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Byla dėl valstiečių maišto 
pasibaigė.

Serdabske, Saratovo gu
bernijoj, šiomis dienomis 
buvo teisiama 80 valstiečių 
dėl sukilimo 1905 ir 1906 me
tais. Dalykas buvo taip: ru
deni 1905 m. didžiausia val
stiečių minia, dainuodama 
revoliucijos dainas ir iškėlus 
raudonas vėluvas, atėjo Su- 
zanovo dvaran. Dalis val
stiečių buvo ginkluota revol
veriais ir šaudyklėmis. Val
stiečiai pradėjo daužyti dva
rą. Branguminus ir valgo
muosius daiktus valstiečiai 
krovė i vežimus ir vežė Į 
artimiausius sodžius. Dva
rą daužė kelias dienas. Iš 
viso valstiečiai iš dvaro išsi
varė 300 galvijų. Paimtą 
turtą valstiečiai tarp savęs 
lygiomis buvo išsidalinę. Už 
6 savaičių po tam prasidėjo 
tardymas, teisman pateko 
80 valstiečių, pas kuriuos 
buvo radę paimtųjų iš dvaro 
daiktų. Teismas nuteisė: 3 
valstiečius 4 mėnesiams ka
lėjimo, 39—2 mėn., kitus gi 
išteisino arba bausmę dėl 
manifesto dovanojo.

čeidzės ir 34 atstovų bylos.
Peterburgas. — Pirmas 

Valstybės tarybos depart- 
mentas, apsvarstęs Valsty
bės Durnos atstovo čeidzės 
bylą dėl atsakomybės sulyg 
129 tr. už pasakytą V. Du
rnoje kalbą, nusprendė, kad 
dėl tos bylos reikia pradėti 
tardymas.

Departmentas, apsvarstęs 
oberprokuroro nusprendimą 
dėl traukimo tieson 34 V. 
Durnos atstovų, pasirašiu
siųjų po žinomu paklausi
mu dėl Durnos atstovo Golu- 
bovo veikimo, sutiko su 
oberprokuroro nusprendi
mu ir nutarė tik pirmųjų 
trijų pasirašiusiųjų atstovų 
bylą atiduoti Į augščiausią- 
jį teismą, o visus kitus nuo 
atsakomybės paliuosuoti.

Plėšikų užpuolimas.
Charbinas.— Dešimts ap

siginklavusių plėšikų, persi
rengusių i chinų rubus, už
puolė naktį 1 
prie arteliaus Blinovą, nešu
sį iš vakzaliaus kelių valdy- 
bon 30,000 rublių. Blinovas 
ir vienas žemesnysis sargy
binis užmušti, kitas sargy
binis sunkiai sužeistas.
Atstovo Nekrasovo paskaita

Elizavetgradas.— Atsto
vas Nekrasovas perskaitė 
lekciją apie moterių teisių 
sulyginimą. Lektoriui pa
daryta didelė ovacija. Kuo
met beskaitant Nekrasovas 
palietė buvusiojo ministerio 
Švarco atsinešimą prie mo
terų švietimo, pristavas per
traukė atst. kalbą, pastebė
damas, kad vyriausybės 
darbų kritikuot negalima. 
Lekcijai pasibaigus, vėl 
daryta ovacijų.

Iliodoro brolio byla.
Caricinas.— Teismo 

mai nuteisė 1 metams kalėji
mo Iliodoro brolį Mykolą 
Trufanovą už įžeidimą caro 
familiios ir piktžodžiavimą 
prieš Dievą.

Lietuvoj sudegė trįs mieste
liai; girios dega.

Toks sausas pavasaris, ra
šo "Lietuvos Žinios,” šįmet 
daug nelaimės žmonėms ne
ša. Tai čia, tai ten girdėti 
nuolat dega. Kauno apskr. 
sudegė net 3 miesteliai: Be
tygala, Kėdainiai ir Kra- 
kiai. Dabar Panevėžio ap
skričio vėl iš trijų vietų atei
na žinios apie gaisrus: Bir
žių valšč. Kaktirių viensėdi
joj, priklausančioj Petrui ir 
Jokūbui Varakojams, sude
gė kūtės su visais gyvuliais; 
Kiburų valsčiaus Milinaus- 
kytei priklausančiam Aneli- 
kų dvarelije sudegė irgi kū
tės drauge su nuominiko Jo
no Kibaldos 6 arkliais, 18 
karvių ir meitėliu: trečias 
gaisras yra buvęs Linkuvos 
valšč. Poguliankos viensė
dijoj, čia sudegė Jono T Vaš
kevičiaus kūtės su 6 karvė
mis. 17 avių ir 13 kiaulių. 
Apskaičius tuos visus tris 

■ gaisrus drauge nuostolių 
jbusią daugiau kaip, 20,000 
' rublių.

Apie Krakių sudegimą 
i ”L. Ž.” rašo: "Prasidėjus 
(18 d. gegužės) apie 12 vai. 

Į dieną Gordono namuose gai- 
i srui buvo baisus vėjas, nešąs 
i visas kibirkštis Į miesteli. 
Žmonės vos spėjo patįs gel- 
bėties. Į tris valandas visas 

i miestelis išrodė kaip milži- 
! niškas degąs laužas. Ug
niagesių sandėlis irgi sude
gė. Pro durnus ir vėją, Bla

škanti ir nešantį degančius 
' šiaudų kukštus ir kibirkštis, 
žmogus žmogaus Įžiūrėti ne
galėjo. Nebuvo nei ko gal
voti apie mantos išgelbėji
mą. Miestelis nuo kito pa
saulio buvo tarsi skirte at
skirtas liepsnos ir durnų 
ūžiančiomis bangomis. Kė
dainių telegrafo skyrius bu
vo gavęs tik šitokią trumpą 
telegramą: ’lšimu aparatą. 
Miestelis ugnije. Ugnis ar
tinasi ir prie musų.’

"Gelbėjo daugiausia Kė
dainių, paskui brolių malū
nininkų Šlapoberskių, Mi- 
chelmonto gelžkelio stoties 
ir Chrapovickio ugniagesiai. 
Iš viso miestelio beliko 20 
trobų su aprūkusiais ir ap
degusiais stogais. Žmonės 
nakvoja dabar lauke, raudo-

SO. BOSTON, MASS., 18 Birželio (June), 1914 m.
O*M Mattar” Fahraaiy 28,1906, at tha Port Office at Boston, Man, under tha act of March 8, 1879.

Colorados streikieriai turi 
keltis kitur.

Kongreso komitetas kasy
klų reikalams buvo pataręs 
Colorados anglies baronams 
greičiau taikytis su savo 
darbininkais. Baronai ano 
to atsakė, buk 10,000 anglia
kasių Coloradoj jau dirba, o 
tik apie 2,000 streikuoja; bet 
tų "maištininkų” jie negali 
priimti prie darbo sykiu su 
”gerais žmonėmis.” Jie tu
rį keltis kitur darbo sau jieš- * 
koti.

Toliaus baronai išmetinė
ja valdžiai, kad ši užsisto- 
janti triukšmadarius. Jei 
valdžia pildytų įstatymus, 
tai Coloradoj butų buvę ra
mu, sako tie ponai. Ant ga
lo visą bėdą už tuos sumiši
mus jie suverčia prie U. M. 
W. of A. unijos durų. Šita 
unija esanti didžiausia kurs
tytoja prie riaušių. Bet kad 
kasyklų sargai iššaudė apie 
300 tos unijos narių, tai ba
ronai nieko nesako.
Kruvinas lenkų piknikas; 

supiaustyta 21 žmogus.
Lawrence, Mass.— Ant 

lenkų pikniko pereitoj nedė
lioj So . Lawrence’o girioj 

; buvo baisi skerdynė. Susi-
L

Rusijos lenkais. Supiausty
ta 21 žmogus- Rusijos len
kų lyderiu buvęs tūlas Boro- 
vskis, milžiniškas vyras. Jis 
daugiausia žmonių supiaus- 
tęs. Policija jį vos-tik paė
mė. Jis laikė kruviną savo 
peilį iki pat galui. Policijos 
pribuvo du automobiliaf.. 
Lenkai vis da tebesimus^ 
Tulas F. Tyzleris turi 8 sky
les peilio savo kūne. Dvie
jose vietose pradurti plau- 
čiai. Iš ko kilo skerdynė, 

' policija nedatvrė.
Suvalgė 213 svogūnų ir lai

mėjo $,1000.
Dovennort, Ia.— Keliatas 

farmerių—svogūnų auginto
jų, sutarė duot akrą žemės 
tam, kuris iš jų daugiau ir 
greičiau suvalgys svogūnų. 
Edwin Meyer, 20 metų am- 

i žiaus farmerys, į 33 minutas 
į suvalgė 213 svogūnų ir laimė 
; jo akrą išdirbtos žemės, ver
tės $1,000. Lenktynių ėjo 5 
farmeriai. Sekantis po jo 
suvalgė tik 178 svogūnus.

Traukinys užmušė 3 auto
mobilistus.

Ripley, N.Y. Birž. 13 sker
sai geležinkelio važiavo čia 
automobiliuje 5 žmonės. Tuo 
tarpu atbėgo traukinys ir su 
daužė automobilių. Du žmo
nės paspėjo iššokti, o kitus 
tris užmušė.

Susidūrė du laivai ant jūrių.
Apie 200 mylių nuo Nan- 

tucketo 13 birželio ant jū
rių susidūrė du laivai su 
žmonėmis. Nelaimė atsiti
ko tokiose pat aplinkybėse, 
kaip 29 gegužės, kuomet nu- 

! skendo "Empress of Ire- 
land.” Dabar irgi buvo tir
štas rūkas ir garlaivis ”New 
York” stovėjo ant jūrių įlei
dęs ikarą. Tuo tarpu Ham- 
burg-America linijos gar
laivis ”Pretoria” smogė pir
majam i šoną ir prarėžė ja
me skylę 12 pėdų pločio ir 
37 pėdų ilgio. Žmonės visi 
jau miegojo. Laivui sudre
bėjus visi metėsi bėgt ant 
viršaus. Vaikai ėmė klykti, 
moteris rėkti — pasidarė di- 
džiausis sumišimas. Visi 
manė, jog bus jau galas. Bet 
laivas tuoj aus apžiūrėta ir 
visus nuraminta, kad nėra 

i jokio pavojaus, nes pramuš
ta skylė buvo 15 pėdų virš 
vandens. Sužeistas laivas 
tečiaus nelaukdamas nė mi- 
nutos leidosi visu greitumu 
į New Yorką, o "Pretoria” jį 
palydėjo.
Hoossicko skerdynes suren

gęs kunigas.
Iš Hoossick Falls mums 

praneša, kad užpuolimą ant; _
draugo Perkūno ir prakalbų mušė Austrijos lenkai su 
rengėjų surengęs kunigas " 
M. Jisai per savo pamoks
lą viešai agitavęs mušti so
cialistų kalbėtojus ir tuos, 
kurie jų nori. Pirma kiek 
buvo tenai prakalbų, hoos- 

i sickfaliečiai visuomet užsi- 
i laikydavo žmoniškai.

Teismas paskirtas ant 15 
Į d. birželio. Viskas jau su- 
. rengta ir eina gerai. Soci- 
1 jalistai turi pasiėmę du geru 
į advokatu. Fanatikai dre- 
i ba. District attorney esąs 
i baisiai pasipiktinęs tuo žvė- 
; rišku darbu ir bylą vary- 
■ siąs ant gran jury.
7 žmonės sudegė ir daug ap

degė New Yorko gaisre.
Birž. 10 d. New Yorke po 

No. 90 Essex st. kilo gaisras, 
kuriame 7 žmonės visiškai 
sudegė, 6 sunkiai sužeisti, o 
9 lengviau. Apie 200 išgel
bėta. 100 ugniagesiai nulei
do per langus kopėčiomis. 
Kiti persigandę nelaukė ko-, 
pečių ir šoko nuo kelių gyve
nimų žemyn. Tie sunkiai su
sižeidė. Nukentėję visi be
veik žydai.
Nathan jau Amerikoj ir ste

bisi iš kunigų protesto.
Italijos valdžios atstovas į 

Panamos parodą jau pribu
vo New Yorkan. Jis stebi
si iš katalikų kunigų, kam 
tie kelia protestus prieš jį. 
Jis pasakė: ”Tie ponai sako
si protestuoja prieš mane 
vardan gyvenančių šioje ša- 
lije 3,000,000 italų. Bet iš tų 
italų pusės aš sutinku kuo- 
širdingiausį priėmimą.” Na
than yra laisvamanis.
200 moterų prilipdyta prie 

sėdynių.
Pottsville, Pa.— Hipodro

me teatre buvo nemalonus at 
sitikimas. Birželio 12 d. pa
sibaigus perstatymui apie 
200 moterų negalėjo pasikel
ti nuo sėdvnių. Mat dieną 
buvo didelis karštis, sėdy
nių liekieris pasileido ir sė
dėjusios ant jų moteris pri
lipo.

prieš tokį kruviną valdžios 
darbą. Ministerių pirmi
ninkas Salandra prieš soci- 
jalistą užprotestavo, saky
damas, jog tai yra įžeidimas 
kariumenės garbės. Socija- 
listas nurodė, jog toji kariu- 
menė sutepė savo garbę ne
kaltų žmonių krauju. Par
liamente kilo didžiausis triu
kšmas. Galų-gale valdžios 
šalininkai paėmė viršų ir so- 
cijalisto įnešimą atmetė.
Streikas platinas; ant Ro

mos gatvių barikados.
Telegramos iš Romos 11 

d. birželio praneša, kad 
streikas vis platinas ir revo- 

j liucijos dvasia kila. Pačiam 
į Romos mieste buvo jau keli

■ mūšiai darbininkų su karei
viais. Ant gatvių pasirodė 
i barikados, už kurių pasislė- 
! pę streikieriai šaudo į poli
ciją ir kariumenę. Daug tų 
barikadų policija paėmė. 
Birželio 10 d. ligonbučiuose 
buvo jau 40 sužeistų karei
vių ir stfeikierių.

Bari mieste 11 streikie- 
rių sužeista, o Neapolije 1 
užmušta ir 20 sužeista; 3 iš 

i tų mirsią.
Romoj ir Florencijoj dva- 

isiškija pradėjo kurstyt ti- 
į kinčius žmones prieš strei
ką ir organizuot juodąsias

■ šimtines, kaip tai buvo re
voliucijos metu Rusijoj. Ro
moj ir Florencijoj tie juoda
šimčiai pradėjo rengti ma
nifestacijas, išreikšdami 
valdžiai savo užuojautą. To
kios reakcijos apsireiškimas 
da daugiau sujudino padė
jimą.
Danijos karalius pasiprieši

no permainai.
Danijos parliamento že- 

! mesnysis butas beveik vien
balsiai nutarė duoti mote
rims balsavimo teises ir pa- 

! naikinti rinkimuose visas 
1 turto kvalifikacijas. Beto, 
karaliui atimama teisė sky
rimo 12 iš 66 narių, kurie su
daro augštesnį parliamento 
butą, ir panaikinama speci- 

; jale privilegija rinkimui ki
tų 54 narių. Iki šiol juos 
rinkdavo tam tikra rinkikų 

: kolegija, kurios trečia dele
gatų dalis atstovaudavo di
džiausių mokesčių mokėto
jus šalies anskričiuose, tre
čia dalis didžiausių mokes
čių mokėtojus miestuose, ir 
trečia dalis — darbininkų.^ 

i Kadangi du kolegijos treč-: 
daliai susidėdavo iš turtin
gų luomų, tai Danijos dar
bininkai nėkuomet negalė
davo išrinkti į augštesnį 
parliamento butą savo at
stovų.

Bet nuėjus žemesniojo bu
to sumanymui į augštesnijį, 
tenai atsisakė už jį balsuot. 
Ministerių kabinetas tuo
met nutarė augštesnijį par
liamento butą paleisti. Ka
ralius tam pasipriešino. Jis 
priešingas tai permainai, 
kad jam atimama teisė sky
rimo 12narių į senatą. Šiaip 
su viskuo jis jau sutiktų. 
Radikališki politikieriai pa
taria kabinetui rezignuoti, 
jei karalius nepasiduos.

Eksplioziją užmušė 4 la
kūnus.

Berlinas.— Graundenze 
karišku orlaiviu aerodrame 
eksnliodavo bačka benzino 
ir užmušė 4 oriaivininkus.

Italijoj prasideda revoliuci
ja; visoj sali j streikas.
Roma.— Apskelbtas 8 bir

želio generališkas streikas 
platinas žaibo greitumu ir 
apima visą šalį. Streiko prie
žastis tokia: Nedėlioj, 7 bir
želio Anconos mieste darbi
ninkai įtaisė demonstraciją 
prieš militarizmą. Policija 
ant demonstrantų užpuolė ir 
pradėjo šaudyt. Keliolika 
žmonių likos užmušta ir 
daug sužeista- Ant rytojaus 
socijalistų partija apskelbė 
generališką streiką. Ir tuo- 
jaus visuose didesniuose Ita
lijos miestuose darbininkai 
metė darbą, pradėjo rengti 

; demonstracijas ir vaikščioti 
! gatvėse su raudonomis vėlia- 
| vomis. Streiką, kuris priima 
revoliucijos pobūdi, karštai 
remia netik socijalistai, bet 

i ir radikalų partija.
Kvirinalas, t. y. ta Romos 

■dalis, kur randasi karaliaus 
rūmai, apstatyta stipria sar
gyba. Tečiaus nežiūrint ant 

i to, 9 birželio didžiausia dar
bininkų minia du kartu ban
dė prasilaužti į Kvirinalą. 
Abudu sykiu minia susirėmė 

i su kariumene ir narsiai mu
šėsi. Kariumenė šovė 9 kar
tus i orą ir žmonės atsitrau
kė, nes 10-tą kartą butų šo
vusi jau i minią. Daug žmo
nių ir kareivių sužeista.

Tą pačią dieną kruvinų su- 
: sirėmimų buvo Venecijoj, 
Bergamoj ir kitur. Genoa 
mieste streikieriai privertė 
visus biznierius uždaryti sa
vo Įstaigas. Miestas apmirė. 
Didelės riaušės buvol\irine, 
kur darbininkai išėjo Į kovą 
apsiginklavę. Tris žmonės 
tapo užmušti ir daug sužei
sta.

