
SO. BOSTON, MASS., 4 Liepcs (July), 1912 m
Fkbrūary 23, 1905, a t thb Post Ofpicb at RorroN, Mass., ūndkr thb Ac

Telephone: MptflcVI
So. Boston 935-\V IVlVlCld ▼ III*

,7 Teiephono No..
11 Ue L i So. Boston 935-W.

“KELEIVIS”
LITHUANIAN AVEEKLY 

Published by
J. G. Gegužis & Co. 

EVERY THURSDAY IN BOSTON, MaSS. 

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the Oity of Boston, 50,000 in 

New England, and about 
400,000 in the United Statės, 

The Best Advertisino Medium.

Advertising rates on application.
Ali communications should be 

addressed to:
“KELEIVIS

28 B’ way, S. BOSTON, MASS

DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 
Leidžia

J. G. Gegužis ir draugai.
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoje.....................................81.50
Kanadoje ir užrubežiuose.... $2.00

PUSEI METŲ:
Kanadoje ir užrubežiuose .... $1.25
Amerikoje...................................... 90 c.
Apgarsinimų kainos klausk laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS”
28 B’way, S. BOSTON, MASS.

I
s

Iš Rusijos.
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IS AMERIKOS. peršovė čionai 7 streikie- 
rius. Vienai merginai kul
ka išėjo per apatinę dalį pil
vo ir vienam vyrai pramu- 

' šė vidurius. Tie, turbut, 
mirs, žmogžudžiai policis- 
stai liuosi, jiems tas ne nuo
dėmė.

Meksikoj tvanas.

Los Angeles, Cal. — Mie
stas Guanajanta Meksikoje 
visai tvano sunaikintas ir 
prie to da žuvo keli šimtai 
žmonių. Vanduo taip grei
tai pakilo, kad daugelis gy
ventojų nespėjo pabėgti.

Ne vėžiai, o chiniečiai.

Šiomis dienomis išsiaiški
no labai nepaprastas daly
kas. Tūlas Oscar Bingham, 
jurininkas, apskundė savo 
darbdavį už neišmokėjimą 
algos. Teisme jis parodė, 
kad laivo ”Ida” kapitonas 
Monroe pasamdė jį vėžių 
gaudyt apie Maine’ą, bet iš- 
tikrųjų nuplaukė į Meksiką 
parsivežti chiniečių. Teis
mas liepė užmokėt darbinin
kui už darbą ir paėmė na- 
gan laivo kapitoną už gabe
nimą chiniečių vietoj vėžių.
Aktorius perdūrė aktorių.

Garsusis operų daininin
kas Constantino New Or- 
leans mieste laike lošimo iš 
netyčių perdūrė kitą daini
ninką Gravino, kuris turės, 
turbut, mirti.
Audroj užmušta 400 žmo- 

nių. Į

Winnipeg, Canada. — Po 
kelių dienų perkūnijos ii* 
lietaus, 30 birželio apie Re* 
giną, Sask., užėjo tokia aud
ra, kad stogai, medžiai ir 
sienojai ėjo į orą, kaip plun
ksnos. Kuomet šita žinia 
rašoma, užmuštų žmonių 
skaitlius tikrai da nesužino
tas, bet apskaitoma, kad jis 
bus tarp 400 ir 500. Nuosto
lių bus nemažiau, kaip ant 4 
milijonų dolerių.
Policija "džiovina” miestelį.

Salėm, Mass., miestelij pe- 
reitoj nedėlioj po pietų po
licija padarė aštuoniose ap- 
tiekose kratą ir konfiskavo 
už $3,000 svaiginančių gėri
mų. Kada naktinė policistų 
maina atėjo vakare į nuova
dą, jie manė, kad papuolė 
kur į bravorą. Visas kori
dorius ir viduje buvo užver
stas bačkomis ir bonkomis. 
Mat, Saleme nėra saliunų, 
tai aptiekose alus ir degtinė 
buvo šinkuojama.
Dilelis gaisras Kanadoj.

Chicoutimi, Que. — 25 d. 
birželio čia buvo didelis gai
sras. 500 žmonių liko be pa
stogės ir sunaikinta ant pus
trečio milijono dolerių tur
to.

"šaltis” ant saulės.

Iš Carnegies observatori
jos (Californijoj) praneša, 
kad ant saulės pasirodė 
tamsus šlakas, kuris per vi
dų turi 10,000 mylių pločio. 
Astronomai kelis kartus jį 
jau nufotografavę ir atran
da, kad tai dėl to šlako ir 
oras dabar atvėso.

apie $1,600 neva svaiginan
čių gėrimų krautuvei atida
ryti. Lukavičiutė duodama 
pinigus tikėjosi, kad ji taps 
tos krautuvės pusininke.

Praėjo kiek laiko, o Venc
kus krautuvės neatidarė. 
Dažinojo apie tai Lukavičiu
tė ir pareikalavo pinigų at
gal. Dalykas atsidūrė į tei
smą. Venckus žadėjo pini
gus atiduoti, tik prašė pa
laukti. Lukavičiutė-gi užsi
spyrė, kad atiduotų tuojaus, 

j nes ji, mat, jau tekėjo už ki- 
to vyro. 27 birželio ji pasi
šaukė Venckų į Brocktoną. 

i Čia žodis po žodžio ir prasi
dėjo karšti ginčai. Sakvda- 
| mas, kad jis norėjęs šį daly
ką užbaigti geruoju, Venc
kus išsitraukė revolverį ir 
šovė. Mergina užsidėjo ran- 

I komis ir pradėjo nesavo bal- 
! su rėkti. Kulka pataikė į 
kaklą. Venckus šovė kitą 
sykį ir vėl pataikė į kaklą. 
Tuomet jis atkreipė ginklą 
į save ir paleido šūvį į kai
rįjį smilkinį. Kol pribuvo 
medikališka nagelba, Venc
kus mirė.

Mergina nuvežta ligonbu- 
tin; ji, turbut, pasveiks.

Pereitoj nedėlioj Brock
tone buvo Venckaus laido
tuvės. Jį lydėjo visi pažįs
tami ir draugai.
Nubaudė Bostono streik

laužį.

Providence, R. I. — 27 d. 
birželio, ant Union stoties 
čia buvo areštuotas tūlas F. 
Haddaway, kuris būdamas 
girtas apie Sharoną pra
dėjo šaudyt iš revolverio 
per vagono langą. Mat, jam 
prisisapnavo, kad jis važiuo
ja Bostone ant gatvekario 
ir kad užpuolė jį streikie
riai. Teisme išsiaiškino, kad 
tai streiklaužis, dirbęs Bos
tone ant karų laike konduk
torių streiko. Už šaudymą 
vagone jis turėjo užsimokėt 
$10, o už girtuoklystę — $2 
ir lėšas.
Užmušė revoliucijonierių 

vadą.

Iš Kubos oficijališkai pra
neša, kad revoliucijonierių 
vadas gen. Estonez užmuš
tas. Revoliucija, turbut, tuoj 
pasibaigs.
. Meksikiečių riaušės.

Los Angeles, Cal. 
dant iš teismo rūmų į kalė
jimą kelis meksikiečių va
dovus, kurie buvo suimti 
Californijoj už platinimą re
voliucijos, būrys meksikie
čių užpuolė ant policijos ir 
norėjo savo agitatorius va
ru paliuosuoti. Prasidėjo 
muštynės su policija. Į 5 
minutas suviršum 20 meksi
kiečių gulėjo ant žemės be 
žado su suskaldytom gal
vom. 14 žmonių, tame skai
čiuje ir 5 moterįs, buvo are
štuota.

Sudegė laivas.

Netoli Rockporto. Me., 29 
birželio sudegė ant jūrių lai
vas "Vaurien," kuris plaukė 
i Bostoną. Žmonės išgelbėti. 
Policija šaudo streikierius. 

Hastings-on-the- Hudson, 
pasiskolino iš Lukavičiutės i N. Y. — 24 birželio policija

7IUinei^UI0IID dau3‘ Mėjime. tad pradėta LlNIUO lo IIdUlh ?ertl Ja? per prievartą- Įs 
tos priežasties prasidėjo 
Anglijoj didelis judėjimas 
ir tautininkų atstovas Ti- 
mothy Healy įnešė, kad jos 

. . . • x i i I butų paleistos iš kalėjimo,
atgaleivių esą susispietę kai- Ministeriu pirmininkas As- 
nuose arti šiaurines upes ir qUįth pasakė, kad paleisti 
ketina eit užimt Čangcov ganma bet jos turi prisiža- 
miestą. Kita žinia iš Šang- - - -
hajo skelbia apie 70 atgalei
vių, pasiryžusių į Pekiną, 
kad užmušti ministerius. Į- 

1 vairiose Chinijos vietose 
prasideda naujas atgaleivių 
judėjimas.

Chinija nenori paskolos.

Nuo seniai jau eina dery
bos tarp Chinijos ir šešių 
valstybių (Rusijos, Vokieti
jos, Francuzijos, Japonijos, 
Anglijos ir Suv. Valstijų) 
apie paskolinimą Chinija!! 
trijų šimtų milijonų dolerių. 
Minėtų valstybių piniguo
čiai sutinka duoti paskolą, 
bet jų išlygos yra tokios, 
kad jie Chiniją pasiima į sa
vo rankas. Taip jie nori, kad 
druskos išdirbystė Chinijoj 
priklausytų vien tik jiems. 
Jie užima visas svarbesnes 
rinkas ir Chinija atsidurs 

i da keblesniam padėjime, ka
da ii sutiks ant jų išlygų. 
Ministeriu kabinetas atme
tė paskolą piniguočių siūlo
momis išlygomis. Kas bus 
toliau, matysime. Chinijai 
reikalingi pinigai, bet pini
guočiai neskolma, kol ji ne- 

; atsiduoda į jų rankas.
Naujas Chinijas ministeriu

pirmininkas.
Buvusis ministeriu kabi

neto pirmininkas Tang Šao 
Ji atsisakė nuo vietos dėl 
sveikatos suirimo ir jo vie
ton liko paskirtas ministe- 

, rių pirmininku pinigyno mi- 
nisteris Lu Čeng-hsiang.

Italų užmušta 645.

Italijos karės ministerija 
skaitlines, kiek 

! žmonių žuvo iš jos pusės 
Tripolij karėj su Turkija. 
Iki 7 birž. likę užmušta 57

Ettoro ir Giovannitti byla 
vėl atidėta.

Apgynimo komitetui pra
šant, Ettoro ir Giovannitti 
byla buvo atidėta iki liepos 
mėnesio. Dabargi Lawren- 
ce’o laikraščiai patalpino ži
nią iš Salėm, Mass., kad by
la ir liepos mėnesij da neį-| 

: vyks, nes apgynimo pusė ne
esanti da prisirengus ir pra
šanti atidėti ją ant toliaus. 
tokiu budu atidėta iki rug-l 

išėjo mėnesio. Bet apgyni
mo komitetas praneša, kad 

į tokio prašymo visai nebuvo; < 
{apgynimui viskas esą gata
va ir reikalaujama, kad by
la butų būtinai liepos mėne
sij. Taigi pasirodo, kad į 
Lawrence’o kapitalistai su | 
district attorney Atwillu 

Ipriešakije patįs nutarė bylą 
atidėti ant toliaus, kad 
ilgiau palaikyt kalėjime 
geistinus jiems žmonės.

Ar tik ne lietuviai?
Anglų laikraščiai prane

ša, kad Springfielde, Mass., 
teismas atrado kaltais 
tūlą Antaną Kolicką ir Ste
poną Barauskį užmušime 
Rožės Umauskienės. Jiedu 
kaltinami pirmo laipsnio 
žmogžudystėje, už ką grę- 
sia mirties bausmė. Kokios 
jie tautos, laikraščiai nepa
duoda, bet vardai skamba 
kaip ir lietuviškai.

Išvijo socijalistą kunigą.

Saco, Me. — Unitarų baž
nyčios kunigas Paul Harris 
Drake skelbė tarp savo pa
rapijiečių socijalizmo mok
slą. Jis jiems kas nedėldie- 
nis aiškino, kaip besąžiniški 
turčiai išnaudoja darbinin
kus ir reikalavo, kad išnau
dotojai pasiliautų taip 
skriaudę žmones. Tas nepa
tiko kapitalistams ir jų laik
raščiai pradėjo prieš tą ku
nigą piudyti žmones. Kuni
gas parašė į laikraščius at
sakymą savo užpuolikams, 
bet jie jo rankraštį sugrąži
no atgal. Ant galo turtin
gesni atsisakė šelpti jo baž
nyčią. Ir kunigas Drake 
buvo priverstas apleisti sa
vo bažnyčią.
Lietuvis peršovė merginą ir 

pats nusišovė.
27 birž. Brocktone, Mass., 

atsitiko baisi tragedija lie
tuvių namuose. Juozas Ven
ckus, kelių vaikų tėvas, per
šovė Luciją Lukavičiutę, pa
skui atkreipė revolverį sau 
į smilkinį ir ant vietos nusi
šovė.

Venckus buvo gerai žino
mas S. Bostono lietuviams 
žmogus, nes jau geras lai
kas, kaip dirbo Jodeikos sa- 
liune.

Tos kruvinos tragedijos 
priežastim esą pinigai. Sa
koma, kad tarp Venckaus ir 
Lukavičiutės buvę kokie tai 
slapti meilės santikiai ir bu
vo tikėtasi net vestuvių, ne
žiūrint, kad Venckaus žmo
na da gyva. Bet kaip ten 
ištikrųjų butą, tai gili pas
laptis. Žinoma tik tiek, kad 
tūlas laikas atgal Venckus

Riaušės Chinijoj.
Iš Chinijos miesto Amoy 

ateina žinios, kad apie 4000

Pot vinis.

Odesoje buvo didelis pot- 
vinis. Vidurije miesto gat
vėse buvo į aršiną vandens. 
Daug gatvių išgriauta, ir 
šiaip daug blėdies padaryta.

Sugriebti laiškai.

Varšavoje tapo sugrieb
ta laiškai, rašyti Zalogo E- 
lenai Kryžanauskaitei Ma- 
cochienei, kuriais Zalogas 
kviečia Eleną atvažiuoti pas 
jį į Ameriką, nes ten jis esąs 
gerai pralobęs. Kun. Dam. 
Macochas padavė prokuro
rui pranešimą, kad pas Ele
ną rasti pinigai esą tikrai 
pavogti iš čenstakavos klio- 
štoriaus kasos.

Pasmerkimas.

Varšavoje pasmerkė pus- 
antriems metams į areštan- 
tų rotas grafą Ronikerį už 
užmušimą savo giminaičio.

Šaudymai.

Juzovke, Ekaterinoslavo 
gub. policija atėjo pas dar
bininkus suimt juos. Tarp 
policijos ir darbininkų pra
sidėjo šaudymas ir iškilo 
gaisras, kuriame visai ne
kaltai žuvo motina su vaiku. 
Besišaudant užmušta uriad- 
ninkas, 3 policistai ir vienas 
darbininkas.

Sprogimas.

Nikolajeve sprogo kariš
kas parako sandelis. Sužei
sta 3 kareiviai ir vienas ofi- 
ceras žuvo.
žandaras -ekspropriatorius.

- Jelce, Orio gub., kaip ”R. 
S.” rašo, pirklys Romano
vas gavęs laišką, kuriame { 
reikalauja, kad jis žinomoje 
vietoje padėtų lOOOrb. dėl i 
"darbininkų komiteto." Už; 
reikalavimo neišpildymą bu- { 
vo grumojama su "blogomis ■ - 
pasekmėmis." Romanovas { 
atidavė laišką policijai. Pa- 
skirton vieton padėjo bent karįumenės viršininkai ir
kiek varinių pinigų ir Įtai
sė paslėptuvę. Vakare at
vyko du vyru pinigų pasi
imti, policija juodu suėmė, 
kur jiedu pasirodė vienas e- 
sąs Jelcos stoties žandarme
rijos paaficieris Tjuleninas 
ir geležinkelio sargas Klo- 
povas.

Nubausti kunigai.

Varsavoje teismo rūmai 
peržiurėjo lenkų vyskupo 
Ruškevičiaus bylą. Dalykas 
tame, kad vyskupas su 
da dviem kunigais persky
rė moterį su vyru, kad jie
du buvo sužieduoti marija
vitų kunigo. Perskyras, 
jiems katalikų kunigas da
vė naują "šliubą*’ bet tiktai 
jau nebe su toms, bet su ki
toms ypatoms. Taigi teis
mas jau antra kartu peržiū
rėjęs tą bylą (mat, kunigai 
pirmą sykį neužganėdinti 
buvo ir padavė apeliaciją), 
vyskupą Ruškevičių nutei
sė 4 mėnesiams tvirtovėn, 
kun. CieplinskĮ 1 metams ir 
4 mėnesiams tvirtovėn o ku- ; 
nigą RačkauskĮ — Į areštan- 
tų rotas 1 metams. i

I
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dėt nedaužyt langų ir neko- 
vot už moterų tiesas, kaip i- 
ki šiol. Tuomet atsistojo so- 
cijalistų atstovas George 
Lansbury ir pradėjo kalbėt, 
kad moterįs negali prisiža- 

I dėt nekovot, kad ministeriu 
pirmininko reikalavimas y- 

i ra žiaurus ir tik Rusijoj tin
kantis. Jo kalba tiek įžei
dė Asąuithą ir kitus atgal- 
eivius, kad pakilo didelis 

j triukšmas. Parlamento pir
mininkas pareikalavo, kad 
Lansbury apleistų posėdi, o 

Į jei jis neapleisiąs, busiąs iš- 
j vestas. Darbininkų atsto- 
; vai patarė savo draugui ap- 
Į leisti posėdį.

Ginčai už Morocco.

Francuzija ir Ispanija vis 
da nesusitaiko link Moro- 
kos. Francuzija nori gauti 
Monlonjoj tokias vietas, ku
rių Ispanija neketina jai pa
vesti, nes tai esanti jos sa
vastis.

Iš karės lauko.

Rymas, 28 birž. — Italai 
užėmė turkų uždratinimus 
prie Sisi Haid ir iš jų pu
sės krito 18 žmonių. Tur
kų likę sužeista ir užmušta 
500.
Sufragistė areštuota parla

mente.
Londonas, 26 birž. — Su

fragistė Isabella Newton li
ko areštuota parlamente už 
sumušimą lango laike soci- 
jalistų atstovo Lansbury 
kalbos prieš ministeriu pir
mininką Asųuithą. Ją tuoj 
nuvedė į Bow gatvės kalėji
mą.

Apsistojimo namas, kur 
žudė.

Varšava, 26 birž. — Ka
dangi daugelis žmonių pra
dėjo kur tai dingti, tad liko 
nužvelgta viena sodyba, kur 
žmonės sustodavo. — Tai 
Naujoj Ladogoj Kurdio 
viensėdija. Padarius kra
tą, tapo atrasta 17 žmonių 
lavonai. Suimta namo lai
kytoja ir jos duktė. Motina 
prisipažino, kad ji dalyvavo 
žmogžudžių gaujoj, kuri per 
pastaruosius 5 mėnesius nu
žudžius 40 ypatų. Kiekvie
na žudystė įvykusi su vagy
stės tikslu. Policija jau su
ėmė 30 tos gaujos narių.

Sukilimas Albanijoj.
Šiaurinėj Albanijoj prasi

dėjo žymus judėjimas prieš 
turkus. Į Soloniką praneša
ma, kad sukilėliai sudegino 
vieną kaimą už ištikimybę 
Turkijos valdžios. 26 Tur
kijos šalininkai likę nubau
sti mirtim.

