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Paveikslėlis parodo, kaip anglinis laivas prakirto pusiau pasažierinį laivą “Empress of Ireland.”

Iš Rusijos.
Revoliucijinis darbininkų 

judėjimas eina vis 
stipryn.

Peterburgas, 1 birželio.— 
Tėmydami Į Rusijos darbi
ninkų judėjimą, net ir atka
kliausi socijalistų priešai 
pradėjo jau pripažinti soci- 
jalistams tiesą, kad Rusija 
eina prie kitos revoliucijos, 
kuri gali išsiveržti visai ne
tolimoj ateitije.

1905 metais, kuomet revo
liucija buvo pasiekus augš- 
čiausį savo laipsni, Rusijoj 
buvo 13, 995 streikai, ku
riuose dalyvavo 2,000,000 
žmonių. Bet revoliucijos 
bangoms suslugus, su kiek
vienais reakcijos stiprėjimo 
metais streikų skaitlius pra
dėjo mažėti. Ir 1910 metais 
Rusijoj buvo jau vos tik 222 
streiku, kuriuose dalyvavo 
47,000 žmonių.

Nuo 1910 metų streikų 
skaičius vėl pradeda kilti ir 
1912 metais jis pasiekia jau 
2,022 streikų, kuriuose daly
vauja 700,000 su viršum dar
bininkų.

Streikai gi Rusijoj yra re
voliucijos dvasios apsireiški
mu, todėl jų skaitlius visuo
met parodo mums, kaip aug- 
štai toji dvasia tarp Rusijos 
proletarijato yra pakilus.

1910 metais Rusijoj buvo 
tik 8 grynai politiški strei
kai, o pastarais metais į 8 
mėnesius tokių streikų buvo 
jau 761.

Rusijos politikos gyveni
mo tyrinėtojai tvirtina, jog 
šitos skaitlinės reiškia, kad 
revoliucijos dvasia Rusijoj 
pakilus gana augstai ir rei
kia tik mažos kibirkšties, 
kad kiltų gaisras, kuris šiuo 
kartu nušluos gal ir sostą.

Pavogta 32 tukst. rublių.
Kijevas.— Du krasos tar

nautoju, veždamu iš geležin
kelio krasos į vyriausią kra-

sos kontorą 32 tukst. rublių[ 
pakelyj pavogė tuos pinigus; 
ir pasislėpė.

Durna prieš valdžią.
Peterburgas.— Nors iš du

rnos prašalinta visi beveik 
' socijalistai, kurie pasiprieši- 
. no paskyrimui valdžios rei
kalams pinigų, tečiaus ir be 
socijalistų durna atmetė val
džios reikalavimą 70 balsų 
dauguma. Valdžios prieši- 
iiinkų vadas Miliukovas aš
triai kritikavo valdžią ir pa
tarė visiems balsuoti prieš 
jos reikalavimą. Jam kal
bant iš kairiųjų, t. y. val
džios šalininkų tarpo pasi
girdo balsas: "Viborgas!” 
Mat tuomi norėta persergėt, 
kad už tokias kalbas ir su ši
ta durna gali taip išeiti, kaip 
su pirmąją, kuomet išvaryti 
atstovai nuvažiavo į Vibor- 
gą ir išleido garsųjį ma
nifestą prieš valdžią, liepda
mi žmonėms neduoti jai ”nė 
skatiko pinigų, nė kareivio.” 
Miliukovas sušuko: ”Taip, 
Viborgo dvasia jau atgija.” 
Ir balsų diduma valdžios 
biudžetas buvo atmestas.

Suomių teisėjai paleisti iš 
kalėjimo.

Helsingforsas, Suomija.— 
Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Peterburgo kalėjimo ”Kres- 
ty” suomių teisėjai, išsėdėję 
tenai 8 mėnesius. Žmonės 
pasitiko juos su dideliu en- 
tuzijazmu ir šukavo: ”Lai 
gyvuoja Suomija!” Žanda
rai jodinėjo šaligatviais ir 
vaikė nagaikomis žmones už 
”neteisotą šukavimą.”

Šitie teisėjai buvo nuteis
ti kalėjiman užtai, kad atsi
sakė pildyt durnos išleistą, 
bet Suomijos seimo nepripa
žintą įstatymą, sulyg kurio 
rusams turi būt pripažinta 
lygios teisės su suomiais. Už 
to įstatymo nepildymą ir bu
vo paimtas visas Augštasis 
Suomijos Teismas, 
dąs iš 16 teisėjų.

stiside-

ŽINAIS VISUR.
Sugovo vienuolių suktybes.

Belgijos katalikų dvasiš
kų a nusiuntė Lille miestan 
(šiaurinėj Francuzijoj) du 
vienuoliu, kad rinkimuose 
sumušus tenai socijalistų at

stovą Delory. Su pagelba 
vietinės dvasiškijos ir neku
riu valdininkų tie vienuoliai 
suorganizavo tenai pluralio 
balsavimo sistemą ir patįs 
balsavo 8 kartus už katalikų 
kandidatą. Bet socijalistai 
tas klerikalų suktybes patė
mijo ir vienuoliai tapo suim
ti. Toks atsitikimas labai 
sujudino miestelį. Apie 30 
tūkstančių gyventojų viešai 
susirinkime pasmerkė pur
viną dvasiškijos politiką. 
Miesto majoras, atžagarei
vis, tuojaus buvo priverstas 
rezignuoti, nes ta purvina 
politika buvo vedama su jo 
žinia.

Nežiūrint ant visų kleri
kalų pastangų, socijalistas 
buvo išrinktas didele balsų; 
dauguma.

Kurdai užpuolė miestą.
Vienas Amerikos misijo- 

nierių praneša, kad Persijos 
kurdai, kurie per kelis mė
nesius buvo kaip ir prapuo
lę, dabar vėl pasirodė. Da
bar jie užpuolė netoli Per
suos rubežiaus Turkijos 
miestą Bitlisą, kur yra apie 
40,000 gyventojų. Kariu- 
menė mušėsi dvi dieni, kol 
atmušė užpuolikus. Atmuš
ti kurdai vėl pasitraukė į 
kalnus, palikdami apie 200 
užmuštų.

žiema pietų Europoje.
Gegužės 29 d., kuomet A- 

merikoje žmonės mirė nuo 
saulės karščio, tuo pačiu lai
ku pietų Europoje buvo tik
ra žiema. Oras pasidarė 
šaltas ir vietomis prisnigo 
po kelis colius sniego, o Vi
duržemių Juroj siautė dide
lė vėtra. ’
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Sukilimas Albanijoj; 
karaHfts pabėgto

Sukilimas Albanijoj priė
jo prie to, kad nesenai pa
skirtas tai valstybei vokie
čių princas Wiedas už kara
lių turėjo bėgti su savo pa
čia iš Durazzos miesto ir pa
sislėpti ant italų kariško lai
vo. Dabar vienok jis sugrį
žo ir jo palocių saugoja ita
lų jurininkai. Albaniečiai 
sukilo dėl to, kad kaip tik 

[didžiosios Europos valsty
bės paskyrė jiems karalių, 
tuojaus ant jų uždėta dideli 
mokesčiai. Taip bent aiški
na Italijos pasiuntinys Al
banijoj.

Sicilijoj žemė dreba kas 
diena.

Sicilijos salos gyventojai 
gyvena nuolatinėj baimėj. 
Nuo 8 gegužės, kada sugriu
vo 4 miesteliai ir žuvo apie 
200 žmonių, nebuvo da tos 
dienos, kad nebūtų jaučia
mas žemės drebėiimas. 
Kiekvieną syki pajutę žemės 
siūbavimą žmonės palieka 
namus ir bėga Į laukus.

Sufragystės bando sugadin
ti vandens pristatymo 

įtaisas.
Kariaujančios Anglijos 

moterįs sugalvoja vis ką- 
nors naujo. Daužė jos lan
gus, degino krasos dėžutėse 
laiškus, degino namus, pa
galiaus pasiryžo gyvento
jams vandenį atimti. Škoti
joj šalia Glasgow miesto jos 
padėjo dvi dideles bombas 
tarp rinų, kuriomis eina į 
miestą vanduo. Bet ant lai
mės bombos nesprogo.

Airijoj ramu.
Nors Airijoj buvo tikėta

si didelių sumišimų dėl sa- 
vvvaldos, kurios vieni nori, 
kiti — ne. tečiaus jau suvir- 
šum savaitė, kaip savyvalda 
pripažinta, o da nė vienam 
airišiui galvos nesuskaldy
ta. Ulsterio provincijoj, 
kur daugiausia savyvaldai 
priešinosi, visai ramu.

Rado pražuvusį orlaivį.
Stokholme, Švedijoj, gau

ta žinia, kad rytų Siberijos 
giriose atrišta orlaivis (ba
lionas), kurio profesorius 

: Solamon Andree buvo išlė-
• kęs 1897 metais šiaurės žem- 
; galio jieškoti ir ligšiol nebu- 
į vo apie jį jokių žinių. Orlai-
• vis supuvęs, tik rėmai teli- 
į kę; žmogaus nė kaulų nėra.

Belgijos rinkimų pasekmė.
Keturiose Belgijos pro

vincijose buvo rinkimai at
stovų į parliamentą. Išrin
kta 41 klerikalas, 26 socija- 
listai, 20 liberalų ir 1 krikš
čioniškas demokratas. So- 
cijalistai laimėjo 1 sėdynę iš 
liberalų, o liberalai atėmė 2 
sėdyni iš klerikalų.

Mirė ”mauzerio” išradėjas.
Stuttgarte, Vokietijoj, mi

rė Peter Paul von Mauser, 
išradėjas pagarsėjusio šau
tuvo to paties vardu. Jo iš
radimo ginklas buvo plačiai 
vartojamas Rusijos revoliu
cijonierių.

i

Viso pasaulio audėjų suva
žiavimas.

Tarp 8 ir 15 birželio d. šį
met Anglijoj, Blackpool 
mieste, bus viso pasaulio or
ganizuotų audėjų suvažiavi
mas. Toks tarptautiškas 
audėjų suvažiavimas yra 
jau 13-tas iš eilės ir antras 
Anglijoj.

m 
Beilio bylą rengiasi atnau- 

jint.
Paryžiuje pasklydo gan

das, kad rusų valdžia su dva
siškąja fabrikuoja naujus 
prirodymus prieš Beilį ir ne
užilgo jo byla vėl busianti 
atnaujinta.

Smarkus žemės drebėjimas.
Ant Ramiojo Vandenyno 

salų, netoli Australijos, 28 
gegužės buvo nepaprastai 
smarkus žemės drebėjimas, 
kuris traukėsi 3 valandas.
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VėĮ nuskendo milži
niškas laivas su 

žmonėmis.
Anglinis Norvegų laivas “Storstad,” perkirta 

pasažierinį laivą “Empress of Ireland” 
pusiau.

Perkirstas laivas nuskendo į 14 minutę.

Iš 1,387 žmonių, išgelbėta tik 418, 
969 nuskendo.

Laivui ekspliodavus, daug žmonių 
numetė į vandenį.

durininkai gelbėjosi tiktai patys save, dau
gelį jie išmetė iš valčių laukan.

Nelaime atsitiko esant 
tirštai miglai.

1$ AMERIKOS.
Rockefelleris nenori nė gir

dėt apie Colorados 
skerdynes.

Šiomis dienomis atvažia
vo iš Colorados į New Yor- 
ką teisėjas Lindsey ir kelios 
moterįs su tuo tikslu, kad 
priėjus prie Rockefellerio 
ypatiškai ir perstatyt jam 
visus jo angliakasių vargus, 
o jis gal sutiks išpildyt tei
singus jų reikalavimus. Bet 
jie apsiriko. Amerikos kara
lius Rockefelleris atsakė, 
kad jis apie streikierius ne
nori nė girdėt ir teisėjo su 
moterimis nė artin neprisi
leido.

| X

Colorados mėsininkas tur
būt prisipažins prie 

kaltės.
Denver, Colo.— Milicijos 

oficieriaus Linderfelto byla 
i prieš kariškąjį teismą bai
giama nagrinėt. Čia mano- 

j ma, kad tas žmonių mėsinė- 
tojas prisipažins prie kaltės. 
Liudininkai pristatė prieš jį 
labai stiprius prirodymus. 
Prirodyta, kad jis liepė už
degti streikierių šėtras, ku
rios pirma aplaistyta Rocke
fellerio aliejum. Tose šėt
rose sudegė 19 moterų ir kū
dikių. Beto, jis pats suskal- 
dęs šautuvo kulbe suimtam 
angliakasių vadui Tukasui 
galvą. Paskui kareiviai jį 
(Tikasą) sušaudė.

Nuosprendis bus paskelb
tas visiems kaltininkams sy
kiu.

Bomba.
New Yorke, po Wakefield 

Ratton Co. ofisais skiepe 
sprogo pereitoj subatoj bom
ba. Matyt, norėta sugriauti 
visas namas, bet ekspliozija 
išmušė tik langus ir apdras
kė skiepo sienas. Tos kom
panijos fabrikoj Wakefiel- 
de, Mass., senai jau yra 
streikas, todėl kompanija 
verčia bėdą už tą bombą ant 
savo darbininkų. - •

Praėjusioj sąvaitėj, 29 ge
gužės, 2 valandą iš ryto St. 
Lawrence upėje, netoli Ri- 
mouski miesto atsitiko baisi 
nelaimė. Išplaukęs įLiver- 
poolį laivas ”Empress of Ire- 
land,” nepasiekęs da juros 
nuskendo su 969 žmonėmis-

Nelaimės priežastimi bu
vo tirštas rūkas. Sakomar, 
kad ”Empress of Ireland” 
stovėjo užleidus įkąrą, bijo
dama per tokį rūką plaukti. 
Tuo tarpu norvegų anglinis 
garlaivis ”Storstad” smogė 
stovinčiai ”Empress of Ire- 
lan” į šoną ir prakirto jį pu
siau. Sužeistas laivas tuo
jaus prisisėmę vandens, pa- 
svyro ir už 14 minutą jo jau 
nebuvo.

Kadangi tai atsitiko nak
ties laiku, kuomet žmonės 
buvo sumigę, tai daugelis ir 

i iš lovų nespėjo išlipti. Prie 
to da, kaip tik vandens į pe
čius pribėgo, pasidarė smar
ki ekspliozija, kuri daug 
žmonių nušlavė į vandenį.

Trečiosios klesos pasažie- 
riai žuvo beveik visi. Iš pir
mos klesos žuvo pusė ir pusė 
žuvo laivo įgulos. Iš viso ant 
laivo buvo 1,387. Išgelbėta 
tik 418, iš to skaitliaus 206 
jurininkai. Žuvo ir 46 ”sa- 
laveišiai,” kurie važiavo į 
”salaveišių” suvažiavimą 
Londone.

Skęstąs laivas suspėjo da 
išsiųsti bevieliu telegrafu 
žiią apie katastrofą. Tuo
jaus į pagelbą nribuvo laivas 
"Eureka ” kuris buvo tik 10 
angliškų mylių nuo nelaimės 
vietos. Paskui šitą pribuvo 
krasos laivas ”Ladv Smith." 
Bet sužeisto laivo jie jau ne
berado. Toj vietoj suposi 
ant vandens tik keliolika 
valčių su žmonėmis. Daug 
iš tų paskui mirė: vieni nuo 
išgąsčio, kiti nuo šalčio, tre
ti nuo sužeidimo.

Vienas pasakoja, kad lai
vo tarnautojai besigrusdami 
į valtis daug žmonių sumetė 
į vandenį. Ji Datį du svk iš
metė iš valties vandenin. 
Daug liko našlių, našlaičių.

(Tąsa ant 8-to puslapio.)
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Kun. Žilinsko raštai esą že
miau kritikos.

Taip sako "Naujienų” No. 
12 p. Kl. Jurgelionis. Mums 
tų raštų dar neteko matyt, 
nes dabartinė T. M. D. val
dyba buvo šiuo kartu taip 
mandagi, kad teikėsi redak
cijai jų neprisiųsti (o gal da 
prisius?). Bet. kaip sako p. 
Jurgelionis, tie raštai labai 
prasti. Jam esą nesmagu 
net kritikuoti juos, nes — 
” f" j \ „ __
gus nurodyti nei vienos eilutės, kuria 
skaitytojas galėtų pasigrožėti. Ir tai 
turi būti dar nesmagiaus. kada negali 
nei sau, nei kitiems išaiškinti, koks i 
velnias gundė rašytoją imties plunk-1 
suos, ir dar labiaus — spausdinti sa- ■ 
vo stebėtino įkvėpimo produkcijas.

"Dabar nei vienas musų nepašauk- ' 
tųjų poetų nepagamino tokio nežmo
niško pašiepimo lietuvių kalbos ir lie
tuvių poezijos."

Toliaus kritikas truputį 
tos „poezijos” cituoja. Tik: 
pasiklausykit, kaip dainuo
ja kuniginė mūza:

"O tarp jų pietų belaukęs, 
Susiraukęs, susitraukęs, 
Tas mažiuks. tas paršiuks — 
Vuodegutė karo. 
Taip visi gailisi labjausia, 
Mažiuko paršiuko ir klausia 
" ’E, paršeli, kaip jautiesi? 
Ko taip trankaisi, raukiesi. 
Ar sopa galvelę, 
Ar vėdarus gelia’?"

O štai ir tautiškos 
kos” biskutis:

"Lenkai kalba. Ryšį laiko, 
Tą, ką Unija prilaiko— 

Galiukas ryšio kyšo..
Lietuviai už to galiuko: 
Mazgas iš kilpos išspruko — 

Ryšys atsirišo.
Ė. O! 

Ryšys atsirišo.”
O jei tas da ne ikvaliai 

gražiai skamba, tai štai mu- 
zikališkesnis gabalėlis: 
"Du Napoleono kareiviai namo 
Kad grįžo atgal į tėvynę. 
Jie Prūsų kvatierose apsinakvo. 
Ir buvo labai nusiminę.

Pats Ciesorius kapo ant mano už jos, 
Pradės kardą čerškint, klabinti; . .. 
Ginkluotas kad kilsiu aš iš po vejos 
Mus Ciesorių. Ciesorių ginti...”

Iš tiesų, anot p. Jurgelio- 
nio, sunku suprasti, ” koks 
velnias gundė" rašytoją im
ti plunksną ir darkyti popie- 
rą; bet da sunkiau supras
ti, koks velnias gimdė T. M. 
D. valdybą tokius „raštus" 
spausdinti? Jei tokių eilių 
prisiųstų kas kuriai nors 
musų redakcijų, kiekviena 
numestų jas gurban. Bet' 
T. M. D. valdyba tiems raš
tams išleisti ir pinigų da ne
sigailėjo. Ji taip darė tur
but socijalistams „ant kerš
to,” nes tie prieš kun. Žilin- 
skio raštų išleidimą T. M. D. 
pinigais protestavo.

Baigdamas p. Jurgelionis 
klausia:

"Kur Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
sąnarių butų akis, jeigu jie paliktų 
ir tolesniam laikui 'veikti’ tą litera
tūrinį komitetą, kurs išdrįso T. M. D. 
sąnarių pinigais išleisti panašų lite
ratūrinį šlamštą?”

Matyt jis nežino, kad T. 
M. D-ją valdo ne jos nariai, 
bet keli „augščiausio intele- 
ktuališko išsivystymo” vy
rai. kokiais nesigėdijo anuo
met pasivadinti Balutis su 
savo sėbrais. Jeigu T. M. D. 
nariai turėtų balsą ir patįs 
galėtų spręsti apie savo pi
nigų sunaudojimą, jie, be 
abejonės, sunaudotų juos 
kitaip. Bet kada draugijoj 
šeimininkauja visokie ge- 
scheftmacheriai Gabriai, tai 
nieko geresnio negalima ti
kėtis. Bile tik padaryt biz
nį, o su T. M. D. nariais — 
tuščia jų. Tegul jie 
skaito „poeziją" apie 
šiukų „vuodegutes” ir 
darus.”

"Valkiojasi su moterims, kaip kar
melitas.

"Apsirija, kaip bernardinas. 
"Girtuokliauja, kaip franciškonas. ' 

Į "Paleistuvauja, kaip kapucinas.
I "Gudrus, kaip jėzuitas.

"Vienuolio ploščius — apsiautalas j 
apgavikui.

"Šunjs loja, vilkai kaukia, o vie- i 
nuoliai meluoja.

"Saugokis verkiančio vienuolio.”
i švento Franciškaus vie
nuolynas Bolognoj, Italijoj,

i tuomet buvo pagarsėjęs gy
dymu moterų nevaisingumo. 
Mat tais laikais buvo daug

I

Polemika
1ris palieka ant bedugnės 

kranto. Reikia pačiai gy- 
• vent* ir vaiką užlaikyti Bu-li IvillIKa damas prie tėvų, vaikas ga

li būt išauklėtas naudingu 
draugijai nariu; bet kas iš 
jo gali išeiti, kada jis, išėjus 
motinai dirbti, lieka be mo- 

I tiniškos globos ir naminio 
; išauklėjimo? štai, kur tos 
1 „nedidelės naujienos” blogo
ji pusė!

Toliau p, šeštokas sako: 
"...gerai yra žinoma, kad 
tas kalbėtojas moteries ne
išvežė.” O tokį savo ”gerai 
žinomą” jis remia tuomi, 
kad „Keleivio” NNo. 21 ir22 
tilpo jos pajieškojimas ir te
nai buvę aiškiai pasakyta, 
kad ji pati išvažiavo su 6 
metų vaiku, ir tai ne iš St. 
Louis, Mo., bet iš Brooklyn, 
N. .Y. Kad ji pati išvažia
vo. tai faktas. Bet ji išva
žiavo dėl to, ką tas kalbėto
jas gyvendamas tuose na
muose buvo jau pasėjęs. Tas 
yra gerai žinoma ir be rei
kalo p. Š. nori dalykus pai
nioti. Ji nuvažiavo tenai, 
kur p. šeštokas ketino apsi
gyventi, t. y. į Wilkes-Barre, 
Pa. (Iš Wilkes-Barre, Pa., 
yra ir raštiški paliudijimai, 
kad p. šeštokas su tūla mo
teriške tenai gyveno. Red.) 

Ar netaip buvo, p. šešto
ke? Jei butum tylėjęs, aš 
niekad nebūčiau atsiliepęs; 
bet kad neteisingai nori per- 
statyt kitus šmeižikais,idant 
išbaltinti savo ypatą, tai 
skaičiau savo pareiga pasa
kyti kelis žodžius, kaip iš- 
tikrujų buvo. Tiesa, da ne- 
viską pasakiau, bet tikiuos, 
kad ir to užteks.