Nė vienam streiko apimtų 
; miestų neišėjo nė vienas lai- 
i kraštis.I
į Streikieriai išvaikė karei

vius.
Didžiausi sumišimai 9 bir

želio buvo turbut Milane. Vi- 
;same mieste sustabdyta vi- 
;sas judėjimas: gatvekariai, 
: vežėjai, laikraščia i ir užda- 
{ryta visos krautuvės. Die
ną buvo milžiniškas darbi- 

dS du se^iuTs »etu ^-|ir PĮ^ ąP^M- 

kas."
Negana to; einąs iš Anvk- 

kščių į Panevėžį traukinys, 
žerdamas kibirkštis, uždegė 
netoli Panevėžio dvarinin
ko Meistavičiaus girią. Ug
nis sunaikino 15 dešimtinių 
puikaus troboms statyti 
miško. Dvarininkas reika
lauja iš gelžkelio valdybos, 
kad jam nuostolius grąžin
tų.

Apie Rietavą. Raseinių 
apskričio, sudegė 10 dešim
tinių Oginskienės miško.

Androniškių parapijoj, 
Ločių sodžiuje, Ukmergės 
apskričio sudegė visos tro
bos šių ūkininku: J. Baraus
ko, V. Jono ir K. Bažguno. 
Nuostoliai — 10,000 rub.

Vidžių parapijoj. Ežerė- 
nų apskr., sudegė Jono šov- 
lavskio vėio malūnas.

Panedėlio miestelije. Eže- 
rėnų apskr., sudegė trįs na
mai.
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priklausanti! darni ir aimanuodami. Šim

pa-

ru-

puolė ant policijos, kuri tuo- 
jaus pabėgo. Įvyko karštas 
susirėmimas su eskadronu 
kavalerijos. Po aštraus 
mūšio streikieriai tapo iš
vaikyti. Bet paskui jie vėl 
susirinko ir naujomis spėko
mis užpuolė karabinierių 
skyrių. Darbininkų atakas 
buvo taip smarkus, kad ka
reiviai turėjo bėgti. Paskui 
streikieriai susigavę veži
mą su benzinu uždegė jį, kas 
pagimdė baisią eksplioziją. 
Mieste pasidarė neišpasa
kyta panika. Labai daug 
žmonių sužeista. Naktį 
streikieriai atnaujino už
puolimą ant policijos.
Kruvinos darbininko dra

panos parliamente.
Vienas socijalistų atsto

vas išstatė Italijos parlia
mente kruvinas užmušto 
darbininko drananas ir pa
darė įnešimą, kad parlia- 
mentas išreikštų protestą

• • •

Tautiškas bankierius dingo 
su žmonių pinigais.

Scranton, Pa. — Šiomis 
dienomis dingo nežinia kur 
agentas ir bankierius Motie
jus Valentinavičius. Pas jįjį 
buvo apie 3,000 dol. biednų 
žmonelių pinigų; vieni dėjo 
savo pinigus jo bankon, kiti 
siuntė per ji į Lietuvą arba 
pirko laivakortes. Vienas 
žmogelis pasidėjo pas jį ban- 
kon net $300 ir žadėjo tuo
jau važiuot Lietuvon,bet ka
da nuėjo atsiimt pinigų, tai 

į ofise rado tiktai popiergalių 
Į primėtyta ir daugiau nieko ’ 
j Jis taipgi buvo ir SLA 30 kp. 
i kasierium, tai ir tų nupyški- 
’no suviršum $50. Lietuviš
kus socijalistus labai keik- 

! davo. Pereitais metais kada 
i atsilankė pas mus draugas 
Grigaitis su prakalboms, tai 
tas tautietis tuoj šoko kriti
kuot Grigaitį, bet vietoj kri
tikos pradėjo koliotis. Jis 
taipgi peikdavo ir pirmeiviš- 

i kus laikraščius, kaip "Kelei- 
I vi,” "Laisvę," "Kovą," ’Dil- 
! gėles".

Tai pamokinimas musų lie- 
į tuviams, kad į bile banką pi
nigu nedėtu. Jau neviena to- 
kia banka sunkiai uždirbtus 
žmonių pinigėlius nunešė, d 

• žmonės vis da neklauso. Ge- 
' riausia vieta pinigams padė- 
Įti yra Suvienytų Valstijų 
bankai pačtoje. Tenai pa
dėti pinigai niekad nepra
puls. Scrantonietis.
Atėmė iš Lietuvių bažnyčią.

Scranton, Pa.— Galų gale 
Romos trustas atėmė iš lie- 

: tuvių bažnyčią. Augščiau- 
sis teismas pripažino, kad 

i lietuvių bažnyčia su visais 
įjos turtais turi prigulėt ai-i 
Irių vyskupui. Lietuviai da- 
bar kitokios teisės prie tos i 

i bažnyčios neturės, kaip tiki 
mokėti jai pinigus, bet kur 
tie pinigai eis, tai ne jų da
lykas.

Tai kitas didelis lietu - 
viams pamokinimas, kad 
bažnyčių nestatytų.

Bačių Juozas.
Da keturi bankai Chicagoj 

užsidarė.
Birželio 12 d. valdžia už

darė Chicagoj dideli La Ša
lie gatvės banką, kur žmo
nių buvo sudėta $5,000,000. 
Beto uždaryta 3 mažesni 
bankai: "Broadvvay Statė 
Bank" ant north side, "Ash- 
land & Twelfth sts. Bank" 
ant west side ir "Illinois 
Statė Bank of Chicago” ant 
No. Clark gatvės.

Chicagoj mirė 14 žmonių 
nuo karščio, Detroite 10.
Praėjusioj sąvaitėj Vaka

ruose buvo dideli karščiai. 
Chicagoj į 72 valandi nuo 
karščio mirė 14 žmonių. Vie
ną tik 10 birželio dieną mirė 
10 ir 100 apsirgo.

Detroite į 3 dienas 10 žmo
nių mirė ir 100 suviršum su
sirgo ir paimta ligonbutin.
Audra sugriovė 23 triobas ir 

užmušė žmogų.
Moundsville. W. Va.— Bir

želio 12 d. apie čia siautė 
didelė audra. Sugriauta 23 
triobos ir užmušta viena y- < 
pata.

I

I

W. Virginijoj šaudosi.
Colliers, W. Va,— Birže

lio 11 d. streikieriai vėl ata
kavo Pittsburgh Coal Co. 
kasyklas- Į vieną kasyklą, 
kur dirba skebai, mesta 
bomba. Į kitas iš tolo šau
dyta. Daugiau žinių nėra.

Jau 8 mėnesiai neprikelia iš 
hipnotizmo.

Chicago, III.— Aštuoni mė 
nėšiai atgal tūlas hipnotistas 
profesijonalas užhipnotiza
vo Joną Kimonski ir iki šio- 
liai niekas iš to hipnotizmo 
negali jo prikelti. Kimons- 
kis išėjęs jau išproto.

1

1

I«
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Peržvalga, i
Tikyba paremtoji dora.
Leidžiamas Chicagoje lie

tuviškųjų kunigų organas 
„Draugas” nuolatos lieja 
graudžias ašaras, kad tauti
ninkai neina bažnyčion ir 
nenori klausyt kunigų pa
mokslų. Iš pradžių katalikai 
tikėjęsi, kad tautininkai pri
sidės prie kunigų partijos ir 
iš vieno eis su jais prieš so- 
cijalistus — gins tikėjimą. 
Bet tą kunigų pasitikėjimą 
gyvenimas skaudžiai užpy
lęs, nes —

"Musu tautininkai, kviesda
mi visus lietuvius vienybėn 
vardan tautos reikalu, neižiure- 
jo svarbiausio tautos reikalo, 
labiausiai branginamo beveik 
visų lietuvių. Tas reikalas — 
tai krikščioniškoji tikyba ir jos 
paremtoji tautos dora."

Ar žinai, skaitytojau, ką 
reiškia tikyba paremtoji do
ra? Jeigu ne. tai perskai
tyk dabar "Keleivio" išleis
tą knygutę "Byla Detroito 
katalikų su socijalstais." kur 
smulkiai aprašyta, kaip toj 
doroj išauklėti katalikai išė
ję iš bažnyčios užpuldinėja 
niekam neprasikaltusius 
žmones, muša juos, drasko, 
spardo ir kruvinus valkioja 
gatvėmis. Pamatysi tenai 
ir sumuštųjų žmonių pavei
kslus apraišiotomis galvo
mis. Perskaityk tą knygu
tę. perskaityk laikraščiuose 
apie užpuolimą katalikų ant 
socijalistų kalbėtojo ir pra
kalbu rengėju Hoossick 
Falls’e, o tuomet suprasi, ką 
reiškia tikyba paremtoji do
ra.

no save ex-vienuolės vardu, va- nas antgalvis buvo daug 
žinėjo po Įvairius Suv. Valstijų gražesnis, 
miestus ir sakė prakalbas, 
bjauriais žodžiais teršdama ka
taliku Bažnyčią ir dvasiškiją. 
Padoresnieji žmonės sumani 
uždaryti burną tokiai pliuškei. 
Buvo suareštydinta ir patup
dyta kalėjimam"

Darbininkai.
"Ka-kąd 
gų žinių 
zieta."

skaitykit 
jis paduoda teisin- 
Katalikiška " ga-

“Kova“ vėl patraukta teis
man.

"Kova" rašo, kad "didis" 
Philadelphijos gydytojas už
vedęs antrą bylą prieš ją ir 
išsiėmęsvvarrantą jos redak
toriaus suėmimui. Jis skun
džias L. S. S. organą už tal
pinimą prieš ji straipsnių.

rai, kad mane per kiek laiko linkite; aš jūsų nelaikysiu
...tikė be A joi L'nr 5r ėinnai. Bet darbininkai ne-

Todėl, kad šešto- gaudavau, tai tuojaus bosas nusigando; stovi toliau.
i j------1- Paskui pribuvo viršiausisl

Katalikai persigando lai
svamanio.

Jau buvom "Keleivije" mi
nėję. kad Romos katalikų 
kunigija Italijoj pakėlė pro
testą prieš savo šalies val
džią. kam ji aprinko savo at
stovu į visapasaulinę paro
dą San Franciskoje buvusį! 
Romos miesto majorą Na- 
thaną, kuris yra laisvama
nis. Dabar pakėlė prieš tai 
protestą ir Amerikos katali
kų dvasiškija. Protestuoja 
prieš tai ir kitų šalių kuni
gai. Daug katalikiškų orga
nizacijų buvo nutarusios lai
kyti per parodą savo suva
žiavimus San Franciscoje. o 
jeigu ton parodon atvažiuo
siąs laisvamanis Nathan. tai 
San Franciscon ’ nevažiuo
siąs nė vienas katalikas ir 
tokiu budu parodai busią pa
daryta daug nuostolių.

Viso pasaulio katalikai 
persigando vieno laisvama
nio. Didvyriai 1

Polemika
ir Kritika

„Kataliko” “razumėlis.“
Chicagos "Ka-kas" rašo 

apie užpuolimą ant draugo 
Perkūno su paslėptu džiau
gsmu :

"Tikrą gevaltą pakėlė musų 
'socialistėliai. Ir nebe priežas
ties. Jų garsų 'kalbėtoją’ Per
kūną kasžinkas mieste Hoosick 
Falls prakalbų metu aparamdė. 
apstumdė, kas aršiausia išnie- 

Zkino. Dabar norima tuos nevi
donus patraukti tiesom renka
ma tam tikslui spec-ialės au- 
Kas.

Toliaus tas špitolnikas ai
škina. kad ant Perkūno ne 
katalikai užpuolė, nes jam 
esą žinoma, kad

"katalikai jau jei ir perdaug 
turėtų už ką nors Įsikarščiuoti 
arba netektų susivaldymo, tai 
visgi bjaurėtus ir piršto prikiš
ti prie tokių žmonių, kurie per
dėm permirkę keiksmuose ant, 
Dievo, religijos ir bažnyčių. O 
juk Perkūnas kaip tik tuo ir at
sižymi."

Vadinas. Perkūnas kalba 
taip biauriai, kad "Ka-kas" 
jau ir žodžių savo leksikone 
nebesu randa jo paniekini
mui.

Bet klausykit toliaus:
"Ir jei už" tai bus nubausti, 

galutinai persitikris, kad šios 
valstybės tvarka tikrai netei
singa. nes pats Perkūnas savo 
kalbose peikdavo ne tik šalies 
tvarką, bet dar iškoliodavo ir 
pačius šalies valdininkus."

Vadinas, tuomet užpuoli
kai persitikrins, kad Perkū
nas kalba teisybę.

“Katalike,“ kurgi tamstos 
“razumėlis?“

I

“Vienas socija'listiškas lai
kraštis.“

"Kovos“ No. 24 redakcijos 
apžvalgoj skaitom:

”Vienas socialistiškas 
rastis (Musų pabraukta, 
leivio” Red.)
ris. ne tai protestuoti dėlei 
jungos 
Sociali;
dėiimuisi

laik- 
"Ke- 

nori ne tai juok- 
Są- 

nubalsavimo dėtis prie
t Party. Jis priešinasi 

todėl, kad tokia maža 
didžiuma (55 balsų) nutarta 
vienytis su Soc. Party. Sako, 
kad butų bent dviem trečda
liais nutarta, tai kas kita.

"Minėtas laikraštis (Ir vėl 
męs pabraukiame. "Kel." Red.) 
pervėlai susigriebė priešintis. 
Jis galėjo gerai numanyti, jog 
sunku bus gauti du trečdaliu 
balsų už vienijimąsi. Vienok, 
kada buvo laikas Įnešti, kad su
sivienijimas galėtų Įvykti., tik 
dviem trečdaliais nubalsavus. 
— tai gerbiamasis laikraštis 
tylėjo. O dabar į jo prieštara
vimą nėra ko kreipti domos; 
dabar prieštaraudamas, jis Są
jungai gabena ne naudą, bet 
blėdį. Kiek mums žinoma, ne 
vienas kitas liet. soc. laikraštis 
jam nepritars."

Kadangi tuo "vienu soci- 
jalistišku laikraščiu,” kuris 
padarė tokią pastabą, buvo i 
“Keleivis." tai labai aišku.’ 
kad "Kova" čia metė akme
nį į "Keleivio" daržą.

“Keleivis" tečiaus nė kiek 
tuomi neįsižeidžia: mums 
tiktai nuostabu, kodėl "Ko
va“ bijosi ištarti "Keleivio"' 
vardą, o sako: "vienas soči-i 
jalistiškas laikraštis?" Gal 
“Kova" teiktųsi paaiškinti?

K.

Paskutinis K. šeštoko žodis.
šitasai mano pasiteisini

mas yra ne dėl to- idant pri- 
parodžius. jog aš esu visiš
kai nekaltas ir neklaidingas. 
Gyvenu toje pačioje draugi
joje kaip ir visi: jeigu klai
dos yra neišvengtinos, vi
siems, tai taip-pat ir man. 
Ir neužsiginu klaidų, kurias 
esu padaręs: prisiimu jas. 
Bet anaiptol, neprisiimu tų 
klaidų, kurias primeta man 
M. D. Paleričius “Keleivio“ 
No. 23. Nebūdamas taip 
labai kaltu, kaip M. D. P. i 
mane perstato, pasakau M. 
D. P.. "Keleivio" personalui 
ir visuomenei, kad:

1) Ne aš pasėjau nesuti
kimą tarp p-no ir p-nios Pa- 
ievičių. bet K. Ž., keliaujan
tis laikraščių "agentas." ku
ris daug laikraščių užrašy
davo. bet niekas jų negau
davo. Jis ir p. Valevičienei 
užrašė “Dilgėle-" kurių ji 
nesulaukdama, tą agentą 
pabarė: jis užpyko ir pri
pasakojo jos vyrui bjauriau
sių dalykų ant jos. Ir vyras 
nepatyręs tikrojo dalykų 
stovio, pradėjo su savo mo
teris visai nesutikti, nors ir 
pirmiaus nelabai sutikdavo. 
Kilo šeimyniški nesutikimai, 
kurie ir užsibaigė pabėgi- 
P

2) Aš niekados neprisipa- 
žinau ir neprisipažįstu, kad 
išvežiau p. Palevičiaus mo
terį. Tą geriausiai paliudi
ja p. Palevičiaus žodžiai: 
"Kad ii pati išvažiavo, tai 
faktas.”

3) Niekados nebuvau ke
tinęs nė sakęs p-nei P., kad 
važiuosiu į Wilkes-Barre ap
sigyventi. P-ni P., kur jai 
patiko, ten ji nuvažiavo, vi
sai nepaisydama, ar aš ten 
atvažiuosiu, ar ne.