Taškas ant saulės.
Astronomai ką tik paste

bėjo, kad ant saulės yra 78, 
540,000 ketvirtainių mylių 
nlotas, kuris jau yra atau-

I

588 paprasti kareiviai. Be 
to. be žinios žuvo 2 viršinin
kai ir 325 kareiviai.

23 sužeisti kanuole.
Toulon, Francuzija, 27 d. 

birž. — Ant Francuzijos ka
riško laivo "Julės Michelet” 
sprogo kanuolė, kada laivas 
buvo arti Hyeres, ir 23 žmo
nės liko sužeisti. 5 iš to 
skaitliaus miršta ligonbutij. 
Apie kitų pasveikimą irgi 
abejojama.
Sufragistė, karalius ir mi- 

nisteris.
Valijos mieste Cardiff lan

kėsi karalius Jurgis su savo 
žmona ir turėjo pasimatymą 
su ministeriu McKenna. Tuo 
laiku priėjo sufragistė He- 
len Cragg ir ėmė koliot mi- 
nisterj už jo besitrankymą 
po šalį dėl smagumo, kada 
kalėjime uždarytos sufragi- 
stės badauja. Ji prašė, kad 
karalienė pagelbėtų sufra- 
gistėms. Policija sugavo 
Cragg ir nuvedė Į kalėjimą. 
Scena Anglijos parlamente.

Londonas, 24 birž. — Ka
da sufragistės pradėjo ba-lšęs ir neduoda šviesos.

tik 
ne-
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Atsakymas p. Kunigui.

KELEIVIS

kuris galės būt praktikuoja
mas atskirų žmonių, kada 
pati draugija jį praktikuos. 
Męs mokiname draugiją, 
kaip reikės jį praktikuot ir 
kiek jis neiš vengtinas. Ar 
gali žmogus praktikuot mie
sto gyvenimą, jeigu niekur 
miesto nebūtų? Ar galima 
mokytis plaukti, jeigu van
dens nebūtų? Socijalizmas 
tai nėra tikėjimas, o tokia 
draugijos forma, prie kurios 
išrišami kausimai pragyve
nimo reikmenimis užsiganė- 
dinimo. Be tikėjimo žmo
gus gali būt gyvas, bet be 
maisto ir tūlų kitų reikme- 

yl i nų negali. Jeigu męs už sa- 
■ ’ vo darbą gautume nuo drau- 

• gijos atlyginimą tokiomis 
į reikmenėmis, kurios palai
kytų musų gyvastį ir apgin
tų nuo skurdo, jei musų atei
tį draugija užtikrintų, t. y. 
jei draugijoj butų socijalis- 

I tiška tvarka, tuomet męs jį 
praktikuotume su mielu no
ru, nes draugija duotų tą, ko 
mums reikia, ir ųž tai męs 
jai tarnautume pagal išga
lę ir reikalavimą.

2. P-nas Kunigas nežino, 
kiek „Keleivio” leidėjai iš
moka algų savo darbinin
kams ir kiek įplaukų turi, 
todėl jo tvirtinimas, buk 

i laikraščio leidėjams kliū
va levo dalis, vra nėkuo 
neparemtas. Jeigu p. Kun., 
sužinojęs ”Keleivio„ darbi
ninkų algas, ir atrastų, kad 
leidėjų ižde pasilieka kiek 
daugiau, negu ižde tokio pat 
darbininkų skaitliaus, tuo
met visgi butų neprotingas 
pavydumas, nes. leidėjai turi 
pirkti medegą, įrankius, 
mokėt randą ir kitokius iš- 
kaščius, kas ant kitų darbi
ninkų neišpuola. Įrankiai 
gadinasi ir reikia turėt nors 
kokią atsargą jų pataisymui 
arba naujų nupirkimui. Prie 
to kokis nors kunigas Kras- 
nickas ar kas kitas apskun
džia laikraštį ir reikia turė
ti jei ne parankai, tai bent 
apginėjo nusamdymui. Ne
gana to, įplaukos nevisuo- 
met būna lygios: vieną są- 
vaitę įeina tiek, kad galima 
butų dvigubas algas mokėti, 
o kitą sąvaitę nuo darbinin
kų reikėtų prašyti. Arba 
užeina bedarbės ir skaityto
jai neužsimoka. Minėtos ir 
daug kitų priežasčių verčia 
leidėjus turėt kiek nors at
sargos, o tuomet negali
ma atiduot darbininkams 

I viską, kiek tik įplaukė. 
Jei atiduotume, tuomet ma- 
žiausis atsitikimas sustab
dytų išleidimą laikraščio ir 
nukentėtų tūkstančiai pre
numeratorių, o ir męs nega
lėtume toliau varyt taip pa
sekmingai agitacijos už so
či jalizmą ir parodyti darbi
ninkų priešų šunybes. Męs 
uždirbtus pinigus sunaudo
jame ne žmonių tamsinimui 
ir išnaudojimui, o išmokini- 
mui, kaip pasiliuosuot nuo 
išnaudojimo. Męs nemėto
me savo uždarbio taip, kaip 
kapitalistai, o gyvename ly
giu budu, kaip ir kiti musų 
darbininkai. Darbininkams 

_._o___7___r________ v algas mokam tokias, kad li-
psta nuo dalyko m vieton at-1 ktų cielybėj ir ne pavoiui to- 
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Negražu, kad p. Kunigas 
No 24 „Draugo” pasirodė su 
visu savo nemandagumu. 
Juk vadindami vienas kitą 
bepročiais ir kitais nešva- 
rais žodžiais ir neparemda- 
mi savo sakinių priro- 
dančiais .faktais, prie rim
to išvedimo neprieisime. 
Jeigu Kristus arba jo pa
sekėjai pavadino bepro
čiu netikintį į Dievo e- 
sybę žmogų, tai da nereiškia, 
kad bedieviai tokiais ir ; 
ra. Tikėjimo atstovai sude
gino ant laužo Bruno, kad 
jis skelbė, jog žemė yra ap
skrita. Jie, matomai, pri
pažino jį bepročiu. Ir daug 
panašių faktų galėtume pri- 
vest iš katalikiškos protin- 
gystės, kuri visuomet buvo! 
tikro mokslo priešu. Jeigu 
jau koliotis bepročiais, tai 
tas vardas išpultų pačios 
krikščionybės atstovams. 
Vienok męs nevadiname jų 
bepročiais, tik arba tamsiais, 
su mokslu ir gyvenimu ne- 
apsipažinusiais žmonėmis, 
arba tyčia dėl savo biznio 
palaikymo darančiais mok
slui kliūtis. Juk pats Kris
tus ir jo šalininkai, kokie bu
vo už 2 tūkstančių metų, iš
rodo tikrais bepročiais prieš 
musų gadynę, vienok męs 
juos skaitome gana gabiais 
ir kiltais žmonėmis, nes anoj 
gadynėj daugiau žinojimo 
būt negalėjo.

Jeigu anų laikų žmonės ) 
vadindavo bepročiais bedie
vius, kaip ir Bruno, tai jų 
sakiniai šioj gadynėj, kada 
mokslas vis plačiau išaiški
na dalykus ir prašalina esy
bę Dievo, visai tušti arba be
protiški pasilieka. Ir kuni
gai neprivalytų jais remtis.

Ne kam vertas ir kitas p. 
Kunigo argumentas, buk 
„jautis ir asilas pažino savo 
Viešpatį, o 'Keleivio’ redak
toriai jo nežino.” Mažu, jau
čiai ir asilai pažįsta savo 
Dievą, bet męs nieko bendro 
neturime su tais keturkojais 
ir skaitome, kad tai nepro
taujanti gyvuliai, todėl nė
ra mums reikalo visai darv- 
ti tai, ką daro jautis ir asi
las. Jeigu p. Kunigas ir 
„Draugo” redakcija žino, 
ką pažįsta jautis ir asilas ir 
jei skaito, kad tokio žinoji
mo yra gana arba bent kad 
jis geras, tai męs bedieviai 
jiems paliekame visas tas 
privilegijas ir, kaip ir iki 
šiol, eisime žmonių žinojimo 
keliu.

Tiesa, juo žmogus mažiau 
žino, juo arčiau, taip sakant, 
prie gyvulių veislės jis sto
vi, tuo labiau jis tiki. Ar at
rasite bedievių tarpe tam
siausių žmonių minių? Ne
stebėtina, kad p. Kunigas iš
sitaria, jog jautis ir asilas 
pažino savo Viešpatį .

Vertėtų p. Kunigui man
dagesniais argumentais de
batuoti ir nelyginti tikinčių
jų su gyvuliais.

Negerai, kad p. K. nukry- j
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limesnis laikraščio leidimas, 
o likusieji pinigai išeitų al
goms. Męs neimame levo 
dalies ir jeigu gerai išskait- 
liuot, kiekvienas leidėjas 
metų laike uždirba tik tiek, 
kiek tokio pat gabumo dar
bininkas.

3. P-nas Kunigas klausia, 
kodėl ”Kel.„ zeceriai gauna 
mažiau algos, negu zeceriai 

i tautiečių laikraščių. Iš kur 
gi Tamista tai žinai ? Vie
nų tautiečių laikraščių zece
riai gauna algos daugiau, 
kitų mažiau, negu musų ze
ceriai. Bet męs visuomet 
laikomės principo, kad sti
presnis turi nors kiek silp
nesniam padėt ir nemokam

sakyt, kodėl jis priešinasi 
socijalizmui, meta mums vi
są pustuzinį pašalinių, ypa- 
tiškų klausimų. Pasakyt, 
kad socijalizmas yra neįvy
kdomas ir neparemt niekuo 
sakinio, reiškia kalbėti tuš- 
v* • ciai.

Užganėdinimo ir manda
gumo dėlei męs duosime čia 
p. Kunigui atsakymus ant 
jo kausimų, pasitikėdami, 
kad po to jis arba kiti kuni
gai stos į debatus su mumis 
apie socijailzmą ir nekiš pa
šalinių dalykų.

1. „Keleivio” leidėjai soci- 
jalizmo nepraktikuoja, nes 
jo da nėra. Yra tai draugi-; 
jinis surėdymas, prie kurioj a. ______
stumia mus kapitalizmas irįtokių ubagiškų algų savo a-

mato nemokantiems darbi
ninkams, kokias gauna jie 
tautiečių spaustuvėse.

4. Kunigas mus klausia, 
kodėl nė viena redakcija ne
gavo nuo savo darbininkų 
grąsinimų bombomis, tik 
„Keleivio”? O męs gi pa
klausime p. Kunigo, iš kur 
Tamistai žinoma, kad tai 
buvo musų darbininko grą- 
sinimas, o ne kokio juoda
šimčio? Męs susekėm keno 
tai darbas, ir pasirodė, jog 
ta ypata „Kel." redakcijas 
nė savo akimis nėra mačiu
si. Taigi, Tamista, Kunige, 
pats nežinai, apie ką kalbi.

5. Kodėl turtingesni soci- 
jalistai laike Lawrence’o 
audė;,i streiko ne tik nieko 
neaukavo, bet dagi atsisakė 
nuvažiuoti pakalbėt, kada 
nesitikėjo gauti penkinės? 
Čia p. Kunigas vėl kalba apie 
nežinomus sau dalykus. I. 
W. W. komitetas praneša, 
kad 60 nuošimčių visų Law- 
rence’o streikui aukų sudė
ta vien tik socijalistų kuopo
se ir kliubuose. Vien tik per 
„Keleivio” redakciją susiun- 
tė į $2000. O kiek sudėjo 
„Draugo” patronai ? Dide
lę neteisybę, Kunige, kalbi, 
buk socijalistai norėjo $5.00 
už prakalbas. Jie ne tik nie
ko už tai nereikalavo, bet 
dagi patįs ir lėšas apsimokė
davo važiuodami kalbėt. Iš 
atskaitų matėme, kad soci
jalistai dėjo po $3, $2 ir $1. 
Bet pažiūrėkime į kunigus. 
Tie poneliai turi prisikrovę 
pinigų bankus, prisipirkę 
namų, paėmė Šerus išdirbv- 
stėse — ir visgi neatsirado 
nė vieno, kuris butų nors 
kiek stambesnę auką davęs 
streikieriams duonai. Tie 
poneliai skelbia Kristaus 
mokslą, kad žemiški turtai 
surūdys, kad juos reikia iš- 
dalyt, vienok nepajudino sa
vo auksinių mašnų ir nesu
šelpė badavusių vargšų. Ku
nigas klausia musų, kodėl 
nepraktikuojame socijaliz- 
mo, — o kodėl tamistos, ku
nigėliai, nepraktikuojate 
mokslo Kristaus, — kuris už 
savo patarnavimus neėmė 
po $25 ir $50? Kuris ėjo iš
alkęs, basas ir be pastogės? 
kuris neturėjo į palocius pa
našių klebonijų su linksmo
mis ir ištvirkusiomis gaspa- 
dinėmis? kuris išvaikė vaiz
būnus iš bažnyčios? Vienok 
jus drįstate vadintis jo įpė
diniais ! Iš socijalistų ne vie
nas nuskriaudė save ir šei
myną, aukaudamas streikie
riams, o kunigai vieni pata
rė streikieriams pasiduoti, o 

.kiti puotavo už nuo vargšų 
surinktus dolerius.

6. P-nas Kunigas nori ži
not, kodėl socijalistai perka 
sau automobilius, kada dar
bininkai badauja, šį klau- 

■ simą geriausiai butų atkrei
pus į pačius kunigus ir jų 
užtariamus kapitalistus. Tie 
ponai ne tik automobilius 
perka, bet palocius išsista- 
to ,gaujas paleistuvių užlai
ko, po kitas šalis be jokio 
reikalo trankos, kas diena 
puotas kelia. Iš socijalistų 
vadovų tik vienas, kitas au
tomobilių nusipirko, kada jo 
užsiėmime jis būtinai reika
lingas. Ir nusipirko už sa
vo sunkiai uždirbtus pini
gus, o ne iš išnaudojimo, bei 
apkvailinimo gauto turto. 
Męs norime, kad kiekvienas 
žmogus galėtų turėt auto
mobilių, nes tai tokis men
kas daiktas musų gadynėj, 
kurį butų galima turėt kiek
vienam, jei tik kiek teisin
giau butų atlyginama žmo
gui už jo darbą. Jei socija
listai ir atiduotų badaujan
tiems darbininkams savo 
turtą, kuriuo perka automo
bilius, tai vargšai visai jo ne
jaustų, nes per kunigėlių pa
sidarbavimą ir kitas tūlas 
priežastis vis da laikosi šis 
surėdymas, kuris milžiniš-

kai didina badaujančių skai
tlių ir jokiomis aukomis nė
ra galima visų sušelpti. Kol 
tvarka nebus perkeista, ba
daujančių skaitlius augs, au
kos išgelbės nuo bado tik 
keletą žmonių ir tai trum
pam laikui. Męs žinome, kad 
ir visi kunigų- milijonai, jei 
jie liktų paaukauti badau
jantiems, neprašalins skur- gas ačiū pp. Ramanauskams, 
do, todėl nereikalaujam jų J. Arlauskui ir J. Kirdėjui. 
aukų, bet reikalaujam, kad Tiesa, J. Arlauskui ir A. Ra- 
jie nustotų priešintis prog- manauskui galima ištart a- 
resui, kad jie leistų darbi- čiu už jų geras prakalbas 
ninku klesai protauti ir su- laike streiko, bet p. Rama- 
rasti būdą šios tvarkos pa- nauskienei ir J. Kirdėjui vi- 
keitimui geresne tvarka. įsai neužtarnauta padėkavo-

Ir męs dėsime savo jiegas nė, nes jie laike streiko 
ir turtą kovai su darbininkų daugiau padarė blogo negu 
tamsintoiais, proto varžyto- gero. Pavyzdžiui, p. Rama-

*; ir išnaudotojais, kol nauskienė nuvažiavus Broo-

Atšaukimas neužtarnautos 
garbės ir padėkavonės.

”Vien. Liet.” regis, No 23 
ir ”Lietuvos” No. 24 tilpo 
Lawrenceo lietuvių streikie
rių aukų atskaita, kurios pa
baigoje buvo ištarta širdin-

vedėm p. Dagiui pasiųsti į 
"Vien. Liet.” redakciją. Bet 
šis ponelis (ne kas kitas) po 
apačia musų vardų pasirū
pino varde musų ir Kirdėjų 
kaip ant šakių iškelt.

P. Strazdas.
S. Večkys.

KORESPONDENCIJOS

jais ir išnaudotojais, kol
darbininkai nuo jų nepasi- klvnan išniekino lietuviškus 
liuosuos. ” socijalistus ir jų laikraščius,

„Teisybė amžinoji.”

ktorius skaudžiai bara „Ke- 
leivį” už suvadžiotoją. 
to viso ištraukiam bent vie
ną p. redaktoriaus sakinį: ;

„Kam 'Keleivis’ badyda
mas kitiems akis neva suva- 
džiojimu, pats tokį darbą 
dirba?”

Kaipo branduolį to viso 
pikto pasiėmė tai, kad ”Ke- 
leivij” buvo pasakyta: 1) 
Kad susivienijimas perorga
nizuotas ant tikrų Insuran-I 
ce komp. pamatų. 2) Kad 
už plunksnas, juodylą ir pai
šelius Centro raštinei užmo
kėta $164. 3) Kad p. „Tė
vynės” redaktorius aiškino, 
kad pardavojimas degtinės 
S.L.A. žyme, nėra nieko blo
go ir t. t.

Sulyg pirmojo sakinio, te
gul jau būna taip, Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje 
perorganizuotas ant tikrų 
”Fraternal” draugovių pa
matų. Nors ir čia reikėtų 
šį-tą pasakyt, tečiaus pats 
gyvenimas lai parodys fak
tus, o tada nereikės mums 
p. redaktoriui prirodinėti jo 
nudirbtų darbų.

Sulyg antrojo užmetimo 
patartumėm p. redaktoriui 
nesikarščiuoti; kada pasiro-, 
dys protokolas, kiekvienas 
narys galės pamatyt, kiek ir 
kam buvo išleista. Nors už
metama, kad nepaminėtos 
blankos redaktoriui ir sek
retoriui, bet tas matomai 
padaryta tik dėlto, kad pa
rodyt visuomenei, jog re
daktorius su sekretorium su
naudojo labai daug blankų 

. susirašinėjimams. Na, o 
kontroliuot vargiai kas įsi- 

; drąsins.
Kaslink panaudojimo S. 

L. A. žymės ant cigarų ir 
degtinės, p. redaktorius aiš
kino seime toli gražu keis
čiau, negu aprašyta ir tikiu, 
kad kiekvienas, kuris į tą 
gilinos, galėjo suprast, ku
rion pusėn tas buvo lenkia
ma. Prie progos reikia da 
paklaust, kodėl p. redakto
rius taip šaltai žiurėjo, kada 
seime kilo neteisingi užme
timai socijalistams, paveiz- 
dan: 1) Apie paleistą pas
kalą per anglų laikraštį kas
link vėliavos? 2) Kodėl Kon
stitucijos komisijos raporte 
buvo iškraipyti faktai apie 
mažumos veikmę ir nuro
džius mažumai klaidas 
prisiėmė pataisyti? Su ko
kiu tikslu p. redaktorius su
redaguodamas seimo proto
kolą kai-kuriuos nutarimus 
taip buvo suglostęs, kad tik
ro dalyko stovio niekas ne
būtų galėjęs suprast?