M. D. Palevičia.

ATSAKYMAS K. ŠEŠTO
KUI.

Noriu" atsiliepti ant kelių 
jo žodžių, tilpusių „Kelei
vio” No. 12 š. m. Jis tenai 
nusiskundžia prieš visuome
nę, kad ant jo užsipuolė gau
ja šmeižikų ir šmeižia jo 
ypatą. Gal nieko nebū
čiau sakęs, jei p. šeštokas 
nebūtų užkliudęs M. D. Pa- 
levičių, bet kad jis mano y- 
patą daro stačiai tų šmeiži
kų pirminnku, tai negaliu 
užtylėti.

Už ką gi p. šeštokas kelia 
Palevičių į tokį „garbingą” 
urėdą? Ogi užtai, kad tas 
drįso parašyt trumpą strai
psnelį, kuris tilpo "Keleivio” 
No. 41,1913 m., o tame strai-

nevaisingų moterų, o jauna 
moteriškė skaitydavo save 
nelaiminga, jei neturėdavo 
kūdikio, nes buvo manoma, 
kad tai Dievo bausmė už 

"T5.8-11 ,ž.r??r nuodėmes. Tokia nuomonė 
buvo išsiplatinus daugiausia 
tarp tamsių žmonių ir ne
vaisingą moterį visaip pa
juokdavo.

Suprantama, kad taip da
lykams stovint, kiekviena 
tokia "nelaiminga" moteris 
norėjo „išsigydyt.” Todėl 
franciškonai greitai pagar- —-v -------- —
sėjo kaipo stebuklingi gvdy- ^UY° pasalia, kad
tojai ir šimtai moterų plau- kalbėtojas, kuris \ilioja mo-

"lyri-

I

sau 
par- 

ve-
'T

Patarlės apie vienuolius.
„Laisvė” pasididinus (da

bar ji 8-nių puslapių) pasi
darė kur kas gyvesnė ir Įdo
mesnė. Tarp kitko dabar jo
je eina gana Įdomus S. Gor- 
sky’o vaizdai iš vienuolynų 
praeities. Vienuolynų buvo 
ir yra tarp visokių tikėjimų, 
bet niekur nebuvo tokio do
riško nupuolimo, niekur vie
nuoliai nebuvo taip ištvirkę, 
kaip katalikų vienuolynuo
se. Tais laikais tarp žmo
nių buvo susidariusios net 
tam tikros patarlės apie vie
nuolius. Žmonės sakydavo:

uMh

kdavo Bolognon „gydyties.” 
Būdavę tokių dienų, kad 
šimtai nevaisingų moterų 
gulėdavo už vienuolyno var
tų ir laukdavo savo eilės. Jų’ 
įleisdavo vienuolynan po 
tiek, kiek būdavo tenai vie
nuolių. Ir paskui moteris 
grįždavo namo užganėdin
tos.

Tokie dalykai dėdavosi 
katalikų vienuolyne.

„Kultūros tvirtovės.”
"Draugas" andai pasakė:

"Musų parapijos ir parapijinės mo- ’ 
kyklos yra pirmiausios ir svarbiausios 
musų doros ir lietuvybės, tai-gi tuo 
pat ir musų kultūros tvirtovės... Šią
dien didelėje daugumoje parapijų jau 
įvyko ramus sugyvenimas ir naudin-: 
gas darbas...”

"Laisvoji Mintis” jam ant 
to atsako:

"Parapijos mokyklos kaip iš vidaus 
tamsios, troškios, nešvarios, taip ir j 
savo mokyme atsilikusios bent 100 i 
metų atgalios. Ar ten rasi naują pa- Į 
sauležvalgą skelbiant ? Ne, tik senij 

, burtai ir prietarai yra vaikams kala-: 
mi galvosna per kokias-ten pusšutes 
apjakėles. Vaikai ne į gyvenimą ten 
rengiami, bet į tinklus zokoninkų ir 
kuningų; ne į laisvę vedami, bet re
težiais apkaustomi. Kokia nauda 
lietuvybei ?!”

Bet ar tas „Draugą" per
tikrins? Juk kunigai blogų 
savo darbelių nemato. Ka
da kunigas nori paglemžti 

i parapijos pinigus ir žmonės 
tam pasipriešina, visuomet 
kaltina tuos žmones, o ne 

• kunigą. Teisybės jie nežiū
ri. Kas ant jų naudos, tas 
visuomet išteisinama, kas i 
prieš juos, tas pasmerkia
ma. Ir parapijinės mokyk
los, tos didžiausios tamsy
bės palaikytojos, pas juos 
vadinamos "kultūros tvirto
vėms,” nes iš tų mokyklų iš
eina „ubagai dvasioje.” ku
rie „tėveliams” nesipriešina, 
nors juos kirptų ligi kraujo.

Sąjunga prisideda prie 
Socialist Party.

„Kova” praneša, jog vi- 
suotinu Sąjungos balsavimu 

! nutarta 755 balsais prieš 696 
■ prisidėti prie anglų Socija- 
(listų Partijos.

Keistai čia skamba tos “nu
tarta.” Nejaugi 59 balsai 
galėtų nutarti tokį pavojin
gą žingsni organizacijai da-, 
ryti? Rodos, daug menkes-Į 
niuose klausimuose reika- 
laujama dviejų trečdalių i 
balsų, kad nutarimas butų į 
teisingesniu, o kodėl tokiam 
svarbiam klausime, kuris 
perverčia visą organizacijos: 
stovį, užtenka tik 59 balsų?:

Sąjungiečiai dabar jau ( 
skundžiasi, kad „Kovą” sun-i 
ku užlaikyti, o kas bus, ka
da mokesčiai pasididins vie-Į 
nu trečdaliu.

ST. PAUL, MINN. 
Teatras ir balius.

Lietuvių Broliškos Pagel- 
bos Dr-ja buvo parengus 9 
gegužės balių su teatru ir 
deklamacijomis. Viskas iš
ėjo gerai ir publika, tarp 
kurios buvo ir svetimtaučių, 
likosi užganėdinta.

Darbai čia eina blogai; 
daug žmonių vaikščioja be 
darbo. s. s.

mi žymesnių Lietuvos vie- ant sienos? Musų šventus 
tų paveikslai, buvo ir du' paveikslus išjuokiat, rup... 

(klaunai, kurie krėtė viso- • socijalistai! Užmušt, pra- 
kius juokus. Žinoma, juokai | keiktus !” ir kaip ims krės- 
yra geras daiktas, bet vis
tiek turi turėt savo rube- 
žius, čia kaip tik to ir truko. 
Tūli menkniekiai sugadino 
ir geresniąsias dalis. Vie
nok, abelnai imant, išėjo 
gerai. Visą paėmus, vaka
ras buvo vienas iš puikiau
sių ir publika buvo gana už
ganėdinta, o publikos buvo 
prisirinkę jau net perdaug, 
nes netilpo svetainėn.

Bene bus tai tik paskuti
nis 71 kuopos vakaras šia
me sezone, nes jau vasaros' 
kašrčiai prasideda. Vytis, i

MONTELLO, MASS. 
Prakalbos.— Mokyklos už

darymas.— Katalikų 
nepasisekimas.

Gegužės 24 „Vienybės’ 
Draugijos buvo vakarėlis su 
prelekcija. prakalbomis ir 
deklamacijomis. Kolegijos 
studentas K. Česnulevičius 
skaitė prelekcija apie che
miją. Skaitė gana gerai. ; 
Žmonių buvo virš 200. Kai- ■ 

. kurie tečiaus pasiliko neuž- ] 
ganėdinti, mat žmoneliai ne
turi mažiausio supratimo a- 
pie chemiškus dalykus; iš 
publikos girdėjosi šnekos: 
„Tai iš kur jis žino, iško 
smogus susideda, kiek van
dens turi ir da kokių ten 
malamentų” (tur būt ele
mentų) ir t. t. Potam kal
bėjo P. Svotelis apie naudin
gumą draugysčių. Kalba 
buvo gera.

Geg. 22 L. M. D. uždary
dama vakarinę mokyklą su
rengė vakarienę su prakal
bomis ir įvairiais žaidimais. 
Liet. Benas pagrajįno. Mo
kslo Draugijos choras su
dainavo, be to da sulošta 
angliškoje kalboje drama 
„The Rough Diamond.” Lo
šėjai atliko savo roles vidu
tiniškai. Šios draugijos na
riai savo mokytojams davė 
dovanas. Toliau kalbėjo J. 
Balionis apie tos draugystės 
gerumą. Publikos buvo į 1 
400 ypatų. Visi pasiliko už-(o neišpildytų? 
ganėdinti.

Vėlai 21 gegužės vakarą-

; likai iš šventojo rašto, kaip 
(jį kalbėtojas taip perstatė.

Čia kalbėtojas padarė per
trauką, o tuo tarpu pp. M. 
Sigeliutė ir L. Palčauskiutė 
padeklamavo. Antru atvė- 
p. Mockus kalbėjo, ar ištiesų 
Marija galėjo pagimdyt to
kį Dievą, kokį mums persta- 
to šventas raštas. Ir skai
tė iš šventraščio ištraukas: 
„Dangus yra mano kresė, 
o žemė mano kojų suolelis; 
kokiuos gi man namus nori
te kurti (statyti)?” (Darb. 
7: 47—49.)

Čia išsiaiškino du daly
kai: 1) Dievas juokiasi iš 
žmonių, kurie nori statyti 
jam namus ant žemės, kuo
met riša žemė jam tiktai 
"suolelis po kojų,” 2) tokį 
milžiną miteriškė niekuo
met nebūtų galėjus pagim
dyt — perdidelis, persunkus 
— aiškina kalbėtojas.

Toliaus: „Jisai (Dievas) 
augštesnis yra už dangų, gi- 
esnis už pragarą, ilgesnis 

už žemę ir platesnis už jū
res.” (Joabas 11:8—9.) 
~Nėra pasaulije tokios mo- 
tinos, kuri galėtų pagimdyt 
ilgesnį už žemę Dievą. Ir į- 
sitėmykit: „Dievas neišsi
tenka nė pragare, nė dangu
je, o musų kunigėliai par
duoda darbininkams tikėtus 
į tą dangų. Kur gi tie žmo
nes tilps? Juk Dievui tenai 
neužtenka ruimo.” Užtat 
kalbėtojas patarė darbinin
kams stengties pasidaryti 
sau dangų ant žemės, o į aną 
uždebesinį dangų tegul sau 
patįs kunigai kraustos.

Skaito toliaus: „Dievas, 
kursai padarė svietą ir vis
ką kas yra ant jo, būdamas 
viešpačiu dangaus ir žemės, 
negyvena bažnyčiose ran
komis padarytose, neigi ran
komis žmonių garbinamas 
yra, nes pats duoda visiems 
gyvastį ir kvapą ir viską.” 
(Darb. 17 : 24—25.)

Čia jau pasirodo, kad ku
nigai nereikalingi Dievui. 
Nereikalingos nė bažnyčios, 
nė mišios, nė kitokie kuni- 

*. Čia ai
škiai pasirodo, sako kalbėto
jas, kad kunigai yra ne Die
vo įpėdiniai, ne patentiniai, 
bet „Judošiaus agentai, ku
rie pardavinėja Jėzaus žo
džius. Savo bažnyčiose tie 
farizėjai parduotu ir Kris
tų.”

Skaito toliau šventąjį raš
tą: „Nei vienas niekados 
Dievo neregėjo.” (1. Jonas 
4:12.) ”Nei vienas Dievo nie
kados nematys.” (Jonas 1: 
18.) „Jus niekados nei jo 
balsą girdėsite, nei jo veidą 
regėsite.” (Jonas 5: 37 ir 
1. Tim. 6:16.)

Laikas butų jau sustoti 
musų kunigam melavus ir 
kvailinus žmoniją savo pa
sakomis apie Dievo veido 
skaistybę ir kitokias jo ma
lonybes. Kaipo matote, aiš
kiai šventam rašte pasaky
ta, kad niekas negal jo ma
tyt nei girdėt.

Toliau: ”Dangus degda
mas suirs ir elementai nuo 
karščio ugnies sutirps.” (2. 
Petras 3:12.)

Čia jau pasirodo, kad ir 
dangus nėra amžinas, nes 
jis sudegs. Tai kam da pir
kti prasportus į dangaus ka
ralystę? ”Kaip dangus už
sidegs, tai ir pats Dievas 
nupuls su savo aniuolais ant 
žemės.”

Toliau: ”Jieva, ir ji nėš
čia pastojo, ir pagimdė Kai
ną, ir tarė: aš turiu vyrą po
ną Dievą.” (1. Maiž. 4:1)

Čia jau išeina aikštėn, kad 
Dievas turėjo meiliškus su- 
sinešimus netik su Marija, 
bet ir su Jieva, sako kalbė
tojas. Turbut dėlto, girdi, 
ir tūli musų kunigėliai tan
kiai turi po kelias meilužes, 
daleiskim: kun. Richeson, 
kun. Schmidt, kun. Maco- 
chas ir kiti.

Šitos prakalbos padarė 
daug triukšmo, daug sujudi
no žmonių proto. Kalbėto-

lais svaidyt ant scenos į ar
tistus, kaip ims piškinti, net 
visas namas dreba. Nors 
perstatymas pertraukta ir 
uždanga užleista, bet tam
sus žmogiukai vistiek siun
ta. Pagaliaus pribuvo poli
cija ir riaušininkus išvijo 
laukan. Krėslų sulaužyta 
apie tuzinas, užką katalikai 
turės ant teismo užmokėti.

Artistai vienok nenusi
gando. Jie nutarė išsimo- 
kvt da daugiau „bedieviš
kų” monologų ir veikti to- 

l liaus. Jei atsiras da dau
giau laukinių, juos suvaldys 
policijos lazda’.

Viską matęs. 

DETROIT, MICH.
„Ar Dievas sutvėrė moterį, 

ar moteris pagimdė 
Dievą?”

Ant tokios temos M. Moc
kus sakė čia prakalbą lais
vamanių surengtame vaka
re. Kalbėtojas skaitė išt
raukas iš šventojo rašto ir 
kritikavo jas. Pirmiausia 
skaito šį punktą: „Ir aš gi
miau pirma, negu diena bu
vo.” Čia pasirodo, kad Die
vas nėra amžinas, nes jisai 
yra gimęs. Toliau: „Aš atė
jau ir nė vieno čia nebuvo! 
Aš šaukiau, ir nė vienas ne
atsiliepė!” Taigi pasirodo, 
kad Dievas nėra viskąžinan- 
tis, nes nežinojo, ar kas yra 
ant šios žemės, ar ne; vaikš
čiodamas šaukia, rėkia, o 
niekas neatsišaukia. Die
vas čia pasirodo lyg koks 
grinorius. atvažiavęs iš Lie
tuvos į didelį miestą, sako 
kalbėtojas. O tečiaus „Aš 
esmi tas ponas Dievas, ku
ris nemeluoja.” (Mat. 3:6.) 
Ant šito punkto visi dūšių 
ganytojai remiasi, kad Die
vas yra teisingas. Bet pa
žiūrėsim toliau: „Dievas ne 
žmogus, kad meluotų, neigi 
žmogaus vaikas, kad ko gai
lėtų, arba ką kalbėtų, o ne
darytų. arba jis ką kalbėtų, > 
n rn arvi -1 AToi’Z •
19.)

. _ — Tankiai męs girdime
taip vadinamųjų katalikų1 bažnyčiose ~ kunigai sako, 
jaunuolių abazėlis iš apie 20 kad Dievas žmogų sutverė 
asmenų susigavo kokią ten ant savo paveikslo ir gailisi 
airišę merginą, nusivedė į jo, o Dievas pats sako, kad 
skiepą, nugirdė, na ir prasi- jis ne žmogus ir nieko neši

teris, išvežė ir mano moterį. 
Nors straipsnelije nebuvo 
tas kalbėtojas įvardintas, 
vienok p. šeštokas tuo kal
bėtoju suprato save ir suri
ko. kad jį šmeižia. Kadangi 
kalbėtojų čionai atsilanko 
gana daug, bet išskyrus p.' 
šeštoką nė vienas jų neatsi
liepė. tai jau čia p. šeštokas 
pasielgė lygiai taip, kaip a- 
nas vagis, kursai, išgirdęs 
žodžius: „ant vagies kepure1 
dega,” tuojaus griebiasi už 
savo kepurės. Taigi, mani 
rodos, kad p. šeštokas čia 
jau aiškiai prisipažino, jog 
tuo kalbėtojum. kuris išve
žė mano moterį, yra jisai.

Tečiaus jis da užtyli vie
ną svarbų dalyką anam ma
no straipsnelije. Aš buvau 
tenai pasakęs, kad tas kal
bėtojas pardavinėja mote
rims tam tikras prietaisas 
dėl apsisaugojimo nuo ma
žiukų ir ima už jas po 5 ir 
10 dolerių, kuomet krautu
vėj tokie daiktai parsiduoda 
po 35 centus. Jis da pride
da krabutę pilių (kidney: 
pilis), bet aptiekoj tokios pi
lės nuo kepenų ligos parsi
duoda po 25c. krabutė. Jei 
jau rašo apie vieną dalyką,’ 
kodėl jis praleidžia tas pilės 
ir tas prietaisas? O tas juk 
meta ant kalbėtojo garbės 
nemažiau juodą dėmę.

Apie moteries išvežimą p. I
Šeštokas sako: „Na, išvežė, 
išvežė: tas išvežimas šian
dien ne didelė naujiena.. 
Taip, šiandien tas nedidelė 
naujiena. Bet šiandien taip 
pat nedidelė naujiena ir 
žmogaus užmušimas; bjau
riausia niekšystė šiandien 
nedidelė naujiena. Ar p. 
šeštokas sutiks, kad tokias 
„nedideles naujienas” gali
ma toleruoti? Į ką gi pa
virstų draugija, jei męs, va
dovaudamiesi tikiu obalsiu, I 
pradėtume viens kitą žudyti,' 

; vogti ir t. t. ? Juk tai butų Į 
ne civilizuotų žmonių, bet J 
laukinių gyvenimas.

Aš da nieko nesakyčiau, j 
jeigu tas kalbėtojas, prie ku
rio p. šeštokas pats prisipa- 

I žįsta, išvežęs kito moteriškę 
butų su ja gyvenęs. Nes ga- 

jli būt. kad moteris padarė 
klaidą išeidama už pirmojo 

(vyro; gali būt, kad gyveni- 
mo sąlygos neleido jai gy- 

: venti su tuo. kurio ji nemy- 
I Ii. Kapitalistiškam surė-
I dyme tas yra paprastu apsi
reiškimu, kad moteris ište- 

I ka ne iš meilės, bet aplinky
bių verčiama. 0 jei vėliau 
moteris gali susirasti patin- 

(kamesnį sau vyrą ir būti su 
juo laimingesnė, jai niekas 
neturėtų drausti iš tos lai
mės pasinaudot. Tai turi 
būt kiekvieno žmogaus tei
sė. Bet čia netaip buvo. Tas 
vyrukas viliojo moterį ne 
dėlto.kad suteikti jai laimin
gesnį gyvenimą, bet kad tik
tai pasinaudojus iš jos silp
numo. Gi kada reikėjo duot 
moteriškei užlaikymas — 
jai ir jos kūdikiui, kurį ji 
buvo su savim pasiėmus —| --- ---------- -------- - — ---- - ----  ---------------------------- -------- , . . .
tuomet jos nereikia. Mote- Laisvės choras, buvo rodą- „Kam musų Dievą kabinat Juokėsi net ir tamsus kata- jas kalbėjo apie 3 valandas

i
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KORESPONDENCIJOS
CAMBRIDGE, MASS. 

Vakarėlis.
Gegužės 23 d. vakare bu

vo Jaunuomenės Ratelio pa
rengtas viešas vakaras. 
Tarp kitko p. Baniulis skai
tė paskaitą "Poezija.” Pas
kaita nedarė mažiausio įs
pūdžio ant susirinkusiųjų: 
visą laiką buvo girdėtis šne
kučiavimai tarpe savęs. Iš- 
tikrujų gi panaši paskaita 
ir negali užinteresuoti pub
liką, nes 1) dabartiniame 
momente žmonių daugybės 
be darbo, kiti dirba trumpą 
laiką, didžiuma jaučiasi ga
na sunkiose gyvenimo san- 
lygose, taigi ne poezijos aiš
kinimas jiems rupi, bet: 

j dienos klausimas — duona; 
(2) pagaliaus paskaitos te
ma žmonėms visai svetima 
ir nuobodi. Net apsiskaitęs 
darbininkas nenori klausyti, 
o ką jau kalbėti apie didžiu
mą. kuri vos tik maldakny
ges tepaskaito! Paskiau 

. kalbėjo p. Vitaitis. Tasai 
i kalbėtojas Cambridge’aus 
(lietuviams jau žinomas su 
savo pasaka; jį tūli vadina 
„pagrindų taikininku.” Mat 
jis čia visuomet agituoja į 
„vienybę.” „Visi lietuviai 
turi eiti iš vieno.” Bet į 
„vienybę” agituodamas prie 
kiekvienos progos pats vis 

i stengiasi kaip įmanydamas 
' socijalistus įkąsti, tik bėda, 
kad negali.

I
Dar buvo sulošta kokia 

tai tautiška pasakaitė, iš 
i tautiško lakraščio, kurią su
lošė tūlas Giedraitis. Toji 
tautiška pasakaitė, tai pa- 

, juokimas socijalistų, o sykiu 
: ir parodymas kiek protauja 
patsai perstatytojas. 
mat vis vedimas prie 
nvbės.” 
ciliios” 
vadino 
choru.” 
niskai. 
mažai.

Gegužės 24 d. vakare L. 
S. S. 71 kuopos buvo pareng
tas viešas vakaras. Progra
mas buvo gana platus ir gy
vas. Buvo pora vienaveiks
mių veikalėlių perstatyta, 
Džian Bambos su Keide 
„spyčius,” tarpais dainavo

u

Tai 
”vie- 

Dainavo ir „Šv. Ci- 
choras, kuris pasi
jau „Jaunuomenės 
Sudainavo viduti- 

žmonių buvo visai

(4 Maiž. 23:• prasimanymai.

dėjo varžytinės. Pradėjo ir 
kautis. Abazo vadas, norė
damas juos sutaikyti, nuro
dė geresnę vietą dėl „good 
times” — už lietuviškos baž
nyčios. Na ir pradėjo eiti 
visa eilė, rodos, „Vyčiai.” 
Mergina apsikudlojus ėjo 
pirma, kaip šventoji Magda
lena. Ant nelaimės susitiko 
„dėdę.” Tas jų meilužę nu
gabeno į belangę, o jaunuo
lių abazėlis pakriko. Gal 
„Vėžio” korespondentai pa
sakys, kad diskusantai taip 
elgės: nes jie visada taip be
gėdiškai meluodami rašo.