4) "Su tūla moteriške,” 
kaip "Keleivio" Red. sako. 
Wilkes-Barre negyvenau. 
Galėjau tame mieste gyven
ti: galėjo tam pačiam mies
te gyventi ir tūla moteriškė, 
tai visgi tas negali būti fak
tu. kad aš su ja gyvenau. 
Tie "raštiški paliudijimai." 
matoma, tik ir yra parašyti, 
o faktais neparemti. Ant 
galo, pats M. D. P. savo 
straipsnij sako "...išvežęs (o 
kiek žemiaus sako: "kad ji 
nati išvažiavo, tai faktas’)

I I-.*-. _ z I

25c. seimo žirklėms.
"Laisvė" rašo, kad pasku

tiniam S. L. A. seime Water- 
bury viešpatavusi didelės 
neapykantos dvasia prieš 
klerikalus. Visiems buvę 
atmintije “Draugo" burnoji
mai ant tautiškojo Susirie-

y0 nijimo ir jo organo. “Net 
šventakupriai. kurie visuo
met eina su klerikalais, Į šį

Iškraipo žinias.
Pereito “Keleivio" 

peržvalgoj buvo rašyta apie 
tai, kaip Winnoje, Minn.. tei- . . . -
smas nuteisė kalėjiman bu- ^.lr!1.a 
rosią vienuolę Oną Lowrv 
užtai, kad savo prakalbose ii ,
minėjo katalikų šventojo Li- kojoj kauno vuoaegai 
guori žodžius. To "švento- kirpt, 
jo“ žodžiai taip nešvarus,! 
kad teismas pripažino prasi
žengimu vartot juos viešam 
susirinkime. Vadinas, fak-| 
tiškai čia pasmerkta ne kal
bėtoja. bet šv. Ligouri. O __
paklausykit, kaip apie tai tos/su juodais apykraščiais, 
rašo Chicagos "Ka-kas:" o vardo ridurije žemės ka-

”Winona. Minn. t iena mote- muolys, apjuostas besisvei- 
ris, Anna Lowry, kuri augšti- kinančiomis rankomis.

mis ir prašė nupirkti už juos 
žirkles Juodojo (klerikališ-

nu-

na motere, o apie jį rašo ir __ .
skaito tą didele naujiena, išlaikė be darbo, o jei kur ir čionai. 
Kodėl? ' : : _ ‘ ‘ ;
kas yra nekuriems laikraš- paaiškindavo, kad negali čia 

itininkams ir šiaip jau vyru
kams nepageidaujamas, čia 
faktas yra faktu, kad ne dėl 
to yra didelė nekuriems nau
jiena. kad p-ni P. pabėgo 
nuo savo vyro, bet dėlto, kad 
ten šeštokas yra įmaišytas. 
Taip-pat, pavyzdžio dėlei, 
galima išvadžioti apie žmo
gaus užmušimą.— Jeigu ka
reivis, kuris šiandien turi 
nedaug priešų, užmuša, kad 
ir labai garbingą žmogų, tai 
visgi musų "krikščioniška" 
valdžia ir kunigija tą paskai
to maža naujiena; bet jei 
revoliucijonierius, kuris šią
dien turi labai daug priešų ir

I dirbti, nes... kompanija ne- 
Inori. Gaudavo tokių paaiš
kinimų ir mano draugai. Bet 
aš nenorėčiau tikėti, kad so- 
cijalistai tokiais darbais už
siima, nes aš žinau, kad 
streiko laike neatsirado nė 
vienas socijalistas, kuris bu
tų kalbinęs streikierius eiti 
skebaut, o iš tautiečių buvo 
daug tokių ir apie tai žino 

I visi Montellos lietuviai. Tai- 
gi L. Vaikui nereikėtų taip 
drąsiai chaminti žmogų, ku
ris pasakė apie tautiečius 
teisybę. A. Vaitkus.

Ginčus užbaigiant, nes jie 
----- ------------------ o r---------  nė plačiai visuomenei, nė 
tūlų asmenų yra begalo ne- patiems montelliečiams nau- 
------------------------------------ 1.^1 . _ Red.pageidaujamas, užmuš kad dos neatneša, 
ir paskutini niekšą, tai tą . 
atsitikimą įastatys didžiau- IOQ
šia naujiena. Ant galo- jei- KUntOl UilUtnuluUd 
gu šiandien draugijos surė- -----------
dymas yra toks netobulas, 
tai ar tik vienas šeštokas 
turi užtai atsakyti? Vvru- 
čiai, bandykite tikroj švie
soj dalykus pamatyti, o ta
da persitikrinsite, kad šešto
kas nėra jau taip labai kal
tas ir klaidingas, kaip jus 
manot. K. šeštokas.

šiuomi ginčus užbaigia
me. Red.

s

Paskui pribuvo viršiausisl 
dirbtuvės perdėtinis ir pra
dėjo aiškinti, kad po ta kam
panija tiek yra mokama ir 
darbininkai uždirbą nepras
tai; patarė pamėgint kelia- 
tą dienų, o jie pažiūrėsią. 
Bet darbininkai nutarė eiti 
namon. Tada ponas perdė
tinis pasakė, kad ryt iš ryto 
visi ateitų prie darbo, o jie 
mokės seną mokesti.

Dabar tie ponai taip su
minkštėjo, kad geriau nebe
reikia. Buvo girdėties, kad 
tokio atsitikimo ne buvę per 
26 metus. Tai matote, dar
bininkai, ka reiškia vienybė.

J. J. M.

sėdėjo keli laisvamaniai. 
Galop atsistojęs ir atsikrei
pęs ton pusėn “užgiedojo:” 
“Kas nepriguli į šitą dr-stę 
meldžiu prasišalinti iš sve
tainės.“ Keista! Pasirodo, 
jog p. raštininkas vienas da
ro nutarimus, jisai nepak
lausė susirinkimo, ar risi 
sutinka su tuom jo noru.

Tiesa, reikėtų pasakyti, 
jog ši dr-ja, taip sutvarkyta: 
kas turi daugiau pinigų, to 
didesnis ir balsas, nors kata
likų religija, berods, to ne
mokina ir neduoda didesnių 
tiesų už pinigus.

Panašus surėdimas ran
dasi, tik trustų kompanijo- 
jose, o ką trustai gero sutei
kia darbininkams? Paga- 
liaus tą žino kiekvienas. Tai 
ir iš panašių dr-jų negeres
nė nauda darbininkui. Mu
sų milionieriai aukoja uni
versitetams, bet ar daug ten 
prasto darbininko vaikų 
mokinasi — vos tik keli. Pa
našiai bus ir su Labdarių 
dr-ja, garbės narys, garbės 
narį šelps, o paprastam na
riui — išgraužk!

Ar ilgai da musų lietuviai, 
savo reikalus leis tvarkyti 
kunigams? Ar gi da iki 
šiol męs nepamatėme, kaip 
jie užtraukę vilnas už akių 
ir įverę į nosį grandis veda 
mus į ten, kur tik jie užsi
mano.

Nejaugi da neužtenka pa
vyzdžių. Tik žvilgterėkime 
į Ispaniją , Meksiką, kadir, 
pačią Lietuvą, kur kunigai 
turi didesnę įtekmę, ką-gi 
męs ten matome ? Ar ką ki
tą, jei ne skurdą ir pirmyn- 
eigos stabdymą.’

Pažiūrėkime, ant kiek lie
tuviai yra atsilikę nuo kitų 
civilizuotų tautų, net ir a- 
merikiečiai nusigando, kuo
met susekė, jog lietuvių 55 
nuošimtis nemoka nė skai
tyti. Ar-gi tai ne kunigijos 
nuopelnai Lietuvoje. Męs 
išstatome didžiausias muro 
bažnyčias, da ir altorius iš
auksiname. o kai prireikia 
ir mažytę medinę mokyklą 
statyti, tai šaukiame, jog e- 
same bėdini, neištesėsime. 
Musų kunigai vaikščioja nu
tukę, negalėdami savęs pa
nešti, o mokytojai negalėda
mi pramisti, sudžiūvę badu 

i stimpa. Gana. L’žteks. Jau, 
berods, aišku kaip ant delno, 
jog kunigams rupi, tik dole
ris. bet ne dora ir religija, o 
kad dolerių daugiau turėti, 
jie stengiasi palaikyti tamsą 

i ir prietarus. A. B.

EAST PITTSBURGH, PA. 
Streikas.

Sustreikavo čia elektriš
kos stoties (westinghouse) 
ir dirbtuvės darbininkai. 
Prie streiko prisidėjo ir a- 
pielinkės fabrikų darbinin
kai. Streikas auga. Strei
kuoja tūkstančiai.

Streiko priežastis tokia. 
Laikui bėgant darbininkai 
susiorganizavo į uniją. Ka
pitalistams tas nepatiko. 
Pradėjo jie šnipinėti, kurie 
čia yra vadovais, kurie pri
guli prie komitetų ir daug 
veikliausių darbininkų pa
leido iš darbo. Darbininkai 
pareikalavo, kad pavaryti jų 
draugai butų priimti atgal 
ir kad butų pripažinta uni
ja. Fabriko valdyba atsi
sakė tą reikalavimą išpildyt 
ir darbininkai apskelbė 
streiką.

Birželio 5 dieną iš ryto ne
stojo darban 11,500 vyrų ir 
moterų. Paskui pikietams 
nuėjus da daugiau žmonių 
pametė darbą. Streiklau
žių visai nedaug. Iki šiol 
streikuotojai užsilaiko ra
miai. F. Vainilavičius.

CLEVELAND, OHIO. 
įvairumai.

Darbai da neikiek nepage
rėjo; jei rienam-kitam ir 
pasiseka gauti darbas ant 
pradėjusių plaukioti laivų, 
tai tik mažmožis; nuo to be
darbių armija nesimažina. 
Prie darbo ofisų stori di
džiausi būriai alkanų — pa
juodusių darbininkų: gyve
na, valgo pietus ir vakarie
niauja po atviru dangum 
susėdę ant juodos žemelės 
šalę surukusių muro sienų. 
Tie žmonės nepažįsta gyve
nimo. Sulyg jų nuomonės, 
tai priežaščia viso blogo esąs 
vVilsonas su visa demokratų i 
partija. Veltui aiškintum' 
tiems dvasios pavargėliams, i 
kad Wilsonas, Taftas ir Roo- 
seveltas — tai lygus kapita
listų klesos atstovai ir kalta' 
čia tvarka. Veltui jiems: 
aiškintum, kol tik darbinin
kai ne panaikins šitos tvar
kos, jie nieko daugiau nesu
lauks, kaip tik gyventi ant 
"dievo burdo“ po dangaus 
skliautais.

Pereitaias metais musų 
mieste uždarė daug saliunų. 
Nieko tame stebėtino nebū
tų. kad sumažino tvirkinimo 
įstaigų skaitlių, bet štai kas 
keista: nepraėjo pusė mt* 
tų, o vietoj uždaryto lietu
vio saliuno, biznį daro žy
das. viliodamas iš lietuvių 
nikelius. Gudrus politikie
riai žino- kaip atsiimt išleis
tus per rinkimus pinigus.

Balandžio 12 d., per Vely
kas. pašauktas policistas nu
vedė J. Čerešką į beprotna
mį. J. č. gydėsi pas kelis- . .
daktarus, bet vis nepamirš-' . įmonių ,?Pie ^2^. 
davo patraukti nuo ”šakne- V.1S1 tizsnaikė ramiai, įsski- 
lių“ ir alučio, kas ir parengė I nant kelis tamsunus, kurie 
kelią i viršpaminėta vietą. * Pne bar,° kėl? dldeJ 
Namo prižiūrėtojas sakoj/??5! reikėtų mvardinti, bet 
. , . , v , . Lis kitos puses vra kaltė pa-kad greitai bus paleistas■ į. ka(J j ;R 1
nes žymiai einąs geryn. Bet £ - k
kur jis eis paleistas, nezi-1 ~ grimus. Ateitije
nau. Giminių čia greičiau L g g - a uždarvJti
Kad neturi Pirmiau gyre- ba laik£ tatvm0 • 
no vv orcestenj. Mass.. iš kur . - . .• __  . x • ! Po nerstatvmo lannimn
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Atsakymas L. Vaikui.
"Keleivio” No. 23 L. Vai

kas rašo iš Montello, Mass. 
korespondenciją ir 
kuoja" A. Vaitkaus 
pondenciją. tilpusią “Kel.” 
No. 21. Jis piktinasi, kad A. 
Vaitkus padarė tautiečiams 
"chamišką" užmetimą, ir 
niekuomi neparemtą. Bet 
kada tautiečiai soeijalistus 
šmeižia per savo laikraščius 
ir viešuose susirinkimuose 
be jokiu faktu, tai L. VaikasV fc v

to nemato. Jis sako, buk A. 
Vaitkus norįs supiudyti so- 
cijalistus su tautiečiais, iš 
ko tik klerikalai turėsią 
naudą.

A. Vaitkus doriems tau
tiečiams. kurie darbuojasi 
dėl tautos ir visuomenės la
bo, neužmeta nieko ir dagi 
pats padeda visomis spėko
mis darbuotis. Bet su to
kiais tautiečiais, kurie eina 
iš vieno su klerikalais ir per
sekioja darbininkų organi
zacijas, šmeižia soeijalistus 
ir skundžia juos kapitalis
tams, tai A. Vaitkus kovojo 
ir kovos.

Nejaugi L. Vaikas kaip 
tautiečiai su klerikalais vie
šai per susirinkimus vagina 
socjalstus už tai, kad socija- 
listai visomis jėgomis dir
ba dėl Liaudies Namo nau
dos? Tautiečiai vagina juos 
visai neteisingai, o kad A. 
Vaitkus parašė teisybę, tai 
L. V. pasipiktino, buk nekal- 

1 taidaromi tautiečiams užme
timai.

Ar atsimena L. V. Monte
llos streiką? Kas per vie
nas tasai ponas buvo, kurs 
nakčia išnešiojo po streikie- 
rių stubas laiškus, kviesda- 

iinas juos skebauti? Ir kas 
’ tie ponai buvo, kurie traukė 
streikierius už skvernų į 

{svetainę ant Emerson avė., 
į kur kapitalistai laukė atve
dant juos į susirinkimą? O 
juk streikieriai visai uždy- 
ką gaudavo socijalistų salę 

i susirinkimams. Prieš tą 
I tempimą streikierių į kapi
talistų salę buvo net skun- 
das paduotas Lietuvių Pilie- 
čių Kliubo susirinkime. 
Skundas buvo atmestas, 
kaino “nepamatuotas,” bet 
jei kas butų padavęs skundą 
ant kokio socijalisto, tai bu
tų pamatuotas ir butų buvęs 
nubaustas “pagal konstitu
ciją.“

Kad tie ponai taip uoliai 
darbavos dėl kapitalistų, tai 
risi montelliečiai žino jų ir 
vardus. Tai kas gi gali už
ginčyti. kad jie ir veiklesnių 

kantų organizacijoms?

kriti- 
kores-
----------- “ >5

I

i
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HOBOKEN, N. J. 
Teatras ir pasilinksminimo 

vakaras.
Birželio 6 d. vakare buvo 

L.S.S. 59 kuopos parengtas 
psilinksminimo vakaras ir 
Prieš vaidinimą buvo mono
logai. Veikalas išėjo silp
nai : nekurie aktoriai nemo
kėjo savo rolių atsakančiai 
ir persilpnai kalbėjo. Mika
lojaus rolėje M. Skučas ka
da skaitė laišką tai ketvir
toj sėdynėj negalima buvo 
girdėt, ką skaito. Advokato 
rolė irgi labai silpnai išėjo, 
kurią lošė D. Pilka.

I

• xX

SHENANDOH, PA.
Prakalbos, paskaitos ir 

lietuvis šnipas.
L. S. S. V rajono prakal- 

Į bos atsibuvo birželio 7 dieną. 
Kalbėjo medicinos studentas
J. Jesinskas iš Philadelphi
jos, Pa. ir M. Ramanauskie
nė iš Minersville’s skaitė 
prelekciją temoj: “Ar reika
linga moterims politika“ ir 
“šeimyniškas moterų gyve
ntas ir higieniški namai.“ 
Kaip paskaitomis, taip ir 
prakalbomis publika liko 
užganėdinta. Aukų paden
gimui lėšų surinkta $4.70, 
už ką aukautojams vardu 28 
kuopos tariu širdingai ačiū.

Nors šitos prakalbos ir 
nelabai buvo išgarsintos vie
nok publikos buvo pusėtinas 
būrys. Priežastis buvo ta
me: K. Matuzas ir K. Glin- 
skas nuėjo ant gatvės (prie 
šv. Jurgio bažnyčios) ir ei
nantiems žmonėms pradėjo 
dalinti plakatus. Vienas fa
natikas nuėjęs primelavo 
policijai, buk tenai koki a- 
narchistai dalina žmonėms 
savo raštus. Atėjęs policis
tas areštavo K. Matuzą ir
K. Glinską, ir tokiu budu ne
buvo galima plačiau išgar
sinti.

Kaip toliau apie areštavi
mą susidės dalykai, prane
šiu “Keleivio” skaitvtojams 
vėliau.

Gėda tau, tamsybės apaš
tale! K. Matuza.

l

I

ir atvažiavo.' Laiškus taip
gi gaudavo iš tenai. Gimi
nės ir pažįstami turėtų pasi
rūpinti apie nelaimingą J.

' Čerešką. Andrejevas.

SOUTH ENGLEWOOD, 
ILL.

Į 5 valandas laimėjo streiką.
Čia yra karų dirbtuvė.

Per žiemą dirbo vos 7 valan
das į dieną ir tik 3 dienas Į 
sąvaitę, o paskui 8 valandas 
i dieną. O 1 birželio pailgi
no iki 10 vai. ir 6 dienas į są
vaitę. Darbininkai buvo už
ganėdinti, nes buvo jau arti 
bankroto. Bet neilgam bu
vo tas džiaugsmas. Birže
lio 5 dieną numušė nuo ne
kuriu štukų mokestį per pu
sę. Tuomet apie 200 darbi
ninkų sutarė mest darbą ir 
streikuot. Lietuviai, lenkai, 
vokiečiai, švedai ir italai — 
visi kaip vienos tautos žmo
nės susirinko prie dirbtuvės 
ofiso ir tariasi. Dirbtuvės 

socijalistų neskundžia fabri- užveizdai tas nepatiko ir jis 
J .Juk pasakė: Jei norite dirbti* tai 

Montellos lietuviai žino ge- dirbkit, o jei ne, tai prasiša-

Po perstatymo jaunimo 
būrelis po vadovyste J. Zu- 
jaus sudainavo keliatą dai
nelių. Dainos išėjo neper
geriausiai, nes jaunimas 
mažai lavinamas; priežastis 
yra tame, kad vadovas be 
darbo. Butų dainuota ir 
daugiau* bet buvo jau vėlus 
laikas, tai leista publikai pa
sišokt. Iš publikos girdė
jau, kad vakarėliu užganė
dinti. Plynių Petras.

CHICAGO, ILL.
Draugija kunigėlių biznio 

palaikymui.
Birželio 1 d., pobažnytinėj 

Ap. D. parapijos salėj, įvyko 
Labdaringosios dr-jos susi
rinkimas. Pirmininkavo 
kun. Kruša. Jis paaiškino, 
jog L. D. esą nariai 3-jų rū
šių : garbės nariai — aukauy 
jantie dr-jai $100.00, nariai 
labdariai — $5.00 ir papras
ti nariai — mokantie 10c. 
mėnesiui. Prasidėjus posė
džiui dr-jos raštininkas J. 
Katėnas. kaž ko nerimauda
mas žvalgėsi į tą pusę kur

kito moteriške butų su ja 
gv venęs." Taigi reiškia, 
kad negyveno.

5) Kaip p-ni Paleričienėi 
iš savo liuoso noro į Wilkes-{ 
Barre atvažiavo, taip iš sa
vo liuoso noro ir išvažiavo, i 
šlykščiausias melas, kad buk | 
aš ją parsivežiau ir paskui 

, pavariau.
6) P-ni Palevičitnė nerei

kalavo nei nuo manęs nei i 
nuo kitų užlaikymo; jinai1 
dirbo ir užlaikė save ir vai-; 
ką gana gražiai.

