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h Rusijos. ZINIOSISVISUR
3000 ypatų areštuota.

Laike atsilankymo caro j 
Moskvą birželio mėnesij li
ko areštuota 3000 žmonių, 
nužvelgtų norėjime pasikė- 
sint ant caro gyvasties. A- 
reštavo visai nekaltus žmo- 
nes ir palaikę kalėjime, kol 
caras išvažiuos, daugelį pa
leido.

Viešnia.
Cholera, matomai, yra pa

siryžusi visai neapleisti Ru
sijos ir nuolatos joje apsigy- 

- • venti. Kelinti metai, kaip 
: tiktai sulaukiama vasaros, 

Y , prisieina žymėti, kad tame 
Metame mieste cholera susir- 
į . go keletas žmonių. Tas pats 
■4^-įįdabar bene reikės atkar

toti. Peterburge jau neva 
4 jkivo choleros atsitikimų.

Suimtas.
tį .J Krime, Gurzufo miesteli j, 

šioinis dienomis teismo nus
prendimu tapo suimtas ir vi- 

^yšfems metams kalėjiman nu- 
v gabentas žinomas rusų ra- 
svtojas N. Morozovas. Bau- Laike pietų nušvietė žaibai 

įįt^dziainas jisai yra už knygos
„Žvaigždžių bedugnės” pa 

O rašymą.
•;.£ . J Tai šiluma.
'Birželio 26 Taškente šilu- 
» pasiekė 60 laipsnių 
(Cel.) Keletas arklių pa
dvėsė nuo šilumos.

niftiją Baltijos jūrių kari- 
fiiam laivynui stovėti vietą. 
Tuo tikslu taisoma didelė 
karinė prieplauka, darbai 
jau prasidėjo. Bazos įren
gimas apsieisiąs kokių 72750 
rublių.

Laukiamas svečias.
> Rugpiučio mėn. Rusijon 

atvažiuoja Francuzijos mi- 
rasterių tarybos pirminin
kas Puankarė. Pažymėtina 
tai, jog jisai atvažiuoja kaip 
tik po tam, kada buvo apsi
lankęs Vilius II. Puankarė 
kartu su mūsiškiais ministe- 
riais aptarsiąs pasimatymo 
Baltijos jūrėse pasekmes ir 
-kalbėsiąs apie tolimesnius 
-sentikius tarp Rusijos ir 
JPfrancuzijos.
£ Kareiviai uždegė miestą.

Į 27 liep. iš rytinio Turkes
tano miestelio Khotana pra
nešama, kad kariumenė už
segusi šį miestą ir 400 namų 
fer netoli visi sandėliai sude
gę. Kareikiai išvogė visus 
įdaiktus, išgelbėtus iš gaisro, n

Kimbančios ligos.
Nuo geg. 20 iki 26 Rygoje 

susirgo kimbančiomis ligo
nis 74 žmonės.

dabar męs žinome, kad Die
vas jo nereikalavo, taigi lai 
jį pasiima velnias.”

| Norėjo nunuodyti sultoną.
25 liep. Turkijos mieste 

Portoj atsibuvo sultono pie
tus, kur tarp kitų svečių bu
vo du ministeriai, vf' 
reikalų ministeris Kiamal 
Pasha ir Mahmud Mukhtar 
Pasha. Pačiame valgio vi- 
durij ministeriai nuvirto 
nuo kėdžių ir vos tik išgel
bėta jų gyvastis. Tūli kiti 
svečiai apsirgo. Spėjama, 
kad norėta nunuodyti sulto
ną. Suimti liko tarnai ir 
svečiai, kad ištirt, kas yra 

į suokalbio vadovais. Eina 
gandas, buk tūli augšti val
dininkai prisipažinę pasikė
sinime, bet bijoma juos žu- 
dvt, kad neiškiltu revoliuci- į «Z 7 c-

ja visoj Turkijoj.
Moterįs doresnės už vyrus.

Anglijoj išėjo skaitlinės 
už 1911 metus, kurios paro
do, kas doresni yra, vyrai ar 
moteris. Pasirodo, kad ka
lėjimuose sėdi 139 moterįs 
ant JGOO vyrų; pataisos na
muose su amato mokyklom 
randasi 278 meterįs ant 1000 
vyrų; darbo namų įstaigo
se vra 655 moteris ant 1000 *7 C -
vyrų; ligonbučiuose randasii 
kiek vyrų, tiek ir moterų.; 
Nepilnapročių namuose yra 
1140 moterų ant 1000 vyrų. 
Kas žino priežastis, tas su-; 
pranta, jog moterįs nėra kal-| 
tos, jei protiškai jos žemiau i 
stovi už vyrus.

Turkijoj neramu.
Turkijos sultonui Moha- 

medui V grąsinama mirtim 
ir jis liko apstatytas dubil- 
tava apsauga. Jaunieji Tur- 

ministerių j kai nesutinka su sultono po- 
posėdis dėl aptarimo reikalų, i litika ir grąsina revoliucija. 
Mikado Mitsuhito gimė 1852 Kariumenė einanti išvien su 
metuose. Prie Japonija pa- Jaunaisiais Turkais. Minis- 
garsėjo karėmis ir pakilo ci
vilizacija lygiai su daugeliu 
Europos valstybių. Buvo tai 
gudrus ir žiaurus valdonas.
Liepia velniui pasiimt lordą.

Londonas, 26 liep. — Dar
bininkų vadovas Ben Tillet 
pasakė šiandien karštą pra
kalbą streikuojantiems do
kų darbininkams. Jis išsirei
škė, kad Anglijoj turės į- 
vykt revoliucija. ”Ne Vo
kietijos šarvuočių turi bijot 
Anglijos valdžia — ji turi 
bijot Anglijos šarvuočių,” 
pranešė Tillet. 2000 speci
jališkų policistų liko pasių
sta, kad padaryt ”tvarką” 
laike mitingo ir po jo. Kal
bėdamas apie lordą De- 
venport, kuris yra aršiausiu 
streikierių priešu, Tillet pa
sakė: ”Pora dienų atgal męs 
prašėme Dievo ką nors da
ryt su lordu Devonport, bet

Užmuštas laike pasveikini 
mo šūvio.

27 liepos iš Berlyno į Pa
ryžių pranešama, kad laike 
dabartinio pasimatymo Ru
sijos caro su Švedijos kara
lium likę iššauta iš Švedijos 
laivo pasveikinimo suvis, ku
ris užmušęs 1 kareivį ir su
žeidęs keturis. Matyt, ty
čia buvo šūvis užtaisvtas irv

gal taikyta juo į monarchus.
Nelaimė su orlaiviu.

Munich, 27 liep. — Orlai- 
vininkas Fischer ir jo me
chanikas Kari Johnson už
simušė šandien ant vietos 
čia, kada jų orlaivis nukrito 
iš 500 pėdų augščio. Jiedu 
iki tol darė pasekmingus le- 
kiojimus šioj apielinkėj.

Perkūnas pas karalių.
Bruselis, ’^gija, 27 liep. 

— Į čia at Hallandijos 
princas Henry ir Belgijos 
karalius Albert su savo žmo
na Elzbieta surengė jam pie
tus Chateau Deciergnon’e.

ir pasigirdo didelis perkūno 
trenksmas. Tarnai ir sve
čiai pradėjo bėgt laukan, bet 
karalius nuramino juos ir 
vėl visi susėdo puotauti.

Japonijos imperatorius 
mirė.

29 liepos gauta žinia iš 
Japonijos sostamiesčio To- 

! kio, kad 12:43 vai. šįryt pa- 
i simirė Japonijos mikado Mi- 
i tsuhito. Be sąmonės jis iš- 
; gulėjo 48 valandas. Pavar
totos visos medicinos prie
monės, bet nieks negelbėjo. 
Dabar sostą užims jo sūnūs. 
Sušauktas liko

terių naujas kabinetas ran
dasi baimėj ir nežino, kas 
pradėt.

Londono dokų darbininkų 
streikas.

Lordas Devonport yra 
vienas iš laivų savininkų ir 
žiauriausiai kovoja prieš 
darbininkus. Ant jo pasipy
lė grąsinimai iš visų pusių 
ir jo namą saugoti pribuvo 
24 policistai, kurie landžioja 
po krumus sode ir peržiūri 
kiekvieną medį, kad pikta- 
daris nebūtų pasislėpęs. Tū
kstančiai specijališkų polici
stų liko pastatyta veikimui 
prieš streikierius. Streikie
rių vadovai apskelbė, kad 
bus iššaukta į streiką 3 šim
tai tūkstančių laivų darbi
ninkų Anglijoj, jei jų reika
lavimai nebus tuoj išpildyti. 
27 liepos laivų savininkai 
pranešė streikieriams, kad

formališkas kontraktas bus 
priimtas, vadinasi, streikie
rių reikalavimai bus išpil
dyti ir kviečiami jie grižti 
į darbą. Kaip atsilieps ant 
to streikieriai, da nėra ži
nios. Airijos mieste Belfes- 
te liko pasiųsta 200 gerai ap- 

idurinių j ginkluotų policistų į Har- 
land ir Wolff laivų prieplau
ką malšinti 1200 streikuo
jančių laivų darbininkų.

Ispanija revoliucijos aky- 
vaizdoj.

Ispanijoj vėl prasidėjo žy
mus revoliucijoniškas judė
jimas. Rengiamos visur 
priešvaldiškos demonstraci
jos ir sakomos prakalbos. 
Barcelonoj policija užpuo
lė revoliucijom erių demons
traciją ir iš visu pajiegų rė
mėsi Ant skaitlingo susi
rinkimo Barcelonoj plevė
sa vo revoliucijos vėliava ir 
išnerta liko rezoliucija, pa
tarianti šių metų pabaigoj
Įvykpinti revoliuciją ir įstei
gti ijepubliką.
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Lima, Peru, 25 liep. — Ar
ti miesto Piura buvusis kai
mas Huancabamba dingo 
nuo vakarykščio žemės dre
bėjimo, kuris sukrėtė Gua- 
yaguil ir biauriai apdraskė 
miestą Piurą. Manoma, kad 
žuvo keli šimtai žmonių.

Francuzijos kariškas lai
vas išvengė pavojų.

Toulon, 26 liep. — Fran- 
įcuzijos kariškas laivas ”Mi- 
rabeau” ką tik neliko sudra
skytas laike dabartinių ma- 
niobrų. Jame užsidegė pa
rako sandėlis ir ekspliozija 
išvengta kapitono sugalvoji- 
mu paleist sandėlį vieną į 
vandenį.
Sufragistė skundžia policiją.

Londonas, 27 liep. — Dak
tarė Ethel Smith, žinoma su- 
fragisčių vadovė Londone, 
kuri vakar liko areštuota už 
neva norėjimą padegti Le- 
wis Harcourto namą, ap
skundė policiją už neteisin
gą jos areštavimą.
Bando šaudyt iš orlaivio.
Londonas, 26 liep. — Mie

ste Farnborough karaliaus 
lekiojantis korpusas darė 
bandymus šaudyt iš greitų
jų šautuvų iš orlaivio. Ne
žiūrint vėjo, šaudymas buvo 
pasekmingas iš 400 pėdų au
gščio.

Apvogė Caruso.
Florence, Italija, 26 liep. 

— Šiandien anksti ryte liko 
apvogta garsaus pasaulio 
tenoro Enrico Caruso vien
sėdija arba vilią. Daugelis 
brangių dailės rinkinių iš
nešta. Tai jau trečią sykį 
apvagia tą pačią Caruso vii- 
H-

ligatvio. Policija, žmogžu
džius neėmė, jie susėdo į 
automobilių ir nuvažiavo.

žmogus, kaip žvėris.
Šiomis dienomis New Yor- 

ke tūlas Joseph Milton likos 
pasmerktas ant 20 metų ka
lėjiman ir užmokėt da $5,000 
pinigais. Liudininke prieš 

; jį buvo jauna ungarė. Ji tei
sme liudijo, kad Milton atė
jęs į darbo biurą pasisamdė 
ją dirbti; bet kaip tik parsi- 

j vežė namo ant 24-tos gatvės, 
tuoj uždarė ją ir ją pradėjo 
lankyti visokie girti vyrai. 
Jeigu kokią dieną ji neuž
dirbo ”savo ponui” gana pi- 
|nigų, jis grąsino jai revol
veriu ir sakė kitą sykį nu
šausiąs.

Nors mergina buvo pri
versta paleistuvauti po prie
varta, tečiaus imigracijos 
valdyba grąžins ją atgal į 
jos tėviškę už tai. Koks liūd
nas likimas!

New Yorko policijos skan
dalas.

Pereitam „Keleivio” nu
meri j jau rašėm, kaip buvo 
nušautas New Yorko gemb- 
leris Rosenthal, kuris išvilko 
į aikštę policijos lieutenanto 
Beckerio vagystes. Nors 
iš karto buvo aišku, kad toj 
užmušėjystėj kalčiausis y- 
ra minėtasai policijos lieu- 
tenantas, tečiaus jo neareš
tuota. Sujieškota automo
bilius, kuriame buvo atva
žiavę ir pabėgo Rosenthalio 
užmušėjai, suimta jo savi
ninkas, vežėjas ir da kelios 
vpatos, kurių tarpe buvo po
licijos lieutenanto kolekto
rius Rose, kuris sukolektuo- 
davo iš slaptų šulerystės 
namų policijos lieutenantui 
kyšius. Taigi tasai Rose 
tuojaus su savo kitais sėb
rais Vallonu ir Webberu 
prieš grand jury prisiekė, 
kad Rosenthalio užmušimą 
surengė policijos lieutenan- joj 

■ tas Beckeris. Ir 29 liepos 
I naktį Beckeris tapo areš
tuotas už pirmo laipsnio 
žmogžudystę.

Yoač įdomų duoda liudiji
mą Rose. Jau trįs sąvaitės 
atgal Becker jam sakęs, kad 
tasai Rosenthal jau peril
gai gyvena ir jį būtinai rei
kia prašalinti iš kelio; žmo
nės, kurie atliks tą darbą, 
neturi nieko bijotis, nes jis, 

į Beckeris, policijos depart- 
mente esąs visa galybė.

Manoma, kad į tą sujudi
nantį skandalą priguli ne 
vien tik Beckeris, bet da ir 
augštesni už jį žmonės.

Suareštavusieji jį policis
tai bijojosi tą naktį ir ant ga
tvės išeit ir prašė prokuroro, 
kad jis leistų jiems pernak
voti jo ofise. Jie žino, kad 
už Beckerio stovi da didelė 
piktadarių armija, kuri da
bar gali keršyt jo priešams 
be pasigailėjimo. Liudinin
kai gauna jau grąsinančius 
laiškus.

Vardai keturių užmušėjų, 
kurie šaudė į Rosenthalį, yra 
tokie: Whitey Lewis, Leftyj 
Louie, Dago Frank ir „Gib 
the Blood.” Visus juos su- 
jieškojęs ir suorganizavęs 
tas pats policijos lieutenan- 
tas Becker. Jis laikęs su jais 
kelis susirinkimus ir išdir
bęs pienus, kaip nudėti 
Rosenthalį. Paskirta vieta 
prie Mctropole viešbučio, 2. 
valandą naktį. Jis juos už
tikrinęs, kad policija jų ne
kliudys. Ir tą naktį Rosen
thal gavo nuo Beckerio pa
kvietimą į minėtą viešbutį. 
Jis nuėjo, nes viešbutij nesi
tikėjo nieko blogo. Bet jis 
apsiriko. Jį nušovė ant ša-

žuvįs dvesia.
Nekuriuose ežeruose Nau- 

I Anglijoj tūkstančiais 
^pradėjo dvėsti žuvįs, ypač 
šapalai. Sakoma, kad kalti 
nekokie tai vabalai, audros 
prikrėtę į vandenį, o žuvįs 
paskui surinko.

Banką apiplėšė
Vancouver, B. C 

da
Kana-

26 liepos čia liko iš
plėštas bankas Centrai Par
ke. Vagis nesuimti, bet po
licija spėja, kad tai ateivių 
darbas.
Vaikas įgaliojo save nušauti.

Lawrence, Mass. — Perei
toj nedėlioj čia buvo nepa
prastas atsitikimas. Ant 
Broadway,po No. 100, žaidė 
su šautuvu 3 vaikai: Louis 
Dion, 11 metų; Henry Tal- 
bot, 12 metų, ir Henry Le 
Blanc, 11 metų. Pastarieji 
du užlipo ant antrų lubų ir 
iškišę per langą šautuvą 
pradėjo taikyt į L. Dioną, 
kuris paliko kieme. Dion 
stovėdamas prieš šautuvą, 
užtikrino savo draugus, kad 
jis jų nesibijo, nes iš tokio 
šautuvo jie negali jo nušau
ti. Anie gi pasijuto jau į- 
žeistais ir tvirtino, kad gali 
nudėti jį ant vietos. ”Nagi 
šaukit į mane, aš paveliju!” 
sušuko mažas Dion. ”Jei tu 
pasirašysi, kad paveliji sa
ve nušauti, aš šausiu,” atsa
kė 12-kos metų Talbot.

Dion išsitraukė paišelį ir 
ant sklypelio popieros pasi
rašė, kad jis pavelija į save 
šaut. Talbot šovė ir Dion 
krito.

Dabar Talbot ir jo ben
dras Le Blanc. pirmas 12 
metų, antras 11, sėdi kalėji
me be kaucijos, kaltinami 
žmogžudystėje.

(Tąsa ant 8 pusi.}.
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Pragaras jau atgyveno savo 
laikus.

Kad pragaras yra tik iš- 
mislyta pasaka ir kad toji 
pasaka musų gadynei liko 
jau perdaug kvaila, tai su
tinka netik "bedieviai,” bet 
ir mokytesni kunigai. Štai 
St. Louiso laikraščio "Post 
Dispatch" korespondentas iš 
Londono paduoda pasikalbė
jimą su vienu iš žymiausių ir 
įtekmingiausių Anglijos ku
nigų, iš kurio matyt, kad 
Anglijos kunigija jau seniai 
pragaro nepripažįsta. West- 
minsterio klioštoriaus ka
nonas Hensley Henson sako, 
kad Amerikos tikinčioji vi
suomenė su savo pasakomis 
apie pragarą atsiliko nuo jų 
(Anglijos tikinčiųjų) ant ke
lių gentkarčių. Anglijos vi
suomenė užmetė tą pasaką 
jau kelios gentkartės atgal. 
”Dabar jus jau jokiu budu 
musų visuomenės tuomi ne- 
užinteresuosite,” sako kano
nas H. Henson. ”Žmonės 
jums tuoj pasakytų, kad 
’jųs jojate ant nustipusio ar
klio’.”