J. B. Valinčiauskas.

MONTREAL, CANADA. 
Riaušės laike perstatymo 

„Kunigo Gromulos 
Raštinėj.”

Tarp Montrealio lietuvių 
tiek yra draugijų ir kuopų, 
kad jau ir suskaityt sunku. 
Žiūrint iš toliau, rodos, mon- 
trealiečiai yra pakilę augš- 
tai kultūroj, bet kada prisi
žiūri į juos arčiau, tai pama
tai visai ką kitą; pamatai, 
kad tarp jų tebėra da tikrai 
laukinių sutvėrimų. Štai 
pavyzdis. Šiomis dienomis 
socijalistų kuopa vaidino 
komedijėlę „Kunigo Gromu
los Raštinėj.” Tas veikalė
lis jau šimtus kartų vaidin
tas kitur, bet niekur susirin
kusioji publika riaušių ne
kėlė. Kitaip vienok buvo 
Montreale. Kaip tik uždan
ga pasikėlė ir pasirodė kuni
go raštinė su religijiniais 
paveikslais ant sienų, tuoj 
prasidėjo triukšmas ir jokiu 
budu negalima buvo jj sus
tabdyti. Kaip ims bliauti: •y— --- - - -

gaili. Jis už vieną obuolį 
prakeikė visą žemę ir tuos 
žmones, kurie ant jos buvoH 
ir tuos, kurie da negimę bu
vo. Ar galime šitam 20 ci
vilizacijos amžiuje garbinti 
toki Dievą? Aš sakau, kad 
ne, spręskite jus draugai pa
tįs, sako kalbėtojas. Bet 
klausykit, ką šventas raštas 
sako toliau: "Kas savo tė
vą arba savo motiną iškei- ■ 
kia, tas turi mirčia numirti, 
jo kraujas tegul būna ant jo, 
kad jis savo tėvą arba savo 
motina iškeikia.” (3. Maiž. 
20:9).

Bet, kaip augščiau bu
vo pasakyta, Dievas pra
keikė žemę ir visus žmones, 
taigi sykiu ir savo motiną 
žydelkaitę Mariją, kuri pa
gimdė Jėzų, Dievo sūnų. To
liaus: „Radome Jėzų, sūnų 
Juozapo iš Nazareto.” (Jon. 
1.45.)

Tai, koks melas. Sy- 
Dievo sūnūs, 
Juozapo, 
jieškojo Dievo ženybinių 
metrikų, 
ja, bet 
Prašė katalikų, kad pasaky
tų, kur Dievas ėmė šliubą su 
Marija: bažnyčioj, ar teis
me? Niekas nepasakė. 
Kalbėtojas pasiremdamas 
paties Dievo žodžiais, išva
dino pati Dievą „kėkšinin- 
ku,„ „poligamistu” ir t. t., 
už tai, kad pats užvaisino 
savo motiną, nes pats iš jos 
gimė. Kalbėtojas jokiu bu
du negali surasti, kad Die
vas butu sutvėręs moteriš
ke, bet kad moteriškė pa
gimdė Dievą, tai šventam 
rašte aiškiai esą pasakyta.

koks melas.
kitą sykį — 

Čia kalbėtojos

„Iaisnių” su Mari- 
niekur nesurado.

1

įi,
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laiko. Vietomis net patįs kieriai sako, kad nors sykį 
katalikai juokėsi iš savo ti- ir Dievas teisingai padarė, 
kėjimo. F. Mažamokslis. K. Paznokas. 

PITTSBURGH, PA. 
Paaiškinimas.

Keli mėnesiai atgal čia 
ant Soho susitvėrė Birutės 
Choras. Už mokytoją pasi
samdė šv. Kazimiero para
pijos vargonininką, Pranc- 
kietį; susiderėjo po $3.00 už 
kiekvieną lekciją. Bet cho- 
rininkai labai apsiriko, nes 
tam ponui mokytojui ne tiek 
rūpėjo išmokyt dainuot, 
kiek sugriaut chorą. Ir štai, 
kada choras nutarė sureng
ti balių su dainomis ir pa
prašė to mokytojo pavaao- 
vaut, jisai sutiko, bet kaip 
reikėjo, tai nė akių neparo-

3 dirbtuvės ir viena kasykla. 
Lietuvių yra apie 30 šei

mynų ir tiek pat nevedusių.

OAK CREEK, COLO. 
Iš streiko lauko.

Pas mus buvo miliciją at
šaukę, bet pirmą dieną ge
gužės ir vėl gubernatorius 
Ammons atsiuntė savo gel- 
tonkojus anglies baronų sa
vastį saugot.

Kasyklų savininkai bai
siai nusigando, kaip strei- 
kieriai pradėjo savo teises 
patįs ginti. Skebai pradėjo 
neštis, todėl geradėjas Am
mons tuojaus atsiuntė 25 sa
vo gvardijos, daugiau nega
lėjo gauti, kaip tik 25.

Kada milicija atvažiavo,
tai kasyklų savininkai šito- j dė tą vakarą, tik laišką pri- 
kį pieną sugalvojo: du va- siuntė per savo brolį, kad 
karu, vaikščiodami provo- jis neateis baliun ir jau at- 
katoriai vis baugino, kad šią i sisako mokyt chorą. Publi- 
naktį milicija šėtras sude- ka pradėjo reikalauti, kad 
gins. Moterįs ir maži vai- choras dainuotų, o dainų ne- 

) kai labai bijojo, nes tie pa- 
7 tįs razbainikai sudegino mo

teris ir vaikus Ludlow kolo
nijoj. Daug moterų ir vai
kų pradėjo bėgti į kalnus. 
Galvažudžiai matydami,kad 
su bauginimu gal ir išvysi 
visus streikierius iš Oak!rai. Žmonių buvo gana 
Creek, sugalvojo da geresnį i daug ir chorininkai uždirbo! 
pieną. Padarė ant 3 kojų'' ™ 
kanuolę, o 25 nusamdyti ra- 
zbaininkai nunešė ją ant 
kalno viršaus iš vakarų pu
sės nuo miestelio ir pastatė, 
kad visi streikieriai galėtų 
matyti. (Kalnas apie 2,000 
pėdų augštas ir kabo ant vi
so miestelio.) Ir ištikrųjų 
nugąsdino visus. Bet aš 
pradėjau žmones raminti.
Gavęs dar 3 drąsius vyrus, 
pasiryžau lipti ant kalno ir 
paimti patranką, o iš pakal
nės visi žiurėjo, kada mus 
mirtis patiks.

Kada užlipom ant kalno 
viršaus, pasirodė, kad ši bai
dyklė tik dėl bauginimo bu
vo padaryta iš medžio ir ga- 
zinės paipos (dūdos). Pat
ranką nunešėm žemėn, tai 
baimė vaikų ir moterų 
biskį praėjo. Milicija ir jos 
šalininkai juokėsi, kad strei
kieriai nusigando.

1 d. gegužės sudegė dides
nė dalis musų miestelio. Žu
vo ir du žmonės ugnije. Ug
nis prasidėjo 2-rą valandą 
naktį iš Bell Bros. Bell yra 
žinomas čionykščiams dar
bininkams da nuo tų laikų, 
kaip jis buvo šerifu. Prie
žastis ugnies nežinoma. Pa
virto į pelenus 4 karčiamos, 
Paul Hali ir 2 hoteliai, vis
kas Bell’o savastis. Beto da 
sudegė 14 biznio įstaigų. 
Ugnis ir vanduo taip sunai
kino miestelį, kad net ir val
gyti nebuvo galima gauti. 
Geležinkelis taipgi buvo per 
7 dienas užgriuvęs ir negalė
jo nieko įvežti.

Dabar federališka armija 
pribuvo ir į Aok Creek. b e- 
derališkai armijai atvykus, 
milicijos kapitonui duota 
paliepimas, kad tuojaus iš
sineštų, o kad trūkis nėjo, 
tai milicija turėjo pėkščia 
neštis iš streiko distrikto. 
Dadar federalistai renka 
šautuvus iš streikierių ir ne
va iš kasyklų savininkų, bet 
tai, manding, daroma tik 
dėl žmonių akių. Apgarsi
nimai buvo išlipyti, kad kas 
neatiduos šautuvo ir amuni
cijos, tai bus didelė bausmė, 
bet kokia, tai nežinia. Lie
pė padaryti daug skrynių ir 
surinktus ginklus deda į tas 
skrynes. Kas toliau bus, tai 
niekas negali žinoti.

Aš buvau "Keleivij” 
šęs, kad du detektyvai nušo
vė 2 streikuojančiu anglia
kasiu. Jie buvo suimti, bet 
teismas juodu paleido, nors 
ir buvo prisipažinę prie kal
tės.

Dabar karei pakilus, daug 
skebų apleido mainas, tai 
Dritrukns darbininku, dete
ktyvai ėjo dirbti. Vieną tų 
razbaininkų pagavo geleži
nė virvė ir visai supiaustė. 
Jo vardas — Hans; paėjo iš 
Mfchtom valstijos. Strei

ra-

i buvo, nes be vedėjo choras 
negalėjo dainuot. Tečiaus 
prieš visą publiką sunku bu
vo išsiteisinti, todėl čia pa
rašiau, kad butą visiems ai
šku, kas buvo tame kaltas. 
Šiaip-gi viskas nusisekė ge- 

Žmonių buvo gana

arti $50.00.
Vandrauninkas.

NORWOOD, MASS. 
Protesto prakalbos.— 

Teatras.
Gegužės 21 d. L S. S. 133 

kuopa buvo parengus pro
testo prakalbas prieš Meksi
kos karę ir šaudymą anglia- 
sių Coloradoj. Kalbėjo Svo
telis ir Akelaitis, vietinis. 
Priimta protesto rezoliuci
ja, už kurią visi balsavo, iš
skyrus vieną. Sarmata to
kiam draugui! (O gal jis 
Rockefellerio giminaitis? 
Red).

Gegužės 23 d. kuopa vai
dino ”Legališkus žmogžu
džius.” Veikalas gana ge
ras ir įspūdingas, jei gerai 
jį sulošti. Dabar gi nekurie 
lošė silpnai. Žinoma, iš dar
bo žmonių negalima kažinko 
reikalauti. Reikia juos pa
girti, kad nors kiek veikia 
kultūriškoj dirvoj.. Tik ap
gailėtina, kad žmonių buvo 
maža. r—-
dėt.

Reikės turbut pri- 
Spindulys iš ridikų.

STOUGHTON, MASS. 
Fėrai.

Suvienytos Stoghtono dr- 
stės buvo parengusios fėrus 
rengiamojo namo naudai. 
Fėrai pavyko gerai. Gryno 
pelno atliko $400 suviršum.

Todėl visiems aukavu
siems ir dalyvavusiems, kaip 
sietiniems taip ir apielinkės 
ietuviams draugijos taria 
širdingą ačiū. Jūsų aukos 
r prijautimas padės mums 

greičiau įgyti savo namą, 
kuris mums labai reikalin
gas.

SCHENECTADY, N. Y. 
Choras susivienijo su soci

jalistų kuopa.
Jau nuo 1912 metų gyva

vo čia Lietuvos Aido Cho
ras. Pastaruoju laiku kilo 
sumanymas, kad jį suvienyt 
su socijalistų kuopa ir veik
ti visiems iš vieno. Gegu
žės 17 d. buvo sušauktas tuo 
tikslu socijalistų susiriki
mas, kur ir suvienyta. Cho
ras prisidėjo prie kuopos su 
visu savo iždu, kuriame tu
rėjo da $33.65. Taigi nuo 
šio laiko kas tik bus choro 
narys, tas bus ir L. S. S. 154 
kuopos nariu: mokės 25c. 
mėnesinių ir gaus užtai ko
kį tik norės vieną iš sekan
čių laikraščių: "Kovą,” į
"Keleivį” arba "Laisvę.’ ! 
Sekantis susirinkimas bus 
14 birželio, 7 vai. vakare. Vi
si nariai malonės atsilankyt.

Kuopos įgalioti: J. Vilke
lis, K. Žukauskaitė.

steičiaus!" "Neduok, ne
duok, pašol von!” Ir taip 
pergalėjo. Taip musų kata- 

į likai riša - jiems užduotus 
klausimus. Dargi lipant 
Kavlaičiai ir Karosui nuo 
"steičiaus” klebonas smar
kiai plojo savo šventablyvais 
delnais, o jį sekdamas ir vi- 

• sas pulkas taradaikų ir bal- 
' truvienių. Pasidarė tikra 
| "tarara-bum-bija."

Ką-gi dabar pasakysite p. 
katalikai apie savo teisingu
mą ir guodojimą svetimų 
nuomonių. Davatka.

rinkimus), o kaslink pinigų, 
tai kliubas turi da pusėtinai 
skolos.

Tai taip stovi šios musų Vaikinams čia nelabai sma-j 
draugijos. V. žemaitis.

CEMENTON, N. Y. 
Kunigo pliovonės

Gegužės 17—18 d. lankėsi 
čia dvasiškas piemuo, kad 
avelių vilnas apkirpus.

Laike pamaldų buvo kole- 
kta, surinkta su viršum 150 
dolerių. Savo pamoksle jis i 
nieko pamokinančio nepasa- j 
kė, tik pliovojo ant socijalis
tų, išvadindamas juos "cici- 
likais,” "vagimis," ”žmog- 

1 mūšiais" ir t. t. Sako: "pa- 
■ sižiurėkit, iš kur tie cicilikai 
paeina? Jie pareina iš kra- 

įjaus. Kuris ką pavogė ar 
Į žmogų nužudė, tai atbėgęs į 
Ameriką čionai cicilikauja. 

į Tai dabar supratot, kas to
kie tie cicilikai!” Dar pa
pasakojo, kad jis į vieną mie

stuką atsilankęs rado tenai 
gerą skaitlių "cicilikų,” tad 
savo parapijonams pasakęs, 
kad nelaikytų jų ant "bur- 
do.” o kalbėtojams neleistų 
prakalbų sakyti. Vaisiai 
buvę geri. Atsilankius kal
bėtojui, parapijonai kumšti
mis kalbėtoją apkūlė.

Dvasiškas "tėvelis” apsi
riko taip pliovodamas ant, 
socijalistų. Ką jis pasakė 
ant socijalistų, tas pilnai su
tinka su dvasiškuos darbe
liais. Juk ne socijalistai va
gia parapijų pinigus, bet ku
nigai; ne socijalistai užmu
šinėja savo brolius ir lupinė
ja panelėms švenčiausioms 
deimantines akis čenstaka- 
voj, bet kunigai Macochai; 
ne socijalistai mėsinėja mer
ginas ir skandina jas upėj, 
bet kunigai Schmidtai. Pa
našių faktų daug čia butų 
galima nuroodyt, bet visuo
menė juos ir taip jau žino. 
Bet kad socijalistas ką pa
vogtų, arba žmogų kur nu
žudytų, tai da niekas negir
dėjo. Taigi dvasiškija sta
čiai savo darbus verčia ant 
socijalistų.

Tik pažvelgkim, kokie vai
siai buvo to dvasiško "tėve
lio" pamokslo: vakarop po 
pamaldų, tą pačią dieną vie
nas burdingieris pasigedo 
36 dolerių. Jis buvo ant bur- 
do pas kataliką K. P-ną. 
Paaiškėjo, kad to karšto pa- 
rapijono 16 metų duktė pa
griebė tuos pinigus ir išdū
mė nežinia kur. Ar ne fak
tas, kad to "tėvelio” pliovo
nės pritinka jiems patiems 
ir ju pasekėjams?

Ne Cicilikas.

f
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MAHANOY CITY, PA. 
Polemika.

Tūlas Niekabildis, rašyda- 
damas "Keleivio” No. 20 a- 
pie perstatymą "Nihilistų,” 
paminėjo ir pirmeiviškas 
musų draugijas, kurių nu
rodė 3. Jis sako, kad visos 
tris silpnai gyvuoja, kad L. 
S. S. kuopa narių turi ne
daug ir kasos stovis visai 
silpnas. Na, brolau, čia tai 
jau suklydai. L. S. S. 46-ta 
kuopa čia narių turi 34 pil
nų ir da keliatą suspenduo
tų; jos kasos stovį irgi ne
galima pavadint silpnu, nes 
turi $58.85. Teisybę butų 
Niekabildis pasakęs, kad 
musų kuopa nesparčiai au
ga. Neaugimo priežastis 
yra tame, kad neturim inte
ligentų, nėra kas pamokin
tų, paragintų prie veikimo. 
Nors ir patįs draugai steng
tųsi veikti, be vadovo sunku 
toli nužengti.

Toliaus N. sako, kad Lais
vės Sūnų pašelpinė draugi
ja taipgi vos tik ritasi. Na, 
čia broluk tai jau visai su
klydai. Ši draugija gyvuo
ja taip puikiai, kad męs ir 
nenorim geriau. Narių ji 
turi 186 pilnų, o turbut yra 
keliatas ir nepilnų; pinigų 
ižde turi $608.65. O jei at
siminsim, kad vos ketvirti 
metai, kaip draugija gyvuo
ja. tai galima net pasidžiau
gti tokiu jos stoviu.

Apie Apšvietos Kliubą 
Niekabildis sako, kad tas 
yra nesenai susitveręs, bet 
puikiai gyvuoia — kaip tik 
priešingai. Kliubas šiandien 
stovi šitaip: narių turi apie 
30 (sulyg knygų — 80, bet

HUDSON, N. Y. 
Pirmos prakalbos.

Bus jau treti metai, kaip 
čia gyvuoja šv. Antano d-ja, 
bet ikišiol ji nieko nėra da 
nuveikus apšvietos sritije. 
Ir sunku ką nors nuveikti, 
nes atsilankydamas čionai 
dvasiškas tėvelis žmones 
taip supjudo, taip suerzina, 
kad tarp mus stiprėja ne 
vienybė ir broliškumas, bet 
neapykanta ir vaidai. Te 
čiaus nepaisydami nieko, 
penki šv. Antano draugijos 
nariai pasiliko po susirinki
mo 5 balandžio ir pasikalbė
ję tarp savęs nutarė sureng
ti prakalbas paminėjimui 10 
metų sukaktuvių nuo atga
vimo spaudos Lietuvoje.

Prakalbos įvyko 24 d. ge
gužės. Kalbėjo drg. Šukys. 
Aiškiai ir nuosekliai nurodė 
su kokiu tikslu valdžia bu
vo atėmus iš lietuvių spauda 
ir kaip lietuviai kovojo už 
jos atgavimą, o tamsus mu
sų broliai snaudos neapken
čia ir persekioja jos platin
tojus. Priminė karę su Me
ksika ir Colorados nuoti- 
kius. Ačiū drg. Šukiui už 
gerą kalbą.

Laisvas Vaikas.

i gu, nes merginų nėra. Jei 
pribūtų apie pora tuzinų il
gakasių, tai gautų po gražų 
ir jauną vaikiną. Dabar dvi 
atvažiavo čionai iš Lietuvos, 
tai kįla varžytinės, gali da 
susipešt. Skaitytojas.

ATHOL, MASS. 
šventakuprių "sorkės.”

Atholečiai pastaruoju lai
ku taip pagarsėjo, kad "di
džiausi” Amerikos organiza
toriai atvyksta pas mus su
organizuoti kuopas savo pa
sekėjų. Dagirdo ir p. Nor
kūnas "Vyčių” organizato
rius apie tai ir 24 dieną ge
gužės netikėtai atšvilpė į 
musų garsųjį miestuką. 
Klebonėlis paaugo iš džiau
gsmo ant dviejų sprindžių, 
jo visi "generališki adjutan
tai” ir dar "generališkesnės 
adjutantės” pražydo it ”ša- 
balbonai” prie mėnulio švie
sos ir virtinėmis suvirto į 
svetainę.

Pirmasis prabilo mūsiškis 
klebonas. Apie jo kalbą ne
rašysiu, nes kiekvieną šven
tą dienelę žmonės girdi; kal
bėsiu vien apie musų svečio 
patrijotiškajį spyčių. Šoki
nėjo jis nuo arkliuko ant šu- 
šuniuko, nuo žagrės ant 
piautuvo, paminėjo visos A- 
merikos lietuviškus dakta
rus, advokatus, profesorius 
(nežinau, ar turi lietuviai 
savo profesorius, bet gal 
kalbėtojas turėjo omenyje 
Philadelphijos Ignacijušą), 
moksleivius, kuniguss ir 1.1. 
Apkalbėjo plačiai senelių bo
bučių didžius gabumus, pa
minėjęs visokius nevidonus, 
kurie tyko ant nekaltųjų dū
šelių, baisiai susijudino ir 
atmaukęs "žipono” , ranko
ves indijonišku balsu sušu
ko: prie kovos! Klebonėlis 
pliaukšt-pliaukšt rankelėms, 
adjutantai trypt kojomis, 
adjutantės tik klegu-klegu !.. 
Svetainėje pasidarė net tro
šku nuo viso to karščio, išsi
liejusio gazu, bet kad tai bu
vo komedijėlė, tai juokėsi 
visi. Antroje rolėje tas 
klaunas kalbėtojas išsitrau
kė popieros šmotuką ir rūs
čiai paveizėjęs į publiką ta
rė: "Mano lupos taip čystai 
nekaltos, kad aš to popierio 
ir vardo neminėsiu, kad kad 
nesutepčiau savo ’čystatos,” 
bet paskaitysiu jums, kaip 
rašo išgimę, pasileidę žmo
nės.” Virpančiu balsu, sy- 
liabizuodamas perskaitė a-

MONTELLO, MASS. 
Tautiško namo dėlei.