7) Niekados nepardavinėk 
jau už $5.00 ar $10.00 daik
tus, kurie kainuoja 35c. ar 
25c. Jau čia p. Palevičia 
perstorai suklysta.

8) Sakiau ir sakysiu, kad 
pabėgimas moterų šiandien 
nėra didelė naujiena. Tą 
geriausia priparodo kad ir 
pats “K.,“ kuris žino, kad 
beveik kasdiena viena ar 
kita moteris pabėga su vie
nu. ar kitu vyru, vienok jis 
anie tai nerašo ir neskaito 
didele naujiena. Gi šešto

se- kas dar nepabėgo nei su vie-

būt“Draugui“ tas turi 
malonus komplimentas.

Permainė antgalvj.
“Kova“ permainė savo 

antgalvi. Raidės dabar bal-
i
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WORCESTER, MASS 
Socijalistai statė scenoje 

"Mindaugj.”
Birželio 2 ir 3 d. L. S. S. 40. 

kuopos 1-mas teatrališkas 
skyrius statė scenoje istoriš
ką veikalą "Mindaugis” Lie
tuvos karalius, finų socija
listų svetainėje.

Kas yra matęs ar skaitęs 
veikalą "Mindaugis,” tai 
jau kiekvienas žino, kad 
yra nelengvas pastatyti. 
Vienok nors šis veika
las ant gretujų buvo su
loštas, tečiau lošėjai dėjo vi
sas savo pastangas, kad tik 
veikalą gerai sulošus. Todėl 
galima pasakyti, kad "Min
daugis” sulošta bene geriau
siai, negu kiti seniau lošti 
veikalai. Lošime dalyvavo 
visiems žinomas drg. F. J. 
Bagočius; jisai turėjo svar
biausią rolę ir ją geriausiai 
atliko. Gerai lošė S. V. Ba- 
kanauskas — Henriko po
piežiaus pasiuntinio rolėje, 
ir T. Rubikas — Trainaičio, 
Mindaugio brolėno rolėje. 
Taipgi vidutiniškai lošė 
Daumantas kunigaikštis — 
F. Tumosa. Aldona jo pati— 
E. Visockiutė; Vaišvilgis 
mininkas. Mir.daugio sūnūs 
— J. Kairaitis: Liutovaras, 
Mindaugio Kansleris — M. 
Dusevičia. Tik silpnokoj lo
šė Ragnvtė Mindaugio moti
na — E. Aniolauskiutė ir 
Herman kryžiokas — K. 
Stankus. Bet tie silpnumai 
galima buvo patėmyti tik 
žmogui, kuris žiūrėdamas 
gilinos į veikalą, bet šiaip 
žmogui, paprastai žiūrint, 
silpnumai patėmyti buvo 
sunku.

Tarpe aktų buvo da ir pa- 
marginimų. Po I aktui dai
navo solo P. Traupiutė; po 
II aktui griežė mandolina S. 
Lietuvninkas; po III akt. B. 
Bernočiutė ir P. Traupiutė 
A. Traupiutei akompanijuo- 
jant padainavo duetą. J. 
Našukaitis griežė kornetu.

Tik gaila, kad į toki vaka
rą. kur padėta daug triūso 
ir iškaščių, mažai teatsilan- 
kė publikos, per abudu va
karu vos, virš 400 šimtų.

Kuopa, turbut, neturės 
deficito, bet ir uždarbio ne
bus. Priežastis žmonių ne
silankymo yra tame. Sve
tainė, kurioje atsibuvo per- 
statimas, visai kitoj dalij 
miesto, kur lietuviai negy
vena ir dagi gatvekariu ne
galima nuvažiuoti; svar
biausia gi priežastis — tai 
bedarbė.

Prie progos pratariu į 
Worcesterio progresyvę lie
tuvių visuomenę, ar ne lai
kas pradėti rūpintis Įsteigi
mu savo svetainės? Berods, 
dabar mums, kaip tik ir yra 
proga atpirkt nuo visų šven
tų neprigulmingos parapi
jos bažnyčią. Ten yra labai 
tinkama vieta pačiame cent
re lietuvių. Pasirūpinkime.

AVorcesterio Jaunikaitis.

A- kunigišką rolę. Da vienas 
yra pas mus blogas papro
tys, tai Herrino moterėlių, 
jos per naktis su jaunikiais 
geria, o vaikučiai, namie al
kani verkia. Ar taip augin- 

: damos manot išaugint savo 
i kūdikius ateities karžy
giais?

Darbai anglių kasyklose 
pradėjo eiti geriau.

Reporteris.

LAMRENCE, MASS. 
Tautiškos prakalbos.

Birželio 7 d. buvo S. L. A.

utėlių barzdoje nebuvo, 
merikiečiai ir šiuo "kapuci
nu” nebegalės pasidžiaugt, 
gegužės 7 d. jisai jau išva- 

Į žiavo į Letuvą.
Gegužės 10 d. turėjome 

didelį apvaikščiojimą atmin
čiai laisvės karžygių: Va
šingtono, Kosciuškos, Pulav- 
skio ir k. Apvaikščiojimą; 
parengė "Ukėsų pirmeiviš
kas kliubas.” Kalbėjo žino- 
masai i tisų gerbiamas F. J. 

' Bagočius, iš So. Bostono, 
j Mass. ir J. S. Lopata. Žmo
nių buvo pilna svetainė ir 
visi buvo pilnai užganėdinti, kuopos prakalbos. Apgarsi- 

j Dauguma klausinėja, ar nimuose buvo sakyta, kad 
j greit vėl busią panašios pra- bus iš Chicagos Balutis, bet 

L. apsirgęs, tai kalbėjo vieti- 
Publikos mažai buvo, i 

Pirmas kalbėjo Z. Jankaus-) 
Pa‘ kas, aiškino S. L. A. mierį ir j 

pasakė, kad tik S. L. A. gali \ 
išliuosuot Lietuvą iš po Ru- Į 
sijos letenos. Taip, tautinin-. 

igiškam miege tebesnaudžia, kai turi savo generolus, i 
Vieninteliu jų rūpesčiu yra,■Laukaitis su Yču nupirks po 
kaip čia gavus lietuvį kuni- abrozą pabučiuos carui ran- į 
gą. Turbut atsibodo sutiki- kon — ir gauna Lietuva au- 

! me gyvent, tai nori, kad ku- tonomiją.
nigėlis pasėtų neapykantą. Antras, J. SekeviČius, skai-

Kitos tautos čia pradeda tė iš "Tėvynės" buvusio sei- 
judėti. Rusai ir ungarai pra- mo nutarimus. Tuomi tis- 
dėjo organizuoties. Ypač kas ir užsibaigė.

j rusai atsižymi darbštumu. pas tulą parapijoną bur- Į 
: Jie turi savo knygyną . tidingierius negerai pasielgė) 
i i aiJ- • , Kuri0Je . mokina su jo 15 metų duktere. Tė- 
darbimnkus, neatsizvelgda- vas dažinojęs tuojaus prane- i 
mi tautų ir pažiūrų skirtu- še policijai, kuri ir nugabe
no. Organizuoja skerdyk- no burdingieriu už grotų, 
i &Adarbl-mnk”S- * Ja? tuP Tėvas turėjo užmokėt už du- 
300 narių pnsirasiusių pne kterį _5 00> 0 jaunikis .35.00. 

1 unijos. Jie, kaip matyti, u-! kuris pats draugams ir pasi- 
mai era ip? fitssisinirti nnp« __ - z___ • i- t • i i.

Dauguma klausinėja.

Maineris.

užsi-
Tas

kalbos
HANSAS CITY, HANSAS. Štt 
Lietuviai tebemiega.— P 

vyzdingas rusų veikimas.
Čionai randasi apie 500 

lietuvių ir da veik visi letar-

bė užėjo, korespondentai 
pranešė, kad bedarbių yra į 
35,000 ir lai niekas čia neva
žiuoja. Vienok ir dabar ko- 

' kį nors darbą galima butų 
gaut, nors ir sunku. Laik
raščiai tankiai pajieško. A- 
gentai irgi pajieško.

Agentūros, girdi, 
kimšusios bedarbiais,
tiesa; bet galima butų nuro 
dyt nemaža tokių bedarbių, 

i kurie gavę darbą užsidirba 
I bent ant viskės — ir gud bai 
idžiab! Nedirba dėl to, kad 
nenori. Tokių yra daugybė. 
Ant farmų ir dabar nemaža 
reikalauja darbininkų. Pa
čiam Los Angeles mieste, 
kurie tik anglų kalbą moka, 
ir nesunkiausia darbas ras
ti. Aštuoni mėnesiai atgal 
aš atvažiavęs mainiau kelis 
darbus iki pavyko surasti 
geras darbas sulyg 
amato.

Teisybės mylėtojas 
kad daug yra tokių vietų, 
kur vyrams mokama nuo 8 
iki 10 dolerių įsąvaitę, dir
ba nuo 10 iki 12 valandų į 
dieną. Kiek aš žinau lietu-i 
vių "lėberių,” jie gauna ma
žiausia $13 į savaitę ir dir
ba tik 8—9 vai. į dieną.

Oras, tiesa vidurmiestije 
troškus, bet miesto pakraš
čiuose labai tyras.

Povas.

mano

I

Apšvietos" kliubas. Vėliau 
gal ką ir nuveiksime.

J. J. Katalikas.

ANSONIA, CONN. 
Jaunimas civilizuojąs.

Vietos lietuviai po truputį 
kruta. Ne per seniai L. S.S. 
186 kuopa surengė keletą 
prakalbų ir sulošė veikalėlį

"Gudri Našlė." Buvo mo
nologų ir kitokių pamargini- 
mų; viskas puikiai nusisekė.

Gegužės 10 d. susitvėrė 
pašalpos draugija vardu: 
"Lietuvių šviesos Draugija.”

1 Dr-jos lėšomis bus užlaiko
ma knygynas. Prie dr-jos 
prisirašė 57 nariai, daugiau- 

; šia jaunimas, prisirašė kele
tas ir merginų. Draugija 

' susiorganizavo tvirtai. Lin. 
įkime pasisekimo. Lai auga 
i joje socijalizmo dvasia!

J. B*
f

f

tuviams butų žmoniškiau 
gyvent? Lipčius.

mai galės atsispirti pnes ^-rg (vra ir liudininkai) 
kapitalistus ir pareikalaut) 'Bravo! Dilgė.

LAWRENCE, MASS. 
Tautininkai rengia .konku

renciją prieš soeijalistus. 
Nors Lawrence jau nuo 

senai gyvuoja 3 partijos: ka
talikų, socijalistų ir” tauti
ninkų, vienok iki šiolei visas

didesnio atlyginimo ir trum-l 
pesnių darbo valandų.

Kapitalistai užuodė pavo
jų ir pradėjo atleidinėti iš 
dirbtuvės tuos, kurie prik
lauso prie unijos, bet tas 
nieko negelbsti, darbininkai 
mato, jog unija tai geriausis
ginklas, kovoj su skriaudę-| pramogas rengdavo visi iš 
jais ir jie prie jos rašosi ir vieno ir jeigu viena partija 
unija kas dien stiprėja .Lie- ant tos dienos rengdavo, tai 
tuvių, taipgi gana daug dir- kitos nerengdavo. Bet šie-

tai

PLYMOUTH, PA.
Antras "kapucinas.” Išgy

veno vienas kalnuose 11 
metų ir pasveiko.— 

Prakalbos.
Tūlas Adomas Albavičius, 

pragyvenęs Amerikoj 22 me
tu ir galop turėjo pasidaryti 
XX šimtmečio "pustelnin- 
ku.” A. iš mažens vedė do
rą gyvenimą. Uždarbį savo 
taupė senatvei. Kuomet jau 
turėjo susitaupęs keletą šim
tų dolerių, vienas iš jo drau
gų J. Ž., prisimeilino prie jo 
ir išviliojo visus pinigus, ku
riuos vėliau suvis užgynė. 
Albavičius susirūpinęs ėmė 
sirgti ir įgavo proto ligą. 
Gydytojai patarė gyventi 
vienam be žmonių girioje, 
prie sveiko oro. Būdamas 
beturčiu, jisai išėjo i kalnus 
Plvmouth’o apielinkėje ir 
ten išgyveno 11 metų. Tie
sa, per ta laiką jisai pasvei
ko. bet išveizėjo į tikrą lau
kinį žmogų, apaugęs, apžė
lęs — stačiau sakant, tai iš
rodė. kaip tikras kapucinas, 
skirtumas tame, jog pas šį

- - ba skerdyklose, vertėtų ir 
mums neatsilikti ir dėties 
prie rusų.

Gegužės 30 d. čia rusai su
rengė prakalbas įvairiose 
kalbose, dėl suorganizavimo 
skerdyklų darbininkų. Bu
vo užkviesta gana gerų kal
bėtojų. Pažymėtina kalbė
tojas iš St. Louis stud. Nat’l 
University M. D. skyriaus, 
lietuvis R. Gzell. Kalbėjo 
jisai rusiškai, turbut dėlto, 
kad lietuvių nebuvo. Jo kal
ba buvo labai taktiška ir da
rė gilų įspūdį. Klausytojų 
akyse matėsi ašaros. Pagir
tinas musų moksleivio pasi
šventimas, tik gaila, kad jo 
sveikata ant toliau nebepa- 
vėlija veikti, nors ir rusų 
tarpe, tečiau visgi jisai pri
sižadėjo atvažiuoti į Kansą 
kas sąvaitė ir žada čia su
rengti rusų kalboje visą ei
lę lekcijų ir prakalbų. Patar
tina ir lietuviams, kurie mo
ka rusų kalbą atsilankyti į 
rusų knygyną, kol da savo 
neturime.

Jaunas Jurgela.

;met taurininkai sumanė pa- 
varytie konkurenciją. Soci
jalistai nutarė sausio mėne- 
sije š. m., ant liepos 4 d. pa
rengti pikniką, štai vėliaus 
ir tautininkai pradėjo gar
sinti, kad ir jie rengia pikni
ką, ant tos pačios dienos, 
mat jie manė, kad socijalis
tai užgirdę, kad jie rengia, 
nusigąs ir užleis jiems tą 
dieną dėl pikniko rengimo. 
Vienok socijalistai nenusi
minė ir pradėjo sparčiai 
darbuotis iš anksto. Už
kvietė visų tautų socijalistų 
brenčius, kurie noriai sutiko 
dalyvauti. Taipgi 13 kp. L. 
S. Š. aplinkinių miestelių už
kvietė ir Lawrenčiaus visas 
draugystes, kliubus ir kuo
pas, iš kurių tikimės milži
niškų jėgų. Programą pa
darėme labai puikų. Bus 
pardavinėjama gyvos gėlės 
ir rožės; gavusie daugiau 
rožių laimės dovanų. Kal
bėtoju yra pakviestas drg. 
F. Bagočius. O kadangi so- 
cijalistams didžiuma jauni
mo prijaučia, tai tikimasi, 
jog konkurencija nebus bai
si. Jau daug tikietų turime 
išpardavę A. J. Remey.

ROSLYN, WASH.
Streikierių "motinos” Jonės 

atsilankymas.
Birželio 2 d., į čia atsilan

kė iš Colorados streikierių 
užtarytoja žinoma socijalis- 
tė "motina" Jonės. Senutė 
turi 80 metų amžiaus, bet 
yra veikliausi unijų organi
zatorė. Prakalbų klausyti 
plaukė žmonės iš visų mies
to kampų; traukiniai ir ka
rai buvo sausakimšai žmo
nių prisikimšę. Kiekvienas 
įdomavo, ką ji pasakys apie 
Colorados žudynes.

Motinos Jonės prakal
bos labai sugriaudino žmo
nes. Ji nupeikė darbus gu
bernatorių, majorų, smar
kiai kritikavo nuožmaus Ro- 
ckefellerio barbariškumą, 
anot jos, Rockefelleris tai 
"aliejaus puodas,” bet sako: 
"aš tą jo aliejų išlaistysiu, 
turiu jį savo rankose.”

Ji sakė, suorganizuosian
ti kiekvieną kalnų kasėją n 
tuomet jiems nebusią bai
sus: nė prezidentas, nė gu
bernatoriai, nė policistai, nė 
milicija, drebės, sako, _ prieš 
mus musų skriaudikai.

Atsikreipusi prie moterų 
kalbėjo: "Jus, moterįs, sa
ko, einate į bažnyčią, eikit į 
vieną didelę šventyklą, sy
kiu su jūsų vyrais, rinkities 
į streiko mitingus, eikit sy
kiu su jūsų vyrais į kovą, į 
kalėjimą ir į kapines. Nebi
jokime kovos, nes tik per 
kovą sumažinsime savo

Į

HERRIN, ILL.
Smuklės panaikinta, tečiau 

svaigalų pilna. Moterįs 
girtuoklės.

Gegužės 31 d. pas mus bu
vo švenčiamos "šventųjų ka
talikų” sekminės, kurios li
kosi aplaistytos krauju. Bu
vo didelis makaulių skaldi- 
mas ir antakių daužymas. 
Tai vis rudžio pasekmės. 
Musų miestelis nuo balan
džio 7 d. liko nusausintas, 
tapo uždarytos smuklės, bet 
kur tau, argi apsieis žmonės 
be to rojaus skistimėlio. At
sirado aibės slaptų parda
vinėtojų. Kas blogiausia, 
radosi vienas sąjungietis, 
kuris taippat užsiima svaiga 
lų pardavinėjimu. Draugai! 
Musų priedermė yra nai
kinti tą piktą, o mes patįs tą 
skleidžiam. jei męs taip elg
simės. nustosim įtekmės j 
liaudi. jog ir dabar žmonės 
piktinasi, kad męs lošiam ma jis gaut, bet, kada bedar-

LOS ANGELES. CAL. 
Paaiškinimas apie darbus.
No. 21 "Keleivio” radau 

korespondenciją iš Los An
geles, Cal., po kuria yra pa
sirašęs Teisybės mylėtojas. 
Jisai išbara korespondentus, 
kurie, pasak jo. perstato Los 
Angeles vietoj pragaro — 
rojum.

Čia aš noriu padaryti ke
lias pastabas visai bešališ
kai. Nė vienas korespon
dentas nenurodinėjo, kad 
darbus čia lengva gaut. Bu
vo sakyta, jog paprastiems 
darbas pasitaiko gaut, kaip 
aklai vištai grūdas, vadinas, 
labai retai. O kada kores- 
oondentas rašė, jog amat- 
ninkams nesunkiausia dar
bas gaut, tada ir buvo gali-

kovą sumažinsime 
skriaudas.”