Į tą kalbą įsikišo da kun. 
R. J. Campbell, ir, kada ka
nonas užbaigė, jis pridūrė:

"Man rodos, kad tai jau 
labai pasenęs dalykas. Aš 
nežinau čionai nė vieno ku
nigo, kuris tikėtų į posmerti- 
nę bausmę. Nė vienas mo
kytas kunigas to nepripažįs
ta.”

Taip kalba mokyti ir gana 
augštą vietą užimanti kuni
gai Anglijoj. Tuo tarpu gi 
lietuviškieji tėveliai, kurie 
da nė biblijos negali supras
ti. kas nedėldienis iš sakyklų 
tebebaugina savo parapijie
čius pragaru.

Męs norėtume, kad jie pa
aiškintų, kur tokia vieta 
randasi. Gal ”Draugo” re
daktorius tai padarytų, kai
po "mokytas” teologas?

Pasiklausykite, ką kunigai 
sako.

”Draugo” No. 28 randa
me p. K. Lietuvio sieksninį 
straipsnį, pašvęstą "Kelei
viui.” Jei atsakinėt ant visų 
ten tilpusių nesąmonių, rei
kėtų antra tiek parašyt, ne
gu yra ”Drauge.” Kad skai
tytojai matytų, kaip keistą 
ir nesąmoningą pamokslą 
suteikia "Keleiviui” katali-
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kiškas laikraštis, padarysi
me čia kelias ištraukas, ku
rios yra svarbiausiais argu
mentais prieš "Keleivį.” Vie
na iš jų skamba šitaip: •

"...nuo ko per mokslą 
apturėtas rimtumas, sakra
mento kunigybės šventeny
bė, mandagumas ir gėda ku
nigus sulaiko, nuo to visko 
’Keleivis’ vra kuosas. Jisai 
neapturėjęs didelio mokslo, 
palaidai užaugęs, gyvenda
mas tarp tokių žmonių, ku
riems jau nėra gėdos, ku
riems netik garbė, teisybė, 
tiesa, ale kuriems kitokių 
nuomonių žmonių gyvybė 
nebrangi, jisai ’Keleivis’ ma
no kad jam viskas leistina... 
Mat bedieviams, ypatingai 
bedieviams mažo mokslo, 
žemos klesos, jau jiems, 
’Keleivininkams,’ tikslas iš
teisina priemones.

Čia męs nenorime girtis 
savo mokslu, kaip kun. Mi
lukas ir tūli kiti savo 17 kle- 

( su mokslu, bet turime pasa
kyt, kad musų kunigėliai su 
savo keturių klesų mokslu 
ne kasžin prie kokio rimtu
mo gali nukeliauti. Su tokiu 
mokslu kartais reikia pusė
tinai pavaikščiot, kol už gi
zelį pas valsčiaus raštininką 
priima. Jeigu kuris kuni
gas yra rimtas, tai jau jis 
prigimtą rimtumą turi. Se
minarijos gi mokslas ir ku
nigystės sakramentas irgi 
nė rimtumo, nė kitų kiltumų 
negali suteikti, nes semina- 
rijose ir iš protingo žmogaus 
padaro protišką ligonį, nes 
nė pasilsio, nė smegenų vei
kimui reikalingo maisto, nė 
kitokių dalykų ten nėra už
tektina. Klerikai — tai ka
liniai, kurių individuališku
mas galutinai išraujamas, o 
nepasiduodančius išvaro 
laukan.

Mandagumo pas kunigus 
visai nėra, nes jie nesigėdi 
atkišt niekam naudos neat- 
nešusią ranką kokiam sene
liui ar senelei pabučiuot; 
jie nesigėdi pasakyt žmogui, 
kad tiek ir tiek turi užmo
kėt ; per išpažintį jie nesigė
di įbristi į žmogaus sąžinę ir 
ištraukt visas jo slaptybes. 
Gązdinimai pragaru, pasa
kojimai įvairių baisenybių 
apie kankinimą po mirties 
nėra mandagumu, o augš- 
čiausio laipsnio žvėriškumu. 
Statymas savęs augščiau pa
rapijonų, atsinešimas į juos 
kaipo į aveles — yra neman
dagumu.

O kaslink gėdos, tai velyk 
kunigai tylėtų apie ją. Jiems 
tūkstančiais kartų parapijo
nai kalba, kad geriau butų 
jeigu jie pasiimtų sau 

i vyrus į klebonijas vietoj 
gaspadinių ir "seserų," te
čiaus kunigai nesigėdija ir 
nenustoja laikę gaspadinių, 

i nors apie jų laikymo tikslus 
kekvienas balsiai kalba. Iš i 
kitos pusės, pats kunigų a- 

Į matas verčia juos užmiršti 
gėdą. Nes kas gi nesigėdy
tų imt nuo bėdno žmogaus 
gal paskutinius jo skatikus 
už menkiausi patarnavimą, 
arba tiesiog už tai, kad jis 
nori ateit į bažnyčią ir atlikt 
savo tikėjimiškas pareigas? 
Ir ar gali da kunigai apie 
garbę kalbėt, kada jų skel- 

! biamasis mokslas remiasi 
ant minių tamsumo, ant ko
vos prieš mokslą, kada jų 
idėja yra doleris?

Mums kitų žmonių gyvy
bė brangi. Męs neliepiame 
eit ir mušt savo priešų, 
o draudžiama nuo to. Męs 
reikalaujam išnaikint kares, 
palest kariumenę, išnaikint 
ginklus, panaikint mirties 
bausmę, žodžiu, męs kovo
jame už tai, kad žmogaus 
gyvastis butų apsaugota. 
Tuo tarpu kunigai siundo 
socijalistus mušti, laimina į 
kares, patįs inkvizicijos lai
kuose išžudė tūkstan
čius žmonių ir stovi už tokią 
tvarką, prie kurios eina nuo
latinės žudystės. Teisybė, 
męs neesame jokių popiežių 
taip suvaržyti ir taip "augš
to" mokslo, kad galėtume 
drįst stot už tokį žvėrišku- 

Įmą, už kokį stovėjo ir stovi 
kunigija. Toliau "Draugo" 
sandarbininkas verkia, kad:

1 į 
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"Toksai mokytas lietuvis 
kunigas veikėjas, kaip did. 
garbus kun. Dambrauskas; 
taip veiklus gerbiamas kun. 
Tumas; taip darbštus gerb
tinas kun. Ališauskas; taip 
dievobaimingas, Dievo mei
lės pilnas, paguodonės ver
tas kunigas vienuolis kapu
cinas Tėvas Kazimieras — 
nė vienas iš jų negali įtikti 
'Keleivio’ pasekėjams dėlei 
to tik, kad jie yra kunigais.” 

Netik tie, o ir Rusijos ca
ras ir kun. Ališausko pažįs- 
tamasai policmeisteris nie
kad "Keleiviui” neitiks, kol 
tik jie mulkis ir išnaudos 
darbininkų klesą. Jei tok
sai mokytas Dambrauskas 
suvartoja savo mokslą pa
garsinimui, kad socijalistai 
nori pasidalyt, jei gerbia
mas Tumas slepia Ališausko 
juodus darbus, ir jei Ališau
skas vis dar negali išsiaiš
kint iš ”ochranos” tarnystės, 
jei kapucinas keikia civiliza
cijos išradimus ir liepia per
sekiot kitokių nuomonių 
žmones — tai "Keleivis” 
jausis šventą darbą atlikęs 
kovodamas prieš tokius gai
valus. Ar tokie žmonės at
sirastų iš šunų gaudytojų, 
ar iš kalvių, ar iš kunigų 
tarpo — vis tiek męs jų ne- 
pagirsime.

” ’Keleivis’ gali nekaltai 
kunigams plėšti garbę, gali 
juos juodinti. Kunigai ne
tiek jau nukentėjo nuo ’Ke- 
leivio’ pažeminimų, nuken
tės ir daugiau!... Bet ne 'Ke
leiviui’ atitraukti kunigus 
nuo jų pasišventimo ! Kuni
gai be baimės skelbs kaip ir 

j skelbė Dievo meilę, veg var
guolius erškėčiuotu keliu 
prie tikros, amžinos laimės, 
nors dėl to reikėtų netik pa
saulio linksmvbiu, netik . 
garbės, bet net ir gyvasties 
dėl meilės Išganytojaus iš

sižadėti !”
Linksma, kad kunigai pa

tįs jau prisipažįsta, jog nuo 
"Keleivio” jie nemažai jau 
nukentėjo. Męs neabejoja
me, nes tūkstančiai "Kelei- 

Įvio” skaitytojų nelenkia 
daugiau savo galvos prieš 
kunigus ir neneša jiems sa
vo sunkiai uždirbto turto. 
Jei taip musų laikraštis pla
tusis ir toliau, tai kunigai 
bus priversti elgtis manda
giau su žmonėmis.

Lai kunigai nemano, kad 
”Kel.” nori juos atitraukti 
nuo jų pasišventimo. Juk 
tūli žmonės net prieš gązdi- 
nimus bombomis laikosi, bi
le tik gavus savo algą. Ar 
ne taip yra Rusijoj su minis- 
teriais ir pačiu caru. Męs 
nė nebandome kunigų ati- 
traukt nuo jų biznio, o sten
giamės parodyt miniai daly
kus tikroj jų šviesoj, kad ji 
nebūtų taip aklai pasišven- > 
tusi vis dėl išnaudotojų, o ne I 
dėl savęs gyvent. Męs žino- 

įme, kad kunigai turi var
guolius vest erškėčiuotu ke
liu, nes tuos vargšus darb
daviai išnaudoja ir išmeta 
ant senatvės, o kunigai ap
kvailina, kad kitaip būt ir 
negali, todėl darbininko gy
venimas turi likti erškėčiuo
tu ir jam pasilieka jtikėt tik 
į amžiną posmertinę laimę, 
kad kapitalistai ir kunigai 
galėtų turėt rojų čia ant že
mės. Męs žinome ir tai, 
kad kunigai gatavi net gy-

vastį padėt, bile tik palaikyti 
vergiją ir tamsumą.

Pas katalikišką rašėją 
liogikos nedaug. Pradžioj 
jis sako, kad Rooseveltas ne
švariai meluoja, toliau, kaip 
ištraukoj matote, sako, kad 
mokslas sulaiko kunigus nuo 
melo, kiek toliau jis sako, 
kad "Kel." taip pat meluo
ja, keikia kaip ir Roosevel
tas, bet neturi tiek didelio 
mokslo pažinimo. Išeina, 
kad jau ir mokslas nieko ne
gelbsti. Taigi rašėjas pats 
save sukritikuoia.v

Nesuprantame .kodėl ra
šėjas "Keleiviui” grasina po- 
licijanto lazda. Turbut, jis 
persilpnas jaučiasi ir nori 
užleisti policistą su lazda. 
Tiesa .seniau už kunigii ne
klausymą net ir gyvastį a- 
timdavo, ne taip seniai mo
kytojai lazdomis vaikus mu
šė laike tikėjimo lekcijų, bet 
norėtųsi tikėt, kad tie 
laikai praėjo. Pats rašėjasi 
sako: "Bedieviai dar negali 
to suprast, kad męs gyvena- tokias vietas neit, 
me amžiuj ir šalije atsižy- 
minčioj pažangumu, apšvie

stoj ir tolerentijoje." Jeigu 
taip, tai ir "Kel.” ir abelnai i 
bedievių nuomones turi būt 
toleruojamos. Kamgi siun- 
dyt policijantą su lazda? 
Rodos, katalikų šventraštis 
mokina atkišt ir kitą veidą, 
jei kas kirs per vieną, o čia 
katalikų rašėjas net polici
stą su lazda pasistato prie 
savo veido.

Męs bedieviai nors netu
rime tokio prisakymo, vie
nok mandagumo ir teisybės 
prisilaikydami nebėgam pas 
palicistą siundyt jį ant ku
nigų. Daleiskime, musų kri
tikuojamasis rašėjas vienoj 
vietoj tiesiai boikotuoti "Ke
leivį’ ’liepia. Jo žodžiai: "Gė
da lietuviams, didelė gėda 
tokius laikraščius skaityti 
ir da pinigus mokėti!” Juk 
tik reikėtų prisidengt to
kios begėdystės rubu, kaip 
kunigai, ir "Draugo” leidė
jai atsidurtų šaltojoj ir 
mums turėtų atlygint už 
padarytą skriaudą, vienok 
męs tikime, kad yra švares
ni, žmoniškesni kovos keliai 
ir savo priešams nedarome 
tokių nesmagumų, kokius 
jie daro mums.

Elektros geležinkelis tarp 
Bostono ir Providence.
New York, New Haven ir j

Hartford geležinkelio kom
panija apskelbė, kad nuo at
einančių metų iš Bostono į 
Providence bus vežami pa- 
sažieriai traukiniuose, varo
muose elektra, taip sakant, 

iminėtas kompanijos gele- 
I žinkelis bus elektruotas. 
Darbas elektravimo prasi
dėsiąs šį rudenį ir ateinan
čių metų pabaigoj busiąs 
užbaigtas. Negana to. Bus 
pravestos 4 geležinkelio li
nijos, kas da labiau pagrei
tis ir apsaugos Bostono su- 
sinešimą su Providence. E- 
lektra varomi traukiniai eis 
kur-kas greičiau ir oras pa- 
sažieriams bus kelis sykius 
sveikesnis.

Kova prieš muses.
Kad musės išnešioja dau

gybę ligų bakterijų ir už
krečia tūkstančius žmonių, 
apie tai žino kiekvienas in
teligentiškas žmogus. Jei

musės randasi jūsų stuboj, 
jus negalite tikrint, kad ne- 

Į liksite užkrėstu džiova, ti- 
fu, difterija ar kokia kita li
ga. Kiekvienas protingas ir 
su ligom apsipažinęs žmo
gus neįleidžia musių į stu
bą, o esančiąsias išnaikina. 
Bet jeigu jus imate maistą 
iš ten, kur musės prie jo 
prieina, jus vistiek galit už
sikrėsti. Krautuvninkas, ku- 

, ris neapvalo savo krautuvės 
.nuo musių, nesigaili savo 
pirkėjų sveikatos ir gyvas
ties, todėl pirkėjai turi nu
bausti jį. Nereikia jam per 
ausį kirsti, bet kaip tik pa- 
stebiate, kad ant perkamų 
daiktų vieši musės, tuoj ap
sisukę ir išeikite. Lai krau
tuvninkas supranta, kad, no
rint pirkėją įsiprašyti, rei
kia muses išvaikinti.

Musių nemažai susispie
čia prie sodės fontanų, nes 
ten stovi įvairus cyrupai. 
Neretai ir ten galima užsi
krėst liga, todėl geriausiai į

buvo visokių gėrimų, griežė 
muzika ir t. t. Ant nelaimės 
19 liepos 2:30 vai. nakčia 
policija suareštavo užeigos 
savininkus. 20 liepos buvo 
teismas. Moteriai paskirta 
5 mėnesiai kalėjimo, o vyras 
nesutiko su teismo nuspren
dimu ir kreipėsi į augštesnį 
teismą, užsistatydamas 500 
dol. parankos. J. J.

KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL.

"Kel.” No 29 tilpo žinia^ 
buk ant So. Paulina gatvės 
sudegė krautuvė ir apsvilo 
krautuvninkas K. Urbaitis. 
Tai netiesa. Urbaitis nusi
kirpo trumpai plaukus, tai 
tūli žmonės paleido paska
lą, buk pas jį atsitiko gais
ras ir jis apsvilo, todėl kas 
tai ir į laikraštį melagingai 
pranešė. S. Žilinskas.

ST. LOUIS, MO.
Čia lietuvių yra apie 2,000, 

bet veikimo tarp jų kaip ir 
nesimato. Pirma buvo da 
SLA. ir LSS. kuopos, bet tos 
jau išnyko ir liko tik tris 
pašelpinės draugystės. Dau
giausiai čia lietuviai užsii
ma girtybe; net nedėldie- 
niais galima gaut pas juos 
pirkti alaus ir degtinės.

14 liepos vienoj tokioj lie
tuviškoj karčemoj susimu
šė du vaikinai. Vienas išė
jęs patykojo už kampo ir 
plyta perskėlė antram gal
vą. Primuštojo draugai pa
sivijo mušiką ir jį gerai ap
skaldė. Vienas jų pateko Į 
ligonbuti, o kitas namie ser
ga. 16 liepos turėjo būt tei
smas, bet iš ligonbučio skun
dikas negalėjo atvažiuot ir 
teismas liko atidėtas ant to
liau. M. D. Varenis.

EXETER, N. H.
Neseniai čia buvo vieno 

” Keleivio’ ’skaitytojo vestu
vės be svaiginančių gėrimų, 
kas katalikams visai nepa
liko. 6-tą gi liepos įvyko 
katalikiškos vestuvės su gė
rimais. Staugta ir rėkauta 
visą laiką. Paskui sumanė 
vestuvninkai muzikantus 
gaut. Jaunavedis ketino lie
tuviškus parsikviesti, bet 
vienas jo draugas pasakė, 
kad lietuvių muzikantai 
skaito ”Keleivį” ir yra be
dieviais, todėl nuvedė pas 
žydų muzikantus ir užkvie
tė juos. P. Kukis.

BRIGHTON, MASS.
No 8 Lincoln gatvės buvo 

lietuviška užeiga arba vieš
namis, kur susirinkdavo 
musų katalikai gerti ir ki
taip save užganėdinti. Ten

GRANU RAPIDS, MICH.
14 liepos musų kunigas iš

keikė socijalistiškus laikra
ščius ir pranešė, kad skai
tantieji juos neitų i bažny
čią, nes ir sėdynių jie ne
gausią, ir išpažinties ųepri- 
imsiąs. Liepė nelaikyti pas 
save tokių žmonių, kurie 
skaito bedieviškus laikraš- - 
čius. Sako: ”Jųs esate kata
likai, o skaitote bedieviškus 
laikraščius ir mokate pini
gus už juos. Reiškia, kad 
jus remiat bedievybę ir nai
kinai tą. i ką jus tikit.” Ra
gino skaitvt ”Draugą” ir ra- 
švtis i S. L. R. K. A.V v

Jaunas Socijalistas.