Pastaruoju laiku tarp vie
tos lietuvių pradėjo nesu
sipratimai kilti. Vieni skel
bia, kad buk juos vagina ne
kaltai, kiti — kad buk pir
mieji giriasi tik jie pastatę 
vietos Tautišką Namą. 
Kaip vieni, taip ir kiti norė
dami savo "teisybę” parody
ti, pradeda per laikraščius 
savotoškai dalyką aiškinti n 
vieni kitiems nešvarius už- 
metinėjimus daryti. Štai ir 
"Keleivio" No. 21 patėmijau 
p. Vaitkaus korespondenci
ją, kurioje jis tarp kitko ra
šo, buk socijalistus įskun- 
džiama fabrikantams bei 
jų draugijoms, kad iš darbo 
išvarytų, ir tai, anot Vait
kaus, taip darą tautiečiai su 
klerikalais. Man šiame da
lyke nerupi tautiečius, o juo 
labiau klerikalus nuo užme
tamos dėmės teisinti. Bet 
daromi užmetimai visuomet 
turėtų būti faktiškai pripa- 
rodyti, kad ta ar kita parti
ja atlieka nešvarų bei peik
tiną darbą. Ir p. Vaitkui tą 
reikėjo padaryti: priparo- 
dyti, kad tautiečiai tikrai 
taip pasielgė, nes nešvarų 
užmetimą padaryt ir jo ne- 
priparodyti gali tik chamas, 
nors ir nesinori tikėti, kad 
p. V-kus chamo rolę loštų su 
tuo tikslu, kad vieną parti
ją su kita, tautiečius su so
cijalistais, pjudyti. Bet 
taip išrodo. Taigi meldžia
mieji, tautiečiai ir socijalis
tai, pasakykite, kam iš tų 
kilusių piovynių nauda bus? 
Ar jums vieniems, ar ir ki
tiems? Vyrai, iš to galės 
pasinaudoti tik klerikalai, 
kurie ir taip jau čia laukia 
progos, kad pasinaudojus 
musų nesutikimais jie galė
tų ant savo nupuvusių kojų 
atsistoti. L. Vaikas.

i

BROCKTON, MASS. 
Streikas.

Sustreikavo čia didžiau-^pie iy°daj ir straipsnis sios valgomų produktų krau 
nnh5H£rr.ns Rpt o-aniam whh . _ . ..I

CENTRALIA. ILL. 
Merginų stinga.

Darbai pas mus eina ne
blogai ir uždarbiai viduti
niai, tečiaus naujam darbas 

i- kiti niekad neateina į susi- nelengva gauti, čia yra tik

i

pabaigtas. Bet gabiam vyrui 
ir to užteko, nes padarė sau 
medegos dėl kokių 500 žo
džių. Po to dar graibstėsi 
apie šį apie tą, bet jau nau
jos temos neberasdamas, už
baigė savo šauksmus. Tuo
jaus po prakalbų paprašė 
balso nepaprastai atholie- 
tėms-davatkėlėms baisus 
"bedievis” J. Kavlaičia. Bal
są buvo žadėję duot visiems, 
todėl atsakyt negalėjo. Bet 
išklausę kokių 30 žodžių, ir 
pamatęs, kad bus negerai, 
suriko visi: "šerap!” Klebo
nas nuo savęs da uždavė Ka- 
vlaičiui klausimą. Tas atsa
kė ir norėjo toliaus klebono 
klausti, bet katalikės sužvie
gė: "sugautas,” "gana.” Ir 
Jonas turėjo nulipti nuo 
”tribunos.” Nespėjo tas 
prasišalinnti, kaip kitas ju- 
došėlis paprašė balso. Tai 
buvo J. Karosas. Davė ir 
jam balsą. Vyrukas užlipęs 
ant "sosto” pasisakė esąs 
autorių viršminėto straips
nio ir paprašė publikos, kad 
išklausytu viso straipsnio 
turinio, čion jokių išgamų 
nesą. Klebonas sudrebėjo iš 
baimės ir pradėjo šaukti, 
kad jau vėlus laikas, kad 
"Vyčiai” turi savo reikalų 
apkalbėti ir publika ant to 
sutiko. Aiškus dalvkas: ka
talikai norėjo išgelbėti kle
boną ir kalbėtoją nuo labai 
nemalonių jiems paaiškini
mų ir suriko: ”vykit nuo Dievo nėra.

tuvės Brockton Public Mar- 
ket darbininkai. Kompani
ja paėmė skebus krautuvėn. 
Bet publika simpatizuoda
ma streikieriams nėjo pirk
ti. Tuomet kompanija ne
turėdama kito išėjimo, su
manė sugedusius laike strei
ko valgomus produktus per
kelti į The Shaw Co. krau
tuve. Bet ir šios krautuvės 
darbininkai, remdami strei
kierius, sustreikavo. Strei- 
kieriai kreipėsi įBrocktono 
visuomenę, melsdami palai
kyti juos, nepirkti sugedu
sių laike streiko produktų. 
Reiktų į tai atkreipti atidą 
ir vietos lietuviams, ypatin
gai montelliečiams.

L. Vaikas.

Komiteto vardu,
F. Pinckis.

E. VANDERGRIFT, PA. 
Nenori prakalbų.

D. L. K. Vytauto Dr-stės 
susirinkime vienas narys 
įnešė sumanymą, kad drau
gystė porengtų prakalbas pa 
minėjimui 10 metų nuo atga
vimo spaudos. Bet jam ne
davė nė gerai išaiškinti. Už
rėkė tuoj, kad nereikia ir ga 
na. Atsirado dagi tokių tam- 
sunų, kurie net juokės iš to
kio sumanymo. O vienas pa
sakė, kas nori prakalbų, te
gul nusiperka sau knygą ir 
tenai viską ras, ką kalbėto
jas sakys. Bet jei kas suma
nytų paimt bačkutę alaus, 
tai, neabejoju, tie vyrukai 
butų pirmutiniai pritarėjai. 
Prakalbų gi jiems nereikia. 
Jie nieko nežino ir nieko ne
nori žinoti.

Bėdini sutvėrimai!
Salakiškis.

DETROIT, MICH.
"Vytautas, o ne Mockaus 

dūšia.”
Musų parapijonai vėl jau 

miklina kumščias ir jieško 
progos muštynėms, kuomet 
pamato ant gatvės žmogų 
dalinant lapelius. Taip va 
aną dieną buvo dalijami ap
garsinimai vietinės S.L.A. 
kuopos, kur buvo kviečia
mi žmones ant prakalbų. 
Vienas katalikas paėmęs la
pelį ir pamatęs ant jo pa
veikslą, persigandęs užklau
sė: ”Ar tai Mockaus dū
šia?” ”Ne, taiVytauto pa
veikslas, o ne Mockaus dū
šia,” paaiškino jam dalijąs 
tuos lapelius žmogus.

Lašakė.

ST. PAUL, MINN. 
Balius ir teatras.

Gegužės 9 d. buvo Lietu
vių Broliškos Pagelbos dr- 
jos balius ir vaidinta juokin
gas veikalėlis "Aš Numi
riau.” Artistai atliko savo 
roles labai gerai ir publika 
turėjo daug juokų. Balius 
taipgi buvo smagus. J. S.

STURGEON, PA. 
Reikia organizacijos.

Šitam kaimelije yra 3 an
glių kasyklos ir randasi bū
relis lietuvių, bet iki šiol jie 
neturi jokios organizacijos. 
Reikėtų parengti prakalbas 
ir sutverti kokią nors kuopą 
ar draugiją. Darbai čia ei
na silpnai J. Bs.

GILLESPIE, ILL. 
Atsakymas A. L. Rimkui.

Dėl ypatiškų ginčų neuž
simoka užimti brangią laik
raštije vietą, todėl patariu 
p. Rimkui ateiti 5 d. liepos į 
L. S. S. 77-tos kuopos susi
rinkimą. Aš tenai busiu, tai 
galėsime pasimatyti ypatiš
kai. Siratos Vaikas —

J. R. Karpovich.

Lietuvių koopera
cijos konferencija.

Gegužės 17 d. Lietuvių 
Labdarystės D-jos svetainėj 
So. Bostone įvyko pirmuti
nė Massatchusetts valstijos 
lietuvių kooperacijų konfe
rencija. Posėdį atidarė V. 
Kaunas 2:30 vai. po pietų. 
Mandatų sutvarkymui ir 
protokolų sekretorium iš
rinkta J. Gabalis.

Konferencijon delegatus 
prisiuntė sekančių miestų 
kooperacijos: Hyde Park 
— P. Čižuną, J. Skuberdį ir
J. Dvarvidį; Maynardo —
K. Preitį, A. Sakalauską, J. 
Vasiuką ir V. Zanevičių; 
West Lynno — J. Pūtį ir V. 
Petkevičių; Norvvoodo— M. 
Akelaitį, J. Pežą ir V. Ku
dirką ; Brightono — V. Rim
kų, J. Gabalį ir J. Adomaitį; 
So. Bostono — V. Kauną. 
Viso pribuvo 16 delegatų, 
atstovaujančių 6 kooperaci
jas.

Pirmininku išrinktas sla
ptu balsavimu Kazimieras 
Preitis. jo pagelbininku — 
M. Akielaitis.

Delegatų buvo įnešta ir 
vienbalsiai patvirtinta, kad 
butų išrinkta komisija suži
nojimui, kokiu budu galima 
butų nusipirkti visoms Bos
tono apielinkės ko-operaci- 
joms tavorų už pigesnę kai
ną. Tam tikslui išrinkta 
draugas V. Kaunas, kuriam 
apsiėmė pagelbėt So. Bosto
no ko-operat krautuvės ve
dėjas.

Nutarta, kad įko-iperaci- 
jų konferencijas butų pri
siunčiama ne daugiau, kaip 
po tris delegatus iš kiekvie
nos ko-operacijos.

Pavesta So. Bostono ko- 
-operat. draugystei sušauk
ti sekančią konferenciją So. 
Bostone.

Toliaus nutarta atsišauk
ti per laiškus i visas Massa- 
chusetts valstijos ko-opera- 
cijas su užkvietimu ir para
ginimu susirišti į vieną cent
rą.

Konferencijos sekret,
' Jonas Gabaus.

MAHANOY CITY, PA. 
”Genovaitė” scenoje.

Gegužės 20 d. LSS. 46-toji 
kuopa statė scenoje "Geno
vaitę.” Žmonių prisirinko 
nedaugiausia. Iš artistų ge
riausia lošė: Ragana—O. 
Lukšaitė, Budelis I.—J. Jo- 
kubonis. Gaila, kad jiems 
nepateko svarbesnės rolės, 
tuomet ir visas veikalas ki
taip butų išėjęs. Pusėtinai 
lošė: Berta— E. Jaskevičiu- 
tė ir Genovaitė—E. Pajac- 
kiutė. Kiti silpnai; nesavo 
rolėse buvo. Buvo ir dekla- 

i maci jų.
Reikia pastebėti, kad soci

jalistams statyti tokius vei
kalus, kaip "Genovaitė,” vi- 

I sai nepritinka. Yra geres
nių ir pamokinančių veika
lų be stebuklų.

Darbai šiuom laiku pas 
mus eina neblogiausia ang
lių kasyklose.

Nepažįstamas.

MINEAPOLIS, MINN. 
Balius.— Diskusijos.

Gegužės 24 d. buvo "Lais
vės Lietuvių Amerikoje” ba
lius su lekiojančia krasa, bet 
dovanų nebuvo. Vietinių 
žmonių atsilankė mažai, 
daugiausia iš Saint Paul, 
Minn. Muzikantai buvo pa
prasti, tikri "krajavi.” La
bai gaila, kad draugi ja ne
parengia prakalbų. Dauge
lis žmonių reikalauja.

Tą pačia diena buvo dis
kusijos: ”Iš ko kįla melas ir 
ar vra Dievas.” Prirodyta, 
kad melas kila iš žmonių 
tamsumo (?! Rd.) ir kad 

J. KIM.

BRIGHTON, MASS. 
Iškrito per langą.

Gegužės 20 d. 7 valandą 
vakare po No. 456 Western 
avė. iškrito per langą nuo 
antro gyvenimo vaikas. Te
čiaus pasitaikė taip laimin
gai nupulti, kad nelabai ir 

I susižeidė. Pašauktas gydy
tojas pripažino jį visai svei- 

'ku. Tai pasarga motinoms, 
, kad geriau saugotų savo 
vaikus. Tefi buvęs.
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Žvėriški musu 
kataliku darbai.*

I

užpuola)
prie savo ar kitos veislės or-

Plaukai šiaušiasi ant gal
vos ir šiurpuliai purtina vi
są kūną pamislijus prie ko 
eina sufanatizuoti ir prikur- 
styti kunigų tamsus musų 
katalikai.

Nelabai senai Detroite 
tokie sužvėrieję fanatikai 
užpuolė prie bažnyčios nie
kam nekaltą žmogų ir mir
tinai jį sumušė vien tik dėl
to, kad jis dalino socijalistų 
kuopos plakatus, kas jiems 
jokios skriaudos nedarė.

Dabar Hoossick, N. Y. 
miestelije tokia pat sufanati 
zuotų katalikų gauja įsiver
žė susirinkiman ir užpuolu
si kalbėtoją draugą Perkū
ną be mažiausios priežas
ties, kaip pasiutę šunis, dra
skė ir dantimis kandžiojo tą 
žmogų, sudaužė akinius, su
plėšė drapanas, o sumuštą 
ir suspardytą išvilko da ant 
laiptų ir numetė žemėn, no
rėdami visai užmušti.

Ir štai tūlas juodašimtis, 
"Lietuvos" korespondentas. Į 
matomai pats tame krimina- 
liškame darbe dalyvavęs, Į 
stačiai nesuranda žodžių sa
vo laukiniam džiaugsmui 
aprašyti. Girdi, kad gavo 
tai gavo socijalistų Perkū
nas. tik gaila da kad Bago- 
čiaus nebuvę: tą jie butų da 
geriau "sufiksinę.”

Tas užpuolimas, kaip gir
dėt, buvo pakurstytas žino
mo kunigo. Jis pasakęs: 
"Duokit socijalistams, tik 
visai neužmuškit. nes už už
mušimą gali būt sunki bau
smė." Po tokio pakurstymo 
viena žinoma katalikų drau- 

susi- 
drg. 
"iki

sime, pasekmės gali būt da prisitaiko (arba 
liūdnesnės:

Musų susirinkimuose gali ganizmų ir išnaudoja juos, 
tikros skerdynės prasidėti!

Tik isivaizdinkim sau. kas 
butų atsitikę Hoossick Kalis 
prakalbose, jeigu tų prakal
bų rengėjai butų atėję taip 
apsiginklavę, kaip užpuoli
kai? O jeigu kunigai nesi
liaus tamsių žmonių siundė 
ir jeigu tokie užpuolimai ant 
socijalistų pradės atsikarto
ti tankiau, rengėjams kito
kio išėjimo nebus, kaip tik 
eiti apsiginklavus, kad lai
ke užpuolimo galima butų 
apsiginti.

Kad kunigai prie to lietu
vius veda, tai parodė jau at
sitikimai Detroite. Kanadoj, 
(žiūrėk šiame numerije ko
respondenciją iš Montreal) 
ir Hoossick Falls.

Bet tas turi būt sustabdv-
ta.

Piktadariai turi būt nu
bausti.

Keli niekšai, dalyvavę už
puolime ant drg. Perkūno ir 
kitų draugų, jau suimti ir 
pastatyti po sunkia kaucija, 
tik saliunininkai juos išliuo- 
savo. Kiti gi pabėgo Į E. 
Arlington. Vt.. o kiti da ki
tur. Kas tik kur juos pajau
stų. tegul tuojaus praneša 
laikraščiams: "Keleiviui,”
"Laisvei,” o jau tie žinos ką 
daryt.

Advokatas, kaip girdė
jom. jau paimtas. .Valdžia 
gi savo keliu piktadarius 
ima už apykaklės. Gal būt, 
kad visa katalikiškų "didvy
rių" draugija atsidurs už 
geležinių grotų. Pasigailė
jimo čia negali būt.

PARAZITAI

Visi protestuokime už 
pradėjimą karės be reikalo 
ir be žinios visų. Nuo vie
no okeano iki antram, nuo 
New Yorko iki San Francis- 
co lai kįla protestai.

J. J. Nienius.

škia šiuose civilizacijos lai- papročiams, pastoja bloges- 
! kuose įstatai draudžianti 

žmonėms patiems rupinties 
savo ypatiškais reikalais? 

(Ar ne viliugingą užpuolimą 
ant ypatos laisvės?

Vienok nuostabu, kad mu
sų valdžia visomis pastango
mis mėgina pakelti lauki
nius ir puslaukinius filipi
niečius prie savyvaidos ant 
vienodo laipsnio su ameri
kiečiais. O kuom ? Lavini
mu jų nuomonės apie rūpi
nimąsi savais reikalais. 
Koks nenuoseklumas! Kuo
met visos pastangos panau
dojama pakelti ant vienodo 
su civilzuotais amerikiečiais 
laipsnio laukinius Filipinų 
gyventojus, lavinant jų nuo
voką apie ypatos laisvę, tuo
met tokios pat pastangos da
romos čia namieje. kad nu
žeminti iki vienodo su lau
kiniais filipiniečiais laipsnio 
civilizuotus amerikiečius, at
imant nuo jų progą naudo- 
ties ypatos laisve.

Štai nekurtose musų val
stijose uždrausta vartoti 
kortas, dominus, čekerius ir 
t. t. tik užtai, kad keli žmo
nės vartojo tuos dalykus pi
nigų išlošimui. Šokiai ne
kurtose vietose uždrausti 
tik todėl, kad tarp milijonų 
doros jaunuomenės porų at- 

: si randa keliatas nemorališ- 
kų ypatų. Panašių pavyz
džių galima nurodyti bega
les, o visuose matysime, kad 
su keletu negero pasielgimo 
ypatų yra lyginama visa vi
suomenė bei stumiama že
myn nuo civilizacijos ir pa
žangos laipsnio. Tą daro 
šioje šalyje saujelė religiš
kų fanatikų, viliugingai su- 

. griebusių į savo rankas poli
tišką spėką.

Dramos plėtimą, dailės 
auklėjimą, moksliškosios tie
sos jieškojimą. laisvo prota
vimo skleidimą, visokį kūni
šką ir protišką pasilinksmi
nimą — viską pasmerkia 
naujiejie amerikietiškos po
litikos tvėrėjai, kurių nenor- 
mališkos pažvalgos ne tik į 
šį, bet ir į busiantį gyveni
mą yra griežtai priešingos 
normalių žmonių milijo
nams, kuriems brukamos 
tos pažvalgos įstatų keliu. 
Jie vadina Šėtonu tą. kurs 

-------------------—šypsosi, o mielaširdingu I 
ne kas kitas, kaip tik eilė Dievu tą, kurs piktai rauko- 
priparodymų, kaip žmonės i sį. jje {ad neapkenčia Iink- 
vienval stengiasi pakilt pro-; smybės tik todėl, kad ji link- 
tiškoje savyvaldoje, ar, ki-iSmybe. Jie priklauso prie 
taip kalbant, ne kas. kitas, tos žmonių rųšies, ką ir ana- 
kaip tik žengimas prie su- saj teisėjas, kuris nubaudė 
pratimo, jog neatbutinumas| meškos šokintoji ne užtai, 
nėra dora, bet kad dora yra kad anas kankino mešką, 
neatbutinumu; kad augš- 
čiausioji visokio mokinimo 
forma yra auklėjimas, rūpi
nimąsi savim. Ką reiškia 
tas. kad geriausiai valdomo
ji tauta yra ta. kuri yra ma
žiausiai valdoma? Tas rei
škia. jog geriausia valdžia 
yra tokia, kuri duoda įsta
tus daleidžiančius žmonėms 
patiems valdvties.

Paliuosavimas žmonių iš j 
po prievartos da nereiškia 
laisvės. Laisvė — tai kuo- 
plačiausia niekuom nevar
žoma ir žmonių išauklėta 
savvvalda. už kurią atsako
mybė priklauso patiems 
žmonėms.

Laukiniai žmonės, į ku
riuos laisvės priešai ironiš
kai myli nurodinėti kaipo į 
laisvės pavyzdį, visiškai ne
turi jokios laisvės: jie yra 
ne tik apetitų bei geidulių 
vergais, bet ir kiekvieno kū
niškai už juos drutesnio to
kio pat laukinio žmogaus 
vergais. Neturėdami nuo
vokos apie, susi valdymą, jie 
tampa baimės ir spėkos ver
gais. kas atsikartoja net ir 
tarp musų. Sakoma, kad 
paprotys sveikinties už ran
kų paeinąs iš tų senovės lai
kų. kuomet žmonės taip ne- 
užsitikėdavo vienas kitu, 
kad susiėję pasikalbėti lai
kydavo vienas antrą už ran
kų, idant apsisergėti nuo vi- 
liugingo užpuolimo.

Viliugvstė neišsibaigė pas 
mus ir ik Ką rei-

Keli žodžiai apie ypatos 
laisvę.

nė. Bet tauta, kurios dau
gumas piliečių nedrįsta rū
pint ies apie savę, ar neužsi- 
tiki savo spėkoms apginti 
savo reikalus — turi visiš
kai nupulti.

Laisvė eina pirm doros ne 
todėl, kad laisvė viršija do
rą, bet todėl, kad ji yra do
ros šaltiniu ir dora negali 
būt suprantama be laisvės.

•L. N. Hammerling.

Taigi parazitizmas galimas 
ir bendrovėj ir vienatvėj.

. Parazitai yra dviejų rū
šių: laikiniai ir nuolatiniai. 
Laikiniais vadinasi tokie, 
kurie nepasilieka prie išnau
dojamojo organizmo visą 
laiką, o tik ant tiek, kad ga
vus nuo jo. kas reikia. Lai
kiniais parazitais yra uo
dai, dėlės, tūlos musės ir ki
ti. Nuolatiniai 
apsigyvena prie 
mojo organizmo 
arba visados. — 
skaitytis utėlės, tūlos 
belės, musų viduriuose ap
sigyvenančios kirmėlaitės ir 
kiti. Be to, tūli parazitai 
gali gyvent tik viduj savo 
aukos: kiti gi tik viršuj. 
Pav., uodas negalėtų ras
tis musų žarnose, o žarnų 
kirmėlaitės ant odos. Yra 
ir tokių parazitų, ką negali 
pilnai išsivystyti vienoj au
koj. Pav.. drugio parazitas 
turi patekti į uodą, o paskui 
i žmogų, kad galėtų tapt pil
nai išsivysčiusiu. Tūli ši

ltos rūšies parazitai turi gy
vent žmogaus ir kiaulės kū
ne. kiti avies ir žmogaus, 

i treti triušio ir žmogaus, ke- 
; tvirti šuns ir žmogaus. Be 
tokio perėjimo iš vieno orga
nizmo į kitą, jie turėtų ka
da nors išnykti. Stebėtina, 
kad jau Maižiaus laikuose 
žydai pastebėjo šias parazi
tų ypatybes ir skaitė nešva
riu daiktu valgyt kiaulieną, 
šunieną, triušius ir kitus gy
vulius ir paukščius, kuriuos 
mokslas atrado turinčiais 
pavojingus parazitus.