Jos įtekmė toki yra tvir
ta, jog po prakalbų, jeigu 
butų kilusi kova su kapita
listais, visi žmonės, kaip vie
nas butų stojęs be baimės 
kariauti.

Kur lankysis "motina” 
Jonės, patariu visiems į jos 
prakalbas atsilankyti.

J. Rekošius.

dinimą ir tokius tipus, kaip 
čia buvo atvaizdinti, tai aš 
spėju, kad blogai apie lietu- 

I vius atsilieptų. Juk męs vi- 
jsi esam augę Lietuvoj ir 
! matę to krašto žmones, bet 
tokių tipų gyvenime nesi
randa. Pas mus, lietuvius 
yra įsivyravus koki tai keis
ta mada, kada mes tik lošia
me teatrą, kur yra persta
tomi žemos klesos žmonės, 
tai mes juos perstatom kvai
liais idijotais, mat čia leng
viausias tipas nuduoti. Bet 
reikia būti tokiu, kokiu 

; esama paprastai gyvenime, 
ir bus atvaizdintas tikras 
lietuviškas tipas. Turbut, 
kada męs atvykstam Ame
rikon, tai po keliato metų, 
tiek išsilavinam, kad net už
mirštam, kokiais męs bu
vom Lietuvoj.

Po vaidinimui buvo dai
nos. Dainavo Jersey City 
parapijos choras. Po dainų 
buvo balius. Bet vienas da
lykas negalima nepaminėti,
tai skambinimas stiklų lai-; 
ke lošimo. Vertėtų nors 
kartą tą madą pamesti, 
nes norintieji pasiklausyt 
vaidinimo negali nė girdėt 
per riksmą ir skambėjimą 
Publikos buvo apie 150, bet 
užsilaikymas laike lošimo la
bai peiktinas. Skabriukas.

INDIANA HARBOR, IND. 
Kunigas sėja neapykantą.
Vietos lietuviai iki šiol gy

veno gražioj sąntaikoj ir ro- 
mybėj, kol neparsikraustė
"dvasiškas tėvelis” ir iš I 
"šventų katalikų” suneštų 
dolerių nepasistatė aviny- 
čios (atsiprašau! bažnyčios), 
nuo to laiko musų harbariš- 
kių santaikai — "sudiev!”

Jis dabar kas šventadienį 
sėja neapykantos sėklą ir 
šaukia savo avelėms ir avi
nėliams, kad nedraugautų 
su laisvamaniais, neskaitytų 
bedieviškų laikraščių: "Ke
leivio,” "Laisvės” ir "Nau
jienų.”

Nekurie tamsuoliai jau 
taip ir daro, socijalistų laik-‘ 
raščių skaitytojus veja lau
kan, nes kunigėlis sėbrau
jantiems su socijalistais ne
duodąs išrišimo, o už "Ke
leivio” ir "Šakės” skaitymą, 
tai ir po mirties negalėsią 
"išsipakutavoti.” Bet męs 
socijalistai nenusigąstam. 
Tekeikia ir tenepriima mus 
į butus! Te sėja neapykan 
tą! Jie tuomi tik savo sąži
nę juodina. Lai musų kuni
gėlis nors perplyšta be keik
damas, mes darbininkų laik- 
račių nenustosimi rėmę, o jų 
šlamštiško "Draugo” mums 
neįpirš. Čia męs galim pri
minti musų poeto Jovaro žo
džius:

Vadin cicilistais, bedie
viais, masonais,

Teduoda nors šimtą var
dų!

Te keikia žalčiais ir viso
kiais šėtonais,

Nebijom tamsiųjų jėgų!
Lietuvos sūnūs.

RAYMOND, WASH. 
Smagi pramonėlė.

L. S. S. 18 kp. surengė pra
mogą—balių. Buvo dainų, 
monologų ir deklamacijų. 
Drg. Urbonas padeklamavo 
gudiškai ir drg. Češunienė 
sulošė monologą "Senmer
gė.” Pagirtina deklamacija 
mažos 6 metų mergytės če- 
šuniukės, ji padeklamavo 
suvis rimtai užsilaikydama: 
"Ponai miega ligi pietų ir 
saldžiai sapnuoja..." Vėliau 
choras padainavo keletą dai
nelių. Žmonių mažai tesu
sirinko, nes nors susirinki
me kuopa buvo nutarusi iš
garsinti, tečiau draugai to 
neišpildė Barzdyla.

CHICAGO, ILL.
Musų moterėlės gyvatėmis 

tebesigydo.
Gegužės 30 d., kaip ant 

tautiškų, taip ir ant šv. Ka
zimiero katalikiškų kapinių 
buvo susirinkę daugybė 
žmonių. Apie šv. Kazimie
ro kapines yra gražaus miš
ko, kuriame randasi daugy
bė gyvačių. Musų moterė
lės atvažiuoja su buteliais ir 
pamatę gyvatę, tuojau už- 
plumpija ją ir įsikišę į butelį 
veža namo. Užklausus, ką 
jos su gyvatėmis veikia, sa
ko: "liekarsta,” bet nuo ko 
tai ir pačios nežino. Kiek 
jos kasmet tų gyvačių išgau
do, tai ir gera kumelė nepa
vežtų, o dėlto da labiau už 
svetimtautes serga. Mat ir 
Amerikoj Lietuvos vištomis 
nenustoja būti.

Kapinių špokas.

PATERSON, N. J. 
Nepaprasta meilė.

Čia buvo toks atsitikimas. 
Vienas vaikinas mylėjo mer
giną O. V., kuri anądien par
sivedė jį savo kambarin ir 
parsivertus ant lovos ėmė 
bučiuot ir įpuolus Į meilišką 
pasiutimą pradėjo kandžio
ti veidą. Vaikinas rėkė, kad 
paleistų, bet ši daugiau ji 
bučiavo ir kandžiojo. Vai
kinas matydamas, kad bus•Z '

j?Iogai, pats griebė jai danti
mis už veido ir perkando iki 
kaulo, o kad da mergina ne
leido, tai vaikinas perkando 
jai ir gerklę. Dabar mergi
na ketina jį skųsti. Mylėjo
si du metu. Juras.

HOBOKEN, N. J. 
Teatras ir balius

Pas mus labai retai 
kas norint veikiama, nes čia 
jokių draugijų nėra. L. S. 
S. A. 59 kuopos iš Jersey Ci- 
ty rūpesčiu, vietos lietuviai 
turėjo progą pamatyti teat
rą ir vėliaus, kurie norėjo, 
galėjo pasilinksminti. Bir
želio 6 d. buvo vaidinama 
"Dumblynė,” 5-kiu veiksmų 
drama. Lošimas išėjo silp
nokai, nors kai kurios rolės 
ir neblogiausiai atlikta.

Priminsiu kelius žodžius 
apie vyrų roles. Jie neatro
dė i lietuvių tipus, bet kokių 
tai idijotų, ir jeigu koks 
svetimtautis suprasdamas 
musų kalbą matytų tokį vai-

yra

RACINE, WIS. 
Pabėgo kunigas.

Pas mus buvo kunigas ir 
toks geras, kad oi. Suorga
nizavo parapiją, nupirko 
"avinvčią," pridirbo krūvą 
skolos ir štai dabar niekam 
nieko nesakęs išdūmė neži
nia kur.

Parapijonai nubėgo pas 
vyskupą, prašyti da geres
nio, bet vyskupas tą sykį at
sakė, kad neturįs ir paskyrė 
lenką, kol atsiras koks m rs 
"grinorius” lietuvis. Pir
miau buvęs kunigėlis išdū
męs iš Ratinės, buk nusigan
dęs, kad perdaug čia esą 
šliuptarnių.

Iš raciniečių veikimo, pa- 
žvmėtina tik tas: "Lietuvos 
Brolių” dr-jos rūpesčiu gau
tą leidimas miesto knygvne 
įsteigti lietuvių skvrių. Da
bar kiekvienas galės naudo- 
ties knygomis: galima neš- 
ties skaitvmui ir i namus.

Atgaivinta keli metai at
gal apmiręs "Teatralinis bei atsigert. Ar ne laikas lie-

W. LYNN, MASS.
Birželio 7 lietuvių jauni

mas antru kartu buvo išva
žiavęs į girias’ kur praleido 
laiką tyram ore prie visokių 
žaislų. Buvo ir dovanos už 
greičiaus} bėgimą. Iš mer
ginų laimėjo O. Žvingiliu- 
tė eilių knygą. Iš vaikinų— 
D. Palčiauskas, "Antroji A- 
domo Pati.”

Nors lietuvių čia skaito
ma 1000, bet tik mažas būre
lis naudojasi vasaros oru; 
didžiuma gi pasilikus namie 
skiepuose bačkutes tuština. 
Mat čia per šešius metus 
nebuvo raugalo. todėl šiemet 
kada atsidarė 89 saliunai, 
jie nori ir už praėjusį laiką

BRIDGEPORT, CONN. 
Prakalbos.— Teatras.

Gegužės 17 d. buvo čia L. 
S. S. 41 kuopos prakalbos, 
kalbėjo drg. J. Perkūnas, 
kuris plačiai aiškino, dėlko 
mes turime švęsti 1-mą ge
gužės.

Gegužės 31 d. ta pati kuo
pa vaidino "Ant bedugnės 
krašto” ir ”Amerikoniškos 
vestuvės.” Sulošta gana ge
rai. Be to da buvo deklama
cijos, monologai ir "Džian 
Bambos spyčiai,” iš ko pub
lika buvo labai užganėdinta, 
tik gaila, kad mažai jos bu
vo.

Verta paminėt ir tai, kad 
pora vyrukų ir čia be degti
nės neapsėjo. Vienas išsi
traukė bonką iš kišeniaus, 
patraukė ir kitam davė. 
Kaip smuklininkai, tai nė 
gėdos neturi.

Viską Matęs.

i

HOT SPRINGS, OKLA.
Šitas miestelis pagarsėjęs 

savo šaltais ir karštais šalti
niais. Iš visų kraštų suva
žiuoja čionai žmonių su įvai
riomis ligomis ir tuose van
denyse besimaudydami dau
gelis jų išsigydo.

Miestelis nedidelis, gyven
tojų yra tik 14,000, o iš tų 
200 daktarų. Aplinkui dide
li kalnai, iš kurių ir muša 
šalti ir karšti šaltiniai. Oras 
labai sveikas; nors dienos 
dabar karštos, po 95 laips
nių šilumos, bet naktimis 
temperatūra nupuola iki 70 
laipsnių, kas reiškia jau pu
sėtiną vėsumą.

Fabrikų nė jokių išdirbys- 
čių čia nėra. Miestelis užsi
laiko vien tik iš pakeleivių, 
kurie atvažiuoja čia sveika
tos jieškoti. T. S. Y.

SIOUX CITY, I0WA. 
Lietuviai biznieriai sukle- 

rikalėję.
Čia yra gana daug lietu

vių užlaikančių krautuves ir 
kitokias įstaigas. Lietuviški 
pas juos valgius ima ant; 
knygučių ir už grynus pini
gus. Biznieriai skaito save; 
apšviestais, lietuviškai mar
žai bešneka, nors angliškai 
toli gražu, neišmoko. Dar
bininkų laikraščius niekina 
ir jų neskaito. Progresy
vius žmones vadina tiesiai 
kvailiais. Nesusipranta na
bagai, jog jie iš musų minta. 
Kad darbininkas jūsų nepa
laikytų, senai būtumėt nu
stoję baltos duonelės.

Draugas.

Redakcijai Laiškas.
Gerbiamieji!
Malonėkit atitaisyti mano 

žinutę tilpusią "Keleivije,” 
apie Gustaičio su Bagdonu 
incidentą. Mano buvo neiš
tirta gerai, J. Bagdonas ne
buvo užpuoliku, jis negalė
damas nuo girto Gustaičio 
atsikratyti, nė jo jėga pri
versti, kad atsitrauktų, grie
bėsi už peilio.

Dabar juodu draugija su
taikė ir J. Bagdonas užmo
kėjo Gustaičui $70.00.

Jonas Banis.
Minersville, Pa.

AUKOS
Drjf. Perkūno bylai su Hoossick Falls 

razbaininkais.
PITTSBURGH. PA.

Siunčiame $2.00 aukų vedimui by
los su nuožmiais sužvėrėjusiais fana
tikais sumušusiais drg-. J. Perkūnų ir 

kitus draugus. Malonėkite pinigus 
perduoti bylos vedimo komisijai.

Draugai. Męs turime iš visų jiegų 
stoti-prieš tuos niekšus, kad jie dau
giau neišdrįstų pakelti rankų musų 
susirinkimuose, jei męs jų nenubau- 
sime, tai jie vėliau pavartos prieš 
mus. da žvėriškesnes priemones, kad 
užkirsti apšvietai kelių.

Tgnotas Rasinskas $1.00. Stasys 
Pikšys $1.00

Tg. Rasinskas.

RECKEMEYER. ILL.
Kaz. Liaščius $1.00, Jonas Skric- 

kis 50c.



K E L E I V I 8

— Alou, Maike!
— Sveikas gyvas, tėve !
— Klausyk, vaike, prisira

šyk tu prie musų vyčių.
— Neturiu laiko tokiais 

niekais užsiimti.
— Nemeluok.
— Kame čia melas?
— O kaipgi ne melas. Juk 

aš žinau, kad tu prie socija- 
listų priguli. Kodėl tu te
nai turi laiko?

— Socijalistai, tėve, tai ne 
jūsų vyčiai. Prie socijalis- 
tų turi prigulėt kiekvienas 
susipratęs darbininkas, nes 
jie kovoja už pagerinimą 
darbininkų gyvenimo.

— Vaikė, tuščias jūsų dar- išmanėlis, 
bas. Kaip jus galit iškovoti 
be ginklų. Ot męs. 
tai galim koyot, ba 
^apsiginklavę.

— Prieš ką?
— Prieš savo nevidonus.
— O kas tie jūsų nevido-' 

nai yra?
— Bedieviai.
— Tai su bedieviais kovo

dami jus manot darbininkų 
gyvenimą pagerint?

— Šiur.
— Gal paaiškintum, tėve, 

kokiu budu jus manot tai 
padaryt?

— Gerai, vaike. Aš labai 
mėgstu tokius daiktus aiš
kinti, ba pats buvau ant tur
kų vainos ir gerai tą žinau, gliškai. 
Paskutiniais metais i

v.

I sius žmones, kad padėjus 
kapitalistams dabartini su
rėdymą ginti, jeigu darbi
ninkai kada nors prieš jį su
kiltų. Matai, tėve, kokia 
gudri ir veidmaininga jų po
litika. Jie nori sumušti dar
bininkus tais pačiais darbi
ninkais. Jie tau kardą jau 
užkabino. Argi tau ne gė
da. tėve, tą biaurų įranki 
valkiot?

— Vaike, kardas žmogui 
gėdos nedaro. Jis da unaro 
priduoda.

— Tik neišmanėliui 
būt iš to "unaras." 

• — Tu pats, vaike,
Aš tau 

kad iš to jūsų 
nieko nebus.
riau prie vyčių. Gera sosai- 
dė. Gausi kardą, tai bus ir 
pačiam gražu ir tautai nau
da.

— O kas iš to tautai?
— Tautai garbė.
— Ar vyčiai?
— Žinoma.
— Greičiau sarmata, o ne 

garbė.
— Kodėl sarmata?
— Todėl, kad suaugę žmo

nės užsiima mažų vaikų žai- 
. slais. Daugelis iš jūsų skai
tyt nemoka: kiti vėl išgyve
na net po 10 metų Ameri
koj. o žodžio neišmoksta an- 
_......... . Taigi, turėtumėt

prade- pasimokyt skaityt ir anglų 
jo labai greitai platinties be-.kalbos, o ne kardais barškin- 
dievybė ir socijalizmas. Pri
viso visokių šliuptarnių, ai- 
dabliu-dablių. anarchistų — 
ir visi eina prieš bažnyčią. 
New Yorke tie nevidonai 
buvo jau užpuolę kelias baž
nyčias, ale kaip nedaug jų 
buvo, tai ir viena policija su 
jais apsidirbo. Bet kas bus, 
kaip tokių anarchistų privis 
daugiau? Netik policija, 
bet ir milicija gali pasirodyt 
per silpna, kad apginti šven
tas bažnyčias ir kunigus. O 
kitas dalykas, kas gali užti- 
krint, kad milicija neprisi
dės prie anarchistų? Juk 
Portugalijoj taip ir buvo. 
Kareiviai perėjo į maišti
ninkų pusę ir sugriovę vai-, 
džią atėmė iš kunigų visus 
turtus. Taip gali atsitikt ir; 
Amerikoj. Taigi kad prie 
tokios betvarkės neprilei- 
dus. męs jau iškalno organi
zuojam kataHkiška vaiską. 
Kaip tik maištininkai pa
kels revoliucija, musų vais
kas bus iau ištreinvtas ir 
pats galės bažnvčias ginti. 
Musų, vaike, obalsis: ”Už 
popiežių ir vierą!”

— Taigi pasirodo, kad jus, 
tėve, ne už darbininkus ren- 
\giatės kovot, bet prieš juos. 
Kunigai organizuoja tam-

vyčiai, 
stosim

i

gali

esi ne
sakau, 

socijaiizmo 
Prisirašyk ge-

;ti ir žmones juokinti.
į — Vaike, tu turi suprast, 
kad lietuviškas vaiskas tai 
ne juokdariai, bet Lietuvos 
didvyriai.

— O ką jus didvyriško 
nuveikėt ?

— Maike, devvni metai I
(tam atgal, tarp Šiaulių ir 
! Joniškio męs atėmėm vie
nam žydui 60 išdirbtų kailių. 
Taigi iš mus vyrai ne lepšiai.

i Aš tenai buvau vadovu ir už 
tai dabar čia tapau paskir
tas generolu. Galėčiau da 
pasakyt, kaip vienai gaspa- 

įdinei surius išvogėm, bet 
neturiu daugiau laiko.

— Na, tai keliauk sau, tė
ve. Aš irgi užimtas.

Airiškam restorane.
Svečias:— Atsiimk šį sti

klą. o atnešk man tyro van
dens.

Tarnas:— Tas vanduo yra 
geras, tik 'stiklas biskį ne
švarus, bet jį galit palikti.

