnai, visi ske- 
bai kompanijai atiduoda tik. 
ketvirtą dalį sukolektuotų 
pinigų. Rinkdami pinigus 
jie retai kada skambina re- 
gisterį. Sakoma, kad karų 
kompanija kasdien turi 40 
tūkstančių nuostolių. Dabar 
pastatė policistus, kad tie 
prižiūrėtų skebus.

Kas diena susimuša po 
kelis karus ir sužeidžiama 
po keliasdešimtis žmonių ant 
jų iš dėkos nemokančių va
žinėt karų streiklaužių mo- 

i tormanų. Čia neužtektų 
vietos visų nelaimių paminė
jimui. Daleiskime, kada ši 
žinia yra rašoma, 17 birže
lio susimušė 5 karai įvairio
se Bostono vietose ir skau
džiai sužeidė 9 žmones, o ki
tus sužeidė lengviau. 15 
birželio viena moteris buvo 
apmirus nuo sužeidimo ant 
karo ir tik paskui atsigavo. 
Manoma, kad ji mirs. 
Streiklaužiai yra vieni at
vežti iš kitų miestų ir beži
no kur važiuot, kiti yra visai 
neapsipažinę su motormano 
amatu. Visos nelaimės su 
karais paeina nuo streiklau
žių. Nėra tos dienos, kad 
keli karai nesusidurtų arba 
nuo relių nenukristų. Ir 
miesto valdžia nieko nesako 
kompanijai už tai.

tą

So. Bostone ant West 
Fourth gatvės viename lie-; 
tuvių apgyventame name į- 
vyko gaisras 15 birželio d. 
11 metų mergaitė nušoko iš 
trečių lubų ant ugniagesių 
rankų, o dvi moterįs ir vie
nas vyras nulipo žemyn pa
statytomis kopėčiomis. Iš 
viso liko išgelbėta 7 ypatos. 
Simonas Kašėta su savo 4 
vaikais ir pačia miegojo a- 
patiniame gyvenime. Vai
kai liko išnešti per durnus ir 
tėvai išbėgo Glaudydami. 
Ant antru lubų miegojo Jo
nas žolis tu dviem vaikais 
ir pačia; juos išgelbėjo po- 
licistas.

Karščiams užėjus, lietu
vių socijalistų svetainėj šo
kiai subatvakariais užsida
rė.

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

Vardas L. pavardė

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abeluu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu ~
Naktiniais 
Vyriškumą, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškaine- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

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

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

Gyvastinės Skystibės, 
Išleidimais, Prastoimu 
Lytišku Nusilpneiinu, 

Užsiveržimu

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

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

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
DR. JOS. L1STER & CO., L 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, IIL

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

Adresas

Už 10 milijonų dolerių.
Pradės statyt fabriką trumpame 

laike, nupirko 370 akru žemės Bald- 
| win Locomotive Works, didžiausias 
i inžinų fabrikas persikėlė iš Philadel- 
( phijos į Gary, Ind. Tiktai kelios my- 
Į lios nuo Broadway gatvės. Tame 
fabrike patilps nuo 8,000 iki 12,000 

' darbininkų prie darbo. Dabar dirba 
. apie 20,000 darbininkų mieste Gary, 
, Ind. Į trumpą laiką atsidarys Nut& 
Bolt Works ir American Tin Plate Co. 
Tose dviejose dirbtuvėse patilps apie 
6,000 darbininkų prie darbo. Garyje

j yra darbų visokių iki valiai. Taigi 
dabar ten yra didelis išpardavimas lo- 

j tų netoli tų fabrikų. Taipgi ir po vi- 
i sas miesto dalis, kuriuos dar parduo
dame visai pigiai ir ant lengvų iš- 

■ mokesčių. Neužilgo tų lotų bus dvi- 
i gubas kainas. Męs nespaudžiame ir 
su mokesčiu tų, kurie perka iš mus 
lotus arba namus.. Jeigu atsitiktų ne
laimė, susirgtum arba nedirbtum, 
męs palaukiame, pakol pirkėjas vėl 
galės mokėt. Taigi pasiskubinkite, 
kurie norite padvigubinti savo pini
gus, pirkite dabar. Persistatyti leng
vai gali sau kiekvienas, kur didžiausi 
fabrikai statoma, ten ir praperčių kai
nos kylą greitai brangyn. Miestas 
Gary, Ind. bus vienas iš didžiausiu 
fabrikų miestų Indianos valstijoj.

Ilgai nelaukdami kreipkitės ypatiš- 
kai arba per laišką į musų Ofisą, že
miau paduotu adresu, o męs suteiksi
me visas informacijas. [27]

Z. S. MICKETVICZ, 
2342 S. Leavitt st., Chicago, I1L
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AKNOL REMEDY CO.,
34S E. 15-lh St., New York. N. Y.

k AR ESAT ŠLAKUOTI?
Rašykis tuojaus klausdami infor

macijų, Įdėdami markę
mo. 3 eiles o- 

su nume-
Sudėstyk 
numerius 

kad kožnoj

M. Galiivan Co,
Užlaiko geriausi

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

352 2nd st.