Nors klausimas "kas yr^ 
parazitas?" išrodo lengvu 
atsakyt, vienok kada susi
duriame su atskirom para
zitų veislėm, neretai galima 
padaryt klaidą. Daleiskime 
musė ir vapsa yra visai ar
timos, vienok viena yra pa
razitu. kita ne. Lapė plau
nanti žąsis ir peles; šeškas 
pešantis vištas, ir daugelis 
kitų gyvūnų ir augmenų 
kartais išrodo parazitais dėl 
savo pasielgimo, vienok mo
ksliškai jie negali būti para
zitais. Bet apie tai tik spe- 
cijalistams žinotina.

Vienanarviai ypatingai ir 
daugnarviai parazitai daro 
mums daug blėdies. Žinoji
mas apie atskiras parazitų 
veisles leistų mums apsisau- 
got bent nuo tūlų ir įgytume 
kitokį supratimą apie kitus 
žmones. Daleiskime. šian
dieninis žinojimas jau išri
ša klausimą, kodėl tūli žmo
nės valgo daug, išsimiega ir 

; jokių rūpesčių neturi, vie
nok yra sumenkėję, jaučia 
nerangumą, visuomet pail- 

' sę, neretai jaučia skaudėji- 
mą viduriuose. Tai daro 
tam tikra kirmėlaitė, apsi- 

; gyvenanti musų žarnose. 
Tūli žmonės lieka tinginiais. 
Išrodo drūti, sveiki, galėtų, 
rodos, sunkiai dirbt,bet ap
sileidžia, velyk nudriskę ir 
alkani būva, bile tik nedirbt.

parazitai 
išnaudoja- 
ant ilgai 

Tokiais gali 
siur-

gija sušaukusi ekstra 
rinkimą ir nutarusi 
Perkūną sumušt. tik 
smerčio neužmušti.”

Ir tie žvėrįs-žmonės 
mušė netik drg. Perkūną, 
bet jie da užpuolė ant kitų 
dviejų vyrų. Sparro ir Orin- 
to, kurie buvo tas prakalbas 
parengę, ir taip juos sumu
šė, kad jie neatsimena, ka
da ir kas juos paėmė nuo ga
tvės. Jie atsipeikėjo tik li- 
gonbutije, kur ir dabar te
beguli. Jiems suskaldyta 
galvos, net kaikurie rankų 
pirštai esą sutrupinti.

Jeigu tuos užpuolikus bu
tų galima nors kiek patei
sinti tuomi. kad kalbėtojas 
užgavo laukinius jų jaus
mus. tai visgi jokiu budu 
niekas negali jų išteisint už 
užpuolimą ant Sparro ir O- 
rinto. kurie jokių prakalbų 
nesakė, tik grįžo iš prakal
bų.

Bet netiesa ir tas, buk 
drg. Perkūnas užgavęs jų 
jausmus, kaip tai norėtų pa
sakyti juodašimtiškas "Lie
tuvos” korespondentas, nes:

1. Užpuolikai prakalbose 
visai nebuvo, bet įsilaužė 
svetainėn prakalboms jau 
prasidėjus ir tuojaus kalbė
toją užpuolė.
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i ra liudmmka1. kurie kūno pavydalas skiriasi pa- Tūli tyrinėtojai sakosi atra

unate, kaip keliom dienom j <xaj jj - vi^i^ms vra iš to nau-' parazitą, kuris per kojų 
pirm to užpuolikai jau darė- da Bet čia jau ir atsiran- odą pasiekia musų kūną ir 
si dirbtuvėj švino odes ir,da proga tūliems organiz- pagimdo tinginumą ir apsi- 

mams užimti vietą Kolioni-' leidimą. Čia jau neretai ir 
joj ir naudotis kitų darbu, į valkatą galime išteisint, nes 
patiems nieko nedirbant.

Tūli mokyti žmonės nere
tai daro socijalistams ir a- 
belnai komunistams užme- 
tinėjimus, pasiremiant virš- 
nurodytu pavyzdžiu. r~ 
esą ir žmonijoj: juo varžes- 
ni santikiai ir bendrumas, j 
tuo geresnė proga , ' 
parazitams.

Man matos, kad tokis pa- 
sirėmimas yra ne tik prak
tiškai klaidingas, o ir mok
sliškai. Neužginčijama, jog 
kolionijiniam gyvenime yra 
vieta parazitizmui, vienok 
pavieniame gyvenime lis 
dar pavojingesnis, nes neiš- 
vengtinas. o apsigint nuo 
narazitų labiau paiiegs ko- 
lionija, negu vienas organi
zmas. Tūli parazitai negy-

Kas yra parazitas? Tai 
; organizmas arba gyvas dai
ktas. kuris minta ir palaiko 
savo gyvastį kito organizmo 
pagamintomis medegomis. 
Parazitai atrandami tarp 

1 mažiausių vienanarvių
(vienceliu) ir didžiausių or- 

: ganizmų? Užtenka jų ir 
tarp žmonių. Net tame pa- 

jčiame kūne atsiranda tūli 
į narveliai (celės), kurie nau- 
' dojasi kitų narvelių darbu, 
patįs suteikdami jiems Ia- 

j bai mažai naudos arba nie- 
j ko gero.

Parazitizmas užsimezgė 
j jau taip anksti, kada dar 
i organizmai susidėjo tik iš 
i vieno narvelio ir kada jie 
dėl savitarpinės apsaugos 
arba pašalpos laikinai 
ar ant visados susispiesda- 

. vo gyvent į krūvas — kolio- 
nijas. Kaip ir žmonių drau
gijoj, tose kolionijose darbas 
tarp atskirų organizmų lie- 

: ka paskirstytas: vieni gina 
nuo vėjo, šalčio, karščio ir 
kitų viršutinių neparanku
mų, kiti paima maistą, tre-i 
ti perduoda jį tiems, kurie 
perdirba jį ir pasiunčia vi
siem, ketvirti gimdo dau
giau organizmų, kiti dar ki
tokias užduotis atlieka. Vi
si dirba savo darbą: prisi
taiko prie jo taip, kad net i

kitokius įnagius. Vadinas,; 
užpuolimas buvo organizuo
jamas jau iš kalno.

Prieš tą bestijališką dar-; 
bą, darantį visiems Ameri-1 
kos lietuviams gėdą ir ter
šiantį garbę svetimtaučių 
akyvaizdoje, turi sukilti vi
si lietuviai.

Purvina musų kunigų 
litika turi būt nors sykį 
.stabdyta.

Nuolatiniems tamsių žmo
nių kurstymams prieš soci
jalistus turi būt padarytas 
galas.

Jau pertoli musų storieji 
prabaščiai šitame atvėjuje 
nuėjo.

To juodo jų darbo vaisiai 
pradeda jau krauju apsirei
kšti.

Lietuvių visuomenė turi, 
tam piktui kuogreičiausia į 
padaryti galą. J C męs lauk- ver;\kob‘onijose, vienok jie 

po 
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prie dabartinės tvarkos ne 
tik vaikai, o neretai ir su
augę darbininkai neturi 
kuomi kojas apsiaut ir gyve
na drėgnuose ir nešvariuose 

Taip ruimuose, kur įvairių para-
zitų niekad nestinga.

Vieni parazitai apsigyve- 
veistis i na musų odoj, kiti raumeny- 

Įse, treti žarnose ir t. t. 
Kiekviena veislė gali gyvent 
tik savo vietoj, bet visos jos 
yra blėdingos musų kunui. 
Tūli parazitai gali būti pra
šalinti iš kūno tinkamais 
vaistais, o kitus tik laikas 
ir tinkamos aplinkybės pra
šalina.

Apie keliatą svarbesnių 
narazitų veislių pakalbėsiu 
kitą sykį.

A. Montvidas,
Medicinos studentas.

Žmonės gavo paragauti 
laisvės vaisių tik tada, kuo
met pradėjo patįs rupinties 
savo reikalais. Rūpinima
sis savais reikalais — tai 
svarbiausis laisvės pamatas. 
Todėl tai laisvės priešai ir 
stengiasi nedaleisti žmo
nėms rupinties savais reika
lais, siūlydami palikti tą ap
rūpinimą kitiems, ar kitų iš
dirbtiems įstatams.

Tie laisvės priešai yra pai- 
kšiais, ar bent paikystės 
skelbėjais, kuomet jie kalba, 
buk žmogus gali pakilti iki 
žmogiškumo laipsnio tik la
vindamas savo spėkas pagal 
kitų nurodymus, kaip kad 
kūdikis turi daryt pagal už
augusiųjų nurodymus visą 
tą, ką užaugęs galės daryt 
pats.

Daugelis visiškai neišau
ga iš kūdikiškumo ir reika
lauja globos visą savo amžį. 
įstatai valdo tokius žmones, 
kaip kad valdo mokytojas 
savo nepaklusnius mokinius, 
gąsdindamas pabaudomis, 
kadangi jų mintis nesilavina 
ir nesiplečia savitai. Dėl 
tokių dora ir morališkumas 
yra tik viršijančios spėkos 
prievarta, kuriai jie pasido- 
da tik todėl, kad būva prie 
to priversti, bet ne todėl, 
kad suprastų jų svarbą. Ži
noma. tokis priverstinas pa
klusnumas nepakelia tuose 
žmonėse nei doros, nei mo
rališkumo.

Kiekvienam sveikai pro-: 
taujančiam žmogui aišku,! 
kad priverstina dora nėra 
jokia dora, kadangi ji nėra I 
liuosos valios vaisiumi. Ver
gas dirbąs po botago prie-; 
varta — atlieka ne prieder- J 
mę, bet baudžiavą; tokis į 
darbas ne pakelia, bet žemi
na žmogų. Tas pats yra ir 
su tais, kurie lavinami do- 
ros per prievartą: jie atlie
ka baudžiavą, bet ne prie-' 
dermę. Trumpiau kalbant; 
— daromi po prievarta kad ■ 
ir prakilniausi gyvenimo į 
dalykai nekelia žmonių do
riškai, bet stumia juos ver-j 
gijon.

Civilizacijos istorija —tai

KARE
Karė yra baisiausia žmo

nijos nelaimė; karė palieka 
daug našlių ir našlaičių, 
praiieja upes kraujo, prary
ja daugybę pinigų, sugriau
na miestus, ištuštija laukus, 

štai ką sako vienas moks
lininkas apie karę:

"Atiduok man piningus, 
išleistus karėms, o aš nu
pirksiu kiekvieną žemės ka
muolio pėdą. Aš aprėdysiu 
kiekvieną vyrą, moterį ir 
vaiką tokiais rūbais, ku
riais didžiuotųsi karaliai ir 
karalienės. Aš pastatysiu 
mokyklą ant kiekvieno kal
nelio ir kiekvienam klonij; 
aš įsteigsiu ir užlaikysiu 
akademijas kiekviename 
miestetlij, įsteigsiu kiekvie
noj valstijoj kolegijas ir ap
rūpinsiu geriausiais moky
tojais : pastatysiu kiekvie
noj sakykloj atsakomą tei
sybės pamokslininką, taip 
kad šventadienio rytą 
vieno kalnelio varpai svei
kins varpus kito kalnelio, o 
vietoj griovimo iš kanuolių, 
bus tik naujos gadvnės var
pai.”

Garsus rusų tepliorius, 
Vereščiagin, nupiešęs pa
veikslą iš tūkstančių nužu
dytų žmonių kaukuolių. pa
rašo šiaip: ”Iš to susideda 
garsiu kariautoju pamink
lai.”

Garsus francuzų rašti
ninkas, Emile Zola, savo 
veikale "Kraujas” aprašo 
daug baisių prietikių iš ka
rės.

Vienu žodžiu, visi filozo- 
fai ir mokslo vyrai rašo ir 
kalba apie karių baiseny- 

Į bes.
Brukselij, Belgijoj, šešio

liktame tarp-parliamenti- 
niame susivažiavime, kuris 
įvyko 1910 m., 8 d. rugsėjo, 
Belgijos valstybės ministe- 
ris M. Beerheart pasakė, 
jog nežiūrint ant visų pas
tangų prie panaikinimo ka- 
riumenės, pasaulis gyveno 
ligšiol ginkluotame režime, 
nuolat užlaikydamas 14 mi
lijonų ginkluotų žmonių, 
kurių kasmetinis užlaiky
mas prekiuoja $1,000,000,- 
000 (vieną milijardą dole
rių). '

Tarptautiškam socijalis
tų suvažiavime Kopenhage- 
ne tarp daugelio kitų reika
lavimų buvo ir šitoks: 

"Nuolatinės kariumenės 
panaikinimas—tai vra sąn- 
dora!”

Panaikint kariumenę yra 
reikalingiausias daiktas.

Paėmus atidon, kiek išlei
džiama tvirtovių statymui, 
laivams ir visokiems gink
lams, tai iš grynai ekono
miško atžvilgio galima drą
siai sakyt, kad nuolatinė 
kariumenė atima tautai gy
vybę, nes tauta be turtų yra 
be gyvybės.

Iš to galime matyti, kokią 
tai blėdį atneša draugijai 
nuolatinė kariumenė. Tai 
tik žiūrint iš medžiagiškos 
pusės. O ką-gi besakyti apie 
dvasišką draugijai blėdį ? 
Juk kada tie milijonai jau
nų vyrų pastoja kareiviais, 
jie lieka lygus laukiniams 
žvėrims ir pildydami val
džios paliepimą — smeigia 
kalaviją ne tik į savo priešą 
bet brolio, ir net tėvo šir
din!...

Paplūdo kraujas nekaltų 
žmonių ir Meksikoj už tuš
čią maišą, už suėmimą kelių 

žinome, kad tauta, pasiduo- jūreivių lendant be reikalo 
danti kokiems norj paikiems į svetimą šalį. ___

I

Ką kunigai vei
kia kares laiku?

Karė Suvienytų Valstijų 
su Meksika, kuri buvo 1847 
metais, musų lietuviams, ti
kiu, iš dalies yra žinoma. 
Taipgi yra žinoma, kad ai
riai skaito save labai dide
liais patrijotais. Bet tą sy
ki karėj su Meksika jie pa
sirodė ne patrijotais, o fa
natikais. Surinktas Šv. Pe
triko airių batalijonas stojo 
i muši po Churobusco, kur 
po tvirtove buvo vienuoly
nas. Airiai pamatę, kad rei
kia griaut vienolyno sienas, 
kad išstumti iš tenai priešą, 
persigando! Ir po vadovyste 
O’Reiley parėjo meksikie
čių pusėn ir kovojo prieš S. 
Valst. kariumenę. Genero
las Scott sako, kad airiai 
"kovojo kaip velniai.” Bet 
vėliaus mušije po San Pab- 
lo likos nabagai paimti_ir 
pasmerkti mirtin. 
tau ir patrijotizmas!

Tai 
Kai 

prisieina prie paėmimo vie
nuolyno, tąsyk katalikų 
tvirtovės, tai tie patriotai 
eina priešo pusėn.

Dabartinėj gi karėj, pai
mant Vera Cruz, katalikų 
kunigai iš bokštų šaudė į S. 
Valst. kareivius, o kada jų 
bažnyčias paėmė, tai rado 
arsenalus ginklų ir amunici
jos.

Nors ir sako kunigija, 
męs nedalyvaujame politi

koje,” bet tai ne tiesa. Ji 
drebia į sociajalistus kas
dien purvais; ji skelbia 
prieš tą partiją didžiauaią 
neapykantą, o kodėl ji tai 
daro? Nes bijo, kad socija- 
lizmas apšvies žmoniją, o 
žmonės apšviesti nebus taip 
jau lengvai išnaudojami.

Airiai turi didelę organi
zaciją Knights of Colum- 
bus; lietuviai pradėjo tver
ti "Vyčius.” O kas tos dvi 
organizacijos yra? Senų 
laikų kryžiokai, su ku
riais lietuviai kovojo 300 
metų. Juk kun. Kemėšis 
jau pasakė: šv. Kazimiero 
vienuolynas — tai lietuvių 
tvirtovė. Taip, tvirtovė, tik 
ne lietuvių, bet kunigijos. 
Tai tvirtovė, iš kurios bus 
ginama tamsybė ir prieta
rai.

A. Bcoben.

n

■ bet užtai, kad tasai kankini- 
nimas linksmino žiūrovus.

Ir tokie žmonės darosi 
kaskart pavojingesni visuo
menei ne savo skaitliumi, 
bet organizacijos galingu
mu. Savo organizuotu dar- 

I bu jie įgijo didelę įtekmę 
musų legislaturose. Jie ne
pripažįsta niekeno opinijos, 
nei nuomonės., nei saužinės, 
kaip tik savo, ir jie varo tuos 
persekiojimus ne tik politi
koje, bet ir draugijoje, vaiz
boje ir profesijoje link visų, 
kurie tik jiems nepatinka, 
ar nedaro taip, kaip jiems 
patinka. Todėl tai visuome
nės veikėjai bijo jų labiau, 
negu medžiotojas nežinomų 
žvėrių Filipinuose, arba ži- 
nius jieškąs raganų tarp Af
rikos laukinių gyventojų. 
Tos baimės dėlei daugelis 
prieš savo norą jiems prita
ria, ažuot riešai juos diskre
dituoti.

Tokiu budu jie pamaži, 
bet tikrai naikina visus pa
matus, ant kurių musų lais
vė remiasi. Jie jau nesvar
sto. kokie dalykai link pasi
linksminimų. papročių, pa 
palinkimų turėtų būti palik
ti visuomenės aptarimui, o 
kokie ne. Jie drąsiai paima 
visu tų dalykų tarimą į savo 
rankas.

Dėlei šio dalyko ir priva
lo visi šios šalies žmonės at
busti, ir atbusti greitai. Juk 
žinome, kad tauta, pasiduo-

Pardavinėjo Kalinius
Iki 1904 metų Georgijos 

valstijoj valdžia pardavinė
davo kalinius kasyklų savi
ninkams. Tuomet visi be
veik kasyklų darbininkai su
sidėdavo iš kalinių. Niekas 
kalinio neklausdavo, ar jis 
nori eit po žeme dirbti, ar 
ne. Valdžia padarydavo su 
kompanija kontraktą, kom
panija užmokėdavo pinigus 
— ir kalinys jau nupirktas 
kompanijos vergas.

Suprantama, kapitalistų 
dorai tas nebuvo priešinga, 
nes tas duodavo gerą pelną. 
Kunigija, kuri skelbia mei
lę artimo, irgi nieko prieš 
tai nesakydavo.

Bet legislatura išleido įs
tatymą, kuriuo kalinių par
davinėjimas tapo uždraus
tas ir kontraktams pasibai
gus kalinius pradėta gaben
ti iš kasyklų laukan. Atsi- 
ėmus valdžiai visus kalinius, 
Georgijos kasyklų biznis 
smarkiai ėmė pulti. Mat da
bar reikia mokėti darbinin
kams algas.

Skirtingos nuomonės
Kunigas užklausė vaiko, 

kiek yra dievų. Tas atsakė 
—dešimts.

Užklausė antro vaiko, tas 
atsakė, kad jis nėra matęs 
neį vieno..

anati
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Iš S. L. A. Seimo.
Svarbesni nutarimai

Iš centro Sekretoriaus bei 
centro prezidento raportų 
pasirodė, kad keturiose val
stijose, būtent: New Yorko, 
Meryland, Illinois ir Massa
chusetts S. L. A. čarteris te
bėra da neužregistruotas to
dėl, kad nesulvgintos senų 
narių mokestįs sulyg jų am
žiaus. Massachusetts vals
tija visai atsisako užtvirtint 
čarterį, neveizdint, kad ir 
narių mokestį sulygintų pa
gal valstijos reikalavimą už
tai, kad per paskutinius še
šerius metus S. L. A. darė 
joje biznį apgaudinėjant 
valstiją.

Referandumu nubalsuotą 
įnešimą, kad suvienyt iždi
ninko ir sekretoriaus ofisą į 
vieną, t. y. pavest vienai y- 
patai. pavesta sutvarkyt pil
doma jai valdybai.

Iš sekretoriaus raporto 
pasirodo, kad S. L. A. narių 
turi 9,500 su viršum.

Laiškų su linkėjimais bu
vo prisiųsta apie 40; visi bu
vo rimti, be jokių užgaulioji
mų, išskiriant d-ro Šliupo 
laišką, kur buvo užgaulioja
mi socijalistai.

Dr. Šliupas prisiuntė nuo 
Laisvosios Minties” $50.00, 

kuriuos skyria antrai Rusi
jos revoliucijai, kuri dabar, 
po išvaikymui VI Durnos, 
kilsianti.

Keista. D-ras šliupas da
ro pasargą, kad tą 50 dolerių 
neatiduotų ”socijalistams- 
rėksniams,” bet kad S. L. A. 
įsteigtų revoliucijos fondą. 
Tuos 50 dol. prisiuntė nuo 
"'Laisvosios Minties,” bet vė
liau pasako, kad tie pinigai 
esą suaukauti „žmonių,” bet 
kokių žmonių ir kada suau
kauti, nepamini.

Įvesta tris skyriai pašel- 
pos ligoje, sekančiai:

Už 30c. mėnesinės — §6.00 
sąvaitėj. Už 60c. mėn. — 
$12.00 sąv. Už 90c. mėn. — 
$18.00.

Toliaus nutarta padidint 
„Tėvynę.”

Nutarta pirkt ”linotype” 
(mašina raidėms statyt).

Nutarta pirkt prieglaudos 
namą.

Suteikta d-rams Basana- 
čiui ir Šliupui garbės narių 
vardą; daugelis tam prieši
nosi, bet Mikolainis paaiški
no, kad tas garbės nario 
vardas Susiv. Liet. Amerik. 
nelėšuos nė pusės cento, 
tada beveik vienbalsiai nu
balsavo duoti.

Nutarta reikalauti iš caro 
Mikės Lietuvai autonomi
jos; rezoliuciją, reikalaujan
čią tos autonomijos, nutar
ta pagarsint angliškuose ir 
rusiškuose laikraščiuose.

Centro sekretoriui nutar
ta pakelti $35.00 algos į mė
nesį; taigi, vietoj $90,00, 
gaus $125.00 į mėnesį. Šitas 
nutarimas gal butų neperė
jęs, bet matyt buvo iš kalno 
suplanuota, nes to įnešimo 
priešams nedavė daug kal
bėt, ir balsavo viešu varda- 
šaukiu. Ar tai ne politika? 
Kur eina dalykas apie as
mens naudą, tai balsuojama 
viešai.