Davatkos rūpestis.
Tai Dievuliau brangus, 

kai pamislini anie ”smerti” 
ir dangų, tai niekai ir vyriš
kis, bet kai pamislini apie 
vyriškį, tai niekai ir dangus.

_____... ■

Ii- čia buvo minėtas farme-tame miestelije yra apie __ __
4,500 ir iš to skaitliaus tik rys su darbininkais, kuris iš-

yra

Nusistebėjo visa lietuvių 
pažangioji spauda.išgirdusi, 
kad Hoossisck Pails, N. 1., 
fanatikai užpuolė per pra
kalbas draugą Perkūną ir 
sunkiai jį sumušė. Negana 
to, tie sužvėrėję žmonės ki
tą vakarą užpuolė da ir tų 
prakalbų rengėjus, draugus 
Sparrą ir Orintą. kurie grį
žo iš Schenectady, kur drg. 
Perkūnas atsigavęs jau sa
kė prakalbą, ir juos taip pat 
sumušė.

Nusistebėjo laikraštija: | 
ar tai galimas daiktas, kad 
20-tam amžiuje ir prie to da 
civilizuotoj šalije žmonės už
puldinėtų ir muštų kalbėto
ją. kuris neša jiems apšvie- 
tos žodį ir kviečia juos į vie
nybę? Juk misijonieriai 
važiuoja į laukinių šalis, 
skelbia savo mokslą Azijos 
mongolams ir Afrikos neg
rams. griauja jų tikėjimą, o 
jo vieton siūlo savajį, ir tai 
niekados negirdėt, kad ra
miuoju laiku laukiniai ant 
misijonierių užpuldinėtų.

Ar galimas gi daiktas, kad 
pas musų lietuvius katali
kus nebūtų nė tiek žmoniš
kumo. kiek pas Afrikos neg
rus bei Azijos mongolus?

Rodos, negalimas tai 
ktas. o vienok taip yra. 
ne lietuvius čia reikia 
tint, o tik tą laukini iš 
mos atėjusį ir lietuvius 
svaiginusį fanatizmą.

Liejosi lietuvių kraujas,! 
pakol ta fanatizmą Roma 
jiems įskiepijo, ir dabar vėl 
pradeda lietis, kada drąses
ni iš musų bando vyti jį lau
kan. o žmonėms nešti tikros 
šviesos spindulį. Trumpai 
pasakysim: tie užpuolimai, 
tai musų dvasiškuos siundy- 
mų vaisiai. Jai. o ne kam 
kitam turi kristi ant kaktos 
nekaltų žmonių kraujas, ku
ris nesenai buvo palietas 
prie bažnyčios ant Detroito 
p-atvės. o dabar Hoossick 
Falls miestelije.

Užpuldinėjimai ant nepa
tinkamų sau kalbėtojų — tai 
paprastas Romos fanatikų 
kovos būdas. Tokie užpuo
limai daromi netik pas lietu
vius. bet ir pas amerikie
čius. Mūsiškiai "jegamas- 
čiąi.” galima sakyt, seka a- 
nų tik pavyzdį. Anie senai 
jau turi susiorganizavę tam 
tikrą fanatikų armiją kovai 
su laisvaia dvasia, o mūsiš
kiai prisižiūrėję tik dabar 

I pradeda organizuoti savo 
"vyčius.” Pas mus užpuoli
mai ant laisvės skelbėjų pra
sideda tik dabar, o pas anuos 
jau ne naujiena. Pas mus 
užpuolama, taip sakant, da 
iš patamsio, o anie nesidro
vi ateiti pas salės savininką 
vidurdienije ir pasakyti, kad 
jeigu duosi ”bedieviškai’ 
prakalbai salę, tai bus krau
jo praliejimas. Jie nesidro
vi pagriebti kalbėtoją, su
mušti ir išvežus į laukus ji 
paleisti. Toks atsitikimas 
buvo nesenai Denvere. Colo. 
Knights of Luther surengė 
tenai 5 balandžio prakalbas. 
Kalbėjo protestonų kunigas 
Spursreon. kritikuodamas 
katalikų dvasiškuos nekrik
ščioniškus darbus: jos go
dumą ant pinigu, išnaudoji
mą tikinčiuiu jai žmonių ir 
t. t. Ir ar žinot, kokios bu- 

I vo pasekmės?
Suorganizuota Romos fa

natiku gauja įsiveržė nak
ties laiku viešbutin, kur kun. ■ 
Spurgeon nakvojo, išvilko jį j 
ant gatvės, ivertė jį automo- ■ 
biliun, išvežė 30 mylių už 
miesto, sumušė, apiplėšė, at
ėmė laikrodėlį ir numetę ant 
geležinkelio relių paliko. 
Dabar eina byla.

O štai da gražesnis atsiti
kimas:

Illinois valstijoj vra mies
telis Westville. Gyventojų pradėjau šauktis pagelbos.

dai-
Bet 
kai- 
Ro-
ap-

(

i

Vaisiai ir daržovės prieš 
valgi visuomet turi būt nu- 

1.000 amerikiečių, kiti atei- girdo jo vaitojimus ir išgel- luptos ar gerai nuplautos. 
___ • _• \ Y .  Y Y 1 * • *

Maistą sukramtyk gerai.
Geri dantįs palaiko gerą 

sveikatą.
Miegas. Išsimiegok visuo

met ikivalių daugumai 
žmonių reikia 8 valandų 
miego i parą.

Augantiems vaikams rei
kia 10 valandų.

Miegok prie atdarų lan
gų ir. jei galima, lauke.

Laikykis stačiai. Sėdėk ir 
stovėk stačiai.

Alsuok giliai, pilna kruti
nę. Alsuok per nosį, burną 
užčiaupęs.

Saugokis ankštų drapa
nų.

Stovėk ant abejų kojų.
Judėjimas. Buk ikvalių 

lauke ir judėk. Bet vengk 
sunkių daiktų kilnojimo ir 
atletikos. Perdaug judėji
mo gali pagimdyt širdies li
ga.

Peršilęs niekados negerk 
ir nevalgyk.

Pavalgęs vengk greito ju
dėjimo.

Tabakas ir svaigalai. Ne
vartok nė tabako, nė alaus, 
nė degtinės. Gėrimas ir rū
kymas ypač yra blėdingas 
jauniems. Nė -vienam atle
tui lavinanties neleidžiama 
nė gert, nė rūkyt. Gėrimas 
ir rūkymas kenkia augan
tiems vaikams.

Neužvilk slogos. Neuž
vilk slogos nė kosulio. Jei 
tuoj nepasitaisai, eik gydy- 
tis pas daktarą arba dispen- 
sarijon.

Niekados nekosėk ir ne- 
čiaudėk kitam žmogui Į vei
dą. Prisidengk burną skepe
taite arba atsuk galvą i sali.

Niekados nespiaudyk ant 
grindų arba šalygatvių.

Saulės šviesa. Leisk už
tektinai saulės šviesos Į sa
vo kambarius.

Džiaugsmas ir linksmybė 
yra puikus vaistas sudruti- 
nimui sveikatos.

bėjo. Į
Paliuosuotas Patmont nu

vyko i Denville. Iii., ir išpa
sakojo prieš grand jury vi
są atsitikimą. Bet užpuoli
kų nesuranda.

Anglų laisvamanių laik
raščiai tvirtina, kad tai Ro
mos fanatikų darbas. Jis 
primena užpuolimą ant kun. 
Spurgeono ir kitų.

viai. Nors didžiuma jų ne- 
Į ra piliečiais, tečiaus laike 
balsavimų per nešvarią gra- 
fterių politiką tie žmones- 
yra perkami ir eina balsuot. 
Taigi pereitą kovo mėnesį 
artinancies rinkimams, pro- 
hibicijonalistai parsikvietė 
iš Mihvaukee protestonų ku
nigą Patmonta. kuris vra 
gabus kalbėtojas ir vartoja 
kelias kalbai, kad per eilę 
prakalbų pavaryti tarp tų 
ateivių agitaciją, kad jie ne
balsuotų už saliunų paliki- 

imą. Agitaciją Patmont ve
dė daugiausia tarp katalikų. 
Katalikų dvasiškijai tas la
bai nepatiko. Patmont ga
vo keliatą grasinimų, kad 
liautųsi agitavęs katalikus 
prieš saliunus. Bet Pat
mont neklausė. Tuomet 
griebtasi prieš jį provokaci- 

ijos. Paskleista tarp katali
kų darbininkų keli šimtai 
prieštikėjimiško laikraščio 

J”Menace” ir paleista paska
las, buk tą bedievišką laik
raštį platina kun. Patmon- 
tas, norėdamas išrauti žmo
nėms tikėjimą. Paskui bu
vo platinamos paskalos, buk 
jis yra ekskumunikuotas ku
nigas. buk jis prasižengęs 
prieš bažnyčią ir t. t. Sup
rantama. visos tos paskalos 
buvo leidžiamos dėl to. kad 
sukėlus prieš jį katalikus. 
Bet tas nieko negelbėjo.}' 
Patmont savo kalbomis } 
traukte traukė prie savęs 

(minias. Bet 21 kovo 
mont staiga prapuolė, 
minės ir draugai sujudo jie- 
škoti. ' 
įieško kitą.' įieško ‘ savaitę, nėra gerai išvėdintas ir ap- 
o Patmonto kaip nėra, taip šviestas: t 
nėra. Dingo, kaip kad že- kiam k 
mė jį butų prarijus. Praėjo dulkių, 
vienas mėnuo, prasidėjo ki
tas. o Patmonto nėra. Gi
minės liovėsi jau jieškoję, 
manė, kad jo jau nėra gyvo.

Bet štai 23 gegužės d., a- 
pie 4 valandą subatos po 
pietų, už pustrečios mylios 
nuo Columbia. III., farmerys 
vardu Reichert išgirdo ap
leistoj laukuose troboj vai
tojimą. Nuėjo jis su dviem 
darbininkais pažiūrėti, ką 
tas gali reikšti. Žiuri: guli 
surištas žmogus su užrištu 
ant galvos maišu. Žmogus 
sulenktas, rankos surištos, 
uždėtos ant kelių ir apačia 
kelių perkištas pagalis. Pa- 

' liuosuotas jis ilgai da nega- 
' Įėjo kalbėt. Per du mėnesiu 

I io veidas buvo apžėlęs jau
■ barzda. Atsigavęs jis pasa

kė. kad jis yra tas pats kun.
■ Patmont, kuris agitavo 
i J Westvillėj katalikus prieš
■ saliunus. Kiek praėjo nuo 
tada laiko, jis nieko nežino
jo, kaip lygiai nežinojo ir 
kokioj vietoj jis randasi. 
Tečiaus kaip jį pagriebė, jis 
puikiai atsimena. Tai buvo 
minėtam Westvillės mieste- 
lije. netoli geležinkelio. Ke
turi vyrai šoko ant jo, davė 
smėlio maišeliu į galvą, įver
tė Į ratus ir išvežė už mies
telio. Tenai jį surišo, už
kimšo burną, įvertė automo- 
biliun ir vežė beveik visą 
naktį. Paskui įmetė į skie
pą ir liepė tylėt, kitaip už
degsią namą. Namas buvo 
tuščas, matomai kur laukuo
se.

Ir taip jis tame skiepe vi
są laiką gyvenęs. Valgyt 
jam įmesdavę duonos ir su
puvusių bananų. Pagalinus 
jie išvežė jį iš tenai į kitą 

j tuščią triobą, užmovė ant 
galvos maišą, aprišo jį apie 
kaklą, apliejo gazolinu, ran- 

i kas su kojomis surakino pa- 
i galiu, taip kad Patmont ne- 
' galėjo nė atsisėst, nė atsi
gult. nė atsistot, ir palikda
mi liepė tylėt, nes kitaip už
degsią triobą. ’Tr aš tikiu, 
kad jie uždegtų ją,” sakė 
paskui Patmont. ”Bet aš 
apsvarsčiau, kad jie mane 
vistiek nužudys, todėl išgir
dės netoli žmonių baisa, aš

Kaip a ps išaugo t 
nuo džiovos.• •

Sveikatos taisyklės, kurių 
kiekvienas turi 

prisitaikyt.
Massachusetts valstijoj y- 

ra susitvėrus draugija, ku
rios tikslu yra — kova su 
džiova. Tos draugijos tary
ba susideda iš 57 vyrų ir mo
terų. kurių didžiuma yra 
daktarai, ši taryba gamina 
ir platina tarp žmonių lape
lius ir knygutes su patari
mais. kaip reikia užsilaiky
ti, kad apsisaugojus nuo 
džiovos. Ši taryba nori ly
giai rupinties ir lietuviais. 
Leidžiami jos raštai r pata
rimai kartas nuo karto bus 
skelbiami ”Keleivije.” Pir
mutini jos išleistą lapeli jau 
gavom ir išvertę ji čia pa- 
ducdam. Kad apsisaugojus 

s nuo tos baisios ligos, minė- 
Pat- t0-P taryba pataria prisilai- 

kyti šitokių taisyklių:
Geras oras. Nebūk nieka- 

Jieškovieną" dieną, dos tokiam kambarije. kuris

taipgi nebūk ir to- 
ambarije. kur daug 

kur purvina, kur 
daug žmonių, kur perdaug 
karšta arba drėgna. Visuo
met lakyk atdarus langus.

Saugokis namuose dulkių. 
Sukvėpuojamos namuose 
dulkės tankiai pagimdo li
gą. Nelaikyk prikaltų kar

inėtų arba ragažių. Karus 
ir karpetus tankiai išdul
kink lauke. Grindis iššluok 
ir šluojant žiūrėk, kad apa
tinės langų dalis butų užda
rytos. Atidalyk langus iš 

i viršaus.
Valant karpetus šluotą 

į visuomet pašlapink, arba 
naudok šlapias piuvenas ar- 

iba mušant pridengk sušla
pinta popiera; žiemos lai
ku valyk su sniegu. Tas 
duos dulkėms pakilti.

Tyras vanduo. Gerk 
tyrą vandeni.

Bostono vanduo yra 
pavojingas tiesiog iš krano.

Vanduo stovintis kubiluo
se su ledais gali greitai už
siteršti.

Saugokis puodukų, iš ku
rių visi geria.

Užsilaikyk švariai. Kas 
diena išsimaudyk, o jei tas 
negalima, tai kas diena išsi- 

• trink kempine arba pašla
pintu audeklu. J ‘ 
maudynės namieje, tai nau
dokis viešomis maudynėmis.

Niekad nesišluoštyk abru- 
(su, kuris pakabintas vi-j - 
' siems.
i Maudykis ir prauskis su
i muilu.

Prieš kiekvieną valgi nu
siprausk gerai rankas ir iš-' 
sivalyk panages. Daryk 
taip netik prieš valgi, bet ir 
tuomet, kada maistą sau ga
mini, nes nešvarios rankos 
gali jį užkrėsti. 

! Niekados nešlapink liežiu- 
viu savo pirštų, paišelio, pi
nigų nė popieros.

Niekados nekramtyk dan
timis nagų.

Dantis išvalyk kas diena 
ir turėk nuosavų šepetuką.

Maistas. Niekados neval
gyk tokio maisto, kuris bu
vo išstatytas ant dulkių, 
musių arba čiupinėjamas 
nešvariomis rankomis.

ne-

tik

ne

New Yorke.
— Ar žinai, tamsta, kad 

Londone yra 7,429,740 gy
ventojų ?— pasakė vienas 
•ondonietis savo pažįsta
mam.

— Tai kas iš to?— šis at
sakė.— New Yorke yra 
4,766,890 gyventojų, bet jie 
kur kas daugiau padaro, ne
gu visas Londonas.

Kas 2 minutos New Yorke 
policija ką nors areštuoja.

Kas 5 minutos gema kūdi
kis.

Kas 6 minutos kas nors 
apsiveda.

Kas 25 minutos kas nors 
pradeda kokią pramonę.

Kas 36 minutos kame nors 
ištinka gaisras.

Kas 45 minutos laivas ap-
Jei neturi leidžia prieplauką.

Kas 46 minutos užbaigia
ma statyt kokią naują trio-

Kas 48 sekundas parbėga 
iš kito miesto trūkis.

Kas valanda žūva nelai
mėje žmogus.

Kas 6 valandos bankruti- 
ja kokia nors firma.

Kas 8 valandos kokia nors 
šeimyna ima persiskyrimą.

Kas 10 valandų nusižudo 
žmogus.

Kas diena vieną žmogų 
nužudo plėšikai ar užpuoli
kai.

Kas sąvaitė išrandama 
kas nors naujo dėl užpaten- 
tavimo.

Kas mėnesis užpatentuo
ja išradimus.

Kas pusė metų iškila strei
kas.

Kas metai sumušama pa
saulinis rekordas.

J. J. N.

Vargingais Takeliais.
(Skiriu darbo draugams.) 
Vargingais takeliais — 
Keliauju aš vienas — 
Liūdnai nusiminęs 
Ir visur aš vienas!...
Niekas manęs, ko verkiu, 
Ko liūdžiu,— neklausia; 
Kiek širdije skausmų, 
O nieks jų nejaučia...
Visi tą silpnesnį 
Stengiasi nuskriausti; 
Be sąžiniškumo 
Visur jį nubausti...
Nelaimėje silpno 
Nieks nenor matyli, 
Nėr kam jo paguost. 
Nėr kam suramvti...
Visur erškiečiuoti 
Jo siauri takeliai 
Ir neb’išmatuoti 
Jo vargų-vargeliai.
Nebėr to pasauli j, 
Kas mane ramintų, 
Kas ranką paduotų- 
Ir džiaugtis mokintų.
Visi priešai mane, 
Tik ramybę griauna!... 
Turčiai sunkią naštą 
Ant pečių vis krauna.
Man viena paguoda — 
Kasdien sunkus darbas 
Plutelvtė duonos — 
Tai visas yr’ ”skarbas.” 
Niekas mano sielos 
Nepalengvins vargo 
Ir vilties man nėra 
Ant svieto šio margo!...
Kas padės varguoliams 
Skriaudikus naikinti, 
Kovot už tiesą, 
Lygybėj gyventi ?!...
Kas padės kovoti. 
Skriaudą apgalėti?... 
O gal reiks pasenti, 
Laimės neregėti?!...
Ne!.. Mums reik kovoti 
Prieš skriaudų daugybę 
Ir męs turim šaukti 
Brolius į vienybę!...
Bet kas norės vargšo 
Klausyti žodelių, 
Nors visus jis šauktų 
Eit į tiesos kelią?...
Šaukt visus j kovą 
Prieš spėką tamsybės, 
Su vilčia jieškoti 
Pasauli j teisybės? — 
Nejau-gi taip vienas 
Turėsiu liūdėti, 
Beširdžių prislėgtas 
Kentėti, kentėti?...
Na!... vis taip nebūti! 
Gana tos vergijos, 
Skriaudikams reiks žūti! 
Jau tranai mus bijos...
Tik stokim į eiles, 
Kovokim kasdieną 
Pakol padarysim 
Laimę visiems vieną!
O turės pranykti 
Vargdienių skriaudikai, 
Tamsos apgynėjai 
Ir vilnų kirpikai.
Jiems perėjo laikas 
Čia šeimininkauti: 
Reik mums susiprasti, 
Gan’ su jais draugauti!....
Gana vargšą smaugti- 
Kraugeriams ir ponams, 
Gana mums tikėti 
Šventiems jųjų monams.
Jie mums ligi šiolei 
Vis smagenis ėdė, 
Pavergę vis laikė 
Ir vis nesigėdėl...
Ir šiandien da vargšams 
Suprast jie neduoda, 
Kad pamynę laiko 
Į purvyną juodą...
O tie mus siurbėliai, 
Išgamos varguolių 
Puotas kasdien kelia 
Iš mus triūso uoliai !...
Mums dirbtuvių vartai 
Dabar uždaryta, 
Nedirbi — tau badas, 
Stipk nors ir ant ”stryto.” 
Ak, draugai jus mano! 
Dėlko męs taip vargstam? 
Pusnuogi, išalkę — 
Vos tik besikarstom?!...