LAAVRENCE, MASS.
Jau visiems žinoma, kad 

j seniai pasibaigė pas mus 
i streikas. Bet kad darbinin
kai labai atjautė Lawrence’o 
badaujantiems gyventojams 
ir siuntė savo sunkiai uždir- 
btus centus, todėl ir streikui 
pasibaigus, kaip tenka gir
dėti, atėjo daug aukų. Ko
mitetų nariai, tai su vienu, 
tai su kitu draugiškai besi
kalbėdami, išsitaria, kad 
pas tą ar pas kitą yra da nuo 
streiko pinigų.

11 liepos Lietuvių 6^ku- 
riaus I. W. W. susirinkime 
liko išrinkta komisija iš 3-jų 
ypatų, idant peržiūrėtų vi
sas įplaukas ir išplaukas. 
Komisija ilgai nelaukus ė- 
mėsi už savo darbo ir parei
kalavo nuo komiteto narių, 
kad išduotų atskaitas pini
gų priėmimo ir išmokėjimo 
už tavorus. Ant pirmo pa
reikalavimo vieni pradėjo 
atsisakinėti, kad neturi lai
ko, ir antri, buk patįs da ne
padarę atskaitų. O musų p. 
Ramanauskas visai atsisako 
ir kalbėt su komisija.

Išvadino vagimis, juoda- 
dušiais ir kitokiais tautiš
kais žodeliais, pasakė, kad 
jis nežinojęs kas per 
vieni esą komisijos nariai, 
nors kasdiena mato tuos 
žmones priešais savo akis ir 
gana gerai žinojo, kad susi
rinkime visi pritarė išrinkt 
komisiją ir išrinko į ją tuos 
vaikinus. Bet p. R. nesigė
dijo vartoti tokius nešvarius 
žodžius prieš nekaltus vaiki
nus, kurie pildo kitų paliepi
mą. Girdėt, tie vaikinai vi
sai nenusimena ir ketina su
rasti visą teisybę. Gal pa
matysime, katrų bus juode
snės dūšios. J. Lukšinis.

SO. OMAHA, NEBR.
14 liepos Antanas Bazaras 

užsikvietė svečių, tarpe ku
rių buvo ir kunigas Jonaitis. 
Tarp jo ir Maslausko iškilo 
karšti ginčai. B. Maslaus- 
kas apskundė kunigą už var
tojimą revolverio laike gin
čų ir už įžeidžiančius žod
žius. Teismas atsibuvo 16 
liepos ir kunigas liko pripa
žintas nekaltu.

Perkūno Kulka.
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ROCKFORD, ILL.
Pas mus yra tūlas Petre- 

nas, kuris visiems giriasi, 
jog iš musų miesto tilpstan- 
čios korespondencijos „Ka
talike” ir „Vien. Liet.” esan
čios jo rašytos. Męs neži
nome, ar tai teisybė, bet kad 
tas korespondentas yra klai
dingas, tai tikra teisybė. 
Taip vienam „V. L.’ numerij 
buvo parašyta, buk socijali
stai norėję tautišką Balutį 
kiaušiniais sumušti. Męs 
pareikalavom per tą pačią 
„V. L.,„ kad įvardintų, kurie 
socijalistai tai norėjo pada
ryti, bet musų rašto p. Sir
vydas netalpino ir kada jau 
gerai ištyrė, tai neatšaukė 
jį, bet tik redakcijos atsaky
muose pastebėjo vienam, 
kad gerai ir padarę, jog Ba
lučio nekliudę. „V. L.” jis 
iškraipo kalbėtojų žodžius ir 
niekina juos, niekad nedaro- 
dydamas, ką negero pasa
kė. Taip po Strazdo paskai
tų pranešta, jog tas žmogus! 
kad pliauškė tai pliauškė, 
nors visi žinome, kad jis 
skaitė J. Baltrušaičio para
šytą paskaitą „Socijalizmas 
durnuose ir giedroj.” Kalbė
jo apie socijalistams daro
mą užmetinėjimą, buk jie 
ardo šeimynas ir privedė 
statistikas iš paleistuvystės 
Vokietijoj. Aiškino, kad prie 
kapitalizmo tik gali rasti to
kią plačią dirvą prostituci
ja. Korespondentas gi vis
ką iškraipė ir pranešė vi
suomenei, jog socijalistų 
kalbėtojas negeras. Gerai 
tokiems melagiams, kada jie 
atranda sau organus.

~ SPLS. org. PG. Aleksynas.

NEW BADEN, ILL.
13 liepos patiko nelaimė 

Juozą Bulotą. Jis dirbo 
Southern Coal Mining kom
panijos kasyklose. Ant jo 
užgriuvo anglis ir sunkiai 
sužeidė. Po to da . išbuvo 
gyvas 6 valandas. Velionis 
pastaruoju laiku buvo lais
vų pažvalgų, bet palaidotas 
su bažnytinėm ceremoni
jom. Jis mėgdavo skaityt 
ir pas jį buvo įvairių knygų 
ir laikraščių. Jis paeina iš 
Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Botveriškio gm., Nau
jos Ufos kaimo. Paliko pa
čią ir du vaikus. Dėl plate
snių žinių kreipkitės šiuo 
adresu: Jur. Bulota, Box 197 
Maryville, III.

PITTSBURG N. S., PA.
Tūla Magdė B. laikė pas 

save įnamį lenką, su kuriuo 
įsimylėjo. Ant nelaimės len
ko pati atvažiavo iš Euro
pos ir pamatė, kame daly
kas. Ji Išprašė vyrą išsi- 
kraustyt kitur, ką tas neno- 
roms ir padarė. Magdė B. 
suplenavo, kaip galima bu
tų vėl su lenku gyvent krū
voj. Ji davė jam rubus, o 
jo rubus nunešė prie upės ir 
paliko, kad policija matytų, 
jog lenkas nuskendo. Len
kui ji liepė apsigyvent kitoj 
miesto dalij ir pasakė, kada 
ji atvažiuos, o tuomet jau 
jiedu nesiskirsią. Prisipir
ko ji ant skolos daug daiktų, 
pardavė geresnius rakan
dus ir nuvažiavo pas lenką. 
Tas dirbo tuo laiku ir ji pa
simatė da su dailesniais vy
rais. Neužilgo apsigėrę ir 
į lovą suvirto. Sugrįžęs iš

O, brangioji, buk mano pačia!...

c i r i v r <

darbo lenkas pamatė, jog jo galės atsilaikyti. Matyt, kad Daugiau čia nieko ir ne
mylimoji veidmainė ir pra- šitie yra ir mokytesni už girdėt, kaip tik girtybė ir po 
nešė vyrui, kad atsiimtų juos. Musų kunigai nieko teismus tąsymaisi.
pačią. Vvras kaip tik da- kito nepasako, kaip tik tą ; J. A. Genelis.
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pačią.
sižinojo apie dalyką, tuoj patį: pragaras, dangus, vel- 
suskaldė kirviu likusius ra- niai ir kitoki galai. O čia 
kandus ir ketino pačią nu- tu, dievuliau, kaip ant del- 
bausti. Ji įskundė jį polici- no visus mus vargelius išro- 
jai ir suareštavo. Teisme kuoja, visus mus nepriete- 
vyras pasakė visą teisybę ir: liūs nurodo. Tai nežertai, 
už rakandų skaldymą užsi- jau dabar esiu 4-tas mėnuo 
mokėjo $10. Policija prade- be darba ir nežinia, kada 
jo kabintis prie lenko už ru- laimė patarnaus darbą gau- 
bų prie upės palikimą. Jis ti. Mus daug randasi be- 

i paaiškino, kad tai Magdės darbių. Na ir kunigėliai 
darbas, už ką ji liko areš- niekad mums bedarbės prie- 

i tuota. Ji dabar lenką va- žasties neišaiškina.” Taip 
gina ir nori tuomi išsisukti, man teko girdėt po prakal- 
Lenkas sugrįžo pas savo pa- bų dievotus žmogiukus tarp 
čią ir rado ją dideliame var- savęs kalbant. Per prakal- 
ge. J. Dudlaužis. s bas į kuopą naujų narių įsi-

. i

TROY, N. Y.
Buvo atsiradęs pas mus1 

vienas lietuvis galijotas, ku
ris visus gązdino savo spė- 

: ka. Vieną dieną jis su savo 
I draugais atlankė mielašir-

rašė 10. Aukų uždengimui 
prakalbų lėšų sudėta §9.71.

Vincuks

sutikimo ir jų ”provų”, irgi 
nusilpo: pasitraukė beveik 
visi neįtrauktieji į tą sukurį, 
nesulaukdami betvarkės pa
baigos. Liko tik apie 200 
narių (pirma buvo apie 
1000). Tokia mažuma ma
žai ką gali veikti, nors pini
gų pusėtinai yra sudėta.

Nuo kelių metų nė gyva, 
nė mirus gyvuoja „Lietuvos 

Į Balandžių Dr-stė,” kuri iš- 
pradžių daug ką žadėjo vei
kti; bet iki šiol nieko nenu- 

i veikė. Išpradžių ji buvo la- 
Letuneliui bai slapta ir priiminėjo tik

WILMERDING, PA.
Turtle upelis taip patvino 

nuo lietaus 21 liepos, kad 
užliejo gatves Watkins avė., 
Patten st., Westingham avė. 
ir dirbtuvę W. A. B. Co. 
Vanduo pakilo ant 16 pėdų. 
Daugeliui darbininkų pada
rė nuostolius: patvinę buvo 
skiepai ir kiemai užnešta 
dumblu, iš ko kilo smarvė; 
rakandai daugelio susigadi
no.

Nespėjo žmoneliai nuva- 
\lyt dumblo iš stubų, kaip štai 

24. d. liepos vėl davė lietus ir 
tas pats upelis patvino ant 
14 p. 5 col. ir vėl užliejo tas 
pačias gatves ir dirbtuvę. 
W. A. B. Co. dirbtuvės iš 
priežasties vandens užsėmi- 
mo nedirba jau kelinta die
na. Čia žmone&,moka dide
les taksas, bet miesto urėd- 
ninkai, republikorifli su de
mokratais, nesiruprfia, kad 
tas sumokėtas taksas su
naudot dėl pagerinimo\ mies
to gatvių. Wotkins gatvę 
reikėtų pakelti ant kelių ^pė
dų, o tada neprineštų naiįnų 
dumblo, bet kas tą gatvę i- 
sys, kur gyvena vien tflj 
darbininkai. Mus ponai 
mano, kad darbininkui ir 
dumble gerai gyvent. Stebė
tina, kad miesto valdžia ne
davė nė kalkių išbarstymui 
kiemų ir skiepų, užneštų 

! dumblu. Gatves plauna visi 
tie, kurie balsavimų dienoj 
būna geri šunes republiko- 
nų. Plaudami panaudoja 

i miesto vandenį ir visas prie
taisas, kad išplauti saliunin- 
kų skiepus ir biznierių kie
mus.

L. D. kooperacija iš prie
žasties užsėmimo ir turi 
nuostolių ant kokios $10. 
Viso miestelio nuostoliai 
siekia į $25,000.

L. S. S. 57 kp. turi 26 na
rius; per pereitą susirinki
mą nutarė kad iki naujų me
tų kiekvienas narys turi vie
ną pašalinį žmogų supažin
dinti su socijalizmu ir pri
rašyt prie kuopos, tokiu bu
du kuopa turėtų dukart tiek 
narių ant naujų metų.

L. D. kooperacija gyvuoja 
neblogiausiai, bet turėtų ge
riau gyvuot, jeigu męs visi 
butume prie kooperacijos ir 
jeigu atsimintume tuos lai
kus, kada prieš atidarymą

V
NORWOOD, MASS.

„Draugo” No 29 p. Letu- 
nelis rašo, buk soci
jalistai, trokšdami garbės, 
stengiasi suorganizuoti I. 
W. W. uniją. Kodėlgi kata
likai nerengia prakalbų ir 
neorganizuoja. Socijalistai 
labai jiems pritartų.

Negražu p. 
džiaugtis iš to, kad socijali- labai atsakančius, pagal jų 
stų organizatorius M. Š. li-^nuomonę, narius, bet dabar 
ko iš darbo pavarytas. Su priima bile ką, net V. Na-! 

■ juo liko pavaryti ir kiti du ■ gornowskį priėmė, kuris nuo 
: darbininkai, apie ką ir Le- to laiko, kaip žmonės, neiš- 
i tunelis žino. Jei ištikro juos! turėdami jo žiaurumo, turė- 
į pavarė už tai, kad norėjo ki- jo streikuot apie 7 sąvaites, 
tus darbininkus suorgani- kad prašalint jį ibio bosys- 
zuoti, kad troško dėl kitų ge- į tės, nebuvo niekur priima- 
rovės, tai tik reikėtų gailė- mas į lietuvių tarpą; dabar 
tis. Visi žino, kad M. Š. įsta- nors prie „Balandžių” prisi-

LEVVISTON, ME.
21 liepos tūlas J. K. nuėjo 

___ ___________ ______  pas savo pusbrolį pusėtinai tė į darbą nė vieną bedarbį, dėjo ir jie malonėjo jį pri- 
i dingų 'seserų namus ir liko Į įsigėręs ir atsigulė į lovą ru- ypač bedarbės laike jis dau- imti. Žiūrėsime, gal „balan- 
I policijos užklupti. Kiti pa- kydamas papirosą. Kaip jis j£eJi aprūpino. J

__   . . • ! • i i y _ • rrfia ia f n iai

I
I
Į

bėgo, o K. M. liko suimtas ir užsnūdo, jo drabužiai užsi-
19 liepos teismas paskyrė degė. Pabudęs manė, kad ^tenka 
jam 3 mėnesius kalėjimo.

Suimtasis laikraščių nes
kaitė ir vadindavo bedie
viais skaitančiuosius.

A. Phillips.

dega visas namas ir jau ke
tino šokt nuo trečių lubų. 
Pasisekė jo rubus užgesin
ti.
gė.

1

Patalinė ant lovos sude-
Pats J. K. irgi apsvilo.

M. Baironas.

)

SPRINGFIELD, ILL.
Liepos 14 ir pas mus at

silankė drg. F. J. Bagočius. 
Jo prakalbų klausytis susi
rinko skaitlingai vyrų ir 
moterų, nepaisant nė dide
lio karščio. LSS. 29 kp. ren
gdama prakalbas, norėjo 
gauti vietą prakalboms mie
sto sode, bet valdžia nepave
lijo ir priversti buvome taip 
dideliam karštije vargti sa
lėje. Prakalbos užėmė 3 vai. 
laiko, bet visi žmonės užsi
laikė ramiai ir savo vietose 
su atida kalbų klausėsi, ši
tos prakalbos geriausia žmo
nėms patiko. Dabar apie 
tai tik ir šneka. Sako: „Kad 
tokios prakalbos ir kas są
vaitė atsibūtų, tai neprošalį 
butų jų klausyti. Jau var
giai musų kunigėliai prieš 
tokius socijalistų kalbėtojus

ATHOL, MASS.
Nuo gegužės mėnesio čia 

neliko karčiamų, todėl lietu
viai ir italai gabena geri

amus iš kitur. Policija žve- 
i joja alaus pardavėjus ir gė
rikus ir areštuoja. Baus
mės tūliems paskiria net iki 
850. Areštavimai nesibai- 

i gia. 21 liepos iškilo pešty
nės vienoj slaptoj karčemoj. 
22 liepos nubaudė tų pešty
nių dalininkus P. Lat. $20 ir 
P. Poš. $10. Peštynės įvyko 
ant Cartage gatvės. Tą pa
čią dieną ant Charles pi. bu
vo J. Bagdono vestuvės su 
gėrimais. Pribuvo policija 
ir suėmė stubos savininką ir 
du kitus. Vienas iš suimtų
jų užsimokėjo $10 bausmės, 
o du randasi po $100 paran-

j kos iki teismui. i

. Gėda džiau
gtis iš to, jei darbininkas 

i darbo! Vienok 
: „Draugo” korespondentas 
drįsta taip daryt.

P. S. Šią žinutę reikėjo 
siųst į „Draugą”, nes ten til
po p. Letunelio korespon
dencija, bet iškalno žinau, 
kad „Draugas” pateisinimo 

; netalpins, todėl siunčiu į 
„Kel.” A. Pratašiusi 

i
J 
I
I BALTIMORE, MD.

Pas mus viskas apmirę, 
veikmės nesimato, nors pro- 
gresiviškų organizacijų čia 
nestoka.

Baltimorės Teatr. Dr-stė 
po atlosimo Nagornowskio 
’Rutvilės” beveik nieko ne- 
sulošė iki šio laiko; pavasa- 
rij buvo pradėjus mokintis 
kokią dramukę, bet kiek pa- 
sitąsę vėl ilsisi ramiai. Gal 
dėl stokos aktorių, kaip Gur- 
kliutės apleido.

Kriaučių Unija, kuri buvo 
taip stipri ir galinga, kuri 
net diktokus streikus prave
dė gana pasekmingai, iš Baltimorės draugijos? 
priežasties dviejų narių ne-

džiai” pakils nuo jo...
14-ta kp. LSS. irgi beveik 

apsilpus, nors dabar rengia
mi prie sustiprėjimo: pasiė- ’ kooperacijos mokėjom po 26 
mė sau nuosavius ruimus, 
pusiau su rusais socijalis- 
tais, kur laiko savo susirin
kimus, atvėsus orui rengs 
paskaitas, prelekcijas ir ką 
daugiau. Beje, ji turėjo gra
žią ekskursiją ant jūrių, ku
ri nusisekė gana gerai. Tai 
pirmutinė lietuvių ekskursi
ja ant jūrių. 4 liepos buvo 
tarptautiškas piknikas, pu
siau su rusais socijalistais, 
kuris atsiliko irgi gana gra
žiai. Matyt, kad žmonės ei
na prie solidariškumo.