Matomai, buvo remtasi 
ant redaktoriaus „Teisybės 
Amžinos” ir reikia pripažin
ti, kad paprastas korespon
dentas arba mažamokslis to 
niekados nebūtų padaręs, 
bet p. redaktorius padarė 
tai gabiai kaipo išsilavinęs 
vyras, ir todėl galima tikė
tis, kad neilgainiui reikės 
pasikalbėti plačiau.

” No 25 n. rėda

socijalistus ir jų laikraščius, 
kas laike streiko visai neda- 
leistina, nes tuomet Lawren- 
ce’o streikieriams labai buvo

is publika (neskriant partijų) 
reikėjo apsieit mandagiai. 

" Jeigu butų ir buvusi pas lie- 
tuvius socijalistus kokia y- 

’ da (kurios visai nesimato) 
tai galėjo faktiškais 
dymais išreikšti savo 
monę po streiko.

Kada apšmeižti lietuvių 
socijalistai per laikraščius 
ją nupeikė, tad atėjusi į 
streikierių susirinkimą pra
dėjo skųstis, reikalaudama 
varde streikierių užprotes
tuoti prieš lietuvių socijali
stus ir jų laikraščius.

Jeigu p. Ramanauskienė 
buvo tiek gabi, kad turėjo 
drąsos viena apšmeižti, tai 
reikėjo mokėt vienai, ne
kliudant streikierių, ir išsi- 
teisint. Bet p. Kirdėjus, Ra
manauskienės pastumdėlis, 
ilgai nelaukęs, parašė prote
stą, su kuriuom atėjęs į 
streikierių susirinkimą, pra
dėjo visa gerkle rėkt, jog 
būtinai reikia užprotestuoti 
prieš musų neprietelius so- 
cijalistus, kurie, esą, musų 
gerbiamą poniutę taip ne
gražiai nupiešė.

Priėjus rankų kėlimui, at
sirado kelios ypatos, kurios 
apie tą dalyką visai nieko 
nesuprato ir per apsirikimą 
rankas pakėlė, sutikdami su 
Kirdėjaus protestu. Kiti gi 
visi šaukė: ”Eik šalin su sa
vo protestu!” ir net norėjo 
iš svetainės išmest. Bet pra
dėjus p. Smidtui kalbėti, vi
sa publika nusiramino, sykiu 
ir Kirdėjus. Tokiu budu p. 
Kirdėjus priešingai streikie
rių norui užprotestavo.

Už tokį jų nedorą pasiel
gimą vieton padėkos verti y- 
ra paniekos. Ypač Kirdė
jus, kuris per streiką nieko 
neveikė, išskiriant pirmas 2 
sąvaites, kada buvo streiko 
komiteto pirmininku. Bet 
paskui atsižadėjo darbuotis 
ir iš Lawrence’o išvažiavo.

Po kelių sąvaičių sugrįžęs 
į Lawrence, visai piie komi
teto neprisidėjo, nes jo visi 
neapkentė. Ir nieko neveik
damas po gatvekampius pra
sitąsė.

Streikui užsibaigus, -p. 
Kirdėjus iš visų pajiegų ver
žėsi tapti kuo nors į lietuvių 
skyriaus I. W. W. komitetą, 
manydamas gauti gerą už
mokestį Na, ir gavęs kelis 
tautiškos mašinos narių bal
sus gavo už protokolų raš
tininką, kuriam visai nieko 
nemoka.

Dabar jau prie visų geri- 
nasi, norėdamas gauti vie
tą finansų sekretoriaus, ku
riam yra mokama $12 į są
vaitę. Bet nemanome, kad 
jis patektų.

Aš (P. Strazdas), po virš- 
minėta atskaita pasirašęs, 
visai nieko nežinojau apie 
Kirdėjaus padėkavonę. Tą 
atskaitą rašė p. Dagis. Męs 
streiko komitetas, peržiūrė
ję, ar viskas gerai surašyta, 
ir pasirašę savo vardus, pa-

> 
nuro- 
nuo-

LEWISTON, ME.

Ona ir Marė Gurkliutės 
jau liko išimtos ant $1000 
parankos iki teismo. Apie 
jas jau buvo rašyta perei
tam „Keleivio” numerij. Jos 
dabar pagarsėjo kaipo 
juodrankės, bet ir šiaip pra
stą vardą turi tarpe gyven
tojų. Dragunėlis.

COLLINSVILLE, ILL.

Kruvina tragedija. Jaus
damas pavydumą link savo 
pačios ir sugrįžęs girtas, 
Andrius Savera (lietuvis) 
pašovė 5 šūviais savo pa
čią, podukrę Ethel Hill ir 
pats nusišovė.

Tragedija įvyko 20 birž. 
vidurnakti j, po No 329 Au
rora gatvės. Ketverge, t. y. 
20 birželio, jis sugrįžo iš 
darbo ir sėdėjo namie iki 8 
vai. vakaro. Paskui jis 
kvietė pačią važiuot su juo 
į Collinsville sodą; ji atsi
sakė ir jis išėjo vienas. Ka
da jis sugrįžo 11 vai. nakčia, 
jo pati ir podukrė miegojo, 
o kita podukrė Grace skai
tė prie stalo. Jis pradėjo 
su Grace bartis už nesaky- 
mą teisybės apie motiną. Jis 
nudavė einąs gult, užsidegė 
lempą, išėjo į miegrumį, pa
siėmė revolverį iš lagamono 
ir pradėjo šaudyt į pačią, 
kuri gulėjo lovoj. Saverie- 
nė pradėjo rėkt, kad dukte
ris gelbėtų ją. Tuomet jis 
paleido šūvį į Ethel ir sužei
dė jai ranką. Kada jis tai
kė į Grace, ji išspruko ir nu
bėgo į kaimynų namą sker
sai gatvę.

Čia jis išėjo į kiemą, bet 
už kelių minutų sugrįžo ir 
vėl ėmė šaudyt. Po to jis iš
ėjo laukan ir perėjo skersai 
gatvę, spręsdamas, ką to
liau daryt. Tuo tarpu at
ėjo daktaras ir policistas. 
Kaip tik jis pamatė policis- 
tą, tuoj paleido šūvį sau į 
galvą ir krito negyvas.

Saverienė ir jos duktė 
Ethel liko nugabentos į li- 
gonbutį. Ethel liko sužeista 
į ranką ir kaklą. Tikima, 
kad ji pasveiks. Saverienė 
vargiai bepasveiks, nes 3 
kulkos randasi jos liemenij, 
viena galvoj ir viena rankoj.

Vaidai šeimynoj viešėjo 
• nuo seniai. Kada tik Save
ra sugrįždavo girtas, jis vi
sada kaltino savo pačią, kad 
ji nesanti jam teisinga. Ne
seniai jis būva suareštuo
tas už kėlimą triukšmo na
muose.

Bus jau 7 metai, kaip jis 
apsigyveno šiame mieste. 
Apsivedė jis su anglų tau
tos našle ir ėmė girtuokliau
ti. Angliški laikraščiai ra
šo, kad tai rusas, nes visi 
vietiniai lietuviai čia yra ži
nomi kaipo rusai.

A. Dzūkelis.

BURLINGTON, N. J.

Musų kunigas pradėjo ašt
rią kovą su socijalistais. Iki 
šiol jis juos tik keikė, bet jo 
niekas neklausė. Dabar jis 
nuėjo į vieną dirbtuvę, kur 
dirbo socijalistų kuopos ko
mitetas ir įkalbėjo perdėti- 
niams, kad K. K. yra baisus 
maištininkas, unijų tvėrė
jas ir t. t. Kompanija išva
rė iš darbo K. K. Kunigas 
apskelbė iš sakyklos, kad toj 
dirbtuvėj tik katalikai gaus 
darbą, o socijalistus jis iš- 
naikysiąs iš šio miesto, nors 
galvą prisieitų padėt.

D. K. Karpovičius. .
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KELEIVIS 3
WESTVILLE, ILL.

22 birž. 26 kp. L. S. S. tu
rėjo prakalbas. Kalbėjo T. 
Dundulis iš Chicagos. Į kuo
pą įsirašė 12 naujų narių ir 
surinkta $7.73 aukų prakal
bų lėšoms.

Darbai anglių kasyklose 
eina silpnai. Vienose dir
ba tik po vieną ir dvi 
dienas sąvaitėj, o kitose dir
ba pilną laiką, bet darbinin
kų nepriima. K. J.

POTTSVILLE, PA.

Į čionaitinį kalėjimą atsi
lankė kun. Dumčius ir Mi- 
nersvilles, kad išklausyti 
kalinių "griekus" ir atleisti 
jiems jų biaurius prasižen
gimus.
F Nieko stebėtino tame, nes 
už pinigus kunigai atleidžia 
visokias nuodėmes, bet kei
sta, kad ir čia kunigas drau
dė kaliniams skaityti soči- 
jalistišką ir laisvamanišką 
literatūrą. Reikia atsimint, 
kad čia sėdi netoli visi to
kie, kurie ir pateko į kalėji
mą per savo tamsumą ir ne- 
apsitašvmą, vienok kunigas 
nori, kad ir toliau jie tokiais 
liktų. Senas Singelis.

KENOSHA, WIS.

29 geg. 10 vai. vakare pa
tiko nelaimė vieną lietuvį, 
Mateušą Valikonį. Dirbant 
dirbtuvėj liko jis vieno dar
bininko iš netvčiu smarkiai

•Z V

sužeistas. 30 geg. 4 vai. ry
te atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Velionis paeina iš Kau
no g., Vilkmergės p., Any
kščių vok, Seininiškių sod.

Pietros S....ius.

HONOLŲLU, Hawaii.

Šita sala guli vidurij Ra
miojo okeano. Čia auga pai
nios ir puikiausi medžiai pa- 
saulij. Čia šilta žiemą ir va
sarą, todėl turčiai į čia va
žiuoja gyvent. Randasi ir 
šimtai skurdžių darbininkų, 
daugiausiai iš Portugalijos; 
jiems mokama už dienos 
darbą nuo $1.50 iki $3.00. 
Pragyvenimas vienam $25 
mėnesij. Patarčiau lietu
viams nevažiuoti į čia, 
nes "kaip daiguj, taip ir 
ant žemės.” Męs tankiai 
girdim žmonelius kalbant, 
kad apie San Francisco, 
California, ir kitas va
karines valstijas žmonės 
daug pinigų uždirbą, į trum
pa laiką pasilieka turčiais. 
Aš tankiai mislinau, kaip čia 
nukakti į vakarines valsti
jas ir pasilikti kapitalistu.

Sumislinau pasiduoti į 
kariumenę. Nuėjus man į 
priėmimo biurą, viršininkas 
man prižadėjo dangų; nieko 
nedirbti, dailias drapanas 
turėti ir $20 kas mėnuo. Na
gi ir likau išsiųstas į Jeffer- 
son Barracks, Mo. Čia į 2 
mėnesiu išmokino šauti ir 
durti. Aš vis da laukiau, 
kada mane leis į prižadėtą 
mokyklą, kur mokina kal
bos ir angliško rašto. Čia 
man visai nepatiko. Už ke
lių dienų likau išsiųstas į 
Fort Lenenworth, Kans. čia 
mane prirašė prie inžinierių 
rotos. Pamačiau apie 1000 
kareivių maršuo ja n t su a- 
meriknnišku veliuku. Už 
kelių dienų musų rota išėjo 
budavoti tiltą skersai upę, 
vadinamą Mississippi River. 
Čia vienas iš musų įpuolė į 
upę ir prigėrė. Kaltas ta
me nežmoniškas oficerio ap
siėjimas. Aš pamačiau, kad 
likau prigautas kapitalistų 
bernų: iš prižadėtų $20 gau
nu vos $15. Apmokėjus 
barzdaskučiui ir skalbyklai, 
lieka vos keli doleriai.

Bet aš da vis laukiau tų 
prižadų: už kelių savaičių 
viršininkas, arba tiesiog sa
kant. kapitonas, gavo žinia 
iš Washingtono važiuoti į 
Honolulu. Čia dainavome 
ir džiaugėmės, iog namatv- 
sime puikią salą. Visi tu-: laukia dėdė su lazda ir duo-
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rėjo po kvortą degtinės ki- 
šeniuj. Visi dainavo, kiek 
katras galėjo. Pribuvus ant 
viršminėtos salos, pamatėm 
dailias palmas, kvietkas ir 
medžius. Labai puiku. Bet 
už kelių dienų išvarė mus 
kelių daryti; čia męs dirbam 
po 8 valandas dienoj. Šitas 
darbas vertas $3, bet mums 
moka tik 50c. Čia man pa
sirodė didžiausis išnaudoji
mas: darbininkai mus už
laiko ir męs užiman jų vie
tas. Patarčiau lietuviams 
šalintis nuo pastojimo į ka
riumenę, nes joje nieko ne
gali išmokti, tik pikaliogi- 
jos ir ševaliogijos.

Ch aries W. Stork. 

DETROIT ,MICH.

Darbai eina neblogai ir 
tųlose dirbtuvėse priima 
naujus darbininkus, bet vie
noj dirbtuvėj eina streikas 
ir dirba streiklaužiai. Kiti 
darbininkai nutarė remti 
streikierius, kad išlaimėtų 
kovą.

Vieną dieną streikieriai 
ėjo reikalaut kompanijos, 
kad ji išvarytų streiklau
žius, bet jie liko išvaikyti po
licijos. G. Aniolelis.

SO. OMAHA, NEBR.
Musų kunigas pamatė, 

kad pirmeiviai ima viršų ir 
sutvėrė moterų draugystę, 
po vardu šv. Marijos pane
lės rąžančių. Norėjo jis, 
kad moterįs laikytų jį savo 
draugystėj, dagi už kasie- 
rių. Jos apsvarstė, kad ga
li be kunigėlio apsieit, kas jį 
suerzino ir pastūmėjo ko
vot su savo sutverta drau
gyste. Taip ant 16 d. birže
lio draugystė rengė balių. 
Kun. padarė atlaidus šv. 
Antano dienoj ir įsakė, kad 
niekas neitų į moterų balių. 
Abelnai jis yra gudrus: tuoj 
ir jis atlaidus padaro ir pa
taiko toj pačioj dienoj, kad 
žmonės atitraukt nuo pa
rengimų. Ona ir Katrė.

GRAND RAPIDS, MICH.

17 ir 18 birž. L. S. S. 51 kp. 
rengė prakalbas. Kalbėjo 
F. Bagočius. Antrą dieną 
publikos buvo kur-kas dau
giau; mat, jau ir moteris 
atsivedė vyrai, o pirmą va
karą moterų buvo mažai. 
Aukų lėšų uždengimui per 
abu vakaru surinkta $24. Į 
kuopą prisirašė keli nauji 
nariai.

Prakalbomis publika už
ganėdinta ir norėtų, kad ir 
daugiau jų įvyktų.

Prakalbų tarpais padai
navo solo "Pasakyk 
mylimas krašte" drg. 
Varnas, choras dainavo po
rą dainelių ir deklamavo V. 
Juškaitis. J. D.

MONTELLO, MASS.

Pradžioj šio mėnesio poli
cija suareštavo vaikiną J. 
K. su našle Rigmoniene už 
prasižengimą prieš dorą. 
Dabar buvo teismas; vaiki
nas gavo pasimokėti $25, o 
našlė gavo 9 mėn. kalėji
mo. Ta našlė yra francu- 
zė; jos vyras buvo lietuvis, 
kuris pasimirė 4 mėnesiai 
atgal. Vaikinas ir našlė v- 
ra geri katalikai, todėl ir 
vietiniai katalikai nieko ne
sako ;jeigu taip butų su so- 
cijalistu atsitikę, tada reikė
tų ausis užsikimšti einant 
gatve. ’ Lietuvis.

FAYETTE City, PA.

Čia gyvena lietuvių apie 
100 šeimynų ir beveik tiek 
pat pavienių. Karčiamų čia 
nėra, tai lietuviai užmokes
čio vakare išvažiuoja į ar
timiausius miestelius, kaip 
tai Belle-Vernan, Rascos 
arba Charleroi, kur labai 
linksmai laiką praleidžia. 
Alkoholiaus pardavėjas, už-Į 
darydamas karčemą, išstu
mia laukan, o čia prie durų
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Geros knygos gali nuvesti jūsų vaikus prie augštų idealų, o netikusios gali nupuldyt jų 
protą. Todėl tėvai turi būt labai atsargus parinkdami vaikams knygas. Reikia saugotis 
knygų apie velnius, šmėklas ir kitokius prietarus, nes tas sugadina vaikams smegenis.

mano 
P.

da gerą nakvynę ant geleži
nės lovos, kur reikia mokėti 
$5 už vieną naktį, o kuris 
neturi pinigų, tai nusiveda 
į kompanijos krautuvę ir iš
ima už tiek kuponą; vistiek 
tiem ponam ir tas giliuoju, 
nes turi paskui užsimokėti.

Darbų čia kitokių nėra, 
kaip tik anglių kasyklose ir 
Uetuviai beveik visi turi ge
riausius darbus, nes pripra
tę sunkiai dirbti iš Lietu
vos; uždirba į dvi sąvaites 
nuo $30 iki $65.

Čia susitvėrė draugystė 
5 kovo, 1911, po vardu savi
tarpinės brol. paš. dr-stė, 
kuri laikydavo susirinkimus 
privatiškoj stuboj ir savi
ninkas partraukdavo kelias 
bačkas alaus; tada ji gyva
vo kuopuikiausiai, bet kada 
gavo čarterį ir laiko susirin
kimus salėj, tad daugelis 
draugų pastojo priešais. 
Pats stubos savininkas atsi
sakė mokėti. Bet dr-stė pa
silikusi su 24 draugais iš 48 
gerai gyvuoja.

Lietuviai gyvena sutiki
me, nes neturi kam kurstyt 
vienus prieš kitus. Atva-1 
žiuoja kokį sykį ant metų 
kun. Misius iš Donorą, Pa., 
prižvejoja dolerių ir links
mai važiuoja namo. Ave
lės labai linksmos, kada 
doleris jų nuskamba į 
kunigo kišenių.

Siratos Vaikas. 

DUQESNE, PA.

Šis miestukas guli netoli 
Pittsburgo. Čia yra milži
niška plieno dirbtuvė, kur 
dirba keli šimtai ir lietuvių. 
Darbai eina "•erai, tai ir mu
sų tautiečiai linksmai <nrve- 
na. Andai nutarė parengti 
pikniką, kad išvažiavus pa
kvėpuoti šviežiu oru. Ant 
pikniko paimta bent už $75 
gėrimo, pakviesta Wilmerd- 
ingo lietuvių benas ir vienas 
kalbėtojas. Bet benas ne
pribuvo. Reikėjo pasikakin- 
ti vienu kalbėtoju. Kalbė
tojas klausia, apie ką kalbė
ti. Keletas mokslą mylinčių 
vyrų sušuko, kad kalbėtų a- 
pie mokslą. Kaip tik kalbė
tojas pradėjo, tuoj girtuok
liai pakėlė triukšmą; vienas 
sako: "Aš geriau galiu už 
tave kalbėti” ir pradėjo pa- 

I sakot. Bet niekas neišėjo iri 
i kalbėtojas turėjo tęsti savo I

J

kalbą toliau.
sakė, kad męs visuomet pri
valom kovoti. Kaip tik po 
tų žodžių ir prasidėjo kova. 
Šventakupriai susikruvino, 
kaip tie gaidukai. Paskui 
reikia grįžti namo su apdra
skytomis nosimis. Žmonės 
žiuri kaip ant kokių girinių. 
Ar tai nesarmata?

Kapucino vaikas.

BROOKLYN, N. Y.

18 birž. čionai tapo užmu
štas lenkas, Michal Szimko- 
wski. Jis važiavo karu 
Broadway gatve. Buvo ge
rai išsitraukęs, tad nelaukė, 
kol karas sustos, bet šoko, iš 
jo ir taip smarkiai parvirto, 
kad į 45 minutas mirė.