A. J. Putinėlis. 
1914 IV 26, Detroit, Mich.

i

*

*
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Ką kunigija 
veikia?

Pajieškau Martos Karaziejutės ir 
Antano Gurklio Kauno gub, Vilk
mergės pav, Žvirblionių kaimo, Su
bačiaus parapijos. Jie patįs ar kas 
juos žino, malonėkit pranešti.

J. R. Zuose,
426 Island avė, Rocford, 111.

Gal ne vienam teko skai
tyt laikraščiuose, kad meksi- 
konai šaudė į Suvienytu vai- j 
stiju kareivius, prie upės Rio 
Grande; jie taip elgėsi, kad 
suerzinus Suv. Vai. ir itrau- 
kus jas į karę. Štai ką prane vieraičio Suvalkų gub,

_ _ _ _ > nav .iip ar ka.< 11:

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Rinkeviėiųkės, po vyri Navadauckie- 
nės is Suvalkų gub, Svetošimo gmi- 

: nos, Buožių kaimo. Ji pati ar kas 
I ją žino, malonėkit pranešti.

Jan Buožas,
8 Oilve st, Hartford, Conn.

MONTELLO, MASS.
Ateinančio) subatoj, 20 Birželio, 

1914, parengtam paminėjimą 10 me
tų sukaktuvių spaudos atgavimo. 
Kalbės dr-as J. Šliupas. Apvaikščio- 
jimas prasidės 7:30 vai. vakare Tau- 

’t'škame Name. Kviečiame visus lie
tuvius vietinius ir iš apielinkės atsi
lankyti. Komitetas.

Pajieškau draugų Juozapo Petri
kio, Juozapo Dukevičiaus ir Jurgio 

“ _ _ ‘ , Vilkaviškio
„ i i pav. Jie patįs ar kas juos žino, ma-sa Amerikonai grjzę iš Mek- lonėfiit pranešti, 
sikos. Puebloj yraorganizao- ?05!) w 
jamas būrys savanoriu; jie brolio p«ro a,™
dėvi melvnas drapanas SU iš- i Polių kaimo, šviekšnos parap, r_

• , -i - i i x - šeinių pav.. Kaimn o-„h ąsiutais ant krutinės skeletais gai gyveno 
ir kaulais. Iš Guanajato ate- kur Jls yra’ gyvas ar miręs’sraus do’

John Burdulis,
23rd st., Chicago, III.

., Kauno gub., 9 metai at
gal gyveno Chicagoje. Kas praneš

REIKALAUJU DRAUGO.
Kuris supranta atsakančiai kalvio 

arba molirio darbą dėl uždėjimo auto
mobilių taisimo šapos; gera proga, 
pinigų daug nereikia; turėdamas apie
$300.00 arba $400.00 dėl pradžios biz- ii! 
nio. Platesnios žinios kreipkitės per i -i1 
laišką. (25) i)j)

Vincas Vaičikauskas,
3153 Emerald avė, Chicago, III. Sj) 

»!REIKALINGAS f„,
WĮ_Vj I Kooperacijoj gaspadorius. turi mokėt ')!) 
Ra_’ | lietuviškai, lenkiškai ir pusėtinai an- i (((

vanų 5 dol. Jis buvo išvažiavęs į 
miškus, ir girdėjau, buk patiko nelai
minga mirtis. Todėl, kurie apie jį 
turi tikras žinias, malonėkit tuojaus 

I pranešt. (26)
DOMINIKAS ŽIOGAS,

Į 917 West 33rd st, Chicago, III.

Uršu-

gliškai kalbėt ir turi mokėt bučernės 
darbą. Mokestis 18 dol sąvaitėj, tei
singam žmogui darbas ant visados.

Montello Co-oper. Ass,. (26)
111 Ames st, Montello, Mass.

BIZNIERIŲ AT YDAI!
Pjieškau vietos kur nors prie biz

nio. Kalbu lietuviškai, lenkiškai ru
siškai ir angliškai; 23 metų 
Kam butų reikalingas tokis 
malonėkite atsišaukti.

J. UKTVERIS,
1607 N. Ashland avė., Chicago, III.

senumo, 
žmogus,

(26)

ATSIŠAUKIMAS.
Aš Wm. Vapsevičia patėmijau 10 

numerije "Keleivio,” kad mano var
du, nežinia koks minkštaprotis pa- 
jieškojo apsivedimui merginos. Ma
tomai tas buvo daroma su tikslu įžei 
sti, todėl lai toji ypata, kuri tokiomis 
kvailystėms užsiima, pasidžiaugia iš 
savo kvailystės. O merginų meldžiu 
man panašiuose reikaluose laiškų ne
rašyt.

5

A. J. Bierzynski, Prezidentas.*

POEZIOS

pustrečio šimto 
tais pilin Irnvora • ■ vV

d j

Priima piiiiirusjaupinimui ir moka 3-čią nuošimtį metams. 
Biznieriams ir kitiems atidaro “Checking Account’’. 
Pasamdo Bankines Skryneles 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 Praperčių Chicagoj.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoj. 
Perkantiems Prapertę, peržiūri “Abstracts” pigiai ir gerai. 
Išdirba Doviernastis ir visokius dokumentus ir užtvirtina 

pas Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka vpatiškai atsikreipus, 

arba per laiškus. Kiekviename reikale kreipkitės į

NEW CITY SAV1NGS BANK, CHICAGOJ
o gausite mandagų, greitų ir gerų patarnavimų.

New City Savin
BANK

4601 SO. ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL. Jeigudane, 

tai skubėk!
Visose Kuosose 
Valandose

NestunntB
Uit knyft
Turės saagi| 
Užsliaiei.

Wm. Vapsevičia,
1322 — 5th avė., Moline, III.

jo žinia, kad kataliku kunigas 
Leon iš Pacuale Robles orga
nizuoja trįs pulkus banditu 
(razbaininku), taip vadina
mas “Šventas Bandas” su 
mėlinomis drapanomis ir 
Kristaus motinos paveikslu 
ant krutinės. Oficierius jiems 
skiria patsai Huerta. Taigi 
męs matome, kad kataliku 
kunigija padeda surengti ir 
kiek galėdama stengiasi, kad 
įvyktu Meksikos karė su Su
vienytomis Valstijomis. Jie 
nori, kad Suv. Vai. pajimtu 
Meksiką į savo rankas. Ro
mos agentai nebemato geres
nės išeigos.

Mat meksikonai jau tiek v- 
ra išnaudoti ir nuvarginti ku
nigijos, kad ilgiau kentėti ne
beįstengtu. Dabartinis karės!. Pajieškau savo pažįstamos

. . lės Rupsauciusės Kauno £ub., Pane-
stovis, tarp revoliucionenuiri vėžio pav, Pašilių sodž, du metai 
klerikalu prezidento Huertosi“^^,  ̂” kas « 
parodo, kad jau Meksikos j ,12_ AnrB«“?Suri,h Pa 
klerikalu viešpatavimo gady-1------------------------ :--------- --

_ . . . . . . i i- i Pajieškau brolio Knsiaus Sabaičione baigiasi, vargiai ką gaies Vilniaus gub, Trakų pav, Papiškių 
nacrplhčti ir tip kataliku fp- • sodos apie 19 metų Amerikoi; girdė- pageiDeulir ue KaiailKU ,,ie-ijau ^-eno Montello, Mass. AŠ jo 
velio” suorganizuoieji bandl- I brolis neseniai atvažiavau iš Lietu- 

. . ° ; vos esu blogam padėjime. Jis pats ar
tU būriai. : kas jį žino, malonėkit pranešti. (25)

X 1S aiškiau lieka, jog kata- Pajieškau brolio Antano Grigaliūno 
liku kunigija vra priešu mok-:ir p^z0,1'-0 JuIiaus Marozos Kauno 

, . 3 i - - i - i gub, Ledainių pav, Josvainių para-S1O ir darbininko žmogaus pi jos; prieš dvejis metus gyveno Bos-! 
x • u- i ton, Mass.; turiu svarbu reikalą. JieJieskomos teisybes. ! patįs ar kas juos žino, malonės pra- Į

Męs matome, kad taikos nestl-

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

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

PIKNIKAS!
Lavrenco L. S. S. 64 kp. rengia 

didžiausi Pikniką ant 4 d. Liepos 
(July) Juniper Park kempėje. Pik
nikas bus vienas iš puikiausių: griežš 
J. Zablasko orkestrą, bus žaislų su 
laimėjimais, skanų gėrimų ir už
kandžių. Kalbės garsiausis kalbėto
jas F. Bagosius. Ant šio pikniko yra 
užkviesta visos aplinkinių miestelių 
Socijalistų kuopos ir vietinis anglų 
Socijalistų lokalas. Kviečiame visus 
kaip vietinius, taip ir iš apielinkės 
lietuvius ir lietuvaites atvažiuoti. 
Piknikas prasidės nuo 9 vai. ryto ir 
trauksis iki tamsos. Įžanga 25 cen
tai. Karus imkite ant Hampshire 
gatvės, su užrašu: "Methuen Town, 
Farm. Komitetas. ,

I 
I

Pajiškau brolio Jacento Lieponiaus 
' Suvalkų gub, Šilgalių valsčiaus, Bro- 
; skių sodžiaus. Jis pats ar kas jį ži- 
i no. malonės pranešti.

Ona Lieponiutė,
i 39 Newbury st, Aubv.rn, Me.■ ______________________ ____ ____ __ _

i

Pajieškau brolio Antano Grigaliūno

Pajieškau Kastantino Bartkaus, 
Rošiuškių sodos, Notenių parap, pus
brolio Aleksandro Andriškevičiaus, 
Dvarvietės sodos, Notenių parap. ir 
Antano Patašiaus, Dratiotų sodos, 
Statkių parp.. Telšių pav., Kauno gu
bernijos. Jie patįs arba kas juos ži
no malonės pranešti

Leonardas Andreškevičia,
L. 112, Scarbso, W. Va.

SEATLE, WASH. 
LIETUVIŲ METINIS PIKNIKAS!
Rengia D. L. K. Gedimino Drau

gystė, Seatle, Wash. Nedėlioj, 5 .d. 
Liepos, 1914, Maple Grove Parke, į 
Renton Junction. Davažiuojama Ta- 
comos karais, kurie išvažiuoja iš Se
atle nuo kertės Yesler-way ir Occi- 
dential Avė.. Širdingai užkviečiam 
visus lietuvius, kaip vietinius, taip ir 
iš aplinkinių vietų; kviečiam kaip 
jaunuosius, taip ir senuosius pribūti 
ir puikiai pasilinksminti, o užtikri- 
nam, jog busite užganėdinti. Sodas 
atsidarys 10-tą vai. ryto, o muzika 
pradės grajiti nuo 1-mos vai. po pie
tų, ir trauksis iki 8-tos vai. vakare. 
Įžanga 50c. Moterims dovanai.

Komitetas.

I PIRMAS NAKTINIS PIKNIKAS!
Lietuviško Politiško ir Pašelpos 

Kliubo, Chicago, III. Subatoje, .27 
dieną Birželio (June), 1914, Geo. M. 
Chernaucko Darže, Lyons, IIL Pra- 

! džia 7-tą vai. vakare ir trauksis iki 
į 6-tai vai. ryto. Įžanga 25c. porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites ant to musų iškilmingo Nakti- 

i nio Pikniko, kur kožnas atsilankęs 
I galės praleisti naktį ant tyro oro h 
linksmai pasišokti, kur grajis viso
kius lietuviškus šokius. Karai eis 
per visą naktį, bus galima grįžti na
mo kada kas panorės.

Pasarga. Važiuokite 22-rais ka
rais iki Ogden Avė, iki 48-tai ar 52, 
o iš ten paimkite Lyons karus, kurie 
nuvežš iki daržui (išlipkite prieš til
tą ant upės kranto).

Kviečia Komitetas.

POOL RUIMAS.
Parsiduoda Cambridge dooI rui

mas, geras biznis dėl dviejų. Klaus
kit pas

R. J. RYAN.
i 770 Main St, Cambridge, Mass.

Į
I

Tas tau drangas bus geriansias, 
Ateis. kad busi liudniausis, 
Užjaus skausaą, dailįs svietą 

Pakils liūtis Betikėta, 
Atgins Boras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

Graži, didelė, arti i 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga

Ta pati knyga gražiais kietais JI 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

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

J. MATHUS
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimą 
ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviams 
užeiga.

J. MATHUS
344 Broadway, So. Boston, Mass

----------------------------------------------------- PARSIDUODA.
NAMAS PARSIDUODA. i geras saliunas, vieta apgyventa lietu- 

7 kambarių namas ir didelis lotas į viais, lenkais ir rusais. Biznis eina 
žemės, pačiam Cambridge, parsiduo- gerai. Parsiduoda todėl, kad savinin- 
da už $1,200. Klauskite pas | kas turi du saliunu ir vieną nori

R. J. RYAN, parduot dėlto, kad negali abu gerai
770 Main St, Cambridge, Mass. j apžiūrėt.
___ _______________________________ pas:

; Draugystė šv. Petro No. 1, 
į Town of Lake, Chicago, 

Vaidyba.
i Pirmininkas — Stafonas Morkūną*. 

1645 W. 47th st, Chicago, Iii, 
Pagelbininkas — Kostantas Iovaian, 

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

1736 W, 47th str, Chicago, MB. 
Finansų raštininkas — P. Pivarona^ 
<503 S. Hermitage avė, Chicago, HL 
Kasierius — A, Blinstrupis, _ _

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

dienį kiekvieno mėnesio A. Blinstrupio 
svetainėj, 4501 S. Hermitage ava* 
Chicago, III.

Platesnių žinių klauskit
(27)

J. DRAGŪNAS, 
s t.. Providence, R. I.

Męs matome, kad taikos nešti- Zofija Griealiutg> 
komisija stengiasi visokiais j -9 Foster st, So. Manchester, Conn. 
budais, kad tik prašalinusi Simonas Masiulionis pajieškau sa- 
karės pavoju ir bereikalingą i J? 
kraujo praliejimą, o ką kuni- į“ 
gija veikia? Į malonėkit pranešti šiuo adresu: (25)
& JT , , . ; Simanas Masiulionis.

Ir da musu kunigėliai ne- j 725 W. Main st, Charlottesville, Va. 
sigėdi išėję viešai į publiką; 
sakvt, jog jie nedalvvauja k , , . . x-

Tx.i - t v I draugo Andriejaus Naviko ir pazis-
pOlltlKOje. ■ tamų: Marės -Jankauskiutės ir Kat-

Pažiurėkit tiktai, kas or- Staknevičiutės. visi Suvalkų gub, 
. . , - »» 1 -• ! oasnavos parap. Jie patjs ar kas

Pajieškau dėdės Juozapo Paulavičio 
Kauno gub, Telšių pav, Remažų kai
mo; girdėjau gyveno Bridgeport, Ct 
Jis pats ar kas jį žino, malonės pra
nešti.

Petronė Paulavičiene,
65 Waverlv st, Brighton, Mass.

Pajieškau kaimyno Jono Žuko Kau
no gub., Šiaulių pav., Radviliškiu 
miestelio; 9 metai Amerikoj; girdė
jau gyveno Baltimore, Ma. Jis pats 
ar kas jį žino, malonės pranešti.

BROOKLYNO LIETUVIŲ ATIDAI.
Pranešu visiems, jog aš perkėliau 

ir padidinau savo Krautuvę auksinių 
daiktų ir muzikališkų instrumentų. 
Taigi grbiamieji, meldžiu kreiptis į 
mano didelę naujai perkeltą krautu
vę. Agentams ir į mažesnes krau
tuves parduodu pigiaus. Taipos-gi 
reikalauju agentų, kurie lengvai gali 
užsidirbti $25.00 iki $50.00 per są- 
vaitę. Akvatnikai atsišaukite šiuo 
adresu: (28)

politikoje!

Pajieškau pusbrolių Baltraus. Sta- 
islovo ir Vinco Blažiukų. taipgi

tarnu:

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. 
Prot. 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 Baltunia, 
3525 Deodar st, Indiana Harbor, Ind. 

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

MONTELLOS LIETUVIŲ BENAS. g Stokes
Minėtas Benas susideda iš gerai -----------

išsilavinusių muzikantų ir grajina vi- pipcinroriA vaviac' šokiose parodose ir koncertuose. Iš! PARSIDUODA NAMAS
I to paties beno susideda labai gera su gerai ištaisytais ruimais ir trims 
! orkestrą, kuri grajina ant visokių'ba- lotais, gražioj vietoj, ant kampo 12- 
lių. piknikų, pasilinksminimų ir vese- tos ir Wentworth avė, Chicago 

i lijų. Iš to beno galima gaut ir pavie- Heights, III. Vieta apgyventa plačiai 
nius muzikantus bile reikale. Beno lietuviais ir ■'•ra daug visokių išdir- 
praktika atsibuna utarninko vakarais, bysčių taip kad lengva gaut darbą.

i Lietuvių Tautos Name. 666 N. Main Parsiduoda kartu ir rakandai, narsi- 
st, .Montello, Mass. F. Norkus, pre- duoda dėlto, kad savininkas išvažiuo- 
zidentas, P. Dumbrauskas, mokyto- ja į Lietuvą. Platesnių žinių klaus- 
jas. (26) | kitę pas (?)