Geriausiai savo rolę lošia 
Baltimorėj pašelpinės drau
gystės, kurių čia randasi ar
ti tuzino, nes pašelpas, po- 
smertines išmoka reguliari- 
škai, tik seniausia šv. Jono 
dr-stė, rodos, baigia savo 
dienas: jai gresia bankru- 
tas. Tokiu budu daugelis 
senų liks nuskriausti, nes jų 
kitos nepriims. Ar nege
riau butų ,kad susivienytų

šventakupris.

ir 28 centus už svarą senos 
mėsos, ir tą biznierių šiurkš
tų apsiėjimą ir burnojimą, 
kada nenorėjom mokėt tiek, 
kiek biznierius sakė; jeigu 
tą viską atsimintume, tai ko
operacija puikiai gyvuotų. 
L. D. kooperacijos direkto
riai nutarė duot (štampas) 
ženklelius kaipo pelną už 
perkamus produktus, bet 
P. Richter ir Shedlok kom
paniją papirko ir ji koopera
cijai ženklelių nepardavė.

Čionai atsibuvo L. S. S. 
III. rajono konferencija; 
nieko svarbaus nebuvo; nė 
sekr. nė org. nepaminėjo sa
vo raportuose, kiek kuopų. 
Ant sekr. užpulta, kam III- 
čio rajono balsus nusiuntė 
gurbam Jis pasiaiškino, kad 
dėlto, kad kuopa, kur sekre
torius priguli, nesuspėjo nu- 
balsuot iki dienos, iki kurios 
buvo paskirtas laikas per 
centro sekr., dėlto ir kitų 
kuopų balsai turėjo eit i gur- 

i bą. ‘ Savar.



4 KELEIVIS

Jeigu po tokių

reiškia, tėve, 
kuris gauna

pilietis reiš-

— Kas čia, paibelis, Mai- i ri atsakyt.
ke, yra, kad manęs balsuot popierų prirašymo butų išė- 
neleidžia? Aš išgirdau, kad ję du metai ir 5 metai 
gubernatorių renka ir bal
suotojams fundija. Sakau, 
,gal ir aš gausiu stiklą alaus, 
ir nuėjau balsuot. Žiuriu, 
visokie vaikėzai eina ir pa
duoda savo balsus, o mane 
ką tik nesuareštavo, kaip 
pradėjau i būdą veržtis.

— Tu, tėve, dar neesi pi
liečiu ir balsuot negali.

— Kągi tas 
kia?

— Pilietis 
toki žmogų, 
miesto tiesas ir privilegijas, 
kur jis gyvena. Senovėje 
miestus vadindavo pilimis ir 
kiekvienas to miesto gyven
tojas vadinosi piliečiu. Da
bar tas žodis turi platesnę 
prasmę: jis reiškia toki 
žmogų, kuriam priklauso 
miesto, valstijos ir visos ša
lies tiesos ir privilegijos ly
giai su kitais gyventojais.

— Tai tu sakai, kad aš tų 
tiesų ir privilegijų neturiu. 
Man keista, vaike. Juk ir aš 
mieste ir šioj šalij gyvenu.

— Jeigu kiekvienas atva- 
žiavėlis turėtų piliečio tiesas 
ir privilegijas, tai kokia sve
tima šalis prisiųstų savo ša
lininkų labai daug ir tie per
verstų viską ne pagal šios 
šalies gyventojų norus ir 
reikalus, o dėl kitos šalies 
naudos. Iš tos priežasties 
šioj šalij liko išleistas įsta
tymas, kad būtinai reikia 
šioj šalij išgyvent 5 metus ir 
apsipažint su jos reikalais ir 
tvarka, kad likti priimtu į 
piliečių skaitlių.

— Aš jau 20 metų išgyve
nau šioj šalij, o kaip nepa
daro iš manęs piliečio, taip 
nepadaro. Kodėl, vaike, y- 
ra taip?

— Republikos Įsteigėjai 
šioj šalij darė taip, kad duot 
žmonėms pilną laisvę. Tūli 
žmonės gali nenorėti likti 
šios šalies piliečiais, o pasi
lieka savo šalies, todėl jie nė
ra verčiami išsiimt piiietys- 
tės popieras. Jeigu tu, tė
ve, norėjai likt šios šalies 
piliečiu, reikėjo nueiti Į Su
vienytų Valstijų apskričio 
teismą ir pranešt, kad tu no
ri atsisakyt nuo savo šalies 
ir nori gaut visas tiesas ir 
privilegijas šioj šalij. Tei
sėjas butų tau išdavęs tam 
tikrą popierą, kur yra padė
ti klausimai,ant kurių tu tu- ;

nuo 
tavo atvažiavimo į šią šalį, 
tai tu galėjai gaut tam tik
rą prašymą, kurį reikia pri
pildyt ir žinomu keliu butum 
gavęs popieras, kurios liu
dytų, kad tu jau atsisakiai 
nuo svetimų šalių ir likaisi 
šios šalies piliečiu. Kada tu 
nueisi tokių popierų gaut, t. 
y. kada norėsi išsiimt pilnas 
pilietystės popieras, teisėjas 
prisiekins tave, kad tu ginsi 
šios šalies konstituciją. 
Reiškia, tu turi būt skaitęs 
tą konstituciją ir žinot, ar 
gali ją gint. Tu turi mokėt 
šiek-tiek angliškai kalbėt, 
rašyt ir atsakyt ant tokių 
klausimų, kurie parodo, ar 
tu supranti nors kiek apie 
paprastus valdžios princi
pus.

— O jeigu, Maike, man 
kas nors nepatinka šioj šalij 
ir aš noriu permainyt, ar aš 
galiu likt piliečiu?

— Gali, tėve, tik jeigu tu 
busi anarchistas, tai tau pi- 
lietystės popierų neišduos. 
Chiniečiams ir joponiečiams 
irgi neišduoda, bet tu, tėve, 
į japoną nepanašus, o jei už
sipuls,kad tu chinietis, galė
si išsiteisinti.

— Tu, vaike, tokių niekų 
apie mane nekalbėk. Kaip 
aš apsiskusiu, tai teisėjas 
manys, kad aš vokietis. Bet 
pasakyk man, kas gero bus 
iš to, jei aš liksiu piliečiu?

— Visko šį sykį pasakyt 
negalėsiu, nes laiko stoka. 
Bet pasakysi” tai, kas tau 
labiausiai patiks. Nepilie- 
tis negali užimti jokios val
diškos vietos šioj šalij, o pi
lietis gali likt bile kuo. Ir 
naturalizuotieji piliečiai, t. 
y. tie žmonės, kurie atvykę 
iš kitur ir išsiėmę čia pilie- 
tystės popieras, gali būti vi
sokiais šalies valdininkais, 
tik į prezidentus ir į vice
prezidentus jie negali patek
ti.

— Tai labai gerai, vaike. 
Mažu aš nors už policmaną 
įsitrinčiau.

Netik tame piliečio pri
vilegijos. Yra jų ir daugiau. 
Daleiskime, kas nors gero 
išpultų valstijos arba šalies 
gyventojams. Ir tuo galėtų 
naudotis tik piliečiai. Pilie
tis gali turėt bile kokią są- 
vastį ir reikalaut jai apsau- i 
gos bei pats saugot ją. Jis 1

gali išbujot savo pajiegas eit pas daktarą pradžioj li- 
kiek tik gali, bile tik neper- gos.
žengs įstatymų. Jis gali Smegenįs kartais užside- 
tikėti pagal savo norą, jis ga sykiu su jų plėvėmis, 
gali laisvai kalbėti, tik už jo Pradžioj jaučiasi gilus gal- 
kalbų pasekmes jis pats tu- vos skaudėjimas, pereinan- 
ri atsakyti. Jis gali reika- tis per jos didžiąją dalį. Ant 
įlaut prisiekusiųjų teismo ir kaktas jaučiasi veržimas, 
pats būt teisėju. Jis gali veidas lieka raudonas, akis 
būt užtikrintas, kad už sko- negražios, su raudonais ro- 
las nepateks į kalėjimą, jei žais, blizgančios ir laukinės 
tik jis nepadarys suktybių, arba žvėriškos. Juodieji a- 
Jis gali rinktis su kitais ir kies obuoliukai susitraukia, 
reikalaut, kad butų įvestos ligonis stipriai susipurto 
tokios ar kitokios permai- nuo šviesos ir netikėto gar- 
nos. so, nori miego, pradeda tą-

— Kaip aš girdžiu, Maike, syt, oda lieka sausa, pulsas 
piliečiu būt labai gerai. Bet muša stipriai ir tankiai, jau- 
ar nepaims mane į kariume- čiasi noras gert, vemt, lie- 
nę?

— Šioj šalij kariumene su
sideda iš samdytų kareivių 
ir piliečius šauktų tik tada, 
kada priešas įžengtų į šios 
šalies rubežius; bet tokios 
karės nėra ko laukti, nes 
jau ir turčiai nebenori ka
rių, kadangi jos liko baisiai 
pavojingos, o naudos tur
čiams iš jų jau mažai. Mat, 
kiekviena šalis jau turi sa
vo kapitalistus.

— Jeigu taip, Maike, tai 
aš rytoj pat eisiu ir išsiim- 
siu nors pirmąsias popieras, 
kad greičiau likt piliečiu.

I

jžiuvis lieka baltas.
Jeigu liga ir ilgiau tęsia

si, tai ligonis pradeda mur
mėt be žinojimo ką jis sa
ko; jis lieka netoli kurčias 
ir mažai mato, kartais iš vie
no daikto jam darosi du. A- 
kių lėlutės arba obuoliukai 
visai maži lieka ir nekruta 
daugiau, per kūną eina šiur
puliai, muskulai nebeklauso 
ir seka mirtis.

Nereikiai laukt ilgai. Li
gai apsireiškus kreiptis pas 
daktarą, o prieš tai pataisy
kite šiltą maudynę dėl ligo
nio kojų ir dėkit šaltus kom
presus prie jo galvos. Jei tu
rite ledo ,sugrųskite jį ir į- 
dėkite į pūslę, o tuomet nus- 
kuskite ligonio galvą ir lai-

i

Kalbėdamas apie sniege- i i u i • • V> + kykite ledą prie jos. Bet ne- 
pridėkite perdaug ledo.

Jei ligonis apalpo, pulsas 
nupuolė ir jis jaučia šaltį, 
duokite jam vyno ir kitokių 

i stimuliantų.
Dėl pulso nusilpinimo rei

kia duot ligoniui veratrum 
(veratrum viride) skysti
mo. Yra tai žolė, auganti 
pelkėse ir prie šaltinių. Jos 
deda 6 unc. į alkoholio pus- 
kvortę. Po du ar tris lašus 
šių vaistų įlašina į saldų 
vandenį ir duoda ligoniui 
kas valanda arba kas dvi va- 
landi, kol pulsas muša 60 ar
ba 70. A. Antonov.

i nis aš jau pasakiau, kad jų 
. viršus yra apdengtas trim 
; plėvėm (dura matter, arach- 
' noid ir pia matter). Apie 

pirmosios plėvės ligą jau ke
lis žodžius pasakiau. Čia pri
dursiu da, kad dura matter 
plėvė gauna karšti neretai 
iš vidurinio ausies užsidegi
mo, ligos vadinamos otitis. 
Jaučiasi skaudėjimas ausij, 
ligonis neretai susipurto, lie
ka nerangus ir nejautrus.

Kaslink arachnoido ir pia 
matter, tai todvi plėvi pa
prastai užsidega sykiu. Jos 
yra taip artimai surištos, 
kad viena Įtraukia kitą Į sa
vo bėdą. Liga paprastai va
dinasi arachnitis. Papras
tai ją dalija Į tris laipsnius: 
sujudinimo stovis, užsidegi
mo stovis ir nupuolimo sto
vis. Pirmiausiai jaučiasi 
koks tai nerangumas, stip
rios šviesos bijojimas, akių 
juodieji obuoliukai susitrau
kia ir nesimiega atsakančiai. 
Paskui pradeda vaikščiot 
per galvą skausmai, bemie
gė prasideda, pulsas muša 
greičiau ir stipriau, ant vei
do matosi neužsiganėdini- 
mas, laike miego akių blak
stienos stovi pusiau atdaros. 
Paskutiniam laipsnij žmo
gaus kontroliavimas savimi 
beveik suira, jis lieka nejau- 
arus, akĮse juodieji obuoliu
kai lieka visai maži, balto
sios akies dalĮs išrodo sužei
stomis ir raudonomis, laike 
miego akĮs ritinėjasi, ligonis 
neatskiria, kas apie jį ran
dasi, protas lieka bukas, kol 
galų gale žmogus lieka be jo
kio senso.

Ne visuomet pas ligonį 
matosi tie patįs silpnumai, 
bet pas didžiumą taip yra. 
Kartais ligonį tik tąso ir 
skausmai atsiliepia galvoj.

Niekad nereikia laukt, kol 
pradės rodytis aiškesni ligos 
ženklai, nes tuomet vargiai 
kas beišgydys. Geriausiai

Rengiate prakalbas!
Šį rudenį įvyks Suvienytų 

Valstijų prezidento rinki
mai. Atsitinka tai kas ket
virti metai. Todėl šie metai 
yra svarbesni, negu trįs bu
vusieji po rinkimų. Repub- 
likonų ir demokratų parti
jos, kurios galėjo snaust tre- 
jatą metų, dabar smarkiai 
subruzdo, kad pagaut dau
giau balsų. Joms svarbu, 
kad gaut didesnį balsų skait
lių, nežiūrint, kas balsuos. 
Mums socijalistams irgi yra 
svarbu gaut daugiau balsų, 
bet mums yra svarbu, 
kad musų balsuotojai nebū
tų su bile kokiu arba be jo
kio supratimo žmonės. Mums 
reikia, kad balsuotojai žino
tų, už ką jie balsuoja, t. y. 
kodėl jie balsuoja už tą, o ne 
už kitą partiją. Męs nenori
me tokių balsų, kurie balsuo
ja be žinojimo, nes socijali
stų idėja yra demokratija, 
socijalizmo gerumas remsis 
ant demokratijos — todėl 
mums reikia, kad balsuoto
jas pats žinotų, kas yra ne
gero pasaulij ir kaip galima 
butų pataisyt negerumus. 
Mus partijos išrinktieji ne
valdys, o pildys rinkėjų įsa
kymus. Republikonai ir de-

mokratai valdo, jie, taip sa
kant, veda žmones už nosies, 
jie duoda publikai įsakymus, 
o ne publika jiems; valdžia 
pas juos yra tokis daiktas, 
kuriai publika turi tarnauti, 
vadinasi, publika dėl val
džios, o ne valdžia dėl publi
kos. Aišku, kad prie tokio 
valdžios stovio nereikia pro
taujančių balsuotojų, o rei
kia tik viršijančio balsų 
skaitliaus. Senomsioms par
tijoms užtenka prieš pat rin
kimus sukelt publikoj entu- 
zijazmą, duot kyšius rinkė
jams ir viskas. Todėl jie tik 
’ prieš pat rinkimus pradeda 
j smarkiausiai veikti. Męs so- 
I cijalistai taip elgtis negalim, 
nes męs negalime žvejoti bi
le kokių balsų, nes musų bal- 

■ suotojai netik savo balsą tu
ri mums atiduoti, o ir žinot, 
kaip turi būt sutvarkyti ša
lies reikalai, ir padėt juos 
tvarkyt. Neužtenka mumsV

sukelti publikoj entu- 
zijazmą prieš pat rinkimus, 
o iškalno turime jiems ai
škinti, kodėl neturi jie bal
suot už demokratus ir repu- 
blikonus, o už socijalistus. 
Taip sakant, męs turim duot 
lekcijas darbininkų klesai 
iš jos pačios gyvenimo. Šį
met medegos tiek daug, kad 
ir nedaug protaujantis dar
bininkas supras, kodėl rei
kia už socijalistų partiją bal
suot. Ta medega duoda pro
gą kalbėtojams pasekmingai 
mokint net ir tamsiausias 
minias.

Darbininkiškos organiza
cijos neturi laukt paskutinių 
dienų prieš rinkimus, kad 
tik tada surengus prakalbas. 
Męs jau dabar turime rengt 
balsuotojus prie rinkimų. 
Turim rengt prakalbas, kad 
iki rinkimų perleist visus 
gabesniuosius kalbėtojus, 
nes vieniem žmonėm greičiau 
išaiškins vienas kalbėtojas, 
o kiti greičiau supranta ki- 

i to kalbėtojo aiškinimus. Pas 
j lietuvius prakalbos atlieka 
milžinišką rolę ir tik joms 
galima pasitikėt. Lietuvių 
balsuotojų jau turime pusė
tiną skaitlių, tečiaus dauge
lis jų priklauso į įvairius 
kliubus, kur už alų ir ciga
rus parduoda savo balsus. 
Musų kalbėtojai turi išrodi
nėti tokių kliubų berniškas 
niekšystes, turi išaiškint da
lykus taip, kad kiekvienas 
lietuvis darbininkas ir bal
suotojas nedrįstų atiduoti 
savo balsą už senąsias parti
jas.

Man stebėtina, kad lietu
vių pirmeiviškos organizaci
jos taip susnudusios prieš 
rinkimus. Juk publika pati 
sudeda gana, kad uždengt 
prakalbų lėšas; iš to aišku, 
kad publika prakalbas mėg
sta ; ji eina į prakalbas; ji ei
na klausytis kiekvieno nau
jo kalbėtojo, kad išklausyt, 
ar jis neperstatys da aiškiau 
dalyką. Publika eina į pra
kalbas ir apmoka jų lėšas 
(beveik visada), tik jus, 
draugai, pirmeiviai, sukrus
kite jas rengt.

Dono Kazokas.

Smarkus žemės drebėjimas.
Iš Ekvadoro, Pietų Ame

rikos, praneša, kad pereitoj 
sąvaitėj smarkiai sudrebė
jo žemė. Nelaimių didelių 
nebuvo.