Tai vis alkoholio auka.
J. S. Voinilavičius.

Viršus ir vidus.

Baigdamas | turi dengti jokių slaptybių.
Manau, jus skaitytumėte 

labai nešvaria ir prasta tą 
namų užlaikytoją, kuri stu- 
bos vidurį iššluotų, o už
kampiai ir paloviai butų ne
švarus ir pridengti. Ir mer
ginai neužtenka turėt gra
žius rubus ir pasielgimus iš 
viršaus; švarumas turi ras
tis joj pačioj.

Čia prisimįsiu ir apie mo
terų rubus. Tūlos jų apsi
rengia gana gražiai iš vir
šaus, užsideda skrybėlę, 
pirštinaites, dailius čevery- 
kus ir t. t. Bet apačioj dėvi 
sudriskusius, neskalbtus ir 
betvarkiai apsivilktus dra
bužius. Papūtė biskį vėjas 
arba atsitiko kokia nelai
mė — i r po gražiais rūbais 
pamatai skudurus ir purvy
ną. Kada ji rėdosi, ji žiuri, 
kad išrodytų dailiai iš.vir
šaus, bet ji užmiršta svar- 

i biausį dalyką — tai visuoti- 
inas švarumas.
? Velyk nusipirk ne taip 
i brangų viršutinį rūbą, kad 
liktų pinigų švaresniems a- 
patiniams rūbams. Velyk 
dėvėti stiprias pančiakas, 
negu šilkines, kurios vaka-' 
re jau bus visos skylėtos nuo Į 
nepraustų kojų prakaito, 
perilgo vaikščiojimo ar ko 
kito. Velyk turėti nebran
gias, bet sveikas pirštines,'

J

vadinamų sportų, randasi 
nemažai tokių. Teko man 
matyt vienoj anglių kasyk
lų apielinkėj, kaip tūli pa
garsėję sportai, ir iš viršaus 
tikrai tokiais atrodanti, net 
pančiakų nedėvi tūli ir jų 
kūnas laikosi nepraustas. 
Atsitiko tai hipnotistui pa
šaukus kelis sportus iš pub
likos ir po užhipnotizavimo 
liepus nusiauti jiems čeve- 
rykus.

Žmonės turėtų nustot būt 
tokiais sutvėrimais, kurie 
tik civilizuoto žmogaus var
dą nešioja, o apačioj yra 
laukiniais.

Marė Vaitėkaitienė.

s

Kur kunigo dora?
Cleveland, O. 3 d. birž.— 

Man teko nueiti pas ponią 
M. Daminaitienę netoli lie
tuviškos bažnyčios, ir mud
viem bekalbant staiga pasi
rodė kelios važnyčios ves- 
tuvninkų, tarp kurių buvo 
viena pora jaunavedžių iš 
socijalistų 3-čio kp. Palydo
vais buvo irgi socijalistai. 
Mudvi su M. Daminaitiene 
nuėjom pažiūrėt. Nors pa
prastos lietuviškos vestuvės 

1 (katalikiškos) neįstabus da
lykas, bet čia jau buvo nevi
sai paprastos, nes susipra
tęs žmogus, da gi laisvama
niškas socijalistas, reikalau
ja tokių ceremonijų — tai 
viena; antra gi įstabu buvo 
tas, kad kunigas J Halabur
da socijalistus visuomet nie
kina. Ką jis pasakys dab
ar?

Pirmiausia musų Hala
burda išklausė jaunavedžius 
ausinės išpažinties, paskui 

I įėjęs į vidurį bažnyčios pra
dėjo rėkauti, kur buvo gir- 

| dėtis žodžiai: "Išeikit iš baž- 
; nyčios! Ko jus čionai atėjot, 
įtik ištirt kunigo slaptybes, 
o paskui į laikraščius rašinė
ti, kad šliubą imat pas skva- 
jarį už dolerį, o kad kas baž
nyčioj ženyjasi, tai ir jos a- 
tėjo pažiūrėt” Žmonės pra
dėjo dairytis į visas puses 
nesuprasdami dalyko. Bet

I
___ _______ ___ ___ ___ 
štai kunigas prieina prie 
mudviejų su p. Daminaitie- 
ne ir da sušuko: "Išeikit, o 
kad neisit lauk, aš jus išme
siu už sprando!” Bet męs 
nė krupt. Sėdim sau ir žiū
rim, kaip tas trijų pėdų mil
žinas rėkauja. Perpykęs iki 
paskutinio laiosnio ,kad pa
leis gerklę: ”0 jus rup... rup. 
rup... ir ant rup... rup...! Vel
niai, šėtono apsėsti paraliai.. 
O tu. senė (į p. Daminaitie- 
nę), leidi vaikus į Public 
School! Tu paleistuvė, va- 
gilka, ir tavo vaikai bus 

| razbaininkai, paleistuviai !* 
Tai mat, kokia Kristaus į- 
pėdinio dora... Daminaitienė 
yra biedna našlė, kuri turi 
prie savęs penkis vaikučius, 
priguli prie šių draugysčių: 
S. L. A., S. L. R. K. A. ir prie 
vietinės moterų draugystės 
"Birutės.” Mat, dabar to
kia gadynė, kad biednas 
žmogus, tad ir nedorėlis.

Ar ne gėda CIevelando 
lietuviam tokį biauraburni 
kunigą turėti?

Kaip seni gyventojai pa
sakoja, kun. Halaburda re
tai kada iš teismo išeina. 
Kad ne su vienu, tai - su ki
tu — vis bylinėjasi, o nuo 
biednų žmonelių kolektavo- 
ja pinigus, už kuriuos sam
do advokatus savęs apgyni
mui.

Laimingi tie lietuviai, kur 
nėra kunigo!

M. Geibienė.

Yra tokių daiktų, kurie 
iš viršaus niekuomi nesi
skiria nuo sau panašių, vie
nok kada juos perplausi ar- 

I ba sumuši, pasirodo jų visas 
biaurumas, supuvimas. Taip 
pat yra ir su daugeliu žmo
nių: iš viršaus vienas nuo 
kito tik išveizdą skiriasi, ir 
biauriausis žmogus kartais 
išrodo da dailesniu už ki
tus, bet kada jo slaptybių kurjy jr kitą porą bus gali- 
rubą pradengsi, atrasi jo ma nusipirkt, negu bran- 
pasibiaurėtinus darbus, Ii- gjas> kurių pirštai prakiu- 
gas ir t. t. Todėl merginos rę_ Velyk prasti guzikai, ■ 
ir vaikinai neturi zmrėt^tik i kune gali būt permainyti, i

Jkada vienas pasimetė, negu1
■ brangus, kurių negalima 
nusipirkt vieną pametus. į 
Velyk tokia skrybėlė, kuri i 
atlaiko visokį orą, negu ne
paprastai brangi, kuri po

■ pirmo lietaus pavirsta į nie
kus, o reikia ją dėvėt, ka
dangi neliko pinigų kitą nu
sipirkti.

Kur kas didesnę rolę lošia 
švarumas ir tvarka, negu 
mados. Tankiausiai tos, ku
rios vaikosi paskui madas ir 

| iš viršaus išrodo dailiai ir 
įbrangai apsirengusiomis, y- 
ra purvinomis ir apdrisku
siomis apačioj. Jos tik ki
tam nori pasirodyti švario
mis, o pačios neturi patrau
kimo ir nereikalauja švaru
mo.

Ne vien tik moterų tarpe 
tokiu vra, o ir vyrų, net taip pas kitą daktara.•- V

į rubus, išveizdą ir paviršu
tinius keno nors pasielgi-' 
mus, bet turi stengtis ištirti 
žmogaus darbus ir charak
terių, kurie slepiasi jame.

Prie progos užmįsiu apie 
merginas ir moteriškes, ku-' 
rių negražus pasielgimai y-j 
ra slepiami; jos tankiausiai 
tiki, kad apie jas niekas ne
žino. Vienok kokis nors vė
jas praskleidžia slaptybių 
priedangą ir publika pama
to, kas per paukštis slepiasi 
po dorybės priedanga. Nors 
ji save statytų augštai, nors 
ji tiki, jog kiti privalo ją 
guodot, kaip ir kitas, vie
nok kiekvienas kalba su ja 
veidmainingai ir laiko ją že
mai. Tik ta moteris gali drą
siai save prieš publikos teis
mą pastatyt ir susilaukt au-1 
gšto paguodojimo, kuri ne-

Į

Pas kitą daktarą.

Pati — "Daktaras liepė 
man važiuot į Rytus ir pasil
sėt per kelis mėnesius. Da
bar kVa klausimas, kur va
žiuot?"

Vyras — "Reikią važiuot n



Ateities fantazija.
r___ *_ r_________ r _ Sėdžiu prie lėtai tekan-

paskirtam žmonių skaitliui, čios upės kranto. Tartum 
kurie vadinasi kapitalistais, ką tai šnibžda jos mirgan- 
Jų rankose randasi gamtos 
turtai ir išdirbystės įran
kiai. Jie turi išleidę įstaty
mus, kaip darbininkus sam- 
dyt ir kaip jų viešpatavimas 
ant gamtos turtų ir išdirby
stės įstaigų turi būt gina
mas. Darbininkų padary
tus produktus jie parduoda. 
Perka juos tie patįs darbi
ninkai, kurie gauna mažiau 
algos, negu galėtų nusipirkt 
savo padarytus produktus. 
Pas kapitalistus užsilieka 
neparduotu tavorų ir jie ne
bepriima darbininkų dirbti 
arba veda kares, kad užimt 
naujas rinkas. Juo mažiau 
darbininkų bus, tuo mažiau 
tavorų liks išpirkta — ir tuo 
mažiau darbininkų priims į 
darbą. Taigi žmonių skait
lius nedaro nieko blogo. Ir 
jei tu išnuodintum kelis tūk
stančius, tuo pačiu laiku iš
nuodintum tavorų pirkėjus

— Visas blogumas yra ta- ’ 
me, tėve, kad žmonės dirba1 
ne sau, ne jiems priklauso
jų padarytieji produktai, o j

1 • . v • | •■'i • • !

siliepia ant žmonių psicho
logijos. Juo geresnį amatą 
žmonės moka ir juo didesnę 
algą gauna, tuo labiau jie 
rangus protiškai ir fiziškai.

___  ____ __________  Nueiki t pas Montello, Mass., 
ir užtraukė tokiu galingu, | lietuvius, kurie yra kur- 
tokiu jautriu ir viešpatau- piais. Čia sunku bus sura- 
jančiu balsu, kad, rodos, vis- sti tokius sutvėrimus, ko
kas nutilo prieš ją. Klauso- kiais yra didžiuma iš ang- 

• I si mėnulis iš-už debesų iš
lindęs, klausosi snaudžianti ■ 
medžiai, tyliai čiurkšlenanti 
upė, gyvuliai sustojo ėdę žo- i 
lę, pakėlė galvas ir klauso
si. Rodos, neliko sutvėrimo, 
kuris galėjęs butų negirdėt 
tos stebėtinos ir žavėiančios 
dainos, nešančius-ar tai mei- ■ 
lės, ar tai keršto, ar tai siel-' 
vartos, ar tai išdidumo liep
sną. Kaip galingas, kaip 
daug reiškiantis tokis bal
sas! Tartum jis visai gam
tai garsino, ko trokšta žmo
gus, ir tartum gamta nusi
gando prieš jį, pasidavė jam 
ir liepė viešpatauti.

Kaip laiminga bus žmoni
ja, kada ant viso skritulio 
girdėsis zavejantis žmogaus 
balsas, kuris išreikš žmonių; 
troškimus, linksmybes ir vi-1 
sus jausmus! Sveiki, jaut- ._ 
rus ir tobuli žmonės pripil- tu?.s zmonelius padaro be- 
dys orą gražiai skamban- veįį _u ,
čiais dainos pavvdale savo 
troškimais, jausmais ir 
skundais!... Tuomet visa že
mė liks muzikoj ir dainose 
paskendusiu rojum.

A. Antonov.

ją galėtų pripažint mažiau 
verta už bile žmogų pasau- 
lij? Kas turėdamas spar
nus negeistų su ja skrįsti į 
padanges?

Ėmė ji išnaujo skambint įčios sriovės, bet taip slaptin
gai, taip tyliai, kad ausis 
nepagauna jų balso.

Netoli namelis stovi ant
1 kranto. Gražiai jis nudažy
tas ir žaliuojančiais krū
mais aptvertas. Dan-dan, 
dan-dan, dan-dan, dan-dan, 
dan-dan, dan-dan — nešėsi 
iš jo piano garsai. Jie tokie 
malonus, tokie užgaunanti 
širdį, tokie pripildanti orą 
gyvybės! Tartum laimė nu
sileido ir savo lipšniais spar
nais glosto šį žemės kampe
lį . Užmiršti tuomet gyveni- i 
mo niekingas smulkmenas, 
ranka pati pasikelia ir pare
mia galvą ir klausais, klau
sais paskendęs svajonėse. 
Tik grožis ir gailestis žaid
žia krūtinėj. Dan-dan, dan- 
dan, dan-dan, dan-dan, dan- 
dan, dan-dan... Taip ver-Į 
ta gyvent. Kas tuomet ga
li netrokšti da vieną garsą 
išgirsti daugiau? Kas tuo
met gali išdrįsti užsirustint 
ir tarti žiaurų žodį, kokiu 
nors budu ką nors nuskriau
sti? Didelė raudona saulu-i 
tė, rodos, taip ir nenori nu
sileist, tartum ir ji gerėjasi 

v i_i » . . ■ šiuo muzikos akorduose pa-Kodel kunigai nekenčia skendusiu kampeliu.
Pavargęs artojas užbaigė 

darbą, išsitiesė ant žolyno ir 
giliai užsimąstė. Nedrįsta 
jis pasikrutint, kad kiekvie
nas garsas pasiektų jo ausį. 

Kaip gražu, kaip giliai į- 
! spudinga! Tai ne miesto 
triukšme skambanti muzi
ka . Čia jos akordai plaukte 
plaukia į visas puses,liejasi į 
žmogaus sielą, tartum kiek
viena žolelė, kiekvienas la
pelis juos girdi.

Kaip laimingas šis kampe
lis! Bet kaip laiminga bus 
žemė, kada ant jos viso pa-i 
viršio bus apgyvendinti at
sakančiame atstume vienas 
nuo kito žmonės ir kada iš 
jų netobuliausis bus tobule
snis už šių dienų genijų! Jei-! 
gu musų tik šiaip-taip su
taisyta muzika numalšina 
visus žiaurumus ir pripildo 
orą gyvybės, kokius tad ste
buklus atliks ateities tobu
la muzika?

Taip šiandien dieną pa
keis rytojus, rytojų pakeis 
sekanti diena — ateitis neiš- 
vengtina. Dabartinė tobu
lybė eis pirmyn... Ir žemės 
skritulis liks rojum, kurio 
visose dalįse smambės neap
sakomai graži, raminanti, 
linksminanti ir gaivinanti 
muzika. Vietoj dabartinio 
vaitojimo ir isteriškų šauk
smų girdėsis širdį judinanti 
gražios muzikos akordai. 
Tuomet nebus namelio, kur 
jos nesigirdėtų, nebus žmo
gaus, kuris nebūtų muzi
kantu.

♦ * *

Pradėjo temt ir šviesa pa
sirodė namelij. Aiškiai bu
vo matyt, kaip jauna mergi
na ar moteriškė skambina 
pianą. Po kelių minutų ji 
pakėlė galvą ir užtraukė 
dainą tokiu liudnu, tokiu 
gailingu balsu, kad nenoro
mis ašaros turėjo rėdėti iš 
akių. Nors žodžių nebuvo 
girdėt, bėt rodės, kad ji ap
gailestauja visus numiru- 
siuosius, visas nelaimes, vi
sus skausmus ir teikia su
raminimą žmogaus dvasiai. 

Paskui priėjo ji prie lan
go.

Plaukai jos palaidi ir ji 
panaši į rusalką arba į si
reną. Didelės akįs žeria 
šviesa ir meta žvilgį į tolį. 
Tartum jos nori viską gra
žų, viską meilų paimt ir pri- 
traukt prie jos krutinės, kad 
ji galėtų apkabinti ir glamo
nėti savo karštam glėbij. 
Kas ją galėtų nemylėt? Kas

Čia sunku bus sura-

I

— Maike, jei tu neišduosi ant žemės skritulio išnaikin- . . v
manęs policijai, aš tau pa- ti girias, pelkes ir padaryti ir daugiau žmonių liktų 
sakysiu didelę slaptybę.

— Tu nemanyk, tėve, kad
aš kokis šnipas.

— Bet žinok, vaike, kad 
tai didelė slaptybė ir turė
si užsikimšt burną.

— Sakyk drąsiai. Juk tu
mane žinai.

— Klausyk, vaike, aš šian
dien pelę nunuodinau.

— Aš ir tikėjau, kad tu nuo užpuolikų, 
tokią kvailystę pasakysi.

— Palauk, palauk, vaike. 
Da ne viskas. Tais pačiais 
nuodais aš ketinu nunuodin- 
ti tūkstančius žmonių, kad 
darbą galėčiau gaut. Pats 
matai, kad žmonių priviso 
tiek daug, kaip pelių, ir tu, 
senas žmogus, jokiu budu į 
darbą negali įsispraust. Ka
rių nėra didelių, niekas žmo
nių neišmuša, todėl aš su
maniau išnaikinti nors kiek 
nuodais. Įpilsiu į vandenį, 
kuris per triubas teka žmo
nėms į stubas ir lai jie mir
šta.

— Tu, tėve, katalikas, ir 
kėsiniesi žmones mušti?

— Vaike, čia visai kas ki
ta: jeigu prieit ir duot žmo
gui per galvą, tai kas kita, 
o čia jis pats numirs.

—Kokis-gi skirtingumas? 
Ar šiaip, ar taip, vienok 
žmogui gyvastį atimi.

— Tu nekalbėk, vaike, bet 
sakyk, ar gerai butų sumaži
nus žmonių skaitlių. Kada 
bėda prispiria, bile ką da
rai. Paskui atliksiu išpa
žintį ir vėl busiu liuosas nuo 
griekų.

— Gerai ,tėve, nesiginčy
sim šiandien, kaip žiaurus 
butų tavo pasielgimas, jei 
tu nunuodintum daugelį ne
kaltų žmonių, bet kalbėsime 
tik apie tai, ar tu gautum 
darbą ir ar butų žmonėms 
geriau, jei sumažinti žmo
nių skaitlių.

— Taip ir kalbėk, vaike. 
Juk ir karaliai, kurie veda 
kares, yra tikinti žmonės, 
ir kunigai, ir popiežiai, ku
rie laimina į kares, yra ti
kinti, vienok jie turi taip da
ryt, nes prisiveistų perdaug 
žmonių.

— Tu, tėve, nežinai, kodėl 
karės yra vedamos. Jei jos 
butų vedamos dėl žmonių 
perviršio išnaikinimo, tai į 
kariumenę imtų arba visai 
pasenusius, arba nesuaugu
sius. Dabargi statomi svei
kiausi ir dručiausi vyrai. 
Kares veda turčiai vieni nuo 
kitų norėdami atimti rinkas 
ir kitokius turtus. Bet tu 
nori žinot, ar bus geriau, jei 
žmonių liks mažiau.