Orkestras reikaluose kreipkitės pas
A. A. Gecevicz, 40 Bunker avė.

Reikia pridėt už 2c. štampą atsa
kymui.

J. GIRDĖS.
103 Grand St, Brooklyn. N. Y.

AND. KIVERIS,
1140 Wenttwarth avė, Chicago 

Heights, III.

Ind.

Ind.

Ind.

Palaimintos Lietuvos Dr-*tS
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis.

671 W. 18 str, Chicago, HL 
Prezidento pag. — A. Tamkevičuu 

1916 Canalport avė,, Chicago, IK 
Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 

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

5047 W. 32 str, Cicero, BL 
Kasierius — L, Kaspar, 
3131 So. Wentavort avė, Chicago, DL 
Organizatorius — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago, BL

1607 N. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA BARBERNĖ
Puikioj vietoj su naujausiais įtai

symais, yra keturios skutamos kresės. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties užsi
ėmimo kitu bizniu. ; (26)

Antanas Bartašius,
666 Main st, Montello, Mass.

^Astuoni Tūkstančiai Lietuvių Skaito “ŠAKĘ
Ar£Tamsta skaitai juoky laikraštį “ŠAKĘ”?

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

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

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

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

banditųganizuoja “saikas” 
ir deda ženklus ant ju krūti
niu, o persitikrinsite kur tei
sybė.

A. Booben.

Gaisras cerkvėje.
Permius.— Dvasinės mo

kyklos cerkvėje vakarinių 
pamaldų metu užsidegė eg
lių pagražinimai. Daug žmo
nių nukentėjo. Ligonbutin 
nuvežta 28 žmonės, keliatas 
žuvo. Numirė apdegęs šven
tikas.

Paj ieškojimai
Pajieškau brolio Jurgio Kandroto, 

Vilniaus gub., Trakų pav., Kruonio 
valst, Toliškių vienasėdžio. Prieš 5 
metus buvo Boston, Mass., dobar ne
žinau kur yra. Jis pats ar kas jį ma
lones pranešti ant šio adreso.

W. Kondrat,
Brattleboro, Vermont

(26)

Pajieškau švogerio Rapolo Danie
liaus iš Kauno gub., Raseinų pav., 
Skirsnemunės kaimo. Jis pats ar kas 
jį žino, malonės pranešti.

J. Bardauskis, (26)
1902 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau draugo -Jeronimo Šukau- 
cko Kauno gub.. Stakių parap. Balan
džių kaimo. Jis pats ar kas jį žino, 
malonėkit pranešti; turiu svarbų rei
kalą.

Banis Gfreicus „
9 Hanover st., ( Westfield, Mass.

Pajieškau Sai mario Trakimo; pir
miaus gyveno Maynard, Mass., turėjo 
grosernę paskui išvažiavo į New Jer- 
sey. Turiu svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas jį žino maloriės pranešti, už ką 
skiriu $5.00 atlyginimo.

M. M. Kanata,
715 N. Montello ąt, Montello, Mass.

Pajieškau pusseserių Agotos ir Vi
ktorijos Stankaičiutįių; girdėjau, kad 
jos yra vedę; paeina* iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Dobravoliaus vaisė. 
Bruožiu kaimo. Jos p-čios ar kas 
jas žino, malonėkit pranešti.

Viktorija Bakiene
BOX 447 St. Clair, Pa.

■uos žino, malonėkit pranešti.
Ona Naikelienė.

BOX 395 Gillespie, III.

Jieš' au vietos apgyventos lietu- 
■ iais, lenkais ir rusais, kur galima 
butu užsidėti Bėkernę (duonos kep
tuvę). Geistina mažame miestelije, 

ur stūmikai traukia iš kito miesto. 
Kas tokią vietą žino, malonėkit pra
nešti, už ką skiriu atlyginimo $5.00. 

Augustas Tamulevičius, . (26) 
48 Main st, Branford, Conn.

Pajieškau brolio Motiejaus Czepu- 
lionio Vilniaus gub., Trakų pavieto, 
Kruonio miestelio. Pirma gyveno 
New Yorką. Jis pats ar kas jį žino, 
malonės pranešti. ,

Juozapas Czepulionis ,
9 Sigel st, Worcester, Mass.

Pajieškau draugų Antano Sedere- 
vičiaus ir Juozo Sakalacko. abu Su
valkų gub.. Naumiesčio p<-v, pirmas 
Valų kaimo, gyveno Brooklyn. N. Y. 
Antras Lepšių kaimo, gyveno Scran- 
ton. Pa. Jie patįs ar jutu žino, 
malonės pranešti.

Geo. Tumosa,
R. F. D. 2, BOX 109. Foxcroft M-t.

Pajieškau brolio Aleksandro Šnei- 
derio ir pusbrolių Romualdo, Stanis
lovo ir Antano Kazlauskų; taipgi 
draugų Antano Siratavičiaus; visi 
Kauno gub, Šiaulių pav. Turiu svar
bų reikalą. Jie patįs ar kas juos ži
no, mainės pranešti.

Stanislovas Montrimas, 
1813 2nd st.. So. Mineapolis, Minn.

Pajieškau pusbrolio Daminiko Lap- 
kausko; pirmiaus gyveno Portage, 
Pa. Cambria Co. Jis pats ar kas jį 
žino, malonėkit pranešti.

Ęęter Žemaitis.
249 Brandon avė., Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU VAIKINO
mokintis barberiauti; turės užsimo- 
kėt 30 dolerių už mokinimą ir dvi ne- 
dėlias dykai dirbti. Meidžiu atsišauk
ti ant šio adreso:

George Prilla.
1104 Washington st:. Norwood. Mass.

REIKALINGOS
neženotos maters 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. (27)

THE B. F. GOODRICH CO.
Akro n, Ohio.

FARMA
Parsiduoda Pigiai.

40 ekerių žemės Alibama valstijoj 
vieta apgyventa lietuvių farmierių, 
žiemos nėra ir du kartu per metus 
užderi javai. Galima pirkt tuojaus 
užmokant arba ant išmokėjimo. 
Platesnių žinių klauskit po šiuo 
adresu: (27)

M. J. VAIšVILAITIS.
Bos 47, Delray Sta, Detroit, Mich.

I

Šitas paveikslas parodo, kaip Krisiaus įpėdiniai—kunigai—maldingai praleidžia šventas veiykas.
Mielas brolau bei sesuo, dėl didesnės dievo garbės, Įdėk vieną popierinę dolerį (1 dol ) į laišką ir pr-isiusk 

musų Redakcijon, tuoj nelaukdamas ni^ko. gausi tą .šventą laikraštį “SAKę” per čielus metusi. Reiškia, 
“ŠAKE-’ tik 1 dol. metams, o eina sykį į mėnesį ir yra didelio fomato 16 puslapių. Adresuok:

“ŠAKE”

PARSIDUODA 4 LOTAI
Chicagos priemiestije ant 110-tos 

gatvės ir Halsted. Parduodu labai 
pigiai dėlto, kad pirkau kitą farmą 
kitoj valstijoj. Kreipkitės ant šjo 
adreso: (27)

IZID. RUMCHAKS, 
944—351h Place, Chicago, IIL

PARSIDUODA FORNIČIAI
Geri nauji forničiai trims kamba

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

Kazimieras Lengvinas,
134 Bowen st.

Liet. Neprigulm. Klinbaa,
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

3239 S. Halsted st., Chicago, HL 
Prezid. pagelb. — Jonas Šimbelis, 

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

3238 So. Halsted st, Chicago, IIL 
Finansų rašt. — Pranas Sandarga- 

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

922 — 35 th place, Chicago, IK.
Susirinkimai atsibuna kas paslnriA 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:86 
kare, "Aušros” svetainėje, po No. Ii® 
S. Halsted st. Metinis susirinldsMM) 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Us- 
pos mėn.

(25)

So. Boston. Mass

IETUVH DKALG^iL 
KURIOS TURI 

KELEB i t ž 9Rr ’ ’

Lietuvių Mokslu Draug;
Pittsburgh, Pa.

Tėvynės Mylėtojų N'o. i 
Town of Lake, Chicago, z?

Tėvynės Mylėtojų Dr-stėa ftc 
ant Town of Lake, Chicago, IIL, s 
tingai atsibuna kiekvieną pirmą » 
------------ ... -- k

I

Twnt. Liet. D-tės Šviesos žvaigždė WI- 
Town of Lake, Chicago, IIL

1 Mitingai atsibuna kiekvieną
1 nedėldienį mėnesio Ciprijono ZotOM- 
; kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyhr*. 1
Prezidentas — Augustas Sarčius, 

5235 Bishop str, Chicago, IIL 
vice prez. — Jonas Waseikevicz, 

4508 S. Wood st, Ccicago, UI 
Protokolų raštininkas ir organo užši*- 
rėtojas — Felix Manelis, 

6050 Blackstone avė, Chicago, D1 
’ Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė, Chicago, IR. 
j Turtų rašt. — And. Giedrimas, 
| 4541 So. Hermitage avė, Chicago, IV 
Organo užžiurėt.— F. Manelis, 

6050 Blackstone avė, ChicagoJIL

dėldienį mėnesio nuo 12 vai dieną, 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 44 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskls, 

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

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, Chlcagv, i 
Kasierius K. K. Strzyneckis, 

4612 So. Ashland ava, CNeaga* I_
Užžiurėtojas org. Matausas SilaaaM 

3446 S. Emerald avė, Chicago, HL

lt

n
u
b

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBA8 
CHICAGO HEIGHTS. ILL, 

Viršininkai: 
Pirmininkas — Rapolas škadauckM, 

1327 Wentworth ava. 
Pagelbininkas — Adomas Velavičisų 

1444 Wentworth ava. 
Prot Rast. — Mikolas Remeikt*, 

1505 Wentworth ava. 
Finansų Rašt. — Andrius Kiveris, 

1140 Wentworth ava 
Kasierius — Antanas S nebaltas, 

1401 Wentworth ava. 
Kasos globėjai: — Kazim. LukoMas 

1439 Fifth ava, ta 
Jurgis Akunevičia,

1414 Wsntworth ava, 
Chicago, Heights. IIL



KELEIVIS

(JTTM ADf OnpilZ j| ii labai moksliškai sukriti- 
nUFlvKlu 11RA kTi- parašė savo straipsniu ± 

pabaigoj; Homine homi- „ nj medicin0. 
nem lupus. Ir kiek paskui - - - - --
žmogus turėjo kentėti, kada 
jam nurodyta, jog jis netaip 
tuos žodžius parašė, kaip 
reikia.

Ir negalima stebėties. Ku
nigai va 3 metus mokinasi 
seminarijoj skaityt mišių 
knygą, ir tai nesupranta, ką 
jie skaito.

Taigi aišku, kad lotinų ka
lba labai reikalinga, o nie
kas jos nemoka. O nemoka 
todėl, kad ligšiol da nebuvo 
tinkamo budo jos mokintis. 
Bet šiandien męs galim su 
džiaugsmu pranešti savo

Ligonbutij.
Profesorius, rodydamas 

>s studentui: 
"Dešinė koja šio ligonio yra 
trumpesnė, negu kairė ir to
dėl jis šlubuoja. Ką darytu
mei tokiam atsitikime?”

Studentas:— "Taipgi šlu
buočiau.” V. J. S.

Detroito Poetui.
Kas
Kas
Kur
Ten

Ol-s.— Apie kun. Tamo
šiaus pliauškimą ant darbi
ninkiškų laikraščių buvo iš 
Lewistono jau rašyta, 
kartot nėra reikalo.

S. Rakauskui.— Ačiū už 
skaitytojams, o ypač inteli- žinutę, bet apie tą pati atsi

tikimą kitas pranešė mums 
anksčiau, todėl tamstos ko
respondencija liks jau nesu-

At-

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, pranešk it redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiau* nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutį neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcija;. Adrsesą mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidj taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada Uveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

PERMAINAU ADRESU
8BNAS APRESAS:

Pavardė ir vardas

No. Street,

Juozapas Karpis 
užlaiko 

SVARIAUSI SALIUNĄ 
ant Bridgeporto 

podraug ir 
SVETAINE 

Veseilioms. baliams ir kitokiems 
susirinkimams. Ruginė degtinė 

gardus alus ir kvepenti 
Havanos Cigarai. (27) 

3229 So. Nlorgan S t.. Chicago, III.

>-

«:

Telepkoae So. BoatM. 845 M. i

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

Valandas:
Nne 12-2 dieną ir ana 7-9 Takam. I 

Nedėlioau iki 8 vai. |M pietą Į

H
I

Miestu ir valstija

NACJAS adresas:
Pavardė :r vardu

No. Street

S\

poeto neguodotų. 
jo vardo nežinotu? 
tik žiuri laikraštėli — 
jo vardas, pavardėlė.

Vis tai eilės parašytos
Ir redakc’jos pataisytos; 
Pataisyt ko negalėjo.
Po stalu gurban sudėjo.

Jis aprašo, apdainuoja.
Kas tik jam prisisapnuoja;
Apie meilę eiles rašo.
Vis našlaitis pasirašo.

Jisai yra mokslo vyras. 
Daug gyvenime patyręs;
Jis ir straipsnius gerai rašo. 
Juozas Jo—tis pasirašo.

Ir Seinų "šaltinin” rašo. 
Eilėms savo vietos prašo: 
”Te pagarbintas jis būna,” 
Dievo sveikina jis sūnų.

Laisvamaniams gi rašydams, 
Vietos skiltyse prašydams. 
Mus '"tėvelius” kojoms mina. 
”Krokodiliais” išvadina.

Laikraščiams eiles jis rašo. 
Būtinai talpint jas prašo, 
O jei kurs jų nespausdina, 
To skaityt jis neketina.

Ž. VV., P—B. J.

Geriausi Lietuviški
FOTOGRAFISTAI.Akušerka oBPabaigusi kursą NNonians Medical :; 

CoUege, Baltinture. M d.
Pasekmingai otiieka savo darbą į 

prie gimdymo, toipg: suteikia vi- ; 
tokias rodąs ir pageibą i n vairiose i i 
moterų ligose.

F. Stropienė y
SO. BOSTON, MASS- i 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 į namus foto
grafuoti.

J. Aadrušis* Pr. Laurinaitis Co.
i Stanaičio galerija)

♦58 Brodvay, Sa. Bestos, Mass.

I
IMiestas ir valstija................................... ...................................................... ..

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio’'skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaik tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur trale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant kežo adreso stovi numeriai 114, reiškia, 
kad "pasibaigia su laikraščio No.11 1914 m. Kurių pavardės gile stovi 8-4, 
tų penumeratai šsibaigė su laikr. No.S ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir tr.atydanri savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija*gentams. kurie rašinėja mo
ksliškus straipsnius ir ku
riems labai reikalinga loti-' 
nų kalba, kad "Keleivio”:naudota, 
juokų reporteris išrado nau-1 
ją ir labai lengvą būdą tai 
kalbai išmokt. Ir štai kaip 
tas išradimas atėjo.

Bostone yra garsi gatvė, 
žinoma kaipo Salėm street. 
Ant Salėm streeto gyvena 
veik vieni tik popiežiaus 
tautiečiai. Parduoda jie te
nai makaronus, česnakus, 
bet daugiausia bananų. Tai
gi aną dieną musų juokų re
porteris nuėjo tenai nusi
pirkti bananų, ir kada su
grįžo. tai mokėjo jau netik 
kalbėt popiežiaus 
kalbą, bet ir poeziją 
Tik pasiklausykit, kokias 
parašė eiles:

Florentai, romiečiai: 
Letti. Loretti. Consoletti. 
Celli. Romelli. Fontinelli—

Popiežiaus tautiečiai.
Tony Maroni. 
Giuseppe Busconi.

Ir Signor Pasąuale Tuson’,
Mattie Donatti. 
Battie Friscatti.

Tamasco Salvini I.eon.
Giovanni Lucci.
Maik Rusticucci

Ir Pietro Mascagni Ferruc’;
Enrico Parliafico. 
Domenico Di Cicco 

Ir "Rico Caruso Narduc’.
Serafino Marino
Iš Montecarvino,

O pagaliaus: 
Spaghetti. macaroni, 
Banana di cavoni

Ir taip tolinus.

Kaip matot, tą kalbą 
mokti visai nesunku, 
eiles galima rašyti.

tautiečių 
rašvt. 

jis

Lietuviškoj klebonijoj 
Chicagoje.

Žvakdegis.
štėli, ką aš šiandien dažino- 
jau!... Net baisu ir pasakyti.

Kunigas.— O kas atsiti
ko? Druska prikirmijo, ar 
stock vardų kanalas sude
gi?

žvakdegis.— Prabaštėli, 
čia ne juokai. Iš netyčių va
kar užėjau Į tų prakeiktų 
tautiečių kleboniją...

Kunigas.— Nagi tu kiau- 
raproti, ar tave biesas tenai 
nunešė?

Žvakdegis.— Ne biesas, 
prabaščiau, ale aš pats nuė
jau. Ir ką aš tenai pama
čiau, tai strošnas daiktas...

Kunigas.— Ar nezaležni- 
kas su gaspadine bučiavosi?

Žvakdegis.— Ne, ale var- 
gamistra sėdi su kunigu prie 
vieno stalo ir valgo iš vieno 
puodo vakarienę, o gaspadi- 
nės tai nė dūko nematyt. Ir 
kaip aš dažinojau, tai gas- 
padinės jie visai ir nelaikys.

Kunigas.— Šarap. tu avin- 
galvi. Nors niekam apie tai 
nepasakok, nes ir mano 
kvailiai išgirdę gali pareika
lauti. kad paleisčiau jauną 
savo gaspadine... Kad juos 
ir šimtas, tuos nezaležni- 
kus! Visą bizni mums pa
gadins. Lankelis.

Lengvas būdas išmokt loty
niškai.

Nuo tų laikų, kaip Roma 
užkariavo pasauli, visas ci
vilizuotas svietas prakaituo
ja. kad išmokus lotiniškai. 