KUMFORD, M E.
Aukos surinktos Rumforde’o lie

tuvių dėlei Ettor-Giovannitti bylos. 
Aukavo sekančios ypotos: J. Petraus
kaitė ir K. Greivis po §1.00; J. Bučio- 
nis, P. Zadeikis, Z. Stelmokas, M. 
Kviakšas, V. Pečiulis, P. Deltuva, V. 
Saltmeris, P. Degutis, J. Stanevičia, 
S. Pšibatauskas, J. Viskontas, J. Je- 
šelskis ir J. Banialis po 50c; K. Na- 

ijulis, F. Mažeikis, S. Najulis, J. 
Kuncas, M. Kazla, J. Mažeikis, A. 
Tuinis, M. Zaviackis, A. Koris, V. Ku
ras, J. Kuras, V. Domeika, V. Čepaitis, 
P. Rindeika, J. Plauplis, B. Stankienė, 
M. Krušinskiutė, R. Petrauskas, L. 
Norkus, U. Dumbrauskaitė,, J. šlekis, 
M. Lobikis, P. Stasiutis ir J. Kubi
lius po 25c; M. Petrikaitė ir E. Jonai- 

> čiukė po 20c; M. Bonkortienė ir A. 
Antosienė po 15c; M. Čepaitienė 10c; 
viso sykiu §15.30.

Aukų rinkėjai
J. Bučionis, 

M. Šimanskis.
Aukos priimtos ir perduotos Ettor- 

Giovannitti apgynimo komitetui Lavv- 
rence. Red.

CHICAGGO, ILL.
Franas Strakšus ......................... 50c.

Aukos politiškiems kaliniams.
MONTELLO, MASS.

13 d. liepos susirinko būrelis pa
žangesnių lietuvių pas P. Petruli, 
pasveikinti naujiai pribuvusį iš Lietu
vos svečią A. Dervinį. Svečiams be
sišnekučiuojant apie Lietuvą ir jos 
vargus, atsiminta ir apie kankinius. 
Užmanytojas J. Rindzevičia perstatė 
pakalbėti A. Baroną, kuris trumpai 
perbėgo kankinių padėjimą Lietu
voje ir jų vargus. Užbaigdamas kal
bą kvietė susirinkusius po kiek išga
li paaukaut kankiniams. Aukavo šios 
ypatos: F. Dauba, J. Karšis, V. Pe
trulis, M. Bizokas ir P. Petrulis po 
25c; V. Šarkus, A. Baronas, H. Mon- 
kevičia, J. Rindževičia ir A. Kukac- 
kis po 15c; K. Astrauskas, K. Gra
kauskas, G. Baronienė, J. Monkevi- 
čienė, A. Rindževičienė, M. Volange- 
vičienė po 10c; viso §2.60.

Vardan kankinių visiems aukavu
siems ištariu širdingą ačiū.

Vabalninkas.

SO. WINDSOR, CONN.
Aukaujam pašelpai kankinių, ku

rių paveikslai buvo atspauzdinti' 
"Keleivio” No. 23 ir siunčiam ”KeI.” 
redakcijai perduoti. Aukavo: Ado
mas Totorėlis ir Jonas Strazdas po 
50 c; viso SI.00.
"Keleivio” No. 17, 1912 m buvo §71.96 
”Kel.” No. 24, iš Hamilton, Ont. 3.60 
Iš Montello, Mass .....................2.60
Iš So. AVindsor, Conn....................2.60

Viso sykiu $79.16.

šampanas ir policistas 
ugnij.

Paryžius, 26 liep. — Fran- 
cuzijos meste Eperney užsi
degė Mercer šampano san- 
dėlai ir žuvo 500,000 bonkų 
šampano. Sykiu sudegė po
licistas ir du kiti žmonės. 
Vienas policistas ir 7 ugna- 
gesiai susižeidė prie gaisro. 
Blėdies padaryta daugiau, 
negu už milijoną dolerių.

Prigėrė 40 angliakasių.
Uniontown, Pa. — 24 lie

pos užtvino Superba kasyk
los, kurios randasi 3 mylios 
nuo šio miestelio. Spėjama, 
kad 40 darbininkų kasyklose 
prigėrė.

Draugija NgksMdaas Šelpti ir Švitrai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

AUŠROS KNYGYNAS 
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
imama užsakymai ant visi) liet laik- 
raščit). Pelnas gaunamas iš parduoti) 
knygt)irlaikrašč!i) apverčiamas žmo
nių švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Aušros perka, prisideda prie žmonii) 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokit^knygt) reika
laujate, pirkite iš Austos Knygyno.

ADRESAS:
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago, III.

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei

lių, iš viso apie 40 gražių dainų, 
tinkamų ir deklamacijoms......... 15c.
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Per skylę nekaltybė... niekam neesu rašius...” ir 1.1.
* * * Paj ieškojimai

rėjo padaryti gražius: skuto ir masažavo jų 
veidus, suko usus ir garbiniavo plaukus.

Po tūlo laiko aš mačiau juos vaikščiojant 
patamsiais su merginomis. Girdėjau, kaip 
vienas kalbėjo apie meilėm prakilnumą ir pa
saulio grožę.

Vakare aš sugrįžau pažiūrėti, kas daro
si su vaikinais ir išvydau vienus girtus ir 
purvinus, kitus susnudusius ir nemanda
gius.

* » ♦

Nežinau kodėl, bet atsimenu, kad tele
gramos tankiausiai prisieidavo nešti šei
myniškiems žmonėms. Turbut, todėl, kad 
tie žmonės abelnai yra apkrauti visokiais 
reikalais.

Aš negaliu nė išpasakot visko, ką man 
tekdavo matyti jų namuose, kada atsakan
čiai prisitaikydavau prie rakte skylės, ži
nau tik tiek, kad kaip retai galima matyt 
besipyskstančias poras ant gatvės, taip re- 
tii tesimato santaika pas juos namie. Kiek 
man teko patirti, tankiausiai būna kalti vy
rai, kurie tai savo žiaurumu, tai girtybe, tai 
nežmonišku spirimu pačios prie darbo, tai 
pilnu stabdymu nuo jo, tai nuolatiniu sugrį
žimu namo tik tuomet, kada reikia eit gult, 
tai tingėjimu — pagimdo šeimynoj vaidus. 
Kiek aš nežiūrėjau per rakto skylę į apsive
dusių žmonių gyvenimą namie, kada nieko 
daugiau pas juos nėra, vis mačiau ,kad pati 
yra vergė, kurią vyras komanduoja. Ma
niau, kad kokie nors anarchistai, socijalis
tai, liberalai, demokratai ar kokie kiti žmo
nės apsieina kitaip su savo žmonomis, vie
nok kaip tik pasižiūrėdavau per skylę, ma
tėsi pas juos visus vienodumas — pati buvo 
vergė. Ir tik reti, reti atsitikimai buvo, ka
da aš galėjau išvysti vyrą su pačia gyvenant 
draugiškai.

Man stebėtina buvo ir tai, kad vyras 
vaikščios po kambarį, vaikščios, sukinėsis 
apie pačią, sukinėsis ir vis nebučiuoja jos, 
neuspaudžia savo glėbij. Tartum jis už
tikrintas, kad ji turi mylėti jį ir tuomet, ka
da jis neparodo meilės link jos.

Ir jus negalite sau persistatyt, kaip aš 
mosykuodavau rankom ir trepsėdavau ko
jom iš džiaugsmo, kada pasitaikydavo išvys
ti besiglamonėjant vyrą su savo žmona.... Iš
ėmimai atsitikdavo visada, jei jis buvo su 
kito žmona.

Bet aš nenoriu praleist progos nepasa
kęs, jog man prisiėjo patirti, kad tik pusė 
vyrų dienomis tedirba, arba bent pusė gali 
kokiu nors budu ateit su reikalais arba į 
svečius pas tų pačias, kurie išeina į darbą. 
Galite suprast, kad telegramas man prisiei
davo nešiot dienos laike, nes dar perjaunas 
buvau dėl nakčių. Žinote, kad dieną tik mo
ters ir ligoniai arba bedarbiai gali rastis na
mie, vienok aš atrasdavau beveik kiekvienoj 
stuboj pas dirbančiojo vyro žmonelę po kokį 
nors svečią, žinoma, priešingosios lyties.. 
Bežiūrint per skylę matydavau, kaip meiliai 
pati išleidžia į darbą savo vyrą, kaip saldžiai 
ji bučiuoja jį ir prižada būt gera. Bet kaip 
tik ateina mėsininkas, ledininkas, policma- 
nas, agentas ar šiaip kokis pažįstamas, tuoj 
ir vėl prasideda meilumas.

♦ * *

Turbut, jus užmršote, kad aš turėjau 
papratimą pirma pažiūrėt per rakto skylę, 
kas darosi viduj, o tik tuomet barški
nau į duris. Tokis mano pasielgimas, davė 
man progą ištirti, kad žmonės ne sau, o ki
tiems rengia švarumą arba, teisingiau sa
kant, didelė jų dalis visai gyventų pagal ke- 

j turkojų metodą, jei pas juos niekas nesilan- 
; kytų, jei jie kitų žmonių nesigėdytų.

Kada tik aš nepažvelgdavau per skylę, 
visuomet matydavau kokią nors betvarkę ir 
nešvarumą stuboj. Ir kaip tik aš kumštelė
davau į durs, tuoj esantieji viduj žmonės 
griebdavo betvarkėj esančiuosius daiktus ir 
kur tai paslėpdavo. Nešvarumus jie tuoj 
pridengdavo arba apvalydavo, o tik tada 
mane įleisdavo.

Ne sykį teko man grdėti ir kalbas, ku
riose buvo žodžiai ”Reikia nors kiek apsi- 
švarint, nes gali kas ateiti.”

Gerai da, kad aš išaugau didesnis ir 
pradėjau plačiau protauti, o šiaip jau buvau 
pradėjęs manyt, jog žmonės yra savo rūšies 
gyvūnais.

I

* * *

Kada aš eidavau gatvėmis, man rodės, 
jo gžmonės moka švariai i rdailiai apsiren
gti, bet kaip tik aš pažvelgdavau į juos per 
rakto skylę durįse, tuoj mano mintis persi- 
minydavo ir aš vėl pradėjau tikėt, jog 
žmonės puošiasi tik dėl gėdos, dėl kitų, dėl 
pasididžiavimo, o šiaip jų didžiuma sutiktų 
gyvent tokiuose skarmaluose, kokiuose man 
prisieidavo juos matyt per skylę. Tiesa, 
kaip tik aš pabarškinau į duris, tuoj jie 
užsimesdavo ką nors geresnį, vienok kada 
jie manęs nematė ir nežinojo, ar yra kas už 
durų, jie buvo apsileidę, apsipešę, tankiai 
nešvariais ir visai nedailiais rūbais apsivil
kę arba visai pusnuogiai.

Mano patirimas taip pertikrino mane, 
kad aš ir šiandien da keistai pažvelgiu į 
gatve einančią moterį bei vyrą, ant kurių 
kabo blizgai, kurie dėvi brangius rubus ir 
pamisliju: ”Veidmainiai, tuščio pasigirimo 
šalininkai.”

I

SI M. i J

■s

Raš-

Aš Marijona Vazneliutė, po vyru 
Banionienė, pajieškau savo pusbro
lio, Kazimiero Vaznelio,jis pirma gy
veno Dillonville, Ohio. Jisai Suvalkų 
gub., ir pavieto, Saivių gm., Smalė- 
nų parap., Raistinių kaimo. Jis 
pas ar kas kitas malonės pranešti 
šiuo adresu: [31]

Peter Banionis,
5 Harrington Way, Worcester, Mass.

JONAS KELBA

K
■

Pajieškau savo pačios Onos 
kauskienės, ji apleido mane 16 d. lie
pos (July), 1912 m. paimdama su sa
vim dvi dukreles, vieną 5 metų, kitą 
tik 10 mėnesių. Ji kalba tiktai lietu
viškai. Išbėgo su ruskiu, kurio var
das Kichon Sudak. Moteriškė apie 5 
pėdų ir 4 coliu augščio, 26 metų, tam
sių plaukų ir gražaus veido. Paeina iš 

; Vilniaus gub., Trakų pav., Žaslių pa
rapijos, Rečenių sodos, po tėvų pra
varde Buckiutė.. Vyras apie 5 p. ir 5 

’ colių augščio, rusvi plaukai. Kalba 
tik maišytai lenkiškai su rasku.

Jeigu kas ją patėmytų, širdiingai 
meldžiu man pranešti už ką teiksiuos 

į atlyginti. [32]
Stanislovas Račkauskas,

13 Sherman st., Peabody, Mass.

Pajieškau Jurgio Bužo, kuris 1908 
m. atvažiavo į Ameriką ir apsistojo 
Garfielde, Utah. Turiu pas ji svarbų 
reikalą ir laišką iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti.

B. Minkevičia,
38 Oak st., Bristol, Conn.

PajieškauAntano Kriaučiūno, Kau
no gub., Kupiškiu parap. Pirma gy
veno Škotijoj, Glasgove, o dabar ne
žinau kur. Turiu labai svarbų reika
lą ir meldžiu paties atsišaukti arba 
kas apie jį žino malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

P. Vainauskas,
Bok 60, Port Washington, N. Y.

■

jis pasivadina JOHN CHAPS, buvo 
suareštuotas Bridgewater Mass. ir aš 
uždėjau už jį $200 kaucijos. Dabar 
jis nuo teismo pabėgo ir mano kau
cija prapuola. Kas apie jį man praneš, 
tam duosiu $10 dovanų. Jis yra augš- 
to ūgio, juodbriuvas, išrodo 
taip ,kaip ant šito paveikslo, 
adresas toks:

Jonas česna,
4 Depot st., Bridgewater, Mass.

lygiai 
Mano

[32]

Draugysčių Reikalai

GERBIAMI TAUTIEČIAI.
Lietuviai, kurie esate apsigyvenę 

Į gerose vietose, ypač kurie ukininkau- 
• jate sekančiose valstijose: Georgia, 
i North Carolina, malonėkit atsišaukti, 
turiu svarbų reikalą: [34]

S. BACEVIČIA,
751 Cyrus st., Valparaiso, Ind.
■............... .r...................... .. ........................................    . ........ i

PAJIEŠKAU PARTNERIO
Reikalingas partneris dėl petdidini- 

mo krautuvės, kurioj biznis išdirbtas 
nuo ilgo laiko ir tirštai apgyventoj 
lietuviais vietoj. Apie smulkesnes ir 
tolesnes informacijas, pranešime per 
laišką. Kreipkitės į "Keleivio” redak
ciją. [34]

GERAS KRIAUČIUS.
Galiu dirbt atsakančiai visą dar

bą, ^norėčiau kur lietuvių apgyven
tam Mieste apsigyvent prie savo tau
tiečių ir• daryti gyvenimą. Katras 
duos žinę, kur yra gera vieta, tam 
stengsiuos ^uogražiausiai atsilygint 
ir busiu dėkingas. [33]

G. BALTULIS,
903 Albany st., Schenectady, N. Y.

Paparčio žiedas
Ir kitos gražios Apysakos, ku

riose nurodoma, kaip žmonės įsi
tikėję į visokius burtu'S ir it ... .15c.

Mačiau, kaip vienas vaikinas palydėjo 
dvi merginas. Ir kaip tik į tą namą, kur aš 
turėjau nešti telegramą panai Sriauniutei. 
Galite dasiprotėt, kad pas mane užteko 
mandagumo, kad palaukt, kol jodvi įeis į sa
vo kambarį. Kaip tik taip, aš tuojaus kįšt 
akį prie rakto skylės durįse. Ir oi, oi bro
lyti tu mano! Kaip ims jodvi bartis, koliotis, 
paskui peštis, net ir man kinkos ėmė drebėt. 
Darodė viena kitai tokius prasižengimus, 
kad net ir aš pasipiktinau, nors visuomet bu
vau linkęs atleist merginai visokius prasi
žengimus. Turbut, nereikės skaitytojui 
aiškinti, už ką jodvi pešėsi, nes atsimenate, 
kad jos buvo dvi, o tik vienas vaikinas te- 
palydėjo.

Paskui jos rašė laiškus vaikinams. Ra
šė taip didelėm raidėm, kad ir aš, kaipo ge
ras praktikas, o juk jus žinote, kad telegra
mos rašomos neaiškiai, galėjau perskaityt, 
žiūrėdamas per skylę. Kiekviename laiške 
matėsi žodžiai: ”tik tave vieną tikrai myliu..

Beabejonės, kiekvienas žmogus tikisi 
turįs draugų, bet Sokratas pasakė, kad tik
rų draugų arba visai nėra, arba tik vieną-ki- 
tą galima yra atrasti. Aš kada užsiėmiau 
savo publišku amatu, jau buvau susipaži
nęs su šituo Sokrato pasakymu, todėl atid
žiai tėmidavau, ar ištikrųjų žmonės turi 
taip mažai draugų.

Tekdavo man pažvelgti į tokius namus, 
kur ūžė puotos, šokiai ir linksmybės, kurios 
užsibaigdavo karštais bučkiais, geriausiais 
linkėjimais, padrąsinimais ir patarimais. 
Man rodydavos, kad tarp susirinkusiųjų bū
davo stipriausi draugiški ryšiai. Bet nere
tai man tekdavo atnešti telegramas į tas 
pačias puotų vietas ir atrast jau nubėdinė- 
jusį šeimyninką. Tose telegramose nebuvo 
nieko daugiau pranešama, kaip tik atvažia
vimas skolas atsiimt, kaip tik reikalavimas, 
kad skola butų kuogreičiausiai sugrąžinta. 
Ir telegramos priėmėjas visada palinguoda
vo galvą ir tardavo: ”Neliko turto, neliko 
ir draugų.”

Negana to, man teko vienoj vietoj ma
tyt, kaip vien ožmogaus draugai taisė nuo
dus ir dėjo kulkas į revolverį, kad atimt jam 
gyvastį. Kada gi jis atsilankė pas juos, jie 
priėmė jį draugiškai, kad paslėpt pasikėsi
nimą.

Ne sykį tekdavo man grdėt ir matyt, j 
kaip po karšto atsisveikinimo ir pataikau- | 
jančios kalbos žmogaus draugai jį išjuokda-1 
vo, visokiais purvinais žodžiais jį apdraps- 
tydavo, kada jis išžengia už durų.

Apie tokius žmones aš da ir dabar ma
nau, jog tai veidmainiai ir žvėrįs.