— Taigi, taigi.
— Mažu, bus kada tokis 

laikas, kad žmonių atsiras < 
perdaug, vienok dabar da 
jų yra permažai. Reikėtų 
da didelio skaitliaus ,kad

visur sodus, laukus, pievas, 
kaimus ir miestus. Jei žmo
nių butų da mažiau, męs ir 
tokio gerumo negalėtume 
turėt, kokį dabar turime, neišeis. 
Juk senovėj mažas žmonių 
skaitlius negalėjo apvalyti 
ir apdirbt didelių žemės plo
tų, negalėjo išnaikinti žvė
rių, gyvačių ir apsisaugoti

~ • -v •. Da ir sian-j 
dien Sibire ir tūlose kitose 
vietose, kur žmonių yra ma
žai, jie skursta, gyvena tarp 
žiaurumų ir nesmagumų. 
Nelaimėj negali vienas kito 
prisišaukti; negali užlaikyt 
daktarų, mokytojų ir kitų 
reikalingų žmonių; nepajie- 
gia pravest kelių ir pasitai
syt kitokių parankumų. Vie
nur žvėris, kitur gyvatės 
laiko tuos žmones baimėj., 
Mat, žmonių mažai ir jie ne
gali pasidaryt tokių gerumų 
ir parankumų, kokit' pasi
daro skaitlingai apsigyve
nusieji žmonės. Dėl pavyz
džio, sulygink kaimą su mie
stu. Pas miestiečius gazas, 
elektra, vandens triubos, vi
sokio vandens maudynės ir 
kitkas skaitosi paprastais ir 
lengvai gaunamais daiktais, | 
Lai pabando viską tą turėti 
sodiečiai.

— Tu, Maike, jau nori 
man protą sumaišyt. Jeigu 
visur žmonės butų taip su
sigrūdę, kaip mieste, tuo
met visi iš bado numirtų.

— Tiesa, tėve, dabar mie
stuose yra perdidelis susi
grūdimas. Bet jei kiekvie
no miesto gyventojus apgy- 
vendint ant bent 10 sykių 
didesnio ploto, tai jie patįs 
galėtų gaut iš žemės sau 
maistą ir apsirėdymą. Vie
nok ne viskas reikalingas 
žmonėms ant vietos randa
si ir prisieina vienos apylin
kės gyventojams dalintis su 
kitų apylinkių arba ir šalių 
gyventojais. Tečiaus kur- 
kas greitesnis ir parankes
nis butų pats pasidalinimas, 
jei pervežimo kelių butų 
daug daugiau ir geresni. Ir 
kur kas daugiau produktų 
išduotų gamta, jei butų dau
giau pajiegos pas žmones 
jos išnaudojimui. Reikia da 
daug daugiau prietaisų 
gamtos išnaudojimui, reikia 
daugiau darbininkų gamtos 
dovanų apdirbimui ir t. t. 
Tuomet menkas žemės ga
balėlis išmaitintų 90 sykių 
daugiau žmonių, negu da
bar.

— Ir man, vaike, taip ro
dėsi, bet kas čia velnias yra, 
kad vis daugiau ir daugiau 
žmonių lieka be darbo. Aš 
ir pradėjau manyt, kad per
daug žmonių prisiveisė. Sa
kau, visokie vaikėzai pra
dėjo ženytis, krikštynas kel
ti—ir ko tu čia gero benori.

paleista iš darbo.
— Tegul jau galas, vaike. 

Kam da man grieką ant sa
vęs užvilkt, jei nieko gero
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Jeigu kunigai netyli ant 
jiems negeistino balso, tai 
jie ir žino, ką daro. Kožnas 
kovoja už savo būvį, — taip 
ir kunigėliai kovoja, kad ne
išspruktų duonas kąsnis.

Jeigu kunigai tylėtų, tai 
pasijustų, kad jie jau visai 
nereikalingi, bet kad netyli, 
tai ir gyvenimą da turi.

Darbininkai piksta, jeigu 
iš jų darbą atima, taipgi ku
nigams irgi pikta.

Nagi, meldžiamieji, dirs
telėkit į tokius laikraščius, 
kaip "Keleivis”, "Kova". Ir 
daugiau jau vis tokių laik
raščių atsiranda, kurie ati
ma iš kunigų darbą.

Pirma kunigai daug turė
jo darbo: šventindavo lau
kus, namus, vydavo piktas 
dvasias, o dabar kur randasi 
panašus laikraštis, kaip "Ke
leivis" namuose, ten jau pik
tos dvasios nėra — šventint 
namų nereikia.

Toki laikraščiai, arba so
cijalistai visur kiša nosį, net 
ten, kur jų neleidžia, o ką iš
tyrę, netyli, bet tuoj išdėsto 
visuomenei, — tokiu budu 
atima kunigams visą links
mumą. Ar netiesa?

Kad ir pasitaiko išeit į ai
kštę kokiam kunigų pasiel
gimui, tai visgi kad ne toki 
laikraščiai, nebūtų didelis 
nuostolis.

Čia ir mažaprotis gali su
prast, už ką reikia plūst to
kius laikraščius bei socijali
stus. Kas išdėstė viską apie 
amžinas mišias? Ar ne jus, 
bedieviai ir socijalistai? Ir 
tuomi atėmėte daug pelno 
nuo kunigų. Kas išrėkė vi
ską apie Čenstakavą, ar ne 
jus? Kunigai neteko daug 
šalininkų ir linksmos vietos. 
Kas išjuokia, jeigu kur ku
nigui pasitaiko nelaimė su 
gaspadine, ar ne jus? Kas 
žmonėms skelbia, kad pra
garo nėra, ar ne jus? Ir 
kunigai netenka įrankio 
žmonių gązdinimui. Kas 
išaiškino žmonėms apie 
griaustinį ir žaibą, buk tai 
elektra, ar ne jus? Jau dau
gumas ir nesižegnoja, žo
džiu sakant, visą kunigų pa
tentą jus, socijalistai, išaiš
kinote, apgarsinote. Ir da 
sakote, kad kunigai socija
listų neužkenčia... O kaip 
gali užkęst tokius gaivalus?

Kun. tarnas.

Priežasčių jieškojimas.

T

i

liakasių, geležies dirbtuvių 
darbininkų ir kitų sunkių 
darbų pildytojų. Sunkiame 
darbe skaitosi stebuklu at
rasti gyvą, gabų ir sumanin
gą žmogų. . Montelloj ir pa
našiose kolionijose nepaiso
ma daug apie kunigų keik- 

1 smus, neduodama jiems per- 
! daug privilegijų. Ten ir ka- 
i talikas protauja, svarsto, y- 
ra mandagesnis, jautresnis, 
Negalima todėl sakyt, kad’ 
kur kunigas įsimetė, ten jau 
žmonės ir apsnūdo. Jei tik 
jie turi gerą darbą ir gauna 
neblogas algas, tuomet jie 
kunigą valdo ,o ne juos ku
nigas.

Iš kitos pusės, jei kunigas 
pataikė apsigyventi tokioj 
kolionijoj, kur žmonės dirba 
sunkiai ir uždirba mažai, 
ten jis pilnas karalius ir

( Mano nuomone, reikia ką 
. nors daryt, kad lietuviai mo- 

kintųsi geresnių amatų, o 
, tuomet jau bus atlikta pusė 

darbo prie jų kultūri
ško judėjimo pagreitinimo.

Tuose miestuose, kur ku
nigas viešpatauja iš dėkos 
skurdo, reikia ir pirmei
viams rengt tankiai viešas 
sueigas, kad publika neap- 
snustų po kunigo keiksmais. 
Parengimuose turi būt kal
bama ir apie siekimą prie 
geresnių amatų.

Lietuviški kunigai ge
riausiai viešpatauja ten, kur 
pilna karčemų ir skurdas 
siaučia. Veikėjų užduotim 
turi būt kovojimas prieš 
skurdą ir karčemas. Kovo
ti prieš skurdą nelengva, 
vienok visgi galima šį-tą nu
veikti. Kur-kas pasekmin- 
gesnė kova yra prieš kar
čemas. Lai paskui ir parsi- 
vežš žmonės alkoholio iš ki
tur, vienok dėl įvairių nepa
rankumų girtybė visgft žy
miai sumažės.

į kiekvieną miestą einant 
agituot, reikia sužinot, kas 
laiko žmones apsnūdime: ar 
skurdas, ar karčemos, ar 
sunkus darbai, ar kunigas. 
Ir suradus priežastį, reikia 
atkreipt visą aštrumą prieš 
ją, kovot su ja, kol tik ne
bus prašalinta.

Yra da ir daugiau kultū
riško apsileidimo priežasčių 
ir beveik kiekviename mies
te jos kitokios. Veikėjo pa
reiga yra ją ištirti ir neeik
voti savo energijos prieš bi
le priežastis, kurios tūluose 
miestuose neturi vertės. Pa
vyzdžiui, kunigai visur yra 
atgaleiviais, vienok nėra 
reikalo agituoti prieš juos 
tuose miestuose, kur patįs 
gyventojai turi juos pažabo
ję. A. Baisus.

Kad pas Amerikos lietu
vius viešpatauja nerangu
mas, apsileidimas ir tamsa, 
apie tai žino visi, žodžiu 
pasakius, pas mus viešpa
tauja kultūriškas atsiliki
mas nuo tūlų kitų tautų. 
Taip sakant, liga yra ir pa
siryžusių ją išgydyti skait
lius nevisai menkas.

Jei žmogus apsirgo džio
va, geras, daktaras pasirū
pins ištirti priežastį, kuri 
apsargino žmogų, nes jei 
gydymas eis tose pačiose ap
linkybėse, kokiose įvyko li
ga, tuomet ant ligonio pas
veikimo negalima tikėtis. 
Iš kitos pusės, jei ir išgydy
si ligonį, jis ir vėl apsirgs 
jei ligos priežastįs nebus 
prašalintos.

Visuomenės veikėjai turi 
būt savo rūšies daktarais, 
jei jie geidžia, kad jų darbas 
nenueitų ant nieko.

Iš praktikos žinome, kad 
atvykęs kalbėtojas, organi
zatorius ar kokis kitas vei
kėjas sutveria kuopas, drau
gijas, įsteigia mokyklas ir t. 
t., bet neužilgo išbudintieji 
žmonės vėl apsnūsta ir mie
ga po senovei. Iš to aišku, 
kad męs turime gabumo 
išbudinti žmonės, bet neat
liekam svarbiausios užduo
ties, t. y. neprašaliname mie
got verčiančių aplinkybių. 
Tiesa, kovot su tom aplinky
bėm, prašalint jas yra ge
rokai sunkiau, negu laikinai 
pastūmėt publiką prie veiki
mo.

Tūlos, publikos veiklumą 
trukdančios, priežastįs, vien 
tik lietuvių prašalintos būt 
negali. Pavyzdžiui, karče
mų išnaikinimas. Čia jau 
reikia, kad ir svetimtaučiai 
prisidėtų. Bet pasidarbavi
mas ir čia nenueitų ant nie
kų. Tūluose miestuose kar
čemos pasilieka tik 10 arba 
net 5 balsais esant daugiau 
už jas, negu prieš. Jei męs 
mokėtume lietuvius paragyt 
atsakančiai prie tapimo u- 
kėsais ir jei sykiu jiems bu
tų darodyta, kiek blėdingos 
yra karčemos, galima butų 
tikėtis, kad labiau lietuviais 
apgyventuose miestuose 
karčemų nebūtų.

Kiek man teko patirti, < 
darbas ir alga labiausiai at-
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Jis nesiskaito.
Vaikinas — "Eik šian, Jo

nuk, ir pasakyk man, kiek 
vaikinų atsilankė šią sąvai- 
tę pas tavo seserį?”

Jonukas — "Rodos, pen
ki."

Vaikinas — "Ar tai nes
kaitant manęs?”

Jonukas — "žinoma, kad 
ne, nes sesuo sako, kad jus 
nesiskaitote...”

i

Per sapnų.
Namų laikytoja studen

tui — "Žinote, aš sapnavau 
pereitu naktį, kad jus užsi
mokėjote man visą skolą, 
kiek buvote kalti.”

Studentas — "Nejaugi?! 
Jei taip, tai meldžiu ižduoti 
raštelį.” i



IKSAS.

Amerikoniškos

VESTUVES.
Per skylę

Visi (ploja). 
Piršlys.

Kad Dievas juos saugotų nuo viso pikto, 
kad gerai jiems sektųsi, kad nebūtų pešty
nių ir nezgados... (išsiima popierinę) Todėl 
aš jau ir pradžią darau ( duoda dolerinę į 
torielką taip, kad torielka sutrupa. Jo pa
vyzdį seka pabroliai, pamergės ir kiti sve
čiai. Jaunavedžiai kiekvienam jų spaudžia 
ranką. Apie stalą triukšmas. Per šonines 
duris kartas nuo karto pasirodo policisto 
galva).

Muzikantas (pasistato prie sienos 
kėdę ir atsisėdęs su armonika pradeda bir

binti polką).

Vienas pabrolis (pasikėlęs uždeda 
dolerį ir sumuša torielką; kitas atima iš po 
jo kėdę ir jis atsisėda ant žemės. Atsisto

jęs nustumia antrąjį nuo kėdės).

Tu, kiaule!

Antras pabrolis (atsistojęs).
Tai ko tu čia stumdaisi?

Pirmas pabrolis.
Nes kiaulė prie stalo negali sėdėt.

Antras pabrolis.
Ar aš kiaulė? Ar aš kiaulė?

Pirmas pabrolis.
Tu geros ir kiaulės nevertas.

Antras pabrolis (pakiša po nosia 
sugniaužtą kumštį).

Ar pažįsti šitą? /j

Pirmas pabrolis (kerta antran jr žandą).
O šitą ar pažįsti?!

Piršlys (sučiumpa pirmąjį pabrolį).
Jonai, Jonai, buk vyras!... Negražu 

taip...

Antras pabrolis (sugriebęs nuo sta
lo torielką duoda pirmamjam per galvą).

Še tau!.. Užmušiu gyvatę!...

Pirmas pabrolis (į piršlį).
Leisk, aš jį suėsiu! Leisk, nes aš tau 

dantis išbarstysiu!...

Piršlys (laikydamas).
Jonuti, nebūk durnas! juk tu mano kū

mas.

Antras pabrolis.
Laikyk, laikyk, aš einu policmaną pa

šaukti. Duokit kepurę! (moterįs spiegia).

Pirmas pabrolis (ištrukęs, į piršlį).
Tai kam tu mane laikai? Ar kad mane 

užmuštų? še tau! (kerta piršliui per ausį).'

Antras pabrolis (pribėga prie durų, 
tuo tarpu įšoka policistas).

Policistas.
Stop that fight! (Visi persigandę susto

ja ir tyli. Policistas rakina jiems rankas)

Muzikantas.
Ju, sanavagan, mi kik ju! (užsimoja po- 

licistui per ausį ir numušęs kepurę pats par
virsta).

UŽDANGA
(Pabaiga).

Kad/turečiau, kad galėčiau.
Kad turėčiau tiek jiegos galingos, 
Eičiau į minias vargais turtingas... 
Aš visiems vargų galą apsakyčiau, 
Vesdams prie laisvės juos nuraminčiau.

Rodyčiau kelią, šaukčiau į vienybę; 
Aš jiems apsakyčiau idėjų gražybę, 
Aš į jų širdis meilę sodinčiau, 
Teisybės žiedų aš jiems paskinčiau.

Kad aš galėčiau, aš brokuočiau 
Jų sunkius vargus ir jiegų priduočiau, 
Jiegų galingų kurios negęsta, 
Niekad nenyksta ir nepasęsta.

Aš apsakyčiau, jog jų sutvertas 
Šitas pasaulis mažai tevertas, 
Tie visi turčiai, visi valdonai, 
Jų padaryti tik ant jų ponai.

Saulės Brolis.

Kada aš buvau jaunas vaikiščias, tad 
pilnai tikėjau, jcg kūdikius žmonėms atne
ša garnys. Kiti vaikai, su kuriais man pri
sieidavo žaisti, irgi tam tikėjo. Klausimas 
buvo aiškus: Dievas sutveria kūdikį, paduo
da garniui į snapą, o tas ir įmeta per kami
ną į to ar kito žmogaus grinčią. Tik tiek 
man buvo stebėtina, kad ir žiemos laike at
neša garniai kūdikius. Mat, aš gerai buvau 
ausipažinęs su garniais, nes jų apsčiai ra
dosi musų apylinkėj, ir žinojau, kad ant žie
mos jie išsineša kur-tai į šiltus kraštus. 
Vienok abejojimas išnykdavo, kada aš at
simindavau, jog yra naktis, kuri būna tam
si, tamsi ir tos tai tamsos laike gali atlėkti 
garnys iš šiltosios šalies, gali palikti kūdi
kį ir slaptomis atgal išlėkti. Stebėtina bu
vo tik tiek, kad žmonės neišnaikina garnių, 
kurie tokį vargą ant žmonių užkrauja. Ko
dėl jie neišmeta garnio atneštąjį kūdikį? 
Kodėl jį taip myli? Ir kodėlgi, kaip aš tuo
met buvau persitikrinęs, tik ženoti žmonės 
susilaukia garnio dovanos? Apie tai nere
tai kalbėdavom, keletas vaikiščių susispie
tę į krūvą.

Aš niekad ir niekad netikėjau, kad tė
vai drįstų meluot savo vaikams, todėl ir 
pasaka apie garnio atsilankymą man rodė
si esanti tikrai teisinga. Nors aš buvau vi
sai jaunas, vienok nebuvo žingeidesnio klau
simo už tą, kuris slėpėsi žodžiuose ”Kaip ir 
iš kur aš atsiradau?” Aš norėjau matyti 
garnį, nešantį kūdikį; aš norėjau matyti 
Dievą, tverantį jį. Ir nors taip šventai ti
kėjau į pasaką apie garnį, vienok ji buvo pas 
mane apstatyta dešimtimis klausimų.

Nežinau, ar ilgai man butų prisiėję ti
kėti į tą pasaką, jei nebūčiau priverstas už
siimti tokiu publišku darbu, kuris labiausiai 
supažindina su tikru žmonių gyvenimu. Jei 
norite žinot, tad aš pasakysiu, jog tas svar
bus darbas buvo telegramų nešiojimas.

Kadangi, kaip ir jus žinote, telegramos 
retai kada turi aiškų adresą, i ? da labiau da
rosi klaidingu jos priėmėjo suradimas, jei 
viename name yra keli butai, tai man pri
sieidavo sustoti prie buto durų ir giliai pa
galvot, ar čia galėtų gyvent žmogus, kuriam 
gali būt pasiųsta telegrama. O dabar turiu 
prisipažint, kad pas mane neužteko drąsos 
barškint į bile keno duris ir klaust, kur gy
vena tokis ir tokis žmogus. Užtai aš įgijau 
paprotį pirma sustot prie durų, pridėt ausį 
prie jų ir pasiklausyt, paskui pasilenkti ir 
pažiūrėt per rakto skylę.

Šita tai rakto skylė ir leido man kuoge- 
riausiai apsipažint su žmonių melu ir veid- 
mainyste.

Man, kaipo telegramų nešiotojui, ne
buvo uždraustas atsilankymas į bile kokią 
įstaigą, pas bile kokius žmonės. Todėl aš 
susipažinau su tėvų, vaikų, giminių, dvasiš
ki jos, valdininkų, labdarių, vyrų ir pačių, 
garsių rašėjų ir poetų ir kitokių žmonių gy
venimu, su jų veidmainyste ir slaptybėmis.

Bet pirmiausiai mano amatas leido man 
susipažinti su pasakos apie garnį melagin
gumu.

Dalykas buvo taip. Sykį aš įžengiau 
į vieną namą, nešdamas telegramą kokiam 
tai Jouni Pašoniui.