Tautiškų centų viso buvo 
$1,018.54. Išdalyta juos se
kančiai :

Prieglaudos namui $100. 
Imigrantų namui — $100. 
S. L. A. Mokslainių fondui

— $50.00
Kankinių fondui, ką S. L. 

A. įsteigė vietoj šliupo su
manyto revoliucijos fondo— 
$100.00.

”Litwai” — $25.00.
Našlių ir našlaičių fondui

— $165.00.
Vištalio fondui, kurį da

bar pakeitė knygų leidimo 
fondu, kurin nutarta skirti 
kasmetai po $60.00, t. y. tą 
pačią pinigų sumą, kuri bu
vo mokama pačiam Vište
liui, kuomet jis buvo gyvas
— $60.00.

Thutos Namui Vilniuje —

Ir Jovaro ūkei likusius 24 
dolerius.

Išdalinus visus „tautiškus 
centus,” Balutis atsiminė, 
kad reikia da Gabrio „biu
rui” kiek paskirti, o jau nė
ra iš ko; taigi jis įnešė, kad 
atitraukti nuo imigrantų 
namo 50 dol. ir paskirt Gab
rio „biurui.” kas ir nutarta. 
D-rės Baltrušaitienės skun
das ant centro valdybos už 
nelegališką pasielgimą su
teikime D-rui Basanavičiui 
garbės nario vardo, tapo at
mestas.

Į S. L. A. literatūros komi
tetą išrinkti sekanti nariai: 
Dr. šliupas, L. šernas ir J. 
Baniulis.

Nutarta seimus laikyt kas 
du metai.

Sekantis Seimas bus 1916 
metuose, Pittsburge, Pa.

J. S. Pruselaitis.

Pajieškau savo pačios Antaninos 
Ribikauskienės po tėvais Ivanauskiu- 
tės, kuri apleido mane 20 spalio, 1013 
su Kazimieru Uža, palikdama mane 
su ketuirais kūdikiais, o penktąjį 5 
mėnesių pasiėmė drauge. Ji yra 37 
metų amžiaus, raupuoto veido, tamsiai 
mėlynų akių, tamsiai geltonų plaukų, 
5 pėpų ir 4 colių augščio, priešakij tur

A. J. Bierzjnski. Prezidentas.

GARY. IND.
Gegužės 10 dieną š. m. pasimirė 

Augustinas Sandarga, Kauno gub., 
Raseinų pav., paliko pačią su 7-tu 
vaikų. Velionis buvo žmogus blaivus, 
priklausė prie kalnakasių unijos ir 
šiaip laikraščių ir susirinkimų buvo 
draugas.

Te būna jam lengva ilsėtis laisvės 
žemelėj.

Masonas.

1

I

pusę auksinio dančio; iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Kruopių parap.. Kaz Uža 
28 metų tamsių plaukų, rudų akių, 5 
oėd. ir 10 col. augščio; Kauno g., Šiau
lių pav., Papilės par., Rimčių sodos. 
Apie 6 metai kaip Amerikoj. Kas 
apie tokius sužinos meldžiu pranešti 

Frank Ribikauskas,
6066 So. Statė str:, Chicago, III.

Pajieškau draugo Vitasiaus Pet
rausko Kauno gub., Virbališkių valst., 
Lebedžių sodos. Jis pats ar kas jį 
žino, malonės pranešti.

Albin Keršulis
1130 E. Falls st- Niagara, Falls, N.Y.

A A
JONAS BREIVĖ.

4 d. gegužės mirė nuo džiovos 
nas Breivė. Velionis buvo doras 

amžiaus, nevedęs;

Jo- 
vv- 

ras, 32 m. amžiaus, nevedęs; paėjo 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Suba
čiaus parap., _ Stumbriškių vol., Ru- 
bežiaus viensėd. Lietuvoj paliko 2 
brolius ir 4 seseris ir vieną brolį A- 
merikoj, kuris velionį nuskriaudė, 
taip kad pastarose gyvenimo dienose 
turėjo kreiptis prie svetimų. Velionis 
prigulėjo prie dviejų draugysčių ir 
S. L. R. K. A. Visą savo turtą ap
rašė Karoliui Ramanauskui. kuris 
velionį palaidojo. Jei kas iš giminių 
arba pažįstamų norėtų apie velionį 
platesnių žinių, kreipkite prie 

Karaliaus Ramanausko
10 St. Paul str., Waterbury, Conn.

Pajieškojimai
Noriu susižinoti su draugais bei 

pažįstamais, gyvenančiais Chicagoj.
Jonas Sirutis,

1841 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau brolio Krisiaus Sabaičio 
Vilniaus gub., Trakų pav., Papiškių 
sodos apie 19 metų Amerikoj; girdė
jau gyveno Montello, Mass. Aš jo 
brolis neseniai atvažiavau iš Lietu
vos esu blogam padėjime. Jis pats ar 
kas jį žino, malonėkit pranešti. (25) 

Feliksas Sabaitis,
65 Intervale st., Montello, Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Patru- 
levičiaus Kauno gub, Novoaleksan- 
dravos pavieto, Čedasų vol- girdėjau 
gyvena Gardner, Mass. Jis pats ar 
kas jį žino, malonės pranešti.

Antanas Shtukas 
11148 So. Statė st, Roseland,

Chicago, III.

Pajieškau pažįstamų Kostanto 
variuno ir Gaspero Uldikio 
gub, Ukmergės pav. 
Gožiunų sodžiaus; „ _ _
Massachusetts valstijoj. Jie patįs ar 
kas juos žino, malonės pranešti.

Povilas Rusinsiąs.
706 Van Hook st, Camden. N. J.

Pi- 
Kauno 

Šimonių par., 
grirdėjau gyvena

Pajieškau brolio Vlado Gilucevi- 
’iavs ir draugo Petro Matulevičiaus 
:r Petro Sabaičio, visi Vilniaus gub, 
Trakų pav.; turiu svarbų reikalą. Jie 
patįs ar kas iuos žino, malonės pra- 
n šti.

Mike Giluciavičius,
120 Fourth st, So. Boston. Mass.

Pajieškau švogerio Aleksandro 
Martišiaus; pirmiau gyveno Montello, 
Mass, o dabar prasišalino nežinia kur 
Jis yra karpenderis ir dirba prie sta
tymo namų. Dabar atvažiavo jo mo
teris su kūdikiais ir nesuranda.

M. Karpovich.
57 Batterv st, N. Abington, Mass.

Pajieškau pusbrolių Jono Sukocko 
ir juozo Katiliaus Suvalkų gub, Vil
kaviškio pav, Gražiškių parap., Šil- 
suodžio kaimo. Jie patįs ar kas juos 
žino, malonės pranešti.

Motiejus Sukockas
53 Laffin avė, Toronto Ont,

Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 27 metų senumo; aš esu 
27 metų. Platesnias žinias suteiksiu 
per laišką; malonėkit su pirmu laišku 
prisiust savo paveiksll šiuo adresu: 

J. Miller.
256 Beach st- Aurora, Iii.

Pajieškau brolio Antano Grigaliūno 
ir pusbrolio Juliaus Marozos Kauno 
gub., Kėdainių pav., Josvainių para
pijos; prieš dvejis metus gyveno Bos
ton. Mass:; turiu svarbų reikalą. Jie 
patįs ar kas juos žino, malonės pra
nešti. (25)

Zofija Grigaliutė,
49 Foster st- So. Manchester, Conn.

Pajieškau pažįstamo Prano Nizins- 
skio, Prusagalos sodos, Alizavos pa
rapijos, Panevėžio pav., Kauno gub., 
Apie 5 metai Amerikoj, 2 metai at
gal gyveno Bridgeport, Conn., dabar 
nežinau kur gyvena. Jis pats ar kas 
apie jį žino, teiksis duoti man žinią.

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

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

THE B. F. GOODRICH CO.
..... .... _ .

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės tarp 20 ir 25 metų am- 
žias, laisvų pažiūrų ir mylinčios gerą 
gyvenimą.

Vilimas Vapsa, 
1322 5th avė. Moline, III.

Pajieškau dėdės Antano Kačiulio 
Kauno gub, Slapučių kaimo; apie 7 
metai Amerikoje; turiu svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino, malo
nės pranešti.

Kazimieras Mazilauskas,
B0X 184, . Noblestown, Pa.

Pajieškau pusseserės Teofilios Ve- 
seliauckutės po vyri Milišauskienės, 
Suvalkų gub, Mariampolės pav, 
Kardokų kaimo; apie 5 metai Ameri
koj. Ji pati ar kas ją žino, malonės 
pranešti.

.Stanislovas Naudžius, 
1517 Seward avė, Grand Rapids, 

Mich.

Pajieškau brolio Vinco šiugšdos 
Suvalkų gub, Vilkaviškio pav, Gra
žiškių valst, Strazdinės kaimo, apie 
27 metai Amerikoje, gyveno Roches- 
ter, N. Y. ir kituose miestuose; ma
tytas St. Louis ir Californijoj. 
apie jį žino, meldžiu pranešti.

Pranciškus šiugžda, 
66Stove st, Rochester, N. Y.

Kas

t

REIKALINGA
Jauna mergina daktaro ofise, turi 

mokėt angliškai ir lietuviškai. Kreip
kitės šiuo adresu:

108 Huntington avė. Ruimas 1 
Boston, Mass.

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

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

New City Savings
BANK.

4601 SO. ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL.

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

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

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

pas Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka ypatiškai atsikreipus, 

arba per laiškus. Kiekviename reikale kreipkitės į

NEW CITY SAVINGS BANK, CHICAGOJ 
o gansite mandagų, greitą ir gerą patarnavimą.

. I

Pajieškau Antano Lesbergo Kauno ’ 
gub, Žarasų pav, kuris paėmė nuo j 
manęs pinigus ir 22 balandžio prasi- . 
šalino. Jis yra 5 pėdų aukščio, rudų ! 
akių, juodi plaukai, kuprota nosis, I 
panašus į italijoną, apie 40 metų se
numo. Kas tokį žinotų, malonėkit i 
pranešti, už ką atlyginsiu $25.00.

Christ Woltner, (25) 
BOK 135, Oglesby, III.

Draugysčių Reikalai

KNYGA?
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liuosose 
Valandose

Nes turintis 
Ui< knytt 
Turės smagų 
Užsiėmimą.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Geri nauji forničiai trims kamba

riams ir virtuvei, tiktai antri metai 
vartojami, parsiduoda pigiai dėl prie
žasties savininko išvažiavimo į 
vą. Galima matyti kasdieną.

Kazimieras Lengvinas,
134 Bowen st, So. Boston,

Lietu-
(25)

Mass.

-PARSIDUODA NAMAS
su gerai ištaisytais ruimais ir trims 
lotais, gražioj vietoj, ant kampo 12- 
tos ir Wentworth avė., Chicago 
Heights, III. Vieta apgyventa plačiai 
lietuviais ir ■'•ra daug visokių išdir- 
bysčių taip kad lengva gaut darbą. 
Parsiduoda kartu ir rakandai, narsi- 
duoda dėlto, kad savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. Platesnių žinių klaus
kite pas (?)

AND. KIVERIS.
1140 Wenttwarth avė- Chicago

Heights, IIL

MONTELLOS LIETUVIŲ BENAS.
Minėtas Benas susideda iš gerai 

išsilavinusių muzikantų ir grajina vi
sokiose parodose ir koncertuose. Iš 
to paties beno susideda labai gera 
orkestrą, kuri grajina ant visokių ba
lių. piknikų, pasilinksminimų ir vese- 
lijų. Iš to beno galima gaut ir pavie
nius muzikantus bile reikale. Beno 
praktika atsibuna utarninko vakarais, 
Lietuvių Tautos Name. .666 N. Main 
st, .Montello. Mass. F. Norkus, pre
zidentas, P. Dumbrauskas, mokyto
jas. (26)

Orkestros reikaluose kreipkitės pas 
A. A. Gecevicz. 40 Bunker avė.

Reikia pridėt už 2c. štampą atsa
kymui.

T>s tau draugas bus geriausias, 
Ateis, kad busi liudniausis, 
Užjaus skausmą, dailįs svietą 

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

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

Draugystė Lietuviška Tautiška 
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 
Town of Lake. Chicago, I1L

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

Raštininkas K. A. Cianas.

PITTSTONIEČIŲ ATYDAI!
Pittstono, Pa., prakilnesnių ^moterų 

būrelis . "j
(June) 11, 1914, po pietų ligonbučio 
kieme. Bus "aiskrimo,"

! dainių.
į čio naudai.
Į po ligonbutį ir pamatyt visą tvarką, 
į Turintieji laiko, malonėkit atsilankyt.

parengė vakarėlį Birželio

kavos ir sal-
Pelnas eis vietinio ligonbu- 

Bus pavelyta vaikščioti

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS!
Draugystės Liet. Taut. Šviesos 

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

Užkviečia visus Komitetas.
Pasarga. Viršminėta Draugystė 

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

To- 
pikni- 
bet ir 
steng- 

(23)

PARSIDUODA GROSERNĖ
Bizis eina jau 30 metų su viršum. 

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

Ta pati knyga gražiais kietais (t 1 
audeklo, auksuotais apdarais: 'P**

Gaunama

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

trr-

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

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

Galima ■
(23) i

Juozapas Karpis
užlaiko

ŠVARIAUSI SALIUNĄ 
ant Bridgeporto 

podraug ir 
SVETAINĘ 

Veseilioms, baliams ir kitokiems 
susirinkimams. Ruginė degtinė 

gardus alus ir kvepenti 
Havanos Cigarai. (27) 

3229 So. Morgan- St- Chicago, III.

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūną*. 

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

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

1736 W, 47th str, Chicago, OL 
Finansų raštininkas — P. PivaroMMh 
4503 S. Hermitage avė, Chicago, OI, 
Kasierius — A, Blinstrupis, 

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

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

PARSIDUODA FORNIČIAL
Nauji gražus forničiai, dar tik me

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

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

Liet. Pasilinks.-Draugiškas Kliubaa 
INDIANA HARBOR, IND.

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

; 2120—137 st, Iindiana Harbor, Ind. 
Vice-Prezidentas — Pr. Andrijauskis, 

3730 Elm st, Indiana Harbor, Ind. 
Pro t. Rašt. — B. R. Yasulis, 

2113—137 st, Indiana Harbor, 
Kasierius — Antanas Mikalocz, 

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

Room 22 Palace Hotel, 
Indiana Harbor,

Maršalka — Konstantinas Baltuma, 
3525 Deodar st, Indiana Harbor, Ina.

Susirinkimai atsibuna nedėliomia 
po 15-tos kožną mėnesį 1-mą valan
dą po pietų Tony Mikalocz salėjo^ 
2112 — 137th st, Indiana Harbor, Ina

Ind.

Ind.

Ind.

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA, 
parsiduoda.

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

JAN TRZPIS
159 E. Main st- Amsterdam, N. Y.
HARTFORDO LIETUVIŲ DOMAI!

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

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

Palaimintos Lietuvos Dr-eti
Chicago, I1L

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str, Chicago, Ok 
Prezidento pag. — A. TamkeviSa, 

1916 Canalport ave„ Chicago, BĮ 
Protokolų rašt. — K. Meškauskai, 

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

5047 W. 32 str, 
Kasierius — L, Kaspar,

Cicero, Dl

3131 So. Wentavort avė., Chicago, fik 
Organizatorius — A. Tamkeviaa, 

1916 Canalport avė, Chicago, BL

FARMOS! FARMOS! 
GEROS ŪKĖS PARSIDUODA 

PIGIAI.
Michigano valstijoj, didžiausioj lie- 

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

ANTHONY ZABELA, 
Bax 1 Peacock. Lake Co..

Liet Neprigulm. Kimbu, 
Chicago, UI.

Valdyba.
Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

3239 S. Halsted st., Chicago, BL 
Prezid. pagelb. — Jonas šimbelu, 

3253 S. Halsted st., Chicago, HL 
Protok.-rašt. — P. Keniutis,

3238 So. Halsted st., Chicago, HL 
Finansų rašt. — Pranas Sandarg*,

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

922 — 35 th place, Chicago, ĮĮL 
Susirinkimai atsibuna kas paskali* 

nę su batą kiekvieno mėnesio, 7:M 
kare, "Aušros” svetainėje, po N*. • ldB 
S. Halsted st. Metinis susirinkta** 
>ripuola sausio mėn. Berta miniai: Bto* 
andžio ir Spalių mėn. Pusmetinis U*» 
pos mėn.

rašant
(23)

Mich.

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖ? 
KURIOS TURI 

KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Lietuvių Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa.

Tėvynės Mylėtojų No. 1 
Town of Lake, Chicago, B*

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės Ne 
ant Town of Lake, Chicago, IU., w 
tingai atsibuna kiekvieną pirmą u 
dėldienį menesio nuo 12 vai dieną, 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskta, 

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

5235 S. Bishoff st., Chicago, 
Prot. rašt. K. A. Ciapas,

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

1805 W. 46-th st., Chicago, 
Kasierius K. K. Strzyneckia,

4612 So. Ashland *▼«., Chicage, ii 
Už žiūrėtojas org. Matausas SiUattL 

3446 S. Emerald avė., Chicago, UL

A 
«
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L
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Taat. Liet. D-tės šviesos žvaigitt Vl« 
Town of Lake, Chicago, IIL

Mitingai atsibuna kiekvieną aato* 
nedėldienį mėnesio Ciprijono ZofoM" 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyb-t .
Prezidentas — Augustas Barčius, 

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

4508 S. Wood st., Ccicago, OL 
Protokolų raštininkas ir organo ažžto> 
retojas — Felix Manelis,

6050 Blackstone avė., Chicago, OL 
Kasierius — Kaz. K. Strzynecios,

4612 S. Ashland avė- Chicago, OL 
Turtų rašt. — And. Giedrimas,

4541 So. Hermitage avė., Chicago, 1B 
Organo užžiurėt.— F. Manelis,

6050 Blackstone avė., ChicagoJIL

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBAS 
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Viršininkai:
Pirmininkas — Rapolas škadauck**, 

1327 Wentworth *▼*. 
Pagelbininkas — Adomas Velaviči*, 

1444 Wentworth •▼*. 
Prot. Rašt. — Mikolas Remeikų, 

1505 Wentworth •▼*. 
Finansų Rašt. — Andrius Kiveris, 

1140 Wentworth BT*. 
Kasierius — Antanas Sriebalius, 

1401 Wentworth *▼*. 
Kasos globėjai: — Kazim. Lukošius 

1439 Fifth avo- to 
Jurgis Akunevičia,

1414 Vontvvorth *▼*• 
Chicago, H«toht% HL
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Ne Dievas, o Įspėjo.
Važiuoja syki ūkininkas 

per mišką, o čigonas Įsilipęs 
medin kerta šaką ir ant tos 
pat šakos pats sėdi.

— Čigone, tu užsimuši!— 
suriko žmogus.

— O ką tu, mužike, žinai ? 
Ar tu Dievas?— atsakė či
gonas ir kerta sau toliau.

Pavažiavo žmogus apie 
100 žingsnių ir išgirdo: ša
ka tik — traukšt. čigonas 
žemėn — plumpt.

Atsistojęs čigonas šlubuo
damas vejasi ūkininką ir 
šaukia:

— Palauk ponuliuk, pa
lauk saldžiausis!

— O ko tau reikia?—klau
sia žmogus.

— Jei tu žinojai, kad aš 
nuo medžio nukrisiu, tai tu 
turbut žinai ir kada aš mir
siu?

Ūkininkas čigonui pasa
kė, kad kaip tik tūla vieta 
jį pasidarys šalta, tai tuo
met jis mirs.

Čigonas nusiėmęs kepurę 
žmogui padėkavojo ir nuėjo 
savo keliais.

Už kiek laiko jis pavogė 
tam pačiam ūkininkui arklį. 
Jodamas vieškeliu atsiminė 
atsitikimą girioj ir pačiupi
nėjo sau nurodytą vietą — 
ogi šalta.

Persigandęs čigonas nu
lipo nuo arklio, kad numiręs 
nenukristų, atsigulė ant vie
škelio ir laukia, kol ateis 
mirtis.

'Atsiveja paskui čigoną 
kaimiečiai su basliais ir rė
kia: „Užmušt, arkliavagį!” 

Čigonas matydamas, kad 
tikrai mirtis jau artinas, sa
ko:

— O to panie stebuklai: 
ne Dievas, o atspėjo.■ ■■■■■

Nuogi paveikslai.
Syki užklausė kunigas ar

tisto. kodėl jisai piešia visi 
nuogų moterų paveikslus.

— Dvasiškas tėve!— atsa
kė artistas, — man pačiam 
sunku apsirėdyti, o kas bu
tų, jei man reiktų visas tas 
moteris aprengti.

Bet kunigas tam nepati
kėjo ir nuėjo pas kitą artis
tą. Tas irgi nuogas mote
ris piešia. Kunigas klausia, 
kodėl jis nepiešia su drapa
nom.

— Dėlto, kad paveikslai 
niekad neišeitų iš mados — 
atsakė kitas artistas. Ir ku
nigas nedažinojo.

Kas yra juokinga.
Juokinga yra. kuomet tė

vas pyksta ant savo dukters 
už ištekėjimą.

Juokinga yra, kuomet uoš
vis pasakoja, kad jis nepyk
sta ant savo žento.

Juokinga yra, jeigu bur- 
dingierius nuperka pianą ir 
burdingbosio duktė skambi
na ant jo, o uošvis mano iš
vis burdingierių ir liks pia
ną? už dyką.

Juokinga yra, kad Mary
tė nemyli Džiano už jo viso
kius mandagumus.

Juokinga yra, kuomet du
ktė yra jau ištekėjus, o tėvai 
nieko nežino.

Iš redaktoriaus gyvenimo.
Redaktorius našlys turėjo 

tarnaitę, taigi mergaitę. 
Vieną syki pas poną redak
torių atvažiavo svečiai. Sve
čiams vidun suėjus, ponas 
raktorius liepė užtiesti sta
lą. Tarnaitė atkirto, kad 
nėra kuom. Redaktorius iš
šaukęs tarnaitę išbarė, kam 
ji sakius, kad nėra kuom; 
-reikėję sakyti, kad staltiesę 
paduota plauti. Kitą syki 
vėl atvažiavo svečiai. Rei
kėjo arbatos, o čia cukraus 
nėra! Redaktorius liepė pa
duoti cukrų, o ši atkirto: 
„Cukraus nėra namie: pa
daviau plauti!” J. J. N.