* ♦ *

Skaitytojas žino, jog labdariai telegra
mas gauna gana tankiai, todėl supras, jog 
ir su jų gyvenimu man teko susipažint gana 
plačiai. Nenoriu čia visko išdėstinėti, tik 
primįsiu, kad juos visuomet užtikdavau be- 
siknisant po laikraščius ir bejieškant savo 
pavardės su aukos paminėjimu. Man tek
davo girdėt juos gana balsiai keikiant visą 
pasaulį, jeigu kuris laikraštis nepagarsino 
jų aukos, o ypač jei neišgarbino už ją. .

(Toliaus bus).

Pajieškau merginos apsivedimui, 
ne jaunesnės kaip 35 metų ir nese- 
nesnės, kaip 38. Aš turiu 39 metus. 
Mergina turi mokėt rašyt ir kalbėt 
angliškai ir lenkiškai ,geistina butų, 
kad turėtų ir pinigų bent $600. Kitos 
žinios per laišką.

D. Zlubinas, 
Auburn, III.

Pajieškau dėdės Juozo Pabriežos, 
Kauno gub., Telšių pav., Uakių parap., 
Junaitų sodžiaius. Jau 11 metų A- 
merikoj. Neseniai gyveno Bostone. 
Kas praneš apie jį, busiu labai dėkin
gas.

P. Andrekus,
Canedis Mine, Hazle Green, Wis.

Pajieškau draugų Kazimiero šeš
kaus ir Mateušo Bružos. Abu Kauno 
gub., Ukmergės pav.; šeškus Kavarc- 
kos parap, šiaurių sodžiaus; Bružas 
Kurklių parap., Dzigų sodžiaus, 
patįs ar kas kitas praneškite šiuo 
resu:

Pet. Rippen (Repečka),
592 Park avė., Brooklyn, N. Y.

Jie 
ad-

Pajieškau Juozapo Sabaliausko, 
Kauno gub., Raseinių pav., Rotulių 
kaimo, Skersnemunės parap. Girdė
jau kad mirė New Yorko ligonbutij, 
todėl labai meldžiu, kurie apie minėtą 
ypatą žinote, duokite man žinę, nes y- 
ra labai svarbus reikalai.

K. Blazaitis,
227 Cbapel st., New Haven, Conn.

Pajieškau apsivedimui draugės iš 
darbininkų klesos, nuo 18 iki 23 metų 
amžiaus. Meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso: [ 32]

J. Lietuvis,
534 — 23rd st., Detroit, Mich.

Pajieškau Antano Samuolio, Sar- 
mačinų kaimo, Pažeriu valsčiaus, Vil- 
kaviško pav., Suvalkų gub. Pirmiau 
gyveno So. Boston, Mass., po No. 321 
4-th st. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
jo paties arba kas apie jį žino praneš
ti šiuo adresu:

Jurgis Sakatauckas,
317 — 4th st., So. Boston, Mass.

Aš Uršulė Stadelnikiutė, po vyru 
Arminienė, pajieškau pusbrolį Ado
mą Burbą, 22 meta Amerikoj. Jis Su
valkų gub., Vilkaviškio parap., Bar
tininkų gminos, Aukštakalniu kaimo. 
Norėčiau susirašyti. Jis pats ar kas 
kitas teiksitės atsiliepti šiuo adresu: 

Uršulė Arminienė,
1569 B’way avė., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų senumo, ji turi mo
kėt skaityt iir rašyt ir mylėti gražų 
gyvenimą. Aš esu 28 metę ir palei 
amata braižytojas (technikas). Mer
ginos norinčios arčiau susipažinti ma
lonės atsišaukti šiuo adresu: [36] 

J. C. Kaulin,
P. O. Bx. 639, Hammond, Ind.

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III.
Administracija:

Prezidentas A. J. Bieržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, III. 

Vice-pirm. F. A. Mišius,
4602 S. Ashland avė., Chicago, III. 

Prot. rašt. K. A. Čiapas, 
4436 S. Hermitage avė., Chicago, 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,

4606 S. Paulina st., Chicago, 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4602 S. Ashland avė., Chicago, 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood st., Chicago, III.

10 GALIONŲ ĄLAUS 
Už $1.00. s

Per 25 metus praktikos ^merican 
Product Co.. išrado alų kuribC ska

 

numas perviršiję bile alų, kuris\Parsl“ 
duoda karčiamose už 4 sykius 
nę prekę. Kam vargti karčiamoVe ir 
mokėt brangiai, kad gali turėt ge 
nio alaus namuose ir išsigerti stiklu 
kada tik nori visai pigiai. Norėda-\ 
mi išbandyt musų gėrimą prisiųskite ’ 
$1.00 arba $5.00 už 60 galionų, o męs 
tą pačią dieną prisiusime musų alų, 
apmokėdami prisiuntimo lėšas. Jeigu 
rasite kitaip negu kaip męs apgar
siname, praneškite mums, o męs su
grąžinsime pinigus.

Agent. Suv. Valstijose,
M. J. GERDIS,

P. O. Bok 380, HARTFORD, CONN.

ides-

III.
ni.
m.

Lietuvių Imigracijos Dr-stes
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

45 Warwick st., Newark, N. J.
S. Jankauskas, pirm.,

350 Newark st., Hoboken, N. 
žolynas, pagelbininkas, 
23 Warwick st., Newark, N.

J. Daunora (aptiekorius), iždin,.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

A.

V.

j.

J.

m.

m.
ni.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

3211 Union st., Chicago, 
Prot. rašt. K. Mikolainis,

930 — 33 st., Chicago, III. 
Fin. raštininkas, Bern. Guos,

3200 S. Halsted st., Chicago, III. 
Kasierius L. Ažukas,

3301 Auburn avė., Chicago,
Org. užžiurėtojas M. Titiškis, 

3229 S. Halsted st., Chicago,
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No. 
3301 Auburn avė. Metinis susirin
kimas pripuola Sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

m.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS,
CHICAGO, ILL.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17 pi., Chicago,
Pirmsėd. pagelb. Karolis škadauskas,

1504 S. 49 avė., Cicero, 
Protokolų rašt. J. šyker,

5047 W. 32 st., Cicero, 
Fin. rašt. Kast. Simons,

2041 Ruble st., Chicago, 
Kasierius Liud. Kasper,

3131 Wentworth avė., Chicago, UI. 
Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis, 

1830 Canalport avė., Chicago, UI.

m.

m.

Puikus
PIKNIKAS

Parengtas Teisybės Mylėtojų Dr-stės, 
Nedėlioj, 4 d. rugp. (August), 1912. 
Bergman’s Grove, Riverside, III. Pra
džia 9:30 vai. ryto., įžanga 25 c. porai.

Šitas bus vienas iš puikiausių pikni
kų šį metą. Kiekvienas atsilankęs 
galės sau smagiai pasilinksminti ir 
gerai laiką praleist; su svečiais gražiai 
pasibovyti ir tyru oru pakvėpuoti.

Nuoširdžiai kviečia
KOMITETAS.

REKOMENDUOJAME 
NAUjĄ RŪKYMĄ.

Skaitytojams bus įdomu žinoti, kad 
Liggett ir Myers Tabako kompanija, 
kurios apgarsinimas Clix cigaretę tel
pa šitam numerije, yra daugiausia 
pagarsėjusi pasaulije tabako ir ciga
retę išdirbimu. Kiekvieno civilizuoto 
krašto žmonės ruko jos produktus, 
nes jie turi gryną ir malonų kvapsnį, 
ši kompanija turi daug savų dirbtu
vių, kur dirba šimtai gerai apmoka
mų musų krašto žmonių.

Clix Cigaretai, kuriuos išdirba Lig
gett ir Myers kompanija, yra skiria
mi dėlto, kad kiekvienam jie butų jie 
prieinami per savo pigumą, būtent, 10 
cigaretę už 5 centus. Clix Cigaretai 
yra maišyto tabako įvairię tautę, mai
šo žinovai, kurie pažįsta kiekvienos 
šalies tabako lapelį.

Clix Cigaretai padarys jus savo 
draugu. Joki s tabakas negali susi
lyginti su šituo, kad ir dussyk bran
giau butę parduodamas.

Kuponai: Kiekvienoj Clix Cigaretę 
dėžutėj yra kuponas. Už tuos kupo
nus pas kiekvieną krautuvninką ga
lima gauti gražų šilkinį kasniką. Už 
10 tokių kuponų galite gauti čielą dė
žutę Clix Cigaretę.

Nupirk Clix Cigaretę tuojaus už 5 
centus, paprask rūkyt geriausį taba
ką. Pareidamas namo nusipirk pas 
krautuvninką ir pavaišink savo drau
gus. Susirink kuponus ir busi užga
nėdintas, kad rūkydamas geriausius 
cigaretus gali da uždirbti ką nors.

Dykai $100.00
ir Auksinis Laikrodėlis

r S

r 3

L 1 £
Parašykiteskaitlines toje žvaigždėje 

taip, kad abelna suma kiekvienam 
rėdelije išeitų po 15

Kiekvienas iš Jūsų turi progą lai
mėt kreditą ant $100.00, kurį męs 
priimsime kaipo dalį užmokesčio prie 
nupirkimo 10,000 kvadratinių pėdų 
lygios ir sausos žemės New Jersey, 
netoli didžiojo New York’o.

Prekė tos farmos yra $149.00; bet 
jeigu tikrai išrisite tą myslį ir pri
siusite mums, tada galėsit gaut tą 
farmą primokėdami tiktai $49.00 ir 
mokėsit ne ant sykio, bet tik po $5.00 
į mėnesį.

Kiekvienas, kuris pasinaudos šiuo 
pirkimu, gaus auksinį laikrodėlį. Pro
centų nė padotkų mokėt nereikia. 
Pirkimo aktas dykai.

Reikalaukite žemlapių ir informa
cijų rąžydami pas mus šitokiu adre
su: [34]

LITHUANIAN Dep’t. E
25 Choreli sURm. 114, York City.



6 KELEIVIS

SKAITYTOJU ATIDAI.kestį už darbą, pasakė, kad 
jam geriau dirbti vienuoly
no sode, negu girdėt pajuo
kimus iš gyventojų pusės. 
Ant rytojaus!Jonas jau dir
bo vienuolyno sode, niunio- 
damas saa dievobaimingas 
giesmes^' Perdėtinė vienuo
lyno, dasižinojus nuo darži- 
ninkp, kad pastarasis pasiė- 
mė/sau pagelbininką, išėjo 
pa^akarij į sodą, kad pažiu- 

i jo darbą. Pamačius 
auną ir suaugusį Joną, iš 

džiaugsmo taip susipainiojo 
jos makaulė, jog vos sunkiai 
ištarė: "Tegul bus pagarbin
tas Jėzus Kristus.” "Ant 
amžių amžinųjų. Amen,” 
atsakė Jonas, dievobaimin
gai nuimdamas skrybėlę. 
Perdėtinė sustojus pažiurė
jo į Joną, o paskui tarė: 
"Kaip jums sekėsi darbas 
pirmą dieną?” Bet Jonas, 
atmindamas kunigo jam už
duotą bausmę, tyli. Po va
landos perdėtinė, vienuolė, 
paantrino savo užklausimą. 
"Labai atsiprašau sesers” 
atsako Jonas, "nes aš turiu 
kunigo užduotą man baus
mę: man nevalia kalbėti su 
moterims.” ”0, taip! Bet 
kunigas jums sakė, kad su 
svietiškomis moterimis, ne 
su vienuolėmis, tai didelis 
skirtumas. Su manim drą
siai gali kalbėti, neperžen
giant gauto prisakymo!” ”0 
gal tai ir tiesa?” abejoja Jo
nas. ”0, tiesa, tiesa” — sa
ko vienuolė. "Juk aš prigu
liu prie dvasiškųjų ypatų ir 
todėl gali drąsiai kalbėti.” 
Pertikrintas tuomi argu
mentu, Jonas tuoj užvedė 
gyvą kalbą su vienuole. Ga
le vienuolė sako: "Na, pa- 
baigkite jau darbą. Eisime 
į vienuolyną ir paskirsiu 
jums algą.” Tuoj nuėjo į 
vienuolyną, perdėtinės kam- i 
barį. "Sėskitės” — sako se
suo. "Už savo darbą sode 
turėsite gyvenimą, aprėda- 
lą, kambarį ir metams tūk
stantį frankų.” Sujudino Jo
ną tokia didelė mokestis, 
pradėjo perdėtinei dėkuoti 
ir jau norėjo eiti.

Perdėtinė tuoj jį sulaikė 
ir, išėmus vyno bonką iš 
spintos, du pilnu stiklu pri
pylus, sako: ”Na, išsigerki- 
me ant pirmos pažinties.” 
”0, ne, sesuo,” atsako Jonas, 
"gert aš negaliu, nes man y- 
ra uždrausta per kunigą a- 
lų, degtinę gerti.” "Tai alų 
ir degtinę jums uždraudė, 
bet ne vyną. O šis mišių y- 
ra vynas, galite be baimės jį 
gerti." "Tai tiesa”, sako Jo
nas, "apie vyną kunigėlis 
nieko nesakė. Ha, tai vyną, 
reiškia, galiu gerti.” Tuo
jau išmaukė po vieną, antrą, 
trečią, ketvirtą ir t. t. Žais
mė prie stiklelių su vienuo
le iki vėlybos nakties trau
kėsi. Kuomet jau buvo pir
ma valanda, Jonas, jau gerai 
įtraukęs, apreiškia norą ant 
pailsio eiti. Ir norėjo jau 
eiti. "Hm...” sesuo sako, "o 
kur jus miegosite? Niekur 
nėr vietos, nes pamiršau pri
sakyti, kad prirengtų kam
barį jums, o lauke šalta, 
miegoti ten negalite. Šią na
ktį, turbut, čia pernakvosi
te, šitam ’cieliuje.’ "Nega
liu,” atsakė Jonas, "nes ku
nigas uždraudė gulėt lovoj.” 
"O, tai labai gerai. Tiesos 
musų zokono taipgi draud-

• w

parodė 
sudėtus

nieko

Parašė K. Klencner^
Vertė J. Ųfct veris.

JONAS ŠVENTIKAS, JE- 
£ r ZAUS ŠV ERIS.

Tūlam Frakcijos miesteli- 

 

je, laike velykinės ausinės, 

 

užklausė kunigas vieno sa
vo parapijono, ar neperžen
gė jisaštuntą Dievo prisaky
mą? /*’Taip,” atsakė suju
dintais penitentas. ”0, nusi
dėjėli,” — šaukė kunigas. 
”K/aip tu sunkų nusidėjimą 
ą^kentėsi? Laukia tavęs 
Išmala ir siera pekloje per 
amžius!” Pamatęs, kad nu
sidėjėlis net dreba iš baimės, 
dievobaimingasai nuodėm- 
klausis, uždengęs savo vei
dą rankomis, tvirtu ir bau
ginančiu balsu tarė: ”Kad 
permaldauti Dievą už taip 
sunkų nusidėjimą, šiokią 
bausmę tau užduodu: pirma, 
kad negertum alaus, nė deg
tinės; antra, kad nemiego
tum lovoje ir, trečia, kad 
nekalbėtum su merginom 
bei moterim! Šią bausmę tu
ri pildyti per ištisus metus, 
iki ateinančios velykinės iš
pažinties.” Įbaugintas sma
la ir siera penitentas pilnai 
apsiėmė išpildyti užduotą 
jam bausmę. Sugrįžęs na
mo visiškai persimainė: lin
ksmas, tvirtas jaunikis iš
syk paniuro ir vengė visokių 
draugijų; karčemas ir mo
teris aplenkdavo dviem vior- 
stais. Matydami tai mieste
lio gyventojai, tuoj suteikė 
jam vardą ”Šventukas.” Ir 
nuo to laiko Jonas Šventu
kas turėjo per kęst visokias 
pajuokas ir pasityčiojimus 
iš priežasties savo bigoteri- 
jos.

Tame pačiame miesteli j e 
buvo moterų vienuolynas, 
prie kurio buvo didelis so
das. Tvarkos užlaikymui 
vienuolės laikydavo darži
ninką, kuris, turėdamas 
daug darbo ir negalėdamas 
pats viską atlikti, laikė sau 
pagelbininką. Tame pat lai
ke, kuomet mus Jonas šven
tukas jau nuo kelių mėnesių 
pradėjo atlikinėti savo baus
mę, kuomi pagarsėjo apie- 
linkėj, kaipo labai dievobai
mingas žmogus, vienuolyno 
sode pasiliuosavo daržinin
ko pagelbininko vieta. Vel
tui daržininkas ilgai jieško- 
jo atsakančio ir dievobai
mingo žmogaus, kol galų ga
le nurodyta jam Jonas Šven
tukas, kuris nors nėra susi
pažinęs su sodo darbu, vie
nok gali lengvai tai išmokti; 
kaslink dievobaimingumo, 
tai jis buvo visiškai atsakan
čiu. Nudžiugintas daržinin
kas tokia žinia apie Joną 
Šventuką, tuoj nuėjo pas jį; 
tas iškarto sutiko sil darži
ninko propozicija; neklaus
damas nieko nė apie užmo-

žia gulėti mums lovoje, todėl 
miegu aš ant grindų.

Čionai vienuolė 
minkštus kaurus, 
kampe kambario.

Neišpuolė Jonui
daugiau — nes jautėsi la
bai nuvargęs, — kaip tik pa
sinaudoti iš taip gero priė
mimo.

Taip ir atsitiko.
Ant rytojaus tyliai Jonas 

išlindo iš vienuolės kamba
rio ir nuėjo į darbą. Bet 
darbas jam kodėl tai nesi
sekė. Apie pusdienį perdė- 
tinė atėjo, kuri pažindinime 
Jono su sodu praleido keletą 
linksmų valandų.

♦ * ♦

Nuo to laiko Jonas buvo 
kaip namie vienuolyne. Nie
kas nedrįso jokio žodžio už
mesti jam, nes užtrauktų 
vienuolės rūstybę. Laikas 
plaukė greitai ir nepajuto 
Jonas, kaip prabėgo metai 
nuo paskutinės ausinės. Tū
lą dieną Jonas nuėjo bažny
čion ir atsistojo prie spavie- 
dnyčios. Iš tokios nepapras
tos bausmės kunigas jį gerai 
atsiminė. Kaip tik peniten- 
tas prisiartina, tuoj kunigas 
jo užklusė: ”0 ar bausmę at
likai?”