Išgirstu baisų vaitojimą.
Atsistojau aš prie durių, pasilenkiau, 

pridėjau akį prie rakto skylės ir žiuriu. 
Matau jauną moterį gulint ant lovos. Ji 
draskosi, vartosi, tąsosi, dantis sukandus 
rėkia, verkia ir meldžia, kad vyras duotų 
jai nuodų. Vyras sėdi šalia jos. Jis ją ra
mina. Kartais ji pagrieba jį į glėbį ir, ro
dos, sudraskys, suspaus. Kartais ji rėkia 
tokiu skaudžiu balsu, kad, rodos, reikia jos 
pasigailėti ir duoti jai nuodų, kad tik grei
čiau užsibaigtų jos kančios. U-u! Kaip 
baisios tos kančios. Tik minutą-kitą ji pa
lauks, kris kaip negyva ir rankas atmetus 
į šalis pradės sunkiai kvėpuot, tartum pa- 
silsio sulaukus, kaip vėla baisios kančios 
pajudina ją iš vietos, ir vėl ji danti
mis griežia, raivosi, verkia ir mirties mel
džia. Daktaras ramiai vaikščioja po kam
barį ir praneša, kad greitai.............

(Toliaus bus).

Pajieškojimai
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, Pa., 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 metai 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.
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Pajieškau savo pačios Agotos Kak- 
lauckienės (iš namų Daukšiutės, ku
ri pabėgo nuo manęs 5 birželio iš 
Gardner, Mass. Ji paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Kuršėnų miestelio; 
tamsiai geltonų plaukų, veidas taš
kuotas rudais cinkais, ir kairės pusės 
palei nosį turi duobelę, 18 m. amžiaus, 
kalbant žemaičiuoja, 5 pėdų augščio. 
Kas ją patėmintų, meldžiu pranešti 
žemiau nurodytu adresu, už ką duosiu 
$10 dovanų. [27]

Antanas Kaklauckas,
15 Limerick st., Gardner, Mass.

1

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. Aš 
kiekvienai duosiu atsakymą. Rašykit 
šiuo adresu: [27]

Jonas Petrauskas,
BIG FOUR, : : : : 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: [27]

Juozas Staneliunas,
32 Judith st.,

Olneyville-Providence, R. I.

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
sti ir savo paveikslą. [27]

Mr. G. M. K.,
711 E. Jefferson st., Springfield, III.

merginos apsivedimui, 
Malone-

ir mylėtų skaitymą ir mo-

Pajieškau 
nuo 18 ik? 9-5 m. amžiaus, 
čiau kad mergina butų laisvų pažiū
rų
kslą. Merginos, norinčios arčiau su 
manim susipažinti, malonėkite kreip
tis šiuo adres: [28]

Mr. Frank Bataitis,
P. O. Box 111, Eldorado, Dl.

Pajieškau pusbrolio Povilo Vaičiu
lio, Panevėžio pav., Kupreliškių par., 
Galvokų sodos; pirmiau gyveno Phi
ladelphia, Pa., o dabar nežinau kur. 
Maloniai prašau jo paties atsišaukti, 
arba kas apie jį žino, pranešti. Turiu 
svarbų reikalą.

Miss. Valerija Vaičiulaitė,
82 Middle st., Lewiston, Me.

Pajieškau brolio Jono Mocko, 37 m. 
amžiaus, Suvalkų gub., Kalvarijos p., 
Raudėnų (Rudalų) kaimo, 14 metų 
Amerikoj, pirmiau gyveno Ssranton, 
Pa., paskui New Yorke. Meldžiu jo 
paties atsišaukti, arba kas žino pra
nešti šiuo adresu, nes turiu didelį rei
kalą.

Mike Mockus,
P. O. Box 83, Cuddy, Pa.

Pajieškau dėdžių Adomo ir Jono 
Kleveckų, Kauno gub., Panevėžio p., 
Dragonių sodos; Elzbietos Kleveckai- 
tės po vyru Juzbalienės ir Simano 
Savicko iš Dragonių sodos, Pušalotu 
par. Gyvena apie Chicago, III. Jie 
patįs lai atsišaukia, arba kas kitas 
teikitės apie juos pranešti, už ką bu
siu dėkingas.

Juozapas Bruchus,
P. O. Box 177, W. Gardner, Mass.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu visoms merginoms 
ir moterims, kad | kokį miestelį atsi- 
baladotų ruožas Prar.eika 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 
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 
moterįs, tokio suvadžiotojo, kad nesu
viliotų į stoną moterystės. [27]

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

Pajieškau Petro Kubiliaus, Grum- 
šlių sodos, Podbiržio par., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Išvažiavo į Chica
go apie 4 metai. Turiu svarbų reika
lą ir meldžiu jo paties atsišaukti, ar
ba jeigu kas apie jį žinotų, meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

Domininkas Vasiliauckas,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau giminaičio Aleksandro 
Vaitkaus, Kauno gub., išaulių pav., 
Vaiguvos par., Dubienų dvaro. 4 me
tai Amerikoj. Jis pats, arba kas a- 
pie jį žino, molonėsit pranešti šiuo 
adresu:

Frank Kimontas,
950 Jennie st., Kenosha, Wis.

Pajieškau dėdės Jono Šerausko, iš 
Kauno gub., išaulių pav., Dauderių 
kaimo, Baisiogalos valsč. Apie 24 
metai kaip Amerikoj. Turiu daug 
svarbių dalykų pranešti iš Lietuvos, 
todėl meddžiu jo paties atsišaukt, ar
ba jeigu kurie apie jį ką žinotų .nuo
širdžiai meldžiu man pranešt šiuo ad
resu:

Juozapas Šerauskas, 
719 Main st., Cambridge, Mass.

Pajieškau Augusto Paškevičiaus; 
girdėjau, kad pirmiau gyveno apie 
New Yorką. Jis paeina iš Suvalkų g. 
Vilkaviškio pav., Bartninkų par., Ku
nigiškių kaimo. Meldžiu jo paties 
atsisaukt, arba kas apie jį žinot, tei
kitės pranešti, nes turiu svarbų rei
kalą.

P. Vigonauskas,
612 W. Centre st., Mahanoy City, Pa.

Pajieškau brolio Juozapo Kliučin- 
sko, Suvalkų gub., Marijampolės p., 
Gudelių gm., Butkos kaimo. 2 metai 
atgal gyveno Ansonia, Conn. Jis pats 
ar kas kitas meldžiu pranešt šiuo ad
resu:

Miss. Liudvisė Kliučiutė,
21 Star st., Ansonia, Conn.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Gudžiūno, Kauno gub., Raseinių pav., 
Stakių par., Birbeliškių sodos; taipgi 
Stanislovo Lekavičiaus ir Domicėlės 
Mačiulaičiukės, iš Kelmės par., Kla- 
patinės sodos. Jie patįs lai atsišau
kia .arba kas žino, meldžiu pranešt, 
nes turiu svarbius reikalus.

Miss. Franciška Mankevičiutė, 
5838 Darlington st., Pittsburg, Pa.

Pajieškau Jono Diečiaus, Kauno g., 
Ukmergės pav., Debeikių par., Any
kščių valsč., Ivanių sodos. 2 metai 
Amerikoj, širdingai norėčiau su savo 
draugu ir kaimynu pasikalbėt. To
dėl meldžiu pranešti kurie apie jį ži
note.

Klemensas Opanskas, 
510 Gerard st., DeKalb, iii.

Jo-Pajieškau giminaičio Juliaus 
zeno, Suvalkų gub., Puskepurių kai
mo, šunėkų par. Gyvena apie Chi
cago ,11. Kas apie j į žino, meldžiu 
pranešti jo adresą, arba jis pats lai 
atsišaukia šiuo adresu:

Miss. Maglelena Andriušiutė, 
P. 0. Box 11, Tariffville, Conn.

Lietuvių Rubsiuvių Unijos (U. G. W. of Am.) Skyrius 269 
parengia gražų pikniką, Nedėlioj, 

7 d. Liepos (July), 1912 m. 
SHUTH’S DARŽE, R1VERSIDE, ILL.

Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 25c. porai.
Lietuvių visuomenę meldžiame atsilankyti, męs priimsime 
gardžiais gėrimais ir užkandžiais. Muzika bus gera. Bus 

taipgi ir prakalbos.
PASARGA. Važiuokite 22-ros arba Ogden avė. karais iki 40-tos avė. ir pa

skui paimkite LaGrange karus iki Bergman’o daržo. Arba imkite Eleveitorių iki 
52-ros avė. ir nuo ten važiuokit LaGrange karais iki Bergman'o daržo; tenai pa
laukite automobiliaus, kuris nuvež iki vietai pikniko. KOMITETAS.

Pajienlfin pusbrolio Kazimiero Vaš
kevičiaus, Kauno gub., Panevėžio ap
skričio, Linkavos par., Gaižunų kai
mo. Apie 12 metų Amerikoj. Jis 
pats arba kitas kas malonėkite pra
nešti apie jį šuo adresu:

J. Spudas,
917—919 W. 33 st., Chicago, IU

Pajieškau Jono Juraišio, Suvalkų 
g., Mariampolės pav., Sasnavos par.; 

i pirma gyveno Mahanoy City, Pa., o 
dabar nežinau kur. Meldžiu atsišau
kti, arba kas žino, priduoti man jo 
adresą.

Joe Paškauskas,
' 1448 Adams st., Gary, Ind.

Pajieškau draugų Jono, Povilo ir 
Kazimiero Baronų ir Brolio Povilo 

‘ Strazdo. Visi Kauno gub., Panevė- 
žio pav., Krinčino par.,Aukštulių kai
mo. Taipgi Onos Sprindaitės, Bir
žių par., Braškių kaimo. Turiu svar
bų reikalą, meldžiu jų pačių atsišau
kti ,arba kas apie juos žino, duoti ži
nią šiuo adresu:

John Strazdas,
921 Carlton st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Petro Petronio, 
Kauno gub. Sykiu važiavom iš Lie
tuvos 1910 m. Jis tapo nubrokitas 
ant akių Castle Gardene ir paskui pa
bėgęs atkeliavo pas mane į Pittsbur- 
gą iš kur išleidau į Sioux City, Iowa: 
dabar nieko apie jį nežinau, meldžiu 
kas apie jį žinote, pranešti šiuo ad
resu:

Ignas Rasinskas,
i 61 Almeda st, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugo Petro Žitkevi
čiaus, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Kupreliškių par., Mintvilų sodos. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Petras Majauskas,
54 Wayong st., Gardner, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Baro- 
lio, Sodelių sodos, Panevėžio pav., Va
balninku par., Kauno gub., Stumriš- 
kio vol. 4 metai atgal gyveno Law- 
rence ,Mass, o dabar nežinau kur. Jis 
pats ar kas kitas, meldžiu duoti ži- 

! nią šiuo adresu:
Povilas Barolis,

j 124 E. 117 st., Kensington, III.

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, IU.
Pusmetinis Dr-tės susirinkimas atsi

bus nedėlioj, 7 d. Liepos, 2 vai.po pietų, 
Bieržinskio svetainėje, ant 46 ir Pau
lina gatvių, Chicago, III.

Meldžiame visus sąnarius neatbūtinai 
pribūti ant minėto susirinkimo, nes yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos turi ži
noti visi sanariai. Ateidami atsiveskit 
ir draugus kurie galės įstot į dr-stg ant 
lengvų išlygų.

Varde Dr-stės Tėv. Myl. No. 1.
Sekretorius K. A. ČIAPAS.

PIRMA EKSKURSIJA

Brooklyno "Gimnastikos Kliubas** 
pasamdė gražų laivą ir parengia gra
žų pasibovijimą Nedėlioj, 7 d. Lie
pos (July), 1912 m. Laivas išplauks 
nuo Metropolitan avė. (North 2 st.) 
dokų, 10:30 vai. ryte. Geita atidaryta 
nuo 9 vai. Laivas plauks pakraščiais 
Hudson River ir sustos Empire Grove 
on the Hudson. Grieš gražus benas 
po vadovystė prof. McNally. Laivas 
gražus ir didelis, talpina suviršum 
1500 ypatų. įžanga ypatai 50c. 
Visus širdingai kviečia KOMITETAS.

PAJIEŠKAU LIETUVIO
Kuris moka dirbti bučernėj ir gro- 

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

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

ir len- 
Meld- 

[27]
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HUMORISTIKA • konvencijoj Baltimore, Md.) >danti. Rašėm jums apie tai 
laišką, bet ir laiškas sugrį
žo. Paduokit gerą antrašą, 
o laikraštį gausite.

Fr. Bitautui, Chicago, III.
— Dolerį krasos ženkleliais 
gavome, bet bilos negalėjo
me nusiųsti, nes laiške ne- 
paduodat savo adreso. Ap
garsinimas pikniko telpa tik 
šitam numerij, į pereitą pa- 
vėlinot prisiųsti.

1
H \] į!

Ir aš skaičiau bedievišką 
laikraštį.

(Monologas).
Kur tik neeinu, visur gir

džiu, buk reikia skaityt lai
kraščius. Bedieviai sako, 
kad jų laikraščiai geri, ku
nigai giria savuosius. Žino
ma, aš bučiau bedieviško 
laikraščio neskaitęs, bet pa
sitaikė nueiti į prakalbas ir 
kokis tai žmogus užsispyrė, 
kad aš užsirašyčiau laikraš- v 
tį. Žut-but, sakau, atsidrą- 
sįsiu ir bent ant pusmečio 
užsirašysiu. Gerai žinojau, 
kad tai bedieviškas laikraš
tis ir bijojau grieko, vienok 
nepaisiau: sakau, kunigas 
neduos išrišimo, eisiu pas 
vyskupą, nes geras katali
kas turi surasti išeigą.

Gaunu tą, taip sakyt, laik
raštį. Ką daryt? Rankos 
ėmė drebėt ir širdis smar
kiau plakti. Nubėgau tuoj 
į saliuną ir parsinešiau a- 
laus. Išgėriau kelis stiklus 
ir tuoj drąsesnis likau. Iš
skleidžiau laikraštį, skaitau. 
Nesuprantu, brolyti. Viso
kių ten visokybių: gamtų, 
vielų, religijų ir kitko. To
ki žodžiai, kokių nė mano 
motina nežinojo.

Kas čia velnias,sakau, y- 
ra: turbut ,aš negana drą
sus, ar ką? Nuėjau ir da 
daugiau alaus parsinešiau. 
Aš esu patyręs, kad alus 
duoda drąsos ir protas ge
riau veikia po jo. Kada aš 
noriu kam nors snukį sumu
šti, turiu pirmiau išsigerti, 
kad turėčiau drąsos. Arba 
— kada tik aš noriu an
gliškai ar kaip kitaip kalbėt, 
po velnių nesiseka. Rodos,
kad liežuvį nusilaušiu, kol , Tr.x ,
žodį-kitą ištariu. O išgeriu Proletarui. — Kitas kore- 
kelis stiklus alaus, kalbu an- į spondentas anksčiau apie 
gliškai geriau, negu polic- Į ^ai pranešė, todėl jūsų zinu- 
manas. ' sunaudoti negalime. Ra-

Galite suprast, kad ir čia šote gerai, 
aš pasinaudojau savo prak-• ••» — - - — - tika. .
giau alaus. Gėriau, kol ant į korespondento, 
kojų galėjau stovėt, o pas- p. čirui. — Laiškas į rė
ktu pasiėmiau tą bedievišką Akciją netilps, nes perdaug' 
laikraštį ir varau. Netikė-| šiurkštus ir kategoriškas, 
site gal, kad raidės ėmė šo-jTaip aštriai atsiliepti apie 
kinėt, rodytis raudonomis, kitą, ypatos neižeidusį korė 
žaliomis ir da kitokiomis.; spOndentą, negalima. Prie 
Tegul velniai, misliju sau, to da paeinate iki to, kad ir

I

(Imitacija).
"Viešpatie Dieve, padėk 

šiai demokratų konvencijai 
! išrinkt tokį kandidatą į pre- 
Izidentus, kuris atsineštų į 
Suvienytų Valstijų gyven- 

I tojus, kaipo į vieno tėvo vai
kus. Jeigu tu ,Dieve, neži
nai, kada ši konvencija įvy
ksta, tai aš tau pasakysiu, 
iog tai pabaigoj birželio mė- 

; nėšio, 1912 m. Jei tu, Die
ve, neapsipažinęs su geog
rafija, tai žinok, kad tai at
sitinka Baltimore, Md. Šis 

i miestas randasi Suvienyto
se Valstijose. Mažu, tu il
su politika neapsipažinęs, 
Dieve. Jei taip, tai aš tau 
pasakysiu, jog čia susivažia- 
vo demokratai, kurie neno
ri republikonų prezidento 
ir kovoja su socijalistais. 
Yra tai partija, kurios žen
klas vra asilas ir kuri Brav-K 

ną tris sykius statė į prezi
dentus.

”Dabar, Dieve ,kada aš 
tau viską tą išaiškinau, kai
po mokytesnis už tave žmo
gus, tu pavartok savo pa- 
iiegą, kad nesusinpčtn kan
didatai ir išrinktų kandida
tą Į prezidentus.’ ’

I
Ką reiškia kareivis?

Kareivis vra išrastas dėl•f

to, kad priešas ant karės 
lauko turėtų į ką šauti arba 
durti. Jei kareivių nebūtų, 
tai negalėtų būti jokios ka
rės, ir streikieriai visuomet 
laimėtų streikus.

Ypač kareiviai reikalingi 
Amerikoj. Jeigu jų nebūtų, 
tai męs neturėtume nė "De- 
koreišen dei,” nė "Fordžiu- 
lajaus.” 0 tas ”Fordžiula- 
jus” puiki šventė! Gali šau
dyt iš revolverio vidurij ga
tvės ir policistas neturi tie
sos tavęs areštuoti.

Kareiviai taipgi naudingi 
daiktai ir medaliams užka
bint. Kitur jie šaudo iš ka
nuolės, kad žmonės žinotų, 
kad saulė jau nusileido.

Kareivį tarp publikos la
bai lengva išskirti, nes jis 
visuomet yra girtas ir mer
ginas užkabinėja.

Kitais žodžiais sakant, ka
reivis tai tautos garbė.

I

Redakcijos atsakymai.

SKAITYTOJU ATIDAI.
i
t

Visų gerbiamųjų "Relei-j 
vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne- • 
atnaujinsite, būsime priver
sti "Keleivį" sulaikyti.

AGENTAS
Visoj apielinkėj.

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

A. P. BABILIUS, ■ 

Ofisas: 813 Cambridge, st., 
Gyvenimo vieta: 69 Clark st.

CAMBRIDGE, --------MASS.
Tel.: Cambridge 3144-W.

i

’M
Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedeliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

DIDIS GYDYTOJAS
Dr. IGNOTAS STANKUS M. D

G. Anioleliui. — Apie pra-
Parsinešiau da dau- kalbas jau tilpo žinia kito

jau girtas būdamas pabu- j0 slapvvardi norite išduoti 
gau. "Duok man degtinės publikai.
stiklą," sakau pačiai. Išgė- visų balininkų nesekiojai ir 
riau ir vėl skaitau. Da pa- negali kategoriškai tvirtin- 
siučiau raidės ėmė šokinėti ti ,kad visi jie, išėję iš salės,! 
anglišką kazoką. Pati sa- gražiai elgėsi gatvėse. P-nas 
ko: "Užsidėk akinius." Pa- inc0gnito galėjo pastebėti“ 
klausiau jos. Negelbsti, lįo kas tamistai nepavyko. . 
Misliju, ką tu čia durna bo-: x o_ 1U1,
kagali žinot, jei aš nežinau, čauskui ir kitiems. — Reikia

Dėl visoko užsidėjau ant greičiau pranešti apie atsiti- 
galo nosies dvejus akinius. I kimą Jau bus mėnu0 Iaiko 
Kas kartas daręsi _ blogyn, i nuo j0 įvykimo, o tik dabar 
Akjs galų-gale visai užtemo. | rašote Ki^ kį SUVėlintų 
Po tūlo laiko as ateipeike- žini nedėsime. 
jau ir pamačiau, kad mano

^deda- degina. As ją pagyriau ir ’
pasakiau, kad jis padarė iš 
manęs tokį bėdiną sutveri- . x . .ma Die tai anksčiau pranese.