JEI KAS NORI
Gerai ir gražiai namus pasistatyti, 

arba senus pataityti, tai kreipkitės 
pas mane. Darbą atlieku pirmos kle- 
sos ir už pigę prekę. Ruimus išpo- 
pieriuoju, namus maliavoju visokiom 

[ farbom. [25].
G. SINKEVIČIUS,

8 Fay st., (ant 3 lubų) Boston, Mass. 
Telefonas : : : Tremont 21828.

vlE^ss AGENTAS
Visoj apielinkej.

Parduodu namus, lotus, duodu pasko
las i rt. t. Įnšiurinu namus, rakandus 
ir gyvastį. Perkalbėtojas teismuose.. 
Visokius patarimus suteikiu dovanais

A. P. BABILIUS,
Ofisas: 873 Cambridge, st., 
Gyvenimo vieta: 69 Clark st.,

CAMBRIDGE, - ------  MASS.
TeL: Cambridge 3144-W.%

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir C igaru.
Prieinamiausiu ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadway ir 259 0 streets, 
SO. BOSTON, MASS.

Chicagos Pavienių atidai.
Kas nori turėt ramų kambarį (fur- 

nished room); šviesus kambariai, 
maudyklė, garo šiluma, arti elevaiter 
stoties, bevaikių šeimynoj, nebran
giai,dviejuose arba vienas atsišauki
te pas ]26[

PRANĄ KURKLIETI
1677 Milhvaukee Avė., .Chicago. 
Kasdien po 6 vakare, šventadieniais 

iki 12 iš ryto.

AKUSZERKA
kuri atsakančiai patarnauja prie 
gimdymo ir paskui prižiūri ligones 

j kol pasveiksta, suteikia moterims ge- 
i ras rodąs ir reikalingus patarimus.

L. MAGNIENĖ, [26]
264 Athens st.. So. Boston, Mass.

200 žmonių žuvo per vul
kano išsiveržimą.

Iš Alaskos praneša, kad 
Hatmai vulkano išsiverži
mas sunaikino 6 kaimus ir 
apie 200 žmonių.

t

$25 DYKAI $25 .. Jei nori turėti gerą. 14k. auksinį. Gold 
Filled, laikrodėlį su raštiška fabrikos gva- 
rancija ant 20 metų, tai pirk tiesiai nuo 
musų, bet ne nuo perkupčių, kurie už tuos 
pačius laikrodėlius reikalauja du kartu 
tiek. Išrišk tą klausimą, t. y. paimu skai* 
tlines iš vienos kletkelės ir padėk jas į tuš
čias kletkeles, tokiu budu, kad abelna su- 
butų 15 ir atsiųsk mums. Už serą išrišimą 

, kuris yra svarbus nupirkime

lį 8 12
6 3 (4
7 915

ma Kiekvienos eilės į visas puses T 
gausite dovaną KREDITO ČEKĮ vertės 25 dol , 
musų vieno laikrodėlio. Nusiųsime jums katologą. išsirinkt sau kas patinka. 
Įdėkit krasos ženklelius persiuntimui ir adresuokit aiškiai šiaip: (26)
LENOX WATCH CO., 32 Union sq. Dep.16, New York.

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane galima gauti naujausios

* mados laikrodė
lius, žiedus, ar
monikų, skripkų, 
ir visokių muzi- 
kališkų instru
mentų. Gerų brit- 
vų, brukuojamų 
mašinukių, albu
mų fotografijoms,

istoriškų ir maldų knygų, popierų 
gromatoms rašyti su pasiskaitymais 
ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
konvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai 
$1. Perkupčiams 1000 už $6. Magikos 
kazyrfos su kuriomis galima išlošti 
daug pinigu. Kas neturite mano di
delio kataliogi, prisiųskite markę už 
2c. ir aplaikę jį rasite daugybę nau
dingu daiktų.

Kreipkitės šiuo adresu:
W. WAIDELIS,

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Brangiausis Žmogaus Turtas.
Tik sveikas žmogus gali būti linksmas, laimingas ir turtingas. Daktaras 

duoda tiktai patarimus, o aptieka išgydo kiekvieną savo vaistais.
Tikriausius ir pasekmingiausius vaistus gausite pas savo vientautį, kuris 

užlaiko vienatinę ir didžiausią lietuvišką aptieka Brooklyne. Męs užlaikome iš 
Lietuvos partrauktus kaip ir vietinius visiems gerai žinomus įvairiausius na
minius vaistus. Turėdami kokius reikalus su aptiekomis. visados kreipkitės 
pas savo vientautį Visokius patarimus asmeniškai ar per laiškus kiekvienam 
suteikiame uždyka.

VINCAS J. DAUNORA, APTIEKORIUS
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y

Kampas North 4-tos gatves.