”Atlikau,” atsakė Jonas.
”Negėriai alaus, nė degti

nės?”
”Ne, tiktai mišių vyną ir 

šampaną.”
Pašoko kunigas kaip elek

tros trenktas ”Ar nemiego
jai lovoje?” ”Ne, visai ant 
grindų, minkštų kaurų ir pa
galviu.” Kunigą privedė prie 
pasiutimo, gerai išpludęs, 
klausia: ”0 gal kalbėjai ar 
griešijai su merginoms?” 
”Ne ,tik su vienuole.” "Ką! 
su vienuole! 0, didelis nusi
dėjėli! per amžius busi pek
loj! Buk prakeiktas! Ne
duosiu tau išrišimo. Ar tu 
nežinai, nusidėjėli, kad vie
nuolė, tai sesuo Jėzaus?!” 
”Taip,” sušuko nudžiugęs 
Jonas. ” Jeigu taip, tai aš ta
vo, kunige, išrišimo nereika
lauju, nes Jėzus yra mano 
švogeris dabar, tai jis duos^

į
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man išrišimą.” Nelaukda
mas ilgai, išėjo linksmas iš 
bažnyčios ir nuėjo į vienuo
lyną, kur plaukė jo malonus, 
saldus gvvenimas.

I Neapgaus.
Teisėjas: — Aš turiu šian- 

[dien pasimatyti su ta švies- 
plauke, su kuria vakar kal
bėjau. Kažin, ar ji tik ne
apgaus manęs??

Tarnas: — O ne, ji išpil
dys prižadėjimą.

Teisėjas: — Kaip tu ži
nai?

Tarnas: — Ji buvo priža
dėjus matytis su manim va
kar ir dalaikė žodį...

r

Kas ką mėgsta.
Ji: — Aš mėgstu šokti 

kepure.
Jis: — Aš velyk šokti su 

andaroku.

su

Teisme.
— Vadinas, tamista prisi

pažįsti įžeidęs ponią Runu- 
mauskienę pavadindamas ją 
karve?

— Ale kurgi, ponas teisė
jau! Karvės dabar tokios 
brangios, kad pavadinimas 
ko nors karve negali būt jo
kiu įžeidimu.

Telepltone So. Boston. S45 M.

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

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

Nedeliouis iki 3 vai. po pietą.

Russian-American Bureau.

|
i
t

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.

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

PASARGA.
Mainant adresąreikia vi- 

' sados priduot naujų jį ir se
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

”Kel.” Administracija.

iiohn E. noian
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta 645 Broadvay.

*

ITu Esi Geriausias Prietelis.| 
i 

ne*

Garbingas Tamista! būdas! 
gydymo ir liokarstos labai geros, = 
kad mano moterie net per tris mė-1 
nesiūs sirgus ant vidurių skaudė-J 
jimo, po krutinę, galvos, didžios 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-* 
tųjų tekėjimo, kurios ikšiol niekasM 
nepataikė išgydyti, o kaip Jusųl 
prisiųstas liekamas suvartojo, tad! 
tapo visai sveika ir daugiau ligai 
neatsinaujina. Už tokį tikrą mok-* 
slišką ir pasekmingų gydimų vi-A 
siems Tamistų vardų apskelbiu.^ 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi-f 
liekame dėkingi. *

Klemensas ir Ona Stefonavičial, 9 
1413 Brynmower, Scranton. Pa.l

z
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1967—3 Richmont

Profesorius medicinos

Uetuviszkas D-ras M, Ziselman.
7 Parmenter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieks: 
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

VIENATINIS ĄfiPIVTĄC
LIETU VYS rlvJLrl 1 1

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

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

CAMBRIDGE,
sL,

MASS.
TeL: Cambridge 3144-W

Teip sako žmonės išgydyti nuo 
visokią ligų! |

Kaip joki vaistai irvisoki dakta-' 
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane 

išgydei.

nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laikelf
• Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkuma ant kruti-V
■nės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuoligos išbėrimo ant* 
Aodos spaugais ir niežėjimo: kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už J 
■Jūsų teip gera gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. >
f Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre. Mo. f
* Guodotinas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygą “Daktaras”, kurią*
Jman prisiuntet, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas naoro-4 
Bmatizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J. !
• Garbus Daktare! Atlsisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau*
^pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau-T 
Įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai! 
■dėkavoju už tokį teisingą, gerą gydymą. ■

Ant visada Jonas Pecura. 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa. į
■Daugybės dėkavoaią ateina kas diena, iš kurių čion keletą patalpinom. * 
A Jeigu tūkstančiai dž.iaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gerą sveikatą, tai J 
■tikrai ir Tave galima išgydyti. ■

THE PHILADELPHIA M. KLFNIKUI galima pilnai tikėti, nes yra poį 
■valdžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta. *

Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti. i
f Skaitykit knygų‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių ligų! 
| apsisergėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot.
♦ JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi ar* 
Aužsisenėjusi 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-i
■ boj savo litrą ir "kas kenkia; o apturėsi prietelišką rodą arba ir reikalingas lie-! 
■karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speciališkaią 
♦kiekvienam prie lisos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik* 
’Jligos užpuola varrinimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, bej 
■operacijų. Sekretai užlaikomi.
■ Visada reikia adresuot teip:

ĮTHE PHILADELPHIA M. CLINIC 
Į 1117 VValnut St. Philadelphia, Pa.
F Valandos: Nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioję nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6-8.

I
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VIENATINE LIETUVIŠKA

AI’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje, 

gyduolių" galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
be ypatingai geros sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio. į’tippo ir slogos -Sl.CO. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.1 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 purkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduoles dėl suvalninimo vidurių 50 c.

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c. 

Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c. 
Trctkos nuo rerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.

Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00. $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 

ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo’adresu:

k. šidlaiskas'2^^
SO. BOSTON, MASS

Šitas apgarsinimao ir padėkavonės ištirtos, teisingos. Pilnai galima tikėt.
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geresnes algas moka. Dau
gelis mūsiškių darbininkų iš
važiuoja svetur. Vieni ju- 
rėmis-marelėmis keliauna, 
kiti vasarai išsidangina Lat- 

ivijon, Rusijon arba Vokieti
jon. Taigi nemažai reikės 
musų dvarams ir sodžiams 
pavargti, visviena be darbi
ninko algos pakėlimo neap
sieis.

Krakinava (Pan pav.). 
BirželiolS d. musų miesteli- 
je ir apielinkėje ištiko smar
kus lietus ir ledai, kurie bu
vo vištos kiaušinio didumo. 
Ledai taip išmušė javus ir 
daržoves, kad nėra ko ir 
laukti jų pasitaisymo. Be to 
ledų teko paragauti gyvu
liams ir naminiams paukš
čiams. Tikrai nežinia, ar 
daugeliui lauką pagadino le
dai, bet visi aplinkiniai ūki
ninkai dejuoja.

Žagarė (Šiaulių
Birželio 17d. buvo surengtas 
lietuvių vakaras. Buvo at
vaidinti trįs veikalėliai: 'Ti
kimo bausmė,” „Tarnas įpai
niojo” ir „Aš numiriau.”

Triškiai (Šiaulių pav.). 
Musų miestelis nedidelis, 
stovi gražioj ir geroj vie
toj — ant upės Virvičios 
kranto. Miestelio gyvento
jai daugiausiai lietuviai. 
Praėjusiais laikais čionai 
buvo prasiplatinusi smarki 
girtuoklystė. Be reikalo 
mušdavosi ir peiliais bady- 
davosi. Bet dabar pradėjo 
susivaldyti, laikraščius ir 
knygas skaito — apšvieti
mas platinasi. Laikraščius 
ir knygas, skaito visokias — 
svietiškas ir dvasiškas. Bet 
musų kunigėlis draudžia 
skaityti pirmeivių leidžia
mus raštus ir, jei pamato 
kokią negeistiną knygutę, a- 
tima arba atperka ir sudegi
na.

Pernai metais susitvėrė 
čionai ugniagesių dr-ja, ku
rion tuom tarpu narių pri
guli 50 žmonių Birželio 10 
d. buvo padarę iškilmingą 
gegužinę. Jaunimo ir taip 
svečių prisirinko daugybė. 
Liko geras pelnas. Taipgi 
3ada liepos 1 d. surengti lie
tuvių vakarą. Bus vaidina
ma „Švarkas ir milinė.”

A. Pal.

E. G.
pav.).

Dotnava. Kvotimai į Dot- 
navos vidutinę ūkio mokyk
lą prasidės rugpiučio 20, o 
prašymai bus priimti lygiai 
rugpiučio 15. Mokslas pra
sidės rugsėjo 1. Tikrieji 
pansijonieriai moka 200 rb., 
o ne 180 rb., kaip tai buvo 
rašyta „Liet, žinių” No 72. 
Ateinantieji gi iš šalies už 
mokslą moka 30 rub. I. Gut.

Malėtai (Vieln. pav.). čio
nai šiais metais įkurta „Blai
vybės’ ’dr-jos skyrius. Na
rių prisirašė apie 100 žmo
nių. Šiomis dienomis ir val
dybą nuskyrė. R. Žigas.

Vilkaviškis. Musų apielin- 
kės dvarininkai jau kelinti 
metai kaip pradėjo gabenti 
darbininkus vasaros dar
bams iš tolimos Rusijos ar
ba Lenkijos. Atgabentiems 
darbininkams
moka po 1 rb. ant dienos, o 
moterims po 50 kp. ir val
gį visiems duoda. O vieti
niams žmonėms, kurie eina 
padieniais į tuos pačius dar
bus dirbt kartu su atėjū
nais, moka po 50 kap. vy
rams ir po 30 kp. moterims; 
valgis savas. Katilėlis.

Rinkimai į 4-tą dūmą.
Birželio 21 d. ministerių 

taryba svarstė klausimą a- 
pie rinkimus ketvirton du- 
mon. Nutarta ketvirtąją 
durną sušaukti rudeni j. 
Nors sušaukimo laikas da 
nepaskirtas, bet manoma jį 
paskirti tarp spalių 1 — 15. 
Rinkimai bus gale rugpiučio 
ir rugsėjyj. Manifestas apie 
rinkimus busiąs išleistas ke
liomis sąvaitėmis prieš rin
kimus. Tuo pat manifestu 
busianti paleista ir ši 4-toji 
durna.

Beto, kadangi vyriausybė 
nori, kad pasirodyti prieš 
naują Durną su tikra bu- 
siamųjų darbų programa, 
tai ministerių taryba nuta- 
rė pareikalauti iš visų minis
terijų žinių apie tai, kokie į- 
statymo sumanymai geisti
na įnešti dumon. Tos ži
nios turi būt praneštos Mi
nisterių Tarybai ne vėliau 
galo rugpiučio mėn.

Vyriausybė savo kompa
niją busimuose rinkimuose 
mano varyti remdamos tuo, 
kad prie dabartinio valdymo 
esąs žymiai pagerėjęs Ru
sijoj finansų stovis, gerai 
bujojanti pramonija ir pre
kyba, augštai stovįs rusų po- 
pierų kursas ir pagalios esą 
geri santykiai su kitomis 
valstijomis, kas leidžia tikė
tis ilgam laikui taikos.

Krakinavo valse. (Panev. 
pav.) ledų išmušta 260 deš., 
nuostolių gi esama 39,000 rb. 
Ledų išmušti javai aparia
ma ir sėjama linai.

Krakų vai. (Šiaulių pav.) 
raštinėje nuo birželio 16 d. 
pradėta daryti visokios kra- 
sos operacijos.

Darbininkų trūksta. Nuo
latos skundžiasi musų ūki
ninkai ir dvarininkai, kad 
jiems darbininkų trūksta. 
Tą patį prisieina ir dabar
ties. pačioje vasaros darbi- 
metėje, pakartoti. Kiekvie
nas jieško vietos kur jam
geriau, o darbininkai, kur tas. Jį garbinti gali tik ta

Atsakymai ant klausimų.
Laimai: Yra labdarystės 

ligonbučių, kur priima laike 
gimdymo, bet kad kreiptis į 
juos, reikia žinot jų adresus. 
Norint gi patekti į miesto, li- 
gonbutį, reikia duoti žinią 
sveikatos skyriui, adresuo
jant šiaip: The Board of 
Health, Boston, Mass.. A- 
belnai, kokiame mieste gy- 

Ivenate, tokį vardą ant kon- 
verto užrašykite. _ Męs Bos
toną padėjome tik dėl pavyz- 
dzio.

K. Vilkui. Jus klausiate, 
kokią naudą gali turėti tas 
žmogus, kuris turtą palieka 
kitam, mirdamas, ir tas ki
tas jo turtą išaikvoja. Argi 
manote, kad ir numirėlis da 
gali turėti kokią nors nau
dą? Ant klausimo, kokia 
garbė jam gali būti, atsaky
sime, kad jokia, jei jis pats 
nepaskyrė, kokiam tikslui; 

j jo turtas gali būt sunaudo-

i

ypata arba ypatos, kurioms 
kliuvo turtas, jei jis iš geros 
valios joms jį pavedė. Jei 
jo paliktu turtu tos ypatos 
veiks ką gero, tai garbė pri
klausys joms, nes turto su- 
naduojimas randasi jų va
lioj.

Redakcijos atsakymai.
P. R.—„Dūšių teismą” ga

vom. Mintis visai gera, tik 
vietomis biskį ištęsta — rei
kės perrašyti. Prie pro
gos sunaudosime.

Laisvamaniui ir Laisvės 
vaikui. — Kaip tik pasibaigs 
teismas, tuoj praneškite, 
kaip užsibaigė, o tuomet į- 
dėsime visas žinias. -

W. Dragūnui. Žinia 
svarbi, o ir ta pranešta 
bai neaiškiai. Netilps.

A. Talackutei. Visur 
lietuvius taip. Netilps.

Jonui Maknavičiui. Ačiū 
už faktus, bet į laikraštį ne
dėsime; pasidėjome į archi- 
vą.

A. Vainoriui.

nerašote, kurioj dirbtuvėj 
buvo streikas, tad žinia lieka 
be vertės. Gal per neapsižiū
rėjimą praleidote vardą. Ne
tilps .

Juozui Jukneliui. — Nedė
sime, kol teismas pasibaigs. 
Kaip teismas išneš nuos-^ 
prendį, parašykite visą is
toriją, o tuomet patalpįsi- 
me.

I. Braščauskui. — Vestu
vių aprašymų netalpiname, 

i jei nieko ypatingo nėra.

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyne ir Cigaru.
Prieinamiausiu ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadway ir 259 0 streets, 
SO. BOSTON. MASS.
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darba artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažiį padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass.
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Administracijos atsakymai.

D-RAS ST. ANDRZEOSKI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
Andrus D. iš Thurber, Tex. 

Už tokius pa j ieškojimus turi 
i būt apmokama. Vieną kar- 

ne_ | tą prekiuoja 50 c., bet jeigu 
I tą pati pajieškojimą norėtu- 

| mėt, kad patalpintumėm ke
lis kartus, tad už sekančius 

pas skaitome tik po 25c.
I

Kadangi

„Keleivio” No. 30 neliko.
Daugelis skaitytojų dar 

vis reikalauja „Keleivio” No 
30. šiuomi pranešame, kad 
daugiau niekas neprašytų, 
nes visai išsibaigė.

T R A Ci^arettesi K.2V M f®' 5c

SMAGUS RŪKYMAS

EA£H ONE

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

GRAŽIOS _

(
SATINO DOVANELES 

kiekvienoj UZIRA” dėžu
tėj. Susidėk tuos pavekslė- 

lius. Iš ju galima pasida
ryti gražias paduškaites ir 
šalikus.

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

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,
186 E. Chapel st., NewHaven,Conn.

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

i

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAYOR
ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Exchange Bldg.

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

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

R. Vasiliauską
28 W. Broadtvay So. Boston. Mass. į

ii i

Df. W. J. Moroney
218 Tremont st., Boston, Mass.

PRIESZAIS MAJESTIC TEATRA.

Didžiausia ir geriausiai intaisyta 
labatorija Naujoj Anglijoj.

Dvidešimts dviejų metų praktika ir labatorija iš
taisyta su moderniškiausiais įtaisais. Ypatišką prie
žiūra gauna kiekvienas ligonis ir tie tai dalykai yra 
geriausia mus gvarancija ilgo patyrimo ir mokslo.

Specijalistas sunkiose kroniškose 
nervu ligose

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

IR GERKLES.

P. LORILLARD COMPAMT

toli gyventamčt, o aptorC*it 8ird4n?$ radą ir pageltą.

Examinaciįa ir rodą dykai
Offiso valandos j Nuo g va^are

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

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M

ligos ne
kalima išgydyti su lekarstomis—daro visokias operacijas. Turi šim- 
Įtais padėkavonių už išgydymą, kelias ir čion talpina:

Širdingai dėkavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už išgydymą 
ĮPer septyuiug metus sirgau, turėjau širdies, galvos ir vidurių skaudėjimą. 
Taipgi kentėjau didžiaus skausmus prieš atmainą oro. Kuomet atsišaukiau 
prie savo tautiečio daktaro ir jis per prisiuntimą gyduolių mane išgydė. Iš
tariu tūkstančius kartų š rdingą ačiū. JURGIS MYKLASEVlClA, P.O. Bos 
508, Foxcroft, Maine.

MOTĖJUS MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors da aš visiškai neišgijau, 
bet su džiaugsmu siunčiu širdingą padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolės, kurias man prisiuntė iš Philadelphijos į Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš užsenėjusią akių ligą, kaip tai: akių skaudėjimą, 
niežėjimą, bijojimą šviesos, sulipimą blakstėni] iš anksto ryto ir tt. Taipgi tu
rėjau ir odos ligą, niežėjimą ir išbėrimą. Jau dabar visiškai baigiu išgyti ir 
turiu nodėją, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos 
daktarai negalėjo manęs išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu kreiptis 
prie daktaro Stonkaus. Mano adresas: 73 Bread st., Edinburgh, Scotland.