Tai matote, kaip yra su

Tamista paskui

tą, kas tamistai nepavyko,
Petrui š—iui

žatervėjui.

A. Banu

Menkos I

V. Juškaičiui. — Kitas a-

JL <5*. 1 IIl^lLvJLts* r\ctl|7 y L d od 
bedieviškų laikraščių skai- AdmiIUStraClJOS atsakymai 
tymu. Aš skaičiau sykį, bet j 
daugiau neskaitysiu.

A. Ručas. J-
St. Melavui, Nevvark, N
— Klausiat, kodėl sulai

kėm jums laikraštį. Sulai
kėm todėl, kad krasa liepėMalda už demokratus.

(Meldžiasi katalikų kardi- sulaikyt, nes ji po tokiu ad- 
nolas Gibbons demokratų (resu tokio žmogaus neran-j

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą. *■

AVOMENS MEDICAL COLLEGE 
Balti mot e. M d. *

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,'
SO. BOŠTON, MASS.

■»<...» ----X>

NEw Yorx

■■-Mtlįtr

L99K AT DISTANCE
FR9H NtVYYORKTOOUR.’ 
PR9PERTY ANO FR9M e 
NEVY YORK TO OTrtER 
PR9PERTIF5

Gydo pasy km ingi ausiai visokias li
gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Sugeromislekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natini* Tikra* Daktaras Lietuvi* Phi* 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslą, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho- 
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Čia Patalpiname

Aš Jurgis Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago UL, buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
mct atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu S 2.00 dovanu gastinčiaus.

M. Navickis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass. rašo taip: Rašau šiandien 
laišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrąži
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnuose ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir pietinės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju *š Jonas Požėla savo tautiečiuL daktarui Ignotui 
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Winter st., Philadelphia, Pa

turiu daugybę padėkavoniu nuo merginu ir moterų už išgydymą nuo 
nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje.

APSIIMU FASEKM1NGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir šonu; 

nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąsčio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų jyatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, oapturėsit širdingą rodą ir pagelba.

DB. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa. 
Offiso
Valandos

GAUSI 8 LOTUS UZ $79
jeigu prisiusi išrišęs šią užduoti. įdek į kiekvieną lapą skaitlines nuo 

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 Spotsvvood, N- J , kelios mylios nuo New York’o. Tikra kaina — $179, 
bet už išrišimą užduoties gausi už $79, imokant $5 iškalno ir $3 kas menuo. 
Žemė gvarantuota ant inšurans tiesų. Reikalauk mapų ir platesnių žinių. 
Mus adresas toks: (28)

Lith. Dept. No. 2, Room 1013,World Bldg, New York.

I * 
v> i
A
*

I

<♦*

Esi Geriausias Prietelis.j
Teip sako žmonės išgydyti nuo A 

visokių ligų! #
Kaip joki \aistai ir visoki dakta-v^ 
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane* 

išgydė i. J
J

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 išrisite musų uždavinį gerai, tai tie lotai jums lėšuos tik $99. Šitą 
sumą galima išmokėt, davus 5'7.00 ir $3.00 kas mėnuo. Atsiųskit mums išriši
mą ir reikalaukit žemlapių ir tt. Rašykit: (27)

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

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIJCKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,

Garbingas Tamista! Jųsųbudas1 
gydymo ir liekarstos labai geros, į 
kad mano moteris Bet per tris mė-A 
nešiu* sirgus ant vidurių skaudė-# 
jimo, po krutinę, galvos, didžioj 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-* 
tųjų tekėjimo, kulius niekas* 
nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų! 
prisiųstas liekarstas suvartojo, tad* 
tapo visai sveika ir daugiau ligai 

| neatsinaujina. Už tokį tikrą mok-* 
slišką ir pasekmingą gydimą vi-i 

Ilsiems Tamistų vardą apskelbiu.# 
JI1'i es’ £eriausias priedelis. Pasi-J 
■' • liekame dėkingi. *

Klemensas ir Ona Stefonavičiai. *
1413 Brynmower, Scranton. Pa.l 

l 
i?

Aodos spaugais ir niežėjimo: kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už A 
#Jųsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. *
J " “ Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo. J
* Guodotinas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygf “Daktaras”, kurią*
Jman prisiuntėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro-! 
■matizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N J. #
« Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau* 
^pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau-Y 
■dėjimas kojų, rankų, sąnariuos® ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai! 
■dėkavoju už tokį teisingą, gerą gydymą. *

Ant visada Jonas Pecura. 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa. L
^Daugybės dėkavonių ateina kas diena, iš kurių čion keletu patalpinom. * 
J Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gerą sveikatą, tai 1 
■tikrai ir Tave galima išgydyti. #

THE PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nes yra poį 
■valdžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta. ■
I Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti. J
# Skaitykit knygų ‘^Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių ligų# 
f apsisergėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot.
* JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 
lužsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk* 
■in Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-A 
■ boj savo ligą ir^kas kenkia; o apturėsi prietelišką rodą arba ir reikalingas lie # 
■karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speciališkaiy 
♦kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik* 
’Jligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be j 
loperacijų. Sekretai užlaikomi.
# Visada reikia adresuot teip:

•THE PHILADELPHIA M. CLINIC 
1 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
į Valandos: Nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioję nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6^8.

I Kaip nieks neisteneė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
^Malonus Tamista!“ Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkuma ant kruti-; 
Jnės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant 

>dos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už 
r _į teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. i

Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre. Mo. |

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c

Nuo kosulio, prippo ir slogos $1.00. 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 vidurių 50 c.

Gyduoles nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn's) 15. 20 ir 25 e.

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.
Viso! ie 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 nųrite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Receptus sutaisau teisingai 9
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. SIDlAliSKAS kampas C st.

V I

S0. BOSTON, MASS

Šitas apgapsinima* ir padėkavonės ištirtos, teisingos. Pilnai galima tikėt.
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KELEIVIS

Lietuviška Banka Kapitalas ir kaucija firmos $50,000.00 LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam i Lietuvą ir iš Lietuvos ant visy linijų ir
Nutilę - S tia r>l r o Co .. - — - - “-s - ........... -

BOSTON, MASS
J t 'j REET.

PROVIDENCE, R. I.
MARKET SQUARE-

SALĖM, MASS.
213 DERBY STREET.

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.

!S LIETUVOS
Jonaičiai (Papik v.). Geg. 

13 ūkininko Statkaus jaujo
je jaunimas susirinko senu 
įpratimu šokti, gerti, uliavo- 
ti, papirosus rūkyti. Tol vi
si linksminosi, kol pajuto, 
kad jauja deganti, matyti, 
papirosų ugnimi užkrėsta. 
Kitam svečiui ir kepurė su
mišime ugnij paliko. Kam 
kepurė, kam kas, o Statkui 
jauja. Yra žmonių, kurie 
tvirtina, Statkaus jauja bu
vusi negera, nes daug ne
gražumo tarp jaunimo ma
čiusi. Suicirg.

Šiauliai. Netoli Šiaulių 
yra puikus Karpio dvaras 
Rėki java. Girdėti, dvarinin
kas norįs kelis to dvaro fo- 
livarkus parduoti.

Ukmergė. Ukmergės lab
darių draugija užimta prie
glaudos namų statymu. Iš
leido tai trobai jau 2138 rb. 
85 kp. ir da galo nematyti. 
Draugija šaukiasi prie 
suomenės, kad padėtų 
pradėtą darbą pabaigti.

Mosėdis (Telšių p.). 
Morkaus dieną Irgarių kai
me, Mosėdžio parapijoj, pa
sikoręs ūkininkas Pričmo- 
nas. Velionis prigulėjęs pris 
"Blaivybės" ir šv. Kazimie
ro draugijos ir mėgdavęs 
skaityt visokius kunigų lei
džiamus raštus. Kai-kurie 
spėja, kad iš priežastie per
daug nužeminančių žmo
gaus esybę knygų skaitymo 
jis padaręs sau galą, antri 
sako — kitokių priežasčių 
butą. Jis tą dieną tyčia vi- 
vus išginęs prie kryžiaus 
pasimelsti ir apsiėmęs pie
tus išvirti. Namiškiai su
grįžę, rado Pričmoną su vi
somis brostvomis pasikoru
sį. Kūną palaidojo prie ka
pinių tam tyčia pritvertuo
se kapeliuose.

žemaitis.

Rokiškio valsčiaus dvi- 
klesinėj mokykloje nuo pat 
Velykų nebemoko lietuvių 
kalbos, nes lietuvį mokyto
ją J. Bieliūną iškėlė, o jo vie
ton atkėlė (laikinai) rusą.

Augšt.

Šiaulėnai (Šiaul. p.). Nuo: 
gegužės 1 d. atidarytas čia 
krasos skyrius.

Telšiai (Kauno g.). "KurJ 
Lit.” spausdina savo 105 nu
merij žinią: "Telšių moki
niai lietuviai esą trukdę ba
žnyčioje gegužės 3 d. lenkų 
"mojines" pamaldas. Susta
bdęs juos ir iš bažnyčios pa
varęs kunigas M. Vaitkus 
lietuvis; gi antrą dieną tru
kdžiusios lenkams giedoti 
mokinių prikalbintos mote- 
rįs-girtuoklės, kurias kun. 
V. Semenavičius irgi iš ba
žnyčios išginęs.

Rokiškis (Ežer. p.). Strei
kas. 27 bal. sustreikavo gr. 
J. Przedzieckio bernai. Rei
kalavo jie, kad žemę bul
vėms sodinti duotų jiems 
ten, kur buvo žadėta. Mat, 
bernai buvo sulygę gerą že
mę. Taigi, kada dvaro ad
ministracija pakišo niekam' 
nevertą, jie atsisakė dirbti, 
reikalaudami už savo kruvi
ną vargą tiesoto užmokes- 
nio. Bedarbė tęsėsi, kol vis
kas nebuvo atlikta kaip ber-1 
nai reikalavo. Augštaitis.

Žagarė (Šiaulių p.).Atei
nančiais metais Žagarėje 
atidengiama miesto moky- ’ 
kla.

vi
jai

Seda (Telš. ap.). Musų 
džekonas, kaipo pagarsėjęs 
visoje apylinkėje pamoksli
ninkas, vis da tebebara "be
dievius", kuriuos pats yra 
pramanęs. Nors jis ir gar
sus pamokslininkas, bet pa
mokslus neperdaug garsius 
sako: pasakys keletą žodžių, 
grįžta atgal ir atkartoja tą 
patį, tarytum bijodamas, 
kad žmonės neužmirštų. Ką 
nors naujo ir pamokinančio 
retai kada pasako.

Ten buvęs.

Ragelėnai (Ežer. apskr.). 
Pas mus žmonės, o ypač 
jaunuomenė pradeda pabu
sti iš miego: skaito laikraš
čius, daro gegužines, vaka
rėlius, yra blaivininkų drau
gija, ūkininkų ratelis ir t. t. 
Malonu pažiūrėti!

Ragalietis.

Rabliai Ežer. apskr. Pas 
mus jaunuomenė snaudžia 
amžinu snauduliu. Laikraš
čių bei knygų neskaito, o 
prie buteliuko, tai ne tik 
vaikinai, bet ir mergaitės 
moka prisiglausti. Gėda ra- 
bliečiams. Rablietis.

Kamajai, Ežer. ap. Musų 
| klebonas prašalino visai pa
rapijai patinkantį zakristi
joną V. u žtai, kad jis kle
bono virėjai rankos nebu
čiuodavo. Dabar yra kitas 
zakristijonas B. parapijo- 
nams netinkantis, bet kaip 
klebono virėjai ranką bu
čiuoja, tai ir klebonui patin
ka. Be to, da musų vargo- 

■ nininkas — lenkas. Argi 
nėra lietuvių vargoninin
kų?! M. Uosis.

Svėdasai, Kauno g. Drab- 
čiunų dvare pasimirė turtin
gas ponaitis S. M. Laidotu
vės buvo labai iškilmingos, 

i Kunigas pamokslą sakyda
mas labai išgyrė nabašnin- 

. ką, buk jis buvęs labai mie- 
laširdingas, mažus nuošim
čius imdavęs, žmonės nuo 
vargo gelbėdavęs. Bet pa
sirodo, kad tas "gerasis po
naitis" po 15 rb. imdavo 
nuošimčių už 100 rb. Mat, 
už pinigus nedoriausi dar
bai tampa išteisinti.

Svedasietis.

Jūžintai, Ežer. aps. Užu- 
lajos kaiman iš kasžin kur 
atsibeldė "stebuklingas gy
dytoms," kuris viliodamas iš 
tamsiu žmonių pinigėlius, 
daoi visokias intrigas daro. 
Vaistus ir patarimus duoda 
tokius, kad gėda net į laik
rašti rašyti. Žmonės, apsi- 
saugokit nuo apgavikų ir 
išnaudotojų! Pašjunas.

Ligumai, Kauno g. Prieš 
sekmines rado Reiningo 
dvaro miške užmuštą su su
laužytais kaulais Donavai- 
čių sodžiaus gyventoją Ur- 
nešį. Jį užmušusi duktė su 
savo jaunikiu už tai, buk jis 
neleidęs jos tekėti už to jau
nikio. Ligumietis.

Panemunėlis,- Ežer. apskr. 
Pas mus kol gyveno kunigas 
Katalė ir buvo įkvėpęs lie
tuvišką dvasią, tai visi bu
vome laimingi. Tas kunigas 
pirkdavo knygas, elemento
rius, plunksnas, popierį ir 
davinėdamas žmonėms mo
kino ir švietė juos. Prie da
bartinio klebono, viskas, kas 
buvo, išnyko. Žmonės gir
tuokliauja ir kitokias nedo
rybes daro, o kunigas tik 
bara žmonės už laikraščių 
skaitymą. Gėda panemunė- 
liškiams taip apsileisti. Lai
kas subrusti ir pradėti dar
buotis ! Skardas.

Protestas. Pažanginiuo- 
se lenkų laikraščiuose at
spausdintas protestas prieš

I

persekiojimą iš katalikų 
bažnyčios pusės lenkų 
laikraščio ”Zarania” prenu
meratorių ir skaitytojų. 
Proteste nurodoma, kad 
"Zarania" savo skiltyse vi
sai nelietė tikybos dogmatų, 
niekur neužpuldinėjo ant 
bažnyčios. Ji tik skelbia pa
rapijonų pasiskundimus 
prieš netikusius "ganyto
jus/’ neužtylėjo asmeniškų 
dvasiškuos ydų ir t. t., bet 
drauge nelietė katalikybės 
asmens. O tuo tarpu dvasi
ški jos vyriausybė, neskirda
ma bažnyčios reikale nuo 
savo asmeniškų reikalų ir 
ydų, to laikraščio skaityto- 

! jams prigrąsino, kad papra- 
; sti dvasiškiai negalėsią duo
ti jiems nuodėmių išrišimo, 

įdomu tai, kad sistemati- 
škai kovojęs su tikyba len
kų laikraštis ”Mysl Niepod- 
legla” ne taip smarkiai ,kaip 
"Zarania” persekiojamas. 
Mat, pirmasai skiriamas in
teligentijai, kurį jau seniai 
skaitoma "užkrėstu” viso
kiomis erezijomis, o tuo tar
pu "Zarania’ 'skiriamas val
stiečiams, kurios dvasiškija 
taip uoliai saugoja nuo kiek
vieno šiek-tiek laisvesnio žo
džio.

Kaip dvasiškija įsigalėju
si dabar Lenkijoje, matyt 
kad ir iš to, jog nedaugelis 
lenkų laikraščių išdrįso at
spausdint minėtą protestą.

Mosėdis. Klebonas Venc- 
kavičius, bažnyčios dešimti
ninkams patarus, šį pavasa
rį išnuomavo bažnyčios sė
dynes. Buvo padalinta kiek
viena sėdynė į 4 vietas ir 
nuoma paskirta šitokia: už 
pirmas sėdynių eiles po 4 ru
blius, o už paskutines po 2rb. 
50kp. už kiekvieną. Pir
miau sėdėdavo paprastai se
nieji, negalintieji ir luišieji. 
Dabar supirko daugiausiai 
turtingesnieji ūkininkai ir 
su savo vaikinais sėdi, taip 
jog kai-kurie iš pačių die- 
vuotų maldininkų, kurie pa
vėlavo su vietos pirkimu, 
neteko sėdynių. Žmonių 
dauguma tokiu pasielgimu 
labai pasipiktinę ir kalba, 
jog bažnyčia tokiu budu pa
virtusi į biauriausią pamo
tę, nes tų vaikų, kurie jai pi
nigų duoda, negodoja.

žemaitis.
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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
328 E. sU 3 fL,

I

j
Dr.F.Matulaitisli

Telephoue Boston. 845 M.

495 Broadway, So. Boston. 
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.
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Russian-American Bureau.

Męs siunčiam pinigus į 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 AVĖ, kertė Randolph St., 
CHICAGO, ILL.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LIKT JA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

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

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

musų agentus:

A. E. JOHNSON & CO. 
27 Broadway, New York.

III klesa
II klesa

I klesa
13 Liepos

$35.00
$50.00
$75.00 

(July),

Profesorius medicinos
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman

7 Parmenter St
Boston, aiass. 

Visokias ligas gy 
Jau pas.-kmmgia- 
usiai. A neikit tie- 
suok pa» mane 1 
t repais į vi r -ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 196'7- Rick.mtrC*

■

[14] j 
So. Boston, Mass. .—

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

Laivakortę, Pinigus 
arba patįs važiuot į Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.
J. T. KAZLAUCKAS,

186E.Chapel st., New Haven,Conn. 
Telefonas: 1434—3.

Visoki patarimai velaui.

I

ZID A Ci&irettes1. IV10 for
SMAGUS RŪKYMAS

Sutaisytas iš ge
riausio turkiško ta
bako; patinka kiek
vienam rūkoriui.

GRAŽIOS
SATINO DOVANELES 

kiekvienoj “ZIRA” dėžu
tėj. Susidėk tuos pa vek s lė
lius. Iš jįj sralima pasida
ryti gražias padnškaites ir 
šalikus.

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

P. LORILLARD COMPANY

o 
b

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI.
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
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 darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu •

JURGIS STANAITIS
453 Broadway So. Boston, Mass

■lohn E. nolan
naująpsios 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 co didelę 

KRAUTUVĘ
Deimanų, . aikro- 

džių^ Wolthom r El- 
gin, ir šliubinių ve- 
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ir orderius 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. Simanckis.

Dr. W. J. JHoroney
218 Tremont st., Boston, Mass,

PRIESZAIS MAJEST1C TEATRA. .
Didžiausia ir geriausiai intaisyta 

labatorija Naujoj Anglijoj.
Dvidešimts dvieju metų praktika ir]llabatorija iš
taisyta su moderniškiausiais įtaisais. įYpatišką 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 kroniškosel
nervu ligose

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

IR GERKLES.