Neperžengia Įstatymų.
Atsilankė syki vyskupas 

pas kunigą T. ir pamatė 
pas ji labai simpatišką jau
ną gaspadinė.

— Ar žinai, kad bažnyčia 
šventa draudžia katalikų 
kunigams laikyti savo na
muose jaunesnę moterį kaip 
60 metų?— paklausė vysku
pas.

— Žinai, jūsų ekscelenci
ja. ir užtai aš laikau 3 gas- 
padines po 20 metų, taip 
kad iš viso moteris mano na
muose ir turi 
kaip 60 metų - 
nigas.

Bedievis darbininkas.
Gaspadarius:— Kodėl 

toks išvepęs? Dirbi kaip ne
gyvas. .

Darbinikas:— Tu nori, 
kad aš barščių prilakęs bu
čiau smarkus darbininkas?

—O tu. paleistuvi, nori 
ir pėtnyčioj su mėsa ėsti! 
Nei tu poterių kalbi, nei ška- 
lierių nešioji...

— Męs esam tris broliai, 
tai poterius kalbam po me
tais. Aš pernai kalbėjau,! 
antras brolis šiais metais, o 
trečias kitais metais kalbės. 
O škaplierius negaliu spėti 
pirkti, nes utės suėda.

-rt -r Tas Pats.

I

nemažiau, 
atsakė ku-

mink: kuo mažiau paskai
tysi, tuo mažiau aš liksiu 
skolingas.

Geras skonis.
— Pasakyk man, Maryte, 

koks yra gražiausias daik
tas meilėje?

— Pirmiausia branzolie- 
tas, žiedas...

— O paskui?
— Paskui... šliubas.

J. J. N.

Perdėtas taupumas.
— Kodėl tai Matejušas 

visuomet žiuri per viršų aki
nių. bet ne per akinius?

— Iš šykštumo, kad aki
niai nesusinaikintų taip 
greitai. J. J. N.

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Mainydami adresą, pranešiu: redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

teminus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil
dytu tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adraecą mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
siąs daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

PERMAINAU ADRESU
sasas adresas:

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

No. Street,

MAS ST. AIDRZEJEWS»
DANTŲ DAKTARAS.

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON

TalskhhmM **—*•— RAK ■

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

Valandas:
Nm 13-2 dieną ir ana 7-» vakarą, 

Sedėiie«->3 iki S vaL pa pietą.

Miestas ir valstija

NAUJAS ADBKSAS:

Pavardė ir vardas

No. Street

GeriausI Lietuviški

FOTOGRAFISTAI.

I
Akušėrka ||

Pabaigusi kursąM otnans Medical i; 

College, Baltimore. Md.

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

F CfraniARAi • □uupivnc arti E.ir gt. 
SO. BOSTON, MASS. ’į

Mus dirbtuvė yra įrengta 
sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas 
kuopuikiausiai; malevojam 
naturališkomis farbomis; iš 
mažų padidinant ir tt. Esant 
reikalui einam j namus foto
grafuoti.

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

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

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Redakcijos atsakymai.
L. U. — Apie paskaitą ki

tas mums pranešė pirmiau, 
todėl tamstos koresponden
cija liks jau nesunaudota.

B. šidiškiui.— Eilutės, iš
skiriant „Banga” ir „Nu
rimkit Jausmai,” visos ge
ros. Ačiū.

„Keleivio” Mergaitei. — 
Dainelę Įdėsime. Gaila, kad 
nepasakėt, ar tai jūsų pačių 
parašyta, ar perrašyta iš ki
tur.

P. Latvėnui.— Tai maž- 
možėlis, tamsta. Gaila ir 
vietos.

Snaudaliui.— Kadangi už
metimas tilpo „Laisvėj,” tai 
tenai turėtumėt ir atsaky
mą paduot. „Keleivio” skai- 

■ tytojai nematė užmetimo,

I

nėra reikalo prieš juos ji i 
griauti. - - i

'I

I
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JOHN K U L BOK CAFE
Sveikas gyvas brolau.' Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitų mies-

0 ne, da 
vis čia pat 
gyvenu, bet 
senia* x— 
krašte 
kiaus ir ne
randu JONO 
KULBOKO.

0, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietų, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 

Wythe avė. 

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

JONO KULBOKO CAFE
291 Wvthe avė*, Brooklvn. N. Y. 

(21-5)

tą persikelia! ?

tam 
lan-

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 

ir GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaiko geriausią Alų, Vyną, 

Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Baliams ir 

kitokiems pasilinksminimams. Ta

vo ras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikale meldžiam atsilanky
ti (22)
8 Stokes st., Providence, R. I.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro

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

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo-; 
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 

lijitnas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin- i 
kitę, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Ezcebior Watch Co.

J. todrušis, Pr. Laurinaitis Co. 

Stanaičio galerija) 
j HS Kr»dway, So. Boston, Mass.

■ggggg j a a a

Gudrus vaikas.
— Mamytė, sakiai, kad 

šventoj vietoj velniui karš
ta, o aš mačiau bažnyčioj to
ki baisu su dviem ragais!...

— Vaikeli, jis užrašinėja 
visu griekus.

— Jeigu taip, tai nereikia 
eiti Į bažnyčią ir liksim ne- 
užrašvtais i Velnio knvgas.

Tas Pats.

Taip blogai, taip negerai
— O kame dalykas?
— Kojas sušlapsi, gerk' 

. skauda; pavylgysi gerki 
‘kojos streikuoja.

I

Davatkos iš beždžiones.
Ką žmogus daro, beždžio

nė pamačius irgi tą patį da
ro; ką kunigas daro, ir da
vatkos tą daro. Tas Pats

!

T

Lašakė.

Geras Gyvenimas.
— Kur tamsta gyveni?
— Tuščių kaime.
— Šitaip... O ar toli?
— Nelabai. Kaip eisi pro 

Nėkieno kluoną, tai tuoj už 
čigono kryžiaus ir mano na
mai.

— Tai jau atrasiu. O ar 
gerai gyveni?
— Poniškai. Bulvių ant syk 

iškepu židinėj sikeli. Žemės 
turiu daug ir turiu tokį di
deli šunį, kad kaip atsigula 
skersai kiemo, tai vuodega 
išlenda per kaimyno tvorą.

Tas Pats.

t
!

I

Gaspadinė ir Juozas.
Gaspadinė:— Juozai, prieš 

krismus tu nupirk bačkutę 
ir bonką šnapso, tai nereiks 
už burdą mokėt

Juozas:— Misiuk, ar ne-‘ 
butų geriau, kad nupirkusi 
naują koldrą?

Tikras atsitikimas
— Liudvikai, kodėl tave 

vakar policmonai išvedė iš 
saliuno už abiejų rankų?

— Na tai jau gana! Ne
jaugi nesupranti? Dėluna-, 
ro! Juk aš parapijos prezi
dentas, tai ir policmonai ma. | 
ne pavožoja.

iPas rubsiuvį.
j^Tik jau nepaskaityk man 

u ^utą per brangiai. Atsi-

ir kitokius Rubus I 
Duokit pasiūt mums! i 

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.
Geros oraus Siutus Ir Onrkotus 

pigiausiai ir {arai.
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau | 
nam visokias naujausias formas. M 
daigu uoritu turit gurus rokus pi-1 

gui, tad ateikit pas nes. | 
Taipgi išvalom ir išprosinam vi- f 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas. | 

Tikras Jūsų brolis lietuvys

,222 W. Broadway, ir 20 Amas St., | 
So. Boston. Mass. Montello, Mass. | 

Telefonas: So. Boston, 21013. tfį

i 's

no DPNPPD Specijalistas li- 
l\Cl“rEię gų abiejų lyčių.

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

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

S5k

I

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

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

$19 DYKAI!
Perkant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuvės, sučėdina- 

te mažiausiai 19 dolerių todėl, kad kiekvienas parda
vėjas nuo Jūsų pareikalaus 25 dol. už tą patį laikro
dėlį. kurio ypatinga kaina i-darbystės tik 6 dol.

Jaigu nori nusipirkt sau vieną 25 dol. laikrodėlį 
už 6 dol.. tai iškirpk šitą pagarsinimą ir prisiusk 
mums su savo pilnu adresu, o męs išsiųsime tuojau 
laikrodtHį gražioje pluši nėję dėžutėje dėl apžiūrėji
mo be jokio primokėjimo.

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

Užlaiko virtuvę švariai, ir jos šeimyna 
gyvena gerai, praleidžia mažai, nes ji 
vartoja

New Pier/^ct ion
MICK BLIJE FI.AME

Oil Cook-stove
New Perfection pečius No. 5 su beug- 
niniu virėju, yra paskiausis pagerini
mas tų pečiŲ. Beugninis virėjas yra 
sudėjimas pečiaus ir virimo įtaisos. Yra 
tai dalis pečiaus, kur gali virt be jokio 
vargo ir prižiuros.
New Perfection nepadaro jokio nešva
rumo arba karščio virtuvėj. Prekiuoja 
kurui mažiau kaip kiti pečiai.
New Perfection pečiai su 1, 2, 3 ir 4 
knatais. Geležinis šildytojas ir virimo 
kninga duodasi dykai su kiekvienu pe
čium. No. 5 turi sutinimui ir apkepini- 
mui įtaisas. Jos taipgi galima gaut 
atskirai dėl kitų pečiu.
Pas visus pardavėjus visur, arba rašyk 
reikalaudamas kataliogo.

STANDARD 0IL CO
®f New York

New York Baltalo
Albany Boston

Pigios Kainos Dideli Laivai 

Gražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo Charlestown,

Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per M hite Star Liniją. 

Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės: 
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 

Geo. Bartaszius, 261 Broadway, 
So. Boston.

Polish Industrial Assn, 37 Cross st 
P. Bartkevičia, 877CambridgesL, 

East Cambridge.
J. Rettenberg, 115 Salėm st. 
Nntile Shapiro C.-, 92 Salėm st. 

tįj Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Caaadaj

25,000 Katalogu Dovanai!
JZ UŽLAIKAU GRAMOFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS, 
jgįfr ■ KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 7«e.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiusk už 3c. pačtinę markę, o ap
turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 

Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 

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

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

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

Esu užsisenėjusių ligų specijalistas. Ilga praktika, ■ • 
daug išgydytų ir užganėdintų pacijentų yra mano re- < > 
komendacija. Vienoda kaina visiems. Savo atlyginimą i > 
pavedu visų patogumui. Nelaukit, bet kreipkitės šian-• ? 
dien.

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

18 BLUE ISLAND AVĖ.
Ant Bankos, Ruimas 5-8, Arti I8*tos gatras, Chicago, IK H 
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Reikale Lietuviškų Draugijų 
Sfjnget Mžiuųia 

New Yerke.
Gegužės 24 d. š. m. laiky

ta konferencija. Susirinki
mą atidarė senasis sekreto
rius. Peršaukta sulyg man
datų delegatų vardai; dele
gatų pribuvo iš 17 draugijų 
33. Pirmsėdžiu tai dienai 
išrinkta Jonas Zubavičius. 
Protokolas perskaityta ir 
vienbalsiai priimta. Užre- 
gstruotos dienos taipgi per
skaitytos.

Raportai nuo pereitos 
konferencijos: Raportas
kaslink Juozo Paukščio iš
duotas ir po ilgam pasikal
bėjimui pasirodė, jog jokiu 
budu Paukščiui negalima 
pagelbėti be tam tikro kapi- 
tolo.

Preserių unijos su Gedi
mino draugyste dalykas 
kaslink tos pačios dienos dėl 
pikniko likosi ant vietos, 
nes preserių unija neprigu
lėjo i Sąnjungą, kada pasis
kyrė sau tą dieną.

Įnešta ir nutarta, kad rei
kia stengtis sujungti mažas 
ir vienokio tikslo draugijas. 
Tuo tikslu išrinkta keli de
legatai, kurie eis ir paaiš
kins apie tai toms draugi
joms: K. Labanas, J. Dauk- 
šys, J. Maknavičius, J. Gin- 
kus ir Svetikas.

Kaslink prašalinimo niek
šu nutarta, kad delegatai, 
kurie žino kur tokias vietas, 
kur niekšai prisilaiko, pra
neštų viešų reikalų komite
tui, o Sąnjungos sekretorius 
nusiųstų persergėjimą tų 
vietų savininkams, kad jie 
prašalintų užsilaikančius 
pas juos niekšus, o jeigu to 
nepadarys, tai bus per laik
raščius žmonės viešai per
sergėti nuo tų vietų.

Įnešta ir nutarta pareng
ti išlaimėjimus dėl padidini
mo iždo Liet. Draug. Sąn- 
jungos D. N. Y. Tam tiks
lui nupirkti už 10 dolerių 
tinkamų dėl išlaimėjimo dai
ktų. Nutarta priimti aukas 
dėl padidinimo L. D. S. D. 
N. Y. pinigais arba tinka
mus dėl išlaimėjimo daiktus. 
K. Liutkus paaukavo skry
bėlę tam tikslui.

Komisijon dėl surengimo 
to išlaimėjimo. kuri veiks 
sykiu su viešų reikalų komi
tetu, inėjo: Viktoras Januš
ka, J. Ginkus, Spruga, Sve
tikas ir Rūta. Aukos bus 
priimamos per Sanjungos 
sekretorių K. Labaną, 239 
So. 4th st.. Brooklyn, N. Y. 
iki 6 d. birželio š. m.

Įnešta ir nutarta, kad drau
gijos, prigulinčios Į Sąjun
gą. savo apgarsinimuose bei 
plakatuose visuomet pažy
mėtu. jog jos priguli i L. D. 
S. D. N. Y.

Su pagarba,
Sekr. J. Labanas.

' Lietuvos ir Gudijos tyrinėji- i 
mui draugija.

i Šįmet prie Ūkio ir Girių 
Instituto Naujoj-Aleksand- 
rijoj (Pulavos) įsikūrė stu-l 
dentų ratelis Lietuvos ir Gu
dijos tyrinėjimui. Šis rate
lis Instituto administracijos 
jau patvirtintas ir pradeda 
savo darbą. Ratelio tikslas 
busiąs, nagrinėti Lietuvą ir i 
Gudiją gamtos, istorijos, u- 
kio girių ir ekonomijos žvil
gsniu. Instituto patvirtin-į 
tais įstatais -besiremiant ra
telis turi teises a) taisyti sa
vo knygyną, b) organizuoti 
ekskursijų mokslo reikalais, 
c) daryti susirinkimus mok
slo reikalais, skaityti lekci
jas ir referatus, d) kviesti 
specijalistus skaitymams ra
telio susirinkimuose mokslo 
veikalų (pranešimų, paskai
tų) ir vedimo mokslo tyrinė
jimų ir ekskursijų.

Slaptos "mokyklos.”
Pastaraisiais laikais pra

dėjo jau rasties ir lietuvių 
"slaptų mokyklų.” Ligšiolei, 
mat, buvo ”randamos” tik 
lenkiškos. Šiaulių apsk., gir
di, net 4 tokios "mokyklos” 
atsirado. Tose "mokyklose" i 
7-10 metų vaikučiai mokina
si skaityti ir poterių. Ypa- 
tos, pas kurias tas "mokyk
las” surado, Kauno guber
natorius nubaudė nuo 25 iki 
50 rub. arba 6 mėn. kalėjimo.

Servitutinės ganyklos.
Kauno gubernijoje daro

mi valdžios tyrnėjimai, kiek 
pašaro duoda servitutinės 
ganyklos. Šiuo tikslu važi
nėjimams paskirta 2,000 ru
blių. Surinktomis žiniomis 
bus naudojamasi, kuomet 
prireikės atlyginti panaiki
nant servitutus.

IŠ LIETUVOS.
Ledai.

Kaip visuose didesniuose 
miestuose, taip ir Kaune, šil
tam orui prasidėjus, parda
vinėja ledus. Kas žino ledų 
dirbimą, tas žino ir jų svei
katai kenksmingumą. Ki
tuose miestuose (Peterbur
ge) yra uždrausta pardavi
nėti ledus. Bet, matyti Kau
ne nėra kam sveikatos sto
viu rūpintis. Šiais metais 
miestan žada atvykti Tve- 
riaus ”ledininkai,” nes šis 
užsiėmimas suteikia pusėti
nai pelno.

Miškų išpirkimas.
Vyriausia žemdirbystės 

valdyba rengia projektu su
pirkti valdžiai visus privati
nius miškus. Budas supir
kimo tuo tarpu dar neišdir
btas. Spėjama, kad miškai 
bus superkami su Valstybės 
Banko pagelba. Miškų su
pirkimo tikslas — užkirsti 
kelią miškų naikinimo.

Avių laikymo sumažėjimas.
Kaip girdėti, Kauno gub. 

valstiečiai, besiskirstydami 
viensėdžiais, nebenori laiky
ti tiek daug avių, kiek pir
miau, nes vienasėdžiuose jos 
nebeapsimoką laikyti. Ūž
tai ir vilnos kasmet vis bran- 
gyn einančios, žmonės gi vis 
mažiau pradeda dėvėti vilnų 
namų dirbimo rūbų, pakeis
dami juos medvilnių rūbais.• _ _ __ _____

Įsitaisė tartoką.
Šalę plento, netoli kaimo 

Butkos Marijampolės apsk. 
lietuviai Popiera ir Katilius 
Įtaisė tartoką medžiams 
piauti. Greitu laiku mano
ma prie tartoko prijungti ir 
malūną.
Kunigas perėjo stačttikių ti

kėjimam
Žemaičių vyskupijos kun. 

Pranciškus Kovalevskis ne
senai Rygoje priėmė pravo- > 
slavų tikybą, drauge išsiža
dėjo kunigavimo.

žmonių surašinėijmas.
Vidaus dalykų ministeris 

Įsakė žemesniems provincjų 
valdninkams jau ruošties 
prie busimojo žmonių sura
šo.

Prieš girtybę.
Valstiečiai pradeda stro

piau kovoti su girtybe. Gau
nama nemaža žinių, kad val
sčiaus sueigų metu daromi 
nutarimai ir rašoma proto
kolai apie girtybės įstagų 
uždarymą. Žymiausis tų nu
tarimų skaičius buvęs Zara
sų, Panevėžio, Ukmergės ir 
Šiaulių apskričių valsčiuose.1

Valstiečiai reikalauja už
daryti ne vien smukles ir a- 
lines, bet ir monopolius.- -

Subadė žmogų.
Jaunas vaikinas Strielku- 

tis Marijampolėj subadė pei- j 
liu žmogų. Peštuką polici-' 
ja tuojaus suėmė.

Meteorologijos stotis.
Vyriausios žemd. valdybos 

iškaščiu Marijampolėj ren
giama Įtaisyti meteorologi- J 
jos stotis ūkio reikalams.

("Liet. Žin.”) ‘
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NORTH GERMAN LLOYD
LIETUVIAI!

geri

TURINYS

i

i

1.00
1.00

Ten buvęs.

7

M. Gallivan Co

KELIAUJANTIS LIETUVYS AGENTAS

%

I

S GRAND ST.,

Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves. 
Toji kompanija turi gerus kriaušius, kurie gerai-at
lieka darbj. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.

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

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

po visą naują Angliją.

H. L. GOLDEN & CO. 
lapertistsjal Ir Daigimj Llklerlą ParSavaiti.a] 

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

42 Laivas 1,417.710 tonij

HLMBURG-AMERICUIURIJA

NAUJA UNIJA
Tarp BREMEN ir BOSTON!
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono j Bremeną 

Laivai išplaukia kas trįssąvaitės 
Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose 

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

6 kvortos bonkosi geriausios 
degtines $4.00

Expresas užmokėtas į kiek
vieną vietą Naujoj Anglijoj 
1 bonka Cognac Brandy *** $1.00

Oalifornia Brandy very old 1.00 
Apricot Brandy, Cordial 
Peach Brandy, Cordial 
Pear Brandy. Cordial 
Višniovka, Cordial 
Malinovka, Cordial 
XX XX Rye Whiskey 
Kentuckv Bourbon Whis. 1.00 
Scotch VVhiskey 
Irish Whiskey 
Malt Wniskey 
Kock A Rye VVhiskey 
Corn VVhiskey 
Gin, Holland Type 
Jamaica Kum Type 
Gero Seno Port VVine 
Gero Seno Orange VVine 
Gero Seno Peach VVine 
Monopol Vodka 
bonkos iš čia paminėtų

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 00

1.00

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
kitus miestus palaidoti velionis »

nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboriai. 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkoa 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
258 Broadvay, So. Boston, Kasa, 
Telephone: So, Boston 839-J.

Tnlaingianaia ir Goriaaala 

APTIEKA 
Butaiaom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar U 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVlčIUS.

EDVARD DALY, savininkai 
18 Broadmay, S Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus 
o męs per ekspresą gydules >14-

PUIK DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgtus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
gtai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

ELIZABETH, N. J. 
Teatras ir balius.

A. Lutvino svetainėj 15 d. 
gegužės buvo L. S. S. 147-tos 
kuopos vakarėlis: vaidinta 
"Kova" ir "Jaunavedžių 
Naktis,” o paskui buvo šo
kiai ir lakiojanti krasa su 
dovanomis. B. Bočkiutė lai
mėjo "Veidrodi,” 
kiutė — "Lietuviu 
lą." ” 
dviejų šimtų.

o M. ša- 
Žurna- 

Žmoniu buvo daugiau 
R. B.

EXETER, N. H. 
Prakalbos.

Šv. Jono draugija buvo 
parengus 17 gegužės pra
kalbas. Kalbėjo p. J. Gegu
žis iš So. Bostoino; aiškino 
pašelpinės draugijos reika
lingumą ir ragino prie jos 
prigulėti. Antru atveju kal
bėjo apie Colorados streiką, 
kas ant klausytojų padarė 
gilų Įspūdi.

GARDNER, MASS. 
Teatras.

Worcesterio lietuvių teat
rališka kuopelė statė čionai 
scenoje "žmogžudžius” 23 
gegužės. Iš artistiškos pu
sės veikalas pavyko gerai, 
iš medžiagiškos — nekaip, 
nes visai nedaug buvo pub
likos.

Dulginikų žimontas

Didžiausia Garlaiviu Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

VATERLAND 58,000 Tonų
950 pėdų ilgio laivas 

IMPERATOR 52,000 Tonų;
919 pėdų ilgio laivas 

Tiesioginė Linija tarp
NEW YORKO ir HAMBURGO 

PHILADELPHIA ir HAMBURG4 
BOSTONO ir HAMBURGO
BALTIMORES ir HAMBURGO 
HALIFAXO ir HAMBURGO

PIGIAUSI KELIONĖ 
I SENĄ TĖVYNĘ IR IŠ TEN. 

YPATINGĄ ATYYDĄ ATKRE1 
PIA ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tęs prie
Geriausis patarnavimas STEBI 

G’IUJ ir m KABINETE, kuris su 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 
voms, valgomojo kambario, maudy 
nes, skalbmyčios ir Lt.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
Netv York, Philadelphia, Boston. 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St 
Louis, Minneapolis, Netr Orleanu, 
San Francisco

arba pas vietinius agentus.

“Keleivio” Kalendorius
19U metams jau atspauzdintas.

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upes pasaulije — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienvtų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystes laikas — 

Reikšme valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

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

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

nereikia) ir užadresuokit:
Keleivis,” 28 Broadvay, Sa. Boston, Mass

Užlaiko geri ausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., Sa. BestM.

Niekur ,taip 
srerai ir pui
kiai nepada
ro paveiks
lus kaip lie
tuviškas ar
tistas Mon-' 
telloj.

Dėlto vy
rai, mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

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

J. TAUKEVICIA
727 M. Mala st., Mentolio. Mass.

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokių ligų 

ir su didžiausiu saugumu. Užlaiko
me ir Trejų devyr.erių, kaina 20 c. 
už boKsą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

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

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKOI
Jis užlaiko gerj Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadvay Ir 259 D streets, 
SO. BOSTON, MASS.

Profesorių s medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St

Boston, Mass.
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano 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

ŠITOJ KNYGOJ -DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nno visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokią Ii. 
gą apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyių ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdCa- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniema 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA iHiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno sn- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjnsiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny- 
gą “Daktaras’!, nes dideles daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų UŽ 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyti tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 M 
ryto iki 4 po pietų. Nedčlioj iki 3, o 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki A

K. P. ŠiMKONIS.
HOLYOKE, MASS.

BRAHGIAUSIS žmogaus
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.......... . ....fl-OO
Gyvasties Baisumas..........................75
Nervų Stiprintojas. ...SOc. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1-00 
Kraujo Stiprintojas.......................M
Nuo kosulio...................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .5® 
Skilvinčs proškos......... 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų......... .25

---------------~ .10
S.00
.25 
.25 
.50 

............. .25 
50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudė j imo.lGc. k 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo. 
Nuo peršalimo.....
Plaukų stiprintojas_______ __
Lrnimentas arba Expelleris. 
Nuo plaukų žilimo............. .
Nuo Reumatizmo............50c. ir 1.00
Nuo Ivtiškų ligų............ 50c. ir 1.00
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių...........
Antiseptiška mostis.
Nuo viduriavimo.. 
Kast ori j a dėl vaikų.
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

25c.

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

Specijališka Tikrai Lietuviška T re j anka Arba Trejos Devynieros Ž(e. 
Telppat ii Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės. šaknis ir L ti, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apražymab 

per laiškus arba asmeniškai duodame 
teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

brangi yra imu sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rąžydami 
atsilankydami į Littuviiką Aptitką.

VINCAS J. DAUNORA,
Bedford Arsime Koalos Nerta Mm gatvės Brooklyn N. T.



-

R

Iš Amerikos

I

K K L E 1 V I S

Farmos Farmos!
Turiu ant pardavimo farmų didžiau- i 

šioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 j 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran- 
dasi Michigan valstijoj. Lake Mason ( 
ir Manistee pavietuose Žemė randasi

‘ _.............. .. ' ’ . 1
I miestų ir miestelių. Turiu daug ne- 
! išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi- 
: šokio didumo farmų; prekė nuo 9 iki 
| $25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 
gerais ir prastesniais budinkais, so- j 
dnais ir be sodnų; prekė jų, pagal ge
rumo budinkų ir įtaisymų, nuo $5 iki 
$75 už akerį. Išpradžių reikia įmokė
ti suvis mažą sumą pinigų, o likusią , ureiciausi, 
palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemėį du-šriubiniai, 
yra geriausia, galima pasirinkti, ko- Į * ‘ 
kios tik nori: lygaus lauko su mažoms 
kalvukėmis, palei updlius ir palei žu
vingus ežerus, oras kuosveikiausias, 
vanduo kuogeriausias ir lengvai gau
namas, javai užauga visoki. Rašykit 
tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra
si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
žemę ir visos kolonijos padėjimą. At
važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė. 
Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj 
išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyveu ant farmos. Gavęs ži
nią, tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar į hotelį, paimsiu jus ir apro- 
dysiu visą žemę, iš kurios galėsi pa
sirinkt pagal savo norą. Adresas: (27) j

ANTON K1EDIS

Į VIENATINE TIESI LINIJA
i
Rusijos ir 
Amerikos

nis buvo taip smarki, kad 
liepsnos suardė plieno tiltą. 
Nuostolių padaryta $1,000.- 
000 su viršum. Gaisras ki- 

llęs iš cigareto. kurį tūlas 
vaikinas eidamas cirkan nu
metęs į skiedras. Laike gai
sro plėšikai apiplėšė keliatą 

I žmonių.
Juokadarys siunčia moteriš

kei gyvates.
Ellendale, N. Y.— 

juokadarys atsiuntė 
vienai moteriškei dvi
les gyvates. Atidarius siun
tinį ji apalpo iš baimės. Val
džia jieško siuntėjo.

žeisti. o vieno visai neran
da. Nuostolių eksplizija pa
darė $100,000.

Vietinės Žinios

][

pum

[

kaip 
svei-

Tūlas 
k rasa 
dide-

1 d. 
bački-

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Edna J. Knight, 22 metų 
mergina, areštuota už Įsi
laužimą i svetimus namus ir 
vagystę. Ji išlaužus jau ke
lis namus.

East Bostone, srutų 
pavimo stotije, praėjusi pa
nedėlį ištiko smarki gazo 
eksplizija, kurios pasekmėje

Severos vaistai yra {arduodami visose aptiekose. Reikalaukit jų, 
įvar linkit ir nepamirškit pasakyt “Severos”. Jeigu jūsų aptieko- 

rius negalėtų pristatyt, pareikalaukit tiesiog nuo

pagir-

šliu-
Nė- 

visas I
Po (

v

kaip ’šdir-

BALLANTINE’S

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!

. F. Severą Co.

IR VĖL NUSKENDO MIL
ŽINIŠKAS LA AIVAS.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio.) 
Visi kaltina norvegų ang

linį laivą. Viena, jis neturė
jo teisės laike ūkanos plauk
ti, antra, prakirtęs kitam šo
ną jis tuojaus atsitraukė, 
palikdamas atvirą skylę. 
Kada jis pribuvo į Montrea- 
lį, jį tuojaus areštavo.

Seredoj, 3 birželio, buvo 
iškilmingos laidotuvės žuvu
siųjų.

Anglies barnai rengiasi 
keršyt unijai.

Nepasikakindami iššau- 
dvmu iš mašininiu kanuoliu V fc j

keliasdešimčių angliasių ir 
sudeginimu Rockefellerio a- 
liejumi aplaistytose šėtrose 
jų moterų ir kūdikių, ang-i 
lies baronai Coloraboj ren- 
giasi da ir toliau persekioti 
angliakasius. Jie dabar ren
giasi keršyt unijai — keršyt 
visiems, kas tik žudomas ne
nori tylėti.

Pirmutinis žingsnis jau 
padarytas. Trinidado mies
te suimtas bartenderis Ba- 
noni, kaltinamas užmušime 
kompanijos razbaininko Fe- 
sslingo, kuris buvo nužudy
tas 29 balandžio musiję, kur 
išviso žuvo 11 sargvbiniu ir 
streiklaužių.

Beto jau garsiai kalbama, 
kad buvo sušauktas grand 
jury (suprantama, ne iš dar
bininkų). kad apkaltinus vi
sus unijos žmones, kurie tik 
laike streiko dalyvavo "riau
šėse" ir naikino kapitalistų 
savastį. Visų pirmiausia 
anglies baronai rengiasi kib
ti prie unijistų už sunaikini
mą Forbės, Empire ir piet
vakariniu kasvklų. Toliaus 
juos kaltinti už atakavimą 
"kempių" ties Delagua, Has- 
tings, Berwina ir Tobasco.

Apskričio prokuroras jau 
pasakė, kad bus tarp 350 ii 
400 kriminališkų bylų. Va
dinas, tiek unijistų rengiasi 
kaltinti kriminališkam pra
sižengime už tai, kad jie ne
norėjo sėdėti rankas susidė
ję, kuomet ginkluoti kasyk
lų baronų razbaininkai šau
dė į juos ir jų šeimynas iš 
mašininių kanuoliu. Unijos 
vadovai: Laivson, McLen- 
nan, Doyle, Diamond ir 
Brown jau kaltinami žmog
žudystėje. Matyt, kapita
listai pasiryžę tuos žmones 
nubausti mirčia.

Kada gi darbininkai pat
rauks savo žmogžudžius at
sakomybėn?...
Colorados žmogžudžiai plė

šė gyvus ir užmuštus.
’Mįhvaukee Leader” ko

respondentas iš Colorados 
praneša, kad ta krikščioniš
koji milicija, pasamdyta die- 
vuotojo Rockefellerio pini- • 
gaiš, netik šaudė streikie-' 
Tius, vogė jų turtą ir degino 
jų namelius, bet dagi lavo
nus plėšė. Unijos sekreto
rius Fyler turėjo su savim; 
$300.00, bet kada po Ludlow 
skerdynės rado jo lavoną,! 
pinigų pas jį jau nebūvu. 
Louis Tikas ir kiti taipgi tu
rėjo po keliasdešimt dolerių 
su savim, bet ir pas tuos ne-! 
buvo jau nė cento, kada mi
licija juos nužudė. Marė 
Thomas tapo apiplėšta ant 
$1,500.00.

Lietuvių zecerių unija.
Chicagoj susitvėrė lietu

vių zecerių unija, vardu 
„Lietuvių Zecerių Sąjunga 
Amerikoje.” Chicagiečiai 
kviečia prisidėti prie jų ir 
kitų miestų lietuvių zece- 
rius. Norint platesnių ži
nių, reikia kreipties šitokiu 
adresu: A. Juozaitis, 3244 
Emerald avė., Chicago, III.
Didelis gaisras CIevelande.

Kilusi iš Ringling Bros. 
cirko ugnis 25 gegužės CIe
velande nušlavė medžio san
delį, kelis grudų elevatorius! 
ir daug kitokių triobų. Ug- 3 žmonės liko užmušti, 8 šu

Praėjusi panedėlį atėjo iš 
Italijos laivas "Canopic" ir 
atvežė arti 1,500 ateivių. Be- 
to "Canopic” atvežė žinią, 
kad 5 savaitės atgal, išplau
kus jam iš Bostono Italijon, 
kuomet ant jo važiavo ir 
kardinolas 0’connell, vienas 
pasažierių išėjo iš proto ir 
lakstydamas po laivą pradė
jo šaudyt žmones. Du tapo 
užmušti. Ant galo beproti 
suėmė.

Bostono majoras Curley- 
uždraudė šokti Franklin 
Parke tango. Kas tą šokį 
šoks, policija areštuos.

RVSSIAN AMERICAN BUREAU
Si yra vienintelė

Rusiškai Amerikoniška 
Kontora, po tiesomis 
lllinojaus valstijos, su 
kapitalu $10.000, ir jau Į 
varo vertelgystę nuo i 
1SV2 m. Ji padaro ple- prįe pat geležinkelių ir arti portavų 

nipotencij**, pardavimo popierius ir ki
tus dokumentus. Parduoda šipkortes 
ant visų linijų. Ji uusiunėia pinigus į 
Rusijos Valdžios Bankas ir gauna kny
gutes atgal iš Rosi jos j penkias nedelias.
Dėl prekių ir informacijos parašyk 

RUSSIAN-AMREICAN BUREAU
160 N. Fifth avė., cor. Randolph ir

Lasalle St.,, Chicago, III.

Rusijos ir
Kanados.

Praėjusi nedėldieni S. Bo
stono socijalistų kuopa buvo 
jau išvažiavus i Spot Point 
girias. Nors tai buvo pir
mutinė šįmet ekskursija, bet 
žmonių buvo apie 300. Visi 
gražiai ir linksmai praleido 
dieną tyrame ore. Ateinan
ti nedėldieni taipgi važiuos, 
o 14 birželio bus jau oficija- 
lė kuopos ekskursija, su 
prakalbomis.

I

Charles River upėj praė
jusį panedėlį prigėrė poni 
M. C. Late. buvusio kitąsyk 
majoro sesuo.

Birželio 7 d.. 2 vai. po pie
tų bus mėnesinis Vytauto 
draugijos susirinkimas lie
tuvių svetainėj. Visi nariai 
malonės susirinkti.

Pr. N. Januška.

So. Bostono socijalistai 
sutvėrė mažų vaikučių drau
gijėlę. Sykį savaitėje vai
kai susirenka socijalistų sa
lėm kur juos mokina dainų, 
deklamacijų, lietuviškų šo
kių ir lietuviškai skaityt, 

i Ateina apie 40 vaikų. Nese
nai pradėjo mokytis, o neku- 
rie jau gana gerai padekla
muoja ir padainuoja.

Socijalistai veikia 
tina darbą.

Praėjusį panedėlį 
birželi©, So. Bostono 
nėj kilo streikas. Reikalau
jama pripažinimo unijos. 
Darbininkai jau organizuo
ti ir streiką apskelbė unija, 
todėl kova bus aštri ir ilgai 
galės trauktis. Bačkinėj 
dirba daugiausia lietuviai. 
Taigi kol streikas nepasi
baigs. tegul niekas neina te
nai dirbt.

Prastai šiandien jaučiasi: 
Domininkas Zalevskis, gy
venąs po No. 365 E. st. Pra
ėjusioj nedėlioj turėjo būt jo 
šliubas ir buvo prasidėjusios 
jau vestuvės: muzikantai 
griežia, svečiai linksminasi, 
kunigas bažnyčioj laukia, o 
musų Domininkas bėgioja 
susirūpinęs ir visų klausinė
ja, kur yra jo Jieva — rei
kia važiuot bažnyčion 
bas imti, kurgi Jieva? 
ra jos. Ji pasiėmus 
drapanas, išdūmė sau. 
pietų žmogus jam atnešė 
nuo Jievos šitokį laišką: "Aš 
išvažiuoju Baltimorėn. Tu 
esi liuosas. Gud bai. Jieva.”:

_____________ i

Praėjusioj savaitėj Bosto
ne buvo labai karšta. Sere
doj, 28 gegužės, karštis sie
kė po pietų 95 laipsnių. Nuo 
34 metų tokių karščių gegu- ■ 
žės mėnesije da nebuvę. Nuo 
saulės spindulių vienas žmo- j 
gus mirė, o keliasdešimt ap
sirgo.

-

Deer Island kalėjimo kali
niai užsikrėtė "pabėgimo li
ga.” Praėjusį ponedėlį du 
kaliniai metėsi į vandenį ir 
nuplaukė į atvirą jurą 10 
mylių. Laivas juodu pakėlė 
pusgyviu nuo šalčio. Vos 
tik juos sugrąžino, tuojaus 
pamatyta, kad kiti kaliniai 
jau baigia piauti geležines 
grotas ir tuoj butų jau pabė
gę-

Winchesterije nusišovė 
Frederick S. Elliot, Bostono 
advokatas ir teatrališkos 
kompanijos iždininkas. Sav- 
žudystės priežastimi, 
manoma, buvo suirusi 
kata.

Farmos, Farmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigar.’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
greriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už | 
Sb.ūv iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo daug farmų; ; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der- I 
lir.ga ir užauga visokie javai. Gali- . 
ma pirkt farmą Įmokant o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal i 
sutarti. Materijolas budinkams pi-; 
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, : 
nes farmos kiekvieną diena brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- ! 
bankrutinus pinigai gal prapult arba | 
gal kas nors pavogt. Turint farmą. ■ 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA
COCK, MICH„ 3:30 po pietų gausit 
treiną Į Sauble ir tikietas prekiuoja į 
apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš i 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži- i 
nių klauskit per laišką. (36) I

JONAS ŽEMAITIS, i
BOX 13, SAUBLE, MICH.

Beveik

šimtmetis

bam geriau-

ALIS

ir tas padare

BRAVARUS

netik garsiais, bet

žinomais kievienam

name, kur tik alaus

gerumas yra supran-

tarnas.
i

Galima gaut visur.

Dr. Alex. O’Malley
(specialistas)

]0EH=

Rekonvalescentai

ELIUS

][

arba ypatos' grįžtančios po ligos prie sveika
tos, reikalauja ko nors jiegų sustiprinimui 
ir kraujo atgavimui.

Severos Gyvenimo Balsamas
(Severa’s Balsam of Life)

yra vartojamas ir vartojimui patariamas to
dėl, kad yra žinomos jo abelnos sustiprinan
čios ir atgaivinančios ypatybės. Jis veikia 
ant virškinimo prietaisų, priverčia jas, kad 
tinkamai veiktų ir pertai visas organizmas 
įgyja jiegų. Patariamas kaipo vaistas nuo 
užkietėjimo, nevirškinimo, dispepsijos ir 
jaknŲ apsunkėjimo.

Kaina 75 centai.

SEVEROS ( Palinosuojanti saldokai. ) •
t ar t a y , -ir pastkmiDiri t Kama 10 ir 25 c. 1-Alj'L.AA ( v alkams ir suaugusiems )

Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol 
moters buvo vergėmis netikusių prosų, 
ypatingai vasaros laiku, kaitinant prosą ant 
pečiaus ir, per dieną prakaituoja, kaip 
foundre, iki išprosina sąvaitės skalbinius. 
Bet šiądien galite jau mesti laukan tuos se
novės netikusius įrankius-prosus. čia jums 
naujausios rūšies “Imperial Self-Heating” 
prosas, kuris yra su geriausiais patobuli
nimais. šitą prosą vartojant, užčėdysite 3 
svarbiausius gyvenime dalykus: sveikatą, 

pinigus ir laiką. Rašykit man šiądien laišką, priduodant savo adresą, 
o gausite platesnį paaiškinimą ir kainą šių prosų per laišką. Reika
lingi agentai iš visų miestelių.
M. J. DAMIJONAITIS, CHICAGO, ILL.

- ■ —.................................................--—-

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIENŲ

Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 
pasažieriniai laivai tarp 

Liepojaus ir New Yorko, ir iš New 

Yorko j Rotterdam ir Liepojų. Žemo* 
prekės. Atsišaukit pas

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

37 Broadway, New York, N. T.

Išsirašyki t rimtą bepartivišką, s
talpinanti įdomiausius straip- PEACOCK. Lake County, MICH. 
snius iš musų gyvenimo, me- ■—- ■- -----------------------------
nesinį laikraštį

“V A 1 D Y L A”.
“Vaidyloje” rašoma gryna ii 

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

Kmna metams tik 50c.
K ui.'e norit pažiūrėt prisius- 

k.. ioc. Adresas:
“VAIDYLA”

810 W. 19 St. Chicago, III.

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

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui.... 10c.

AUKSORIŠKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokiu* 

Laikrodžiu, didelius ir 

mažus,Vyrišku ir Mote
riškus, Auksiniu, Pa

auksuotu ir Sidabriniu, 

šliubiniu Žiedu, Dei

mantus ir visokiusper- 

lu; taipgi Lenciūgėliu, 

Špilkas, Ekanzoletua,

Lakeiukus ir kitokius pasipuošimui 

daiktu. Musų agentai P. Valiukonia 

pristato orderius į aplinkinius mieste
lius ir nieko brangiau neprekiuoja.

Dabar yra nupigintos prekės 25c. 
nuo dolerio, todėl geriausia proga 

pirkti.
Reikalingi agentai prie pardavimo, 

i Norint platesnių žinių, kreipkitės per 

laišką arba vpatiškai.
CHAS URBON

1261 Broadway, So. Boston, Mass.

RUPTU ROS
IŠgydaū į pančiai

Diržai nereikalingi ant visados.
Galutinas išgydymas rupturos (pa

trūkimo) abiejų lyčių, nežiūrint, kaip 
, ji butų įsisenėjus, gvarantuojama be ; 
darymo operacijos.

Dr. O’Mally gydymo metodą yra 
liuosa nuo pavojaus. Nėra čia jokių 
piaustymų, skausmų, operacijų. Ne- 
reik sugaišt nuo darbo. Kada pagy
dytas, jokiu diržų arba juostų nereik.

Užganėdinimą gvarantuojam. Dau- 
1 gybes turime padėkavonių nuo išgy
dytų žmonių. Suvirs 500 ligonių pra
eitais metais tapo išgydyti.

Pareikalauk mano iliustruotos knv- 
kutės apie patrūkimą, kurią aš pa- i 
siųsiu visiems atsišaukusiems, kurie 1 
prisius 2c. stempą persiuntimui.

i Kalbama ir rašoma lietuviškai ir 
lenkiškai.

DR. ALEX. O’NALLEY
Ofisas i58 S. Washington St. 

Wilkes Barre. Pa.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

6yduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
be ypatingai geros sekančios gyduoles:

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

Nuo saulės nudegimo 50 c.* Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų SI-00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1-00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės 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. 

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gurnu nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 26 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 sugrąžint? 
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 espresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDIALSKAS kampas C st.
S0. BOSTON, MASS.
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VIDURAMŽINI VYRAI

t

KNYGŲ
I

50,000
L. 301, 22 FIFTH AVĖ, CHICAGO.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie bodams 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba ayflli. 
Triperi, arba gonorrhoea,Nuailpneima, Abol- 
na pragaišti špoku, Pragaifttl gyvybes aky- 

atimo, Naktiniua nubeglmue, Rheumi- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomose, privatnai ir slapta, ai 'ne
žais kaštais. y

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, apčkaa 
ir stiprumą per pacėlbą tuos knygos. Ji ira krautuve B- 
nios ir talpina šiam tykrus slaptibea, kurios vyną turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu moMedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti litą knysrą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip ęalet saliutžnai Išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI. 
Mąsužmokam irpačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
vėnis ir adresą ant Uo kuponą ir išsiųsk ji mums tantan.

Kuponas dykai gautos knygos,
Siusk JI teridena.

DR. JOS. LISTER A CO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimiael dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet maa 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavaldi................... ........ . ........................DYKA DIEL VYRU