Aš JONAS URBAITIS, P O. Bos 122, St. CIair. Fa, dr kavoj u savo tautiečiui daktarui Ig
notui Stankui už išgydymą manęs. Dirbdamas mafnose buvau labai bl<-?al apsirgęs, net rie 
•iniai daktarai atsisakę man* isgyayti Kuomet nuvažiavau pas J)r ftankn. jis priCm? mane 
i savo namini ligonbuti ir r u petingai storojos diena ir nakt|. idant mane išgelbCti iš tos ligos 
Barta galybę mokslo ir dideles MoroaCe mano tautiečio daktaro, mane iškarto nuramino, nuo 
?irmoe dienos pajutau, kad jau gynu, o,per 7 dienas likau visiškai išgydytas ir sugrįžau sveiku 
j savo namus.

Puritan, Pa , P. O. Box 167, Onodot.iras daktare. Ignatijis Stankus, duodu jums žinoti, 
kad nuo just} gyduolių juntu evelkfau, bet d a visiškai neišgijan. dėlto prašau prisiųsti dau- 
jiaus gyduolių, kad galėčiau greičiau pasverti. Jau dabar jnn’tn. ksd mano kojos yra vai 
nesnSs ir užnikusios gisloe pradeda atgyti. K? ZIMERAS JANISAUSKAS.

Tos padekavonSa yra patalpintos su pavelijimu pačiij pacljettų
. Visi serganti šausite*, prię.daktsro Starkaus ypatiškai arba per laišką, be skirtumo, kaip 

Daktarišką rodą duodu dykai vpatiftkai ir per laiškus.
Dr. IGNATIUS STANKUS. M. D. 

1210 So. Broad St., - - Philadelphia, Pa 
Ofiso valandos: Is ryto nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. Šventadieniais nuo 1 iki 4 v.

Tos padėkavonės yra ištirtos ir teisingos.

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums!

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

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias VyrpjrMotery drapanas.
’ Tikras Jūsų įbrolis lietuvys

222 W. Broadway, ir 24 Ames street,
SO. BOSTON, MASS. MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston. 21013.

Ifi d
ii
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8 KELEIVIS
Cląsa nuo 1 pusi.) v

Vietines Žinios.Tvanas paėmė 60 gyvasčių.
Surinktos žinios iš įvairių 

vietų parodo, kad laike de
besų plyšimo žuvo 60 žmo
nių. Pennsylvanijoj keliose 
vietose užtvino kasyklos, ki
tur žmonės turėjo neštis iš 
namų į kalnus, kad išgelbėti 
savo gyvastį.

imu. x uvasMt ciuuo
Streikas dėl vieno žmogaus. varįyt stalus, laužyt jų ko

Velnias klebonijoj.
South Hanoveriij Sacred 

Heart bažnyčios klebonijoj 
pradėjo vaidintis, kaip gy
ventojai praneša. Kunigas 
Charles Donahue ir kiti kle
bonijos gyventojai prasiša
lino. Pikta dvasia ėmusi I

St. Charles, III. — Moline 
geležies kompanijoj sustrei
kavo 100 liejikų už pavary- 
mą iš darbo vieno darbinin
ko be reikalo. Streikieriai 
tikisi streiką laimėt.
Policistas užmušė policistą.

New York. — Policistas 
Thomas Collins susipyko su 
policistu R. Chaffee ir nušo
vė pastarąjį. Ta tragedija 
atsitiko nušautojo namuose, 
kur užmušėjas vaikščiodavo 
valgyt. Vaidai iškilo dėl 
šeimyniškų dalykų. Užmu
šėjas dabar sėdi kalėjime; 
jam nuplėšta kokarda ir kal
tinamas už žmogžudystę.

Tautiškos riaušės.
Lake Charles, La. — Dėl 

tautiškos neapykantos kilo 
čia tarp darbininkų mušty
nės, kuriose 3 žmonės buvo 
užmušti ir daug sužeista. 
Policija 39 riaušininkus jau 
suėmė ir da ketina areštuoti.

Tai prie ko priveda tautiš
kas šovinizmas.

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 gauti 
"Keleivio” redakcijoj arba pas išleis
to ją

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

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

15c
25c. 

$1.00 
$1.25

f I

bą. Kompanija norėjo juos 
'priimti po 500 ant syk, kada 
padarys jiems vietą. Strei
kieriai su tuo nesutiko. Jie 
reikalauja, kad tuoj visi bu
tų priimti į tas pačias vie
tas ant tų pačių karų, kur 
dirbo iki streikui. Jeigu 
nors vieno kompanija nepri
imtų. visi išeina vėl į strei
ką. Manoma, kad visi strei
klaužiai bus paleisti šios su
kaitės pabaigoj, o ateinan- 
cios sąvaites pradžioj strei- ir „Kekivi(,,. redakcijoj, 
kieriai užims savo senas vie- __ ___ _ .__ _ __________
tas.

Kiek kompanijai streikas 
lėšavo, niekas tikrai nežino, 
bet spėjama, kad nemažiau, 
kaip $4,000,000. Mat, daug 
žmonių nustojo karais važi- 
nėję, daug pinigų pavogė 

’ streiklaužiai ir daug reikė- 
- jo išmokėti už suvažinėtus 
• vežimus ir žmones.

Streikieriai neteko $150,- 
. Streikas traukė- 

Lietuviams yra gerai ži- si nu0~7 birželio.
noma So. Bostone Bigelow _____
mokykla. Jos perdėtinis J. Panedėlio vakare Bosto- 
G. Bassett liko apskųstas už no gyventojai persigandę li- 
sumušimą 13 metų vaiko po ant stogų ir žiurėjo, ar 
Richardo Sullivana 10 geg. kartais kokie japonai ne- 
Vaiko tėvas reikaauja 10,000 bombarduoja miestą, kada 
dolerių atlyginimo už savo pasigirdo žemę sujudinanti 
sunaus sveikatą, kurį perdė-' šūviai. Tuotarpu apie 10,000 
tinis tiek sumušęs, kad vai- žmonių ant Boston Common 
kas likęs pusiau kurčias., sodo su pasigėrėjimu žiurė- 
Perdėtinis ginasi neužkliu- jo, kaip italai leidžia fajer- 
vęs vaiko. verkus. Tūlas E. Borelli,

10,000 unijistų maršavo. kuris turi už atsižymėjimą 
Daugiau negu 10,000 kur- medalių, pirmą sykį ro

pių darbininkų, priklausan- de savo fajerverkus Ameri- 
Įčių į įvairias unijas marša- J- Tarp kitko, svarbiau- 
Įvo Lynno gatvėmis pereitą s^a /r Įdomiausia parodos 
sąvaitę į Atwoodo sodą, kur dalis buvo ”Port-Artūro
atsibuvo atviras mitingas ir Į bombardavimas.” Buvo iš- 
žaislai. Pelnas apverčiamas leista 50 bombų, kurių spro- 
St. Louis’o streikuojančių gimas sujudino visą miestą, 
kurpių (šiaučių) parėmimui.

jas, sukinėt paveikslus ant 
sienų ir t. t. Darėsi tai die
nos laike. Vienok kunigas 
neužilgo sugrįžo į kleboniją 
su kitais dviem kunigais ir 
gaspadine Margaret 0’Con- 
nell ir pernakvojo. Velnias: 
nakčia buvo kasžin kur išė-L 
jęs. Pasirodo, kad ar kuni- ‘ 
gai yra da tiek nepribrendę 
kad piktų dvasių bijo, arba 
greičiausiai, kad jie koki 
biznį sumanė.
Mokyklos perdėtinis teisme. qoo ai^os<

T • 1 • • v •

, gal naujausias madas ir už prieina
mą prekę, todėl visos lietuvės, su vi
sokiais siuviniais kreipkitės pas mus, 
o visados turėsit gerai pasiutus rubus.

ONA CEPULIONIENE se 
242 Broadway, So. Boston.

Lietuvė Kriaučka t Siuvėja į.
Ona čepulionienė pirmiau gyve

nanti po No. 22 D st dabar persikėlė 
su visa dirbtuve po No. 242 Proad- 
way So. Boston, Mass., ant trečių lu
bų, viršuj "Laisvės” redakcijos. Siu- 
vam visokius moteriškus rubus pa-

Klientas nušovė savo 
advokatą.

New Yorkas tai piktada
rysčių lizdas. Reta diena, 
kad kas ko neužmuštų. 24 
liepos tūlas Convev nuėjo 
pas savo advokatą J. Fett- 
retch’ą ir nušovė jį ir jo raš
tininką sužeidė. Convey su
imtas norėjo ir pats nusi
žudyti.

14 žmonių užsinuodijo 
mėlynėmis.

Haverhill, Mass. — Čia už
sinuodijo 14 žmonių mėlynė
mis, kurios buvo surinktos 
apie laukus, kur neseniai 
buvo laistoma tam tikrais 
nuodais medžiai, kad išnai
kinti kirmėles. Iš pradžios 
daktarai laužė sau galvas, 
kodėl nuo tų uogų taip tan
kiai apserga žmonės.

Klaidos atitaisymas.
Prakalbos. i „Keleivio” No 30 vietinė-

Nedėlioj, 4 rugpiučio, 7 v. Ise žiniose apie . Petronėlės 
i vakare socijalistų svetainėj, Latvmskienės mirtj tilpo ne- 
376 W. Broadwav, So. Bos- aiški žinia. Pasakyta, kad 

I tone, atsibus 60 kp. LSS. i ”Per visą amžių velionė ve- 
prakalbos. Tai pirmos po d® sunkią kovą prieš skurdą 
vasaros karščių prakalbos. 'r girtybę jr t- t-” 
Kalbėt vra užkviesti visi ge-: Tą žinią parašė p. Žentas, 
rieji So. Bostono kalbėtojai. Ibet turime pranešt, kad taip 

------------ 'nėra.- Velionė vedė abel- 
Streikas laimėtas. ną kovą prieš girtuoklystę, 

Karų darbininkų streikas, i bet su savo vyrais sugyveno

AGENTŪRA
PIRKIT NAMUS

Turiu ant pardavimo kelis ŠIMTUS 
NAMŲ Bostone ir apielinkėj, todėl ku
rie norit nusipirkti NAMĄ PIGIAI ir 
patinkamoj vietoj, atsišaukit pas mane, 
o gausit adresą DYKAI.

PIRKIT FARMAS
Turiu keliasdešimts FARMŲ apie 

Bostoną ir kituose steituose. Kurie no
rit įgyti farmą pigiai, kreipkitės šiuo 
adresu, o apturėsite patarimus visai 
DYKAI.

PIRKIT LOTUS
Kurie norit gerai pelnyti ant pirkimo 

lotų (piečių) dėl namų arba apsigyventi 
ant tyro oro, kur sveikata ir darbas lau
kia jūsų,atsišaukit ypatiškai ar per laiš
ką. o gausit pienus, adresus ir nuvažiuo- 

i ti tikietus VISIEMS DYKAI.

PIRKIT BIZNIUS
Turiu daug Grocernių, Icecreamo 

Drvgoodsštoriu ant pardavimo arba pa- 
randavojimo PIGIAI.

PIRKIT IR PARDUOKIT
Kurie norit pirkti ar parduoti savo 

savastis, PATARNAVIMAS visiems 
DYKAI mūsų LITHUANIAN AGENCY.

PIRKIT ŠIPKORTES
Važiuoti j Lietuvą arba atvažiuoti Į A- 
meriką ant geriausią linijų ir PIGIAI 
njūsų AGENTŪROJ.

ir

I

GERIAUSIA AKUŠERKA

i F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

WOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimorė, M d.

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA IR GERlAUSjA

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

i

I

I

Nenormališki vaikai.
Philadelphia, Pa. — Tūlas 

John DeFabris iš West Ber- 
wick, Pa., turi du sunu ir a- 
budu nenormališki Vyres
nysis valgo popierą, anglis ir 
kitokius nevalgomus daik
tus, o jaunesnysis, nors vos 
tik 5 metų amžiaus, pražilo 
jau kaip 70 metų senis.

Ponia

Pačtos viršininkas nubaus
tas už bučkį.

Lowell, Mass.
Chenard padavė teisman
vietinį pačtos viršininką 
Gadboys’ą už pabučiavimą. 
Teismas atrado postmeisterį 
kaltu ir nubaudė jį ant $50. 
Pačtos viršininkas užsidėjo 
$200 kaucijos ir padavė ape
liaciją. Jis sakosi esąs vi
sai nekaltas.

I

J.P.TuNILA
Užlaiko didelę 

KRAU1UVŲ 
Deimany, . aikro- 

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

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

Musų agentai: J. A. Beldžias, J. Po
cius, J. Pociūnas, Lind. Pavalga ir 

F. S. Simanckis.

RUSiSZKAI-AMERiKONISZKA
LINIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
C AR, KURSK, RUSSIA 

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

Russia,
Kursk, 24 Rugpiučio (August), 

Czar (naujas) 7 Rugsėjo (September)
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:

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

M. Gallivan Co. III klesa
II klesa

I klesa
10 Rugpiučio

$35.00 
$50.00 
$75.00 

(August),

Apsaugokit gyvastį ir 
turtą.

Prirašinėjam į geriausias ir didžiau
sias kompanijas ant visokių skvrių GY
VASTĮ ir TURTĄ.

ORDERIUOKIT ANGLIS.
Kurie norit PIGIAI PIRKTI ANG

LIS ir GERAS dėl kurinimo, ordeliuo- 
kit iš mūsų LITHUANIAN AGENCY.

Užtvirtinkit dokumentus.
Padarau DAVIERNASTIS ir kitokius 

DOKUMENTUS, taipgi suteikiu RA
MYBES TEISMĄ ir pasirašau ant vi- 
sokių popierų ir pridedu ženklą (pečetį) 
PIGIAI, kurie atsišauks pas lietuvišką 
RAMYBES TEISĖJĄ (Justice of the 
Peace.)

Supraskit Angliškai
Kurie nemokat angliškai, kreipkitės 

pas Lithuanian Agency, o jums suteiks 
geriausius perkalbetojus į Lietuvišką, 
Anglišką, Rusišką ir Lenkišką kalbą.

Būkit ūkėsais
Skubinkitės tapti piliečiais (citizens), 

nes jau laikas pradėti užsiimti politika. 
Prie išsiėmimo popierų PAGELBSTI- 
ME visiems DYKAI.

Apsisaugokit nuo valkatų j
Kurie būsit užpulti nuo valkatų arba Į 

su KITOKIAIS VISOKIAIS REIKA- i 
LAIS kreipkitės pas

LITHUANIAN AGENCY
233 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Telephone, So. Boston 1236-W

Vedėjas šios Agentūros (Manager)
ANTANAS IVAŠKEVIČ. |

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražu patarnavimą.

362 2nd st.

I

galima sakyt, jau užsibaigė. | labai gražiai. Ypatingai ap- 
Darbininkai laimėjo. Kom-| sivedus su Petru Latvinsku, 
panija nutarė pereitam pa- kuris apielinkėje visiems y- 
nedėlij priimti visus darbi- ra žinomas kaipo pirmviš- 
ninkų reikalavimus, kokius Į kas žmogus, nieko jai nešto- i 
jie išstatė savo susirinkime kavo. Nusipirko net savo 
pereito j subatoj. Likos pri- namą po No 140 — 8 st. Su-! 
pažinta unija ir visus nesu- sirgus velionei sunkia liga, : 
sipratimus tarp kompani- į vyras su sunaus pagelba nu
jos ir darbininkų ateitije į vežė gydyt į geriausias vie-| 
riš du žmonės, vieną išrinks 
unija, kitą — kompanija.

Gatvekarių kompanijos 
direktoriai buvo patraukti 
jau net į teismą už sulaužy
mą įstatymų. Įstatymai sa
ko, kad niekas negali per
sekioti arba drausti savo 
darbininkui prigulėt prie 
kokios nors unijos, tuotar- 
pu kompanija buvo pavarius 
200 žmonių už tai, kad tie 
prisirašė prie naujos unijos. 
Iš to ir streikas kilo. Te- 
čiaus teismas kompaniją iš
teisino ,mat varnas varnui į 
akį nekerta.

Kitos unijos rengėsi jau 
apšaukti generališką strei
ką, jeigu kompanija da ne
nusileistų prieš streikierius. 
Dabargi generališko streiko 
jau nebus.

Dabar tik lieka klausimas 
kada streikieriai grįž į dar-

t

Viens laivas nuskandino 
Kitą.

Montreal, Kanada. — Šv. 
Laurino upėj garlaivis ”Em- 
press” užvažiavo miglose 
ant anglinio laivo ”Halve- 
tia” ir nuskandino pastarąjį.

tas ir padėjo daug iškaščių.
Kaslink ”Liet. Dukterų 

Dr-stės”, tad pagal p. Lat- 
vinsko pranešimą taipgi ki
taip atsitiko. Latvinskas 
pats prašė Liet. Dukterų 
Dr-stės, kad nelydėtų, nes 
nenorėjo, kad moteris eitų 
gatvėmis pėsčios, kaip rei
kalauja tos draugystės kon
stitucija lydint numirusią 
sąnarę.

TeL: Main 3307.
Gyvenimo Tel.: Milton 521—3.

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieka visokias reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siikas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEXANDER ROSE 
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

REIKALINGA

400 VYRŲ J GIRIAS
arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dibti visą sizoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių, kreipkitės šiuo adresu:

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT R0W,
BOSTON, - - - MASS.

So. Bcston.

Blakių naikintojas..........
Dėl išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimui.. .. 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis..........
Antiseptiškas muilas.
Gumbo lašai...............

BRAH™S ZM0GA« TUK
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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

—:*-=-------- .10
8.00

.25 

.25 

.50 

.25 
50c. ir 1.00

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
•^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptieki
M9 Bedford Avcnue Kampa* North 4-to» gatvės Brooklyn, N. Y.

Nuo galvos 'kaudėjimo. 1Oc. ?r
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo............. .
Nuo peršalimo.....................
Plaukų stiprintojas... .25c. 
J.inimentas arba Expelleris 
Nuo plaukų žilimo.............
Nuo Reumatizmo........ ,5Oc.
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio........... .
Nuo kirmėlių...... 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Ka«toriia dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas.

ir

ir 1.00 
ir 1.00