Examinacija ir rodą dykai.
♦

Offiso valandos < Nuo 10 jį g vakare 
paprastoms dienoms: (
Nedėldieniais ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Musų firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau-

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam 'kad Jus su Gėdysite 

Sinigų ir turėsite gražius rubus. 
lęs imam materiją iš gerųjų fir

mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir bunajvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

pigiausiai ir gerai.

nam visokias naujausias formas.

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

Taipgi išvalom ir.išprosinam vi
sokias Vyrųjį r Moterų drapanas.
' Tikras Jusųjbrolis lietuvys

222 W. Broadway, ir 
SO. BOSTON, MASS.

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston, 21013.
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Iš Amerikos.
Baisi žmogžudystė.

Netoli Woonsocket, R. I., 
25 birželio Blackstone upėj 
atrasta nežinomos moteriš
kės lavonas. Galva buvo nu
plauta iki pat pečių, prie 
kūno pririšti dideli akme
nis ir paleistas ant dugno. 
Pažinti moteriškę nebuvo 
galima, nes žmogžudis ar 
žmogžudžiai taip gudriai 
padarė, kad nupiovė jai gal
vų ir matomai užkasė kur i 
žemę arba ir i tų pačių upę 
|metė kitoj vietoj akmenį 
pririšę. Policija spėjo, kad 
tai negalėjo būti vieno žmo
gaus darbas, nes vienas ne
būtų pakėlęs taip didelių ak
menų, kokie buvo pririšti 
prie jos begalvio kūno.

žmogžudžiai padarė vis
ką gudriai, bet užmiršo nu
vilkti nuo savo aukos drapa
nas. Ir štai šiomis dieno
mis kitos moterįs ant jos 
drapanų pažino, kad tai ta 
pati moteris, kuri 14 mėne
sių atgal atvažiavo Ameri
kon su tulu Henry Dės Lo- 
ver ir iki šiol gyveno su juo 
kaino su vyru, bet dabar 
staiga kasžin kur dingo. Už
klaustas Dės Lover. kur jo 
pati, atsakė, kad ji su juo 
susipvkus kasžin kur išva
žiavo. Nors pati jam pra
puolė. bet jis tylėjo apie tai 
kaip šventas. Prie to, Dės 
Lover dirba naktimis, o ta 
naktį, kada jo pati dingo, 
darbe nebuvo. Užklaustas, 
kų jis ta naktį veikė ir kur 
buvo, atsakė, kad jis buvo 
meškerioti, nors nakčia nie
kas nemeškerioja. Taigi po
licija Dės Loverą ir suėmė. 
Spėjama, kad mažiausia da 
3 ypatos bus areštuotos.
Jurininkai rengiasi strei

kuoti.
New York. — Viso Atlan- 

tiškojo vandenyno pakraš
čio jurininkai reigiasi strei
kuoti. Pereitoj nedėlioj pa
sibaigė Jų kontraktas su, 
kompanija ir jie norėjo nau
jų kontraktų padaryti ant 
geresnių išlygų, T ’ ’ *

• v

KNYGOS
Išleistos kun. V- Dembskio.

, Iš ko kyla melai ......................
Kaip maskolai persek. Lietuvą
Kaip laidoti numirėlį ..............
Imtynės varguolių su bagočiais
Ar vyskupas Valančius nėra 

viliugis Lietuvos ? ....
Dvynai vagių ....................
Kankiniai už mokslą ........
Inkvizicija ..........................

Visas šitas knygas galite 
"Keleivio" redakcijoj arba pas 
to ją

Rev. V. Dembskis,
1419 N. Main Avė., Scranton, Pa.

Visos tos knygos gaunamos taipgi 
ir "Keleivio" redakcijoj.

DRAUGAI! 
PLATINKIT "KELEIVĮ!”

PARSIDUODA RAKANDAI.
Geri forničiai dėl keturių kamba

Daugelis' pasažierių ’bė’gda- •* “•» Jį*
. , - . 5 , nu ar be piano. Priežastis — įsva

50 audėjų vien dėl to, kad atėjo City Point karas, ant!
1 . j0 pasjpyiė kruša akmenų.'kompanija atsisakė praša

linti iš darbo neprigulinčių 
prie unijos vieną portugalę. 
Užmušė pačią ir pats nusi

žudė.
Newhampton, N. H. — 

Tūlas A. Mitchell, farmeris, 
susiginčijęs nušovė savo pa
čių ir kitu šuviu sau galvą 
suskaldė.

Revoliucijonieriai pasi
duoda.

Eina gandas, kad Meksi
kos revoliucijonierių vadas 
Orozco nori iau su Madera 
taikytis ir telegrafavo klau
sdamas, kokias Madero sta
tytų jam ir jo žmonėm išly
gas.

v

I Vietines Žinios.
-

1

Užsimušė du oriaivininkai. 
Pereitoj nedėlioj atsidarė 
vėl orlaivininkų susilėki
mas. Šiuo kartu lekiojime 
turėjo dalyvauti ir dvi mo
terįs su savo nuosavais or

laiviais. Bet pradžia buvo 
labai nelaiminga. Panedė- 
lije tuojaus užsimušė viena 
mergina ir vyras, kurį ji 
buvo pasiėmus i savo orlai
vį pavažinėti. Jos vardas y- 
ra Harriet Quimby, o jo — 
William A. P. Willard. Nuo 
Sęuantum jiedu nulėkė pas 
Bostono švyturį, kuris ran
dasi ant jūrių už 15 mylių 
nuo tos vietos, apsuko jį ir 
grįžo atgal į Sąuantum. 
Pradėjus leistis žemyn, stai
ga sustojo motoras. Mašina 
nebegalėjo būti varoma pir
myn ir krito žemyn, kaip ak
muo. Nuo 1000 pėdų augš
čio jiedu nupuolė su visa 
mašina į vandenį, visai neto
li nuo krašto. Nors vanduo 
toj vietoj visai negilus, ma
šina nenuskendo nė iki pu
sei, tečiaus puldami nuo to
kios augštumos, abudu la
kūnai užsimušė ant vietos.

mi pametė savo ir kepures. !iiuoju j Lįetuv4. 
Nuo čia policija nusivežė 8 273 w 2_nd st_. 
vežimus areštuotų.

Ant rytojaus, nedėlioj, j - 
visą dieną buvo ramu, bet 
kaip tik pritemo, tuoj ir vėl " 
prasidėjo riaušės. Karai bu
vo atakuojami ir daužomi 
akmenais So. Bostone, Dor- 
chesterij, Roxburvje, Char- 
lestowne, South Ende ir 
Cambridge’uje. Policija vi
sur daužė žmonėms galvas 
ir vietomis šau^ė iš revolve
rių. Ir tas viskas vadinasi 

j "patarnavimu publikai.” 
Roxbury ant Blue Hill avė. 
polisictas School šaudyda
mas peršovė visai nekaltą 17 
metų vaikiščią William P. 
Cooką. Kulka jam pramu
šė pilvą ir jis dabar guli li- 
gonbutij.

Šaudė ne tik policija, bet 
ir streiklaužiai. Taip ant 
tos pat Blue Hill avė. vie
nam streiklaužiui pasirodė, 
kad ant jo karo žmonės no
ri užpulti; taigi nelaukda- 
ms pakol užpuls, jis išsi
traukė revolverį ir davai 
šaudyt į visas puses. Jeigu 
taip padarytų streikieris, 
tai be kelių metų iš kalėjimo 
neišeitų.

Panedėlio vakare vėl bu
vo sumišimai po visą Bos-! 
tono apylinkę. Watertow- 
ne įvyko net ir muštynės su 
policija. Policija pradėjo 
šaudyt. Streikieriai irgi at
sakė šūviais. Susirinko vi
so miesto policija, bet strei
kieriai ją tuojaus išvaikė. 
Tuomet pribuvo automobi
liuose policija iš Newtono, 
Waltham ir Cambridge’aus. 
Dabar streikieriai liko iš- 
vaivkti ir keletas suimta.•7

Vienas policistas buvo per
šautas, kitas akmeniu sužei
stas. Prie to vienam treik- 
laužiui sumuštas snukis.

Kreipkitės po No: 
So. Boston, Mass. 

Vieni trepai augštyn.

PARSIDUODA
KRIAUČIŲ DIRBTUVĖ.

12 metų kaip įsteigta, 2 siuvamos 
mašinos, 1 presas, 5 stalai ir 3 kam
bariai gyvenimui. Parduodu už $300, 
nes turiu išvažiuoti Europon. Atsi- 
šaukit į

"KELEIVIO" redakciją.

PARSIDUODA 
BUČERNĖ ir GROSERNĖ.

Geroj vietoj, apyvartos per sąvai
tę suvirs $300. Priežastis pardavi- 

įmo — savininkas turi išvažiuot į tė
vynę. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
šiuo adresu: [28]

CH. TIŠKO,
828 Albany st., Roxbury, Mass. 
----------------------------------------------- | 

:-----------------------------------------------i
PARSIDUODA PUIKI FARMA.
80 akrų žemės, puikus sodas. Ūkės , 

namas su 13 kambarių. Tvartas 
geras. Gyvulių yra: 3 karvės, 1 ark-: 
lys, 9 kiaulės ir 50 vištų: Visi ūkės 
įrankiai ir stubos rakandai parsiduo- | 
da sykiu. Ūkė randasi apie 3 my
lės atstu nuo Gardner, ir 2 mylios 
nuo E. Timplinton, Mass. Mėgstan- ; 
Čiam ūkės gyvenimą, proga gauti, 
nebrangiai gerą ūkę.

RYAN BROS.
Real Estate & Fire Insurance, 

Connors st., Gardner, Mass.
Platesnes informacijas galima gau

ti pas P. Korzon,
265 N. Main st., Gardner, Mass. i

8

Parsiduoda FORNIČIAI.
Parduodam gerus forničius už pi- ! 

gią kainą, nes turim išvažiuoti toliau, į 
o vežtis su savim negalim. Gera pro
ga nusipirkti gerus rakandus. Kas 
norit pamatyt, kreipkitės šiuo atrašu: 
224 Athens st., So. Boston, Mass. 

ant pirmų lubų.
......

i

75c. 
10c. 
10c.
10c.

I

.... 15c.

... 25c.

... $1.00
$1.25 
gauti 

išleis-

i

i

Riaušės.
Iš priežasties karmanų

„------- „ bet "laivų: streiko Bostone vėl prasidė;
kompanijos tą reikalavimą Pereitoj subatoj
atmete. Tas, rodos, pagim
dys didelį streiką.
Ta vorų krovėjų streikas 

p pasibaigė.

Chicago, III. — Po 9 są- 
VSičių streiku kuris buvo 
apėmęs 23 Chicagos gele
žinkelius, jau užsibaigė. 27 
dieną birželio tavorų kro
vėjai nutarė sugrįžti prie 
darbo. Kompanija apsiėmė 
priimti atgal visus darbinin
kus, išskiriant "maištinin
kus.”
Mušis policijos su plėšikais.

New Yorko policija gavo 
žinią, kad plėšikai rengiasi 
išplėšti ant Broadway skry- 
bėlinių plunksnų krautuvę. 
Krautuvėj pasislėpė detekti- 
vai. Plėšikai pasidarė įėji
mą sau dinamitu ir pasiėmę 
už $10,000tavoro norėjo au- 
tomobiliuje pabėgti, bet de- 
tektivai užstojo jiems kelią. 
Prasidėjo šaudymas. Pribu
vo daugiau policijos ir 4 plė
šikai su automobilium liko 
suimti. Tas atsitiko 23 bir
želio.

Apvirto traukinis.

Atlanta, Ga. — 
lio apvirto netoli 
specialis ekskursinis trau
kinis. Užmušta 2 geležinke
liečiai ir sužeista 50 ke
liauninkų.

Ledai sulaužė laivą.
Montreal, Canada. — Čio

nai gauta žinia, kad netoli 
Point Armour ledai sulaužė 
norvegų laivą. Apie žmones 
nėra jokios žinios.

Streikas dėl vienos mo
teriškės.

Lowell, Mass. — Appleton 
audinyčioj sustreikavo apie

\

12 birže- 
nuo čia

keliolika žmonių buvo sužei
sta ir 26 areštuota. Kompa
nijai į pagelbą išėjo visos 

j policijos spėkos. Tamsesnė
se gatvėse šeimininkauja 
vagis ir plėšikai* 6 policija 

’ mušasi su streikieriais. Mie
sto gyventojai moka polici
jai algas, kad saugotų jų 
turtą ir tvarką, o ji tarnau
ja kompanijai ir pati kelia 
betvarkę. Taip pereitoj su
batoj ant Washington gat
vės streikieriai turėjo 
Grand Opera House teatre 
mitingą ir kaip tik išėjo lau
kan, gauja policistų tuojaus 
pradėjo juos stumdyt ir mo
suodami lazdomis rėkaut: 

I "Movė on! Movė on!” Vie- 
nas-kitas streikieris atsakė 

! ant to kokį žodį ir prasidė
jo riaiušės. Vienas policis
tas sako, kad streikieriai 
pramušė jam galvą.su ply
ta; bet streikieriai išnešė 
rezoliuciją ir patalpino laik
raščiuose, kad tai yra melas. 
Daug esą liudininkų, kurie 
savo akimis matė, kaip 
kitas policistas, sukindamas 
savo lazdą, davė jam per 
galvą.

Įerzinti tokiu policijos už
puolimu streikieriai ir jiems 
užjaučianti pašaliniai pradė
jo paskui atakuoti ir karus. 
Tą vakarą susirėmimai bu
vo visur. So. Bostone ant 
Dorchester avė., kur važia
vusieji žmonės turėjo sugul
ti tarp sėdynių, kada imta 
karai bombarduoti akme-I 
nais. Ant Dudley st. sumu- ■ 
štas streiklaužis motorma- 
nas. Ant Hampden st. ka
ras apverstas augštyn ko
lom. Bet didžiausios riau
šės buvo ant Washington ir 532 e. 3-rd st„ 
Dover gatvių kampo. Kada

Lietuviai streiklaužiai.
Galų gale atsirado ir lie

tuvių, kurie išėjo streiką 
laužyt. Ant So. Bostono ka
rų tokį "džiabą” atlieka ži
nomas J. Stelmokas, kuris 
priguli dagi prie 60 LSS kp. 
ir visuomet nori būt daug 
žinančiu socijalistų. Girdė
ti, kad 60 kp. pirmutiniam 
savo susirinkime ketina iš
braukti p. Stelmokų iš soci
jalistų tarpo.

Kalbama, kad ir daugiau 
lietuvių streiklaužiauja. 
Vienas tėvas, būdamas uni- 
jistu, uždėjo už savo sūnų 
$300 kaucijos ir įstatė jį i 
konduktorius. Jis sako, kad 
jo sūnūs nėra jokiu streik
laužiu, nes pastojęs dirbti 
jau ant visados ir kauciją

I

i

Parsiduoda

Bučernė ir Groserne.
Bisnis daromas geras j $40.000 per 

metus. Vie»a apgyventa lenkaisjr lietu-
(vjais Bostone. Kostumeriai daugiausiai 
Lenkai, Lietuviai ir Amerikonai Parsi
duoda pigiai. Norintieji platesnių ži- 
r ių kreipkitės į

“Keleivio” redakciją.
i

I

PARSIDUODA KARČEMA
Parankioj vietoj, biznis išdirbtas, 

tik viena karčema lietuvio šiame mie- 
stelije randasi. Lietuvių čia pusėti- 

i nas būrelis, yra taipgi lenkų ir sla- 
Ivokų. Karčema randasi ant kampo 
gatvių East Pine ir White Court. 

i Priežastis pardavimo, liga pačios. 
Meldžiu kreiptis šiuo adresu: [28]

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

CANTON, : : : : ILLINOIS.
I

AR ESAT ŠLAKUOTI?
Rašykis tuojaus klausdami infor

macijų, įdėdami markę dėl atsaky
mo. [28]

AKNOL REMEDY CO.,
348 E. 15-th St., New York, N. Y.

TEISINGIAUSIA IR GERJAUSjA

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

Savininkas

Edvardas Daly
18 Broadway> S- Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipresą gyduoles prisiųsim

M. Gaili van Co

So. Boston.

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

NATARUUŠAS 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 s t, Room 330, 
BOSTON, MASS.

I

I

TELEPHONE: Fokt Hili. 1804.

H. H. NAYOR
Įpg° ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Exchange 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.

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadway ir 259 D streets, 
SO. BOSTON, MASS.Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražu patarnavimą.

362 2nd st..

Ant 21 akmens 
Gelzkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo
teriško didumo, ant 
20 metų auksuotas, 
su išrašytaisdubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20m. 
Ypatingas pasiulyjimas. Męs išsių
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

užsidėjęs. Tai kiek žmonių | - 
tesuprantama! šiandien di
džioji dalis konduktorių ir 

■ motormanų streikuoja, rei
kalaudami 
atlyginimo 
bą ir pripažinimo 
jos. Todėl kas šiandien 
ant karų dirba, tas laužo jų 
streiką ir jis yra streiklau
žiu. Vistiek, nors jus bū
tumėt išdirbę toj kompani
joj 25 metus, jeigu jus šian
dien dirbat, jus laužot strei
ką, jus — streiklaužis.

žmoniškesnio 
už savo dar- 

uni-
I

PASIPIOVĖ.
2 liepos, apie 5 vai. po pietų pasi- 

piovė Bernašius Kazlauckas, lietuvis, 
kuris gyveno ant Pages Court po No 
2, So. Bostone. Sakoma, kad saužu- 
dystės priežastim buvo liga. Kaz- 

i lauckas žmogus nejaunas, su šeimy
na, o dirbt negalėjo. Ilgoką laiką jis 
buvo ant bėdinųjų farmos (Tewks- 

i būry); dabar sugrįžo iš tenai ir nu
sprendė pasidaryt sau galą. Pasi
ėmė britvą ir persipjovęs gerklę tuoj 
mirė. Moteris norėjo britvą atimti, 
bet neįveikė.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Geri ir gražiai užlaikyti forničiai 

parsiduoda už prieinamą prekę. Krei
pkitės šiuo adresu:

K. PETRAUSKAS,
, So. Boston, Mass. 

Ant trečių lubų.

Reikalaujam žmonių.
1000 vietų liuosų. Męs išmokinam 

barzdaskutystės amato į 6 sąvaites. ; 
Nauju budu kiekvienas išmoksta šva
rų darbą. Užmokestis gera. Musų 
mokiniai visur yra reikalaujami. Į- 
rankius duodam. Diplamos. Rašy
kit šiandien pas [29]

COSTELLO & WISE, 
N. Y. Barber School, 

2 Rivington st., New York City.

I

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. Tnrėdami kokius reikalus su aptiekomis, visados kreipkitės 
pas savo vientautį Visokius patarimus asmeniškai ar per laiškus kiekvienam 
suteikiame uždyką.

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

: Už 10 milijonų dolerių.
Pradės statyt fabriką trumpame 

’ laike, nupirko 370 akrų žemės Bald- 
• win Locomotive Works, didžiausias 
. inžinų fabrikas persikėlė iš Philadel- 

phijos į Gary, Ind. Tiktai kelios my
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 
yra darbų visokių iki valiai. Taigi 
dabar ten yra didelis išpardavimas lo
tų netoli tų fabrikų. Taipgi ir po vi
sas miesto dalis, kuriuos dar parduo
dame visai pigiai ir ant lengvų iš- 
mokesčių. Neužilgo tų lotų bus dvi
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 didžiausių 
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. MICKEWICZ, 
*2342 S. Leavitt st., Chicago, III.

%

Kampas North 4-tos gatves.
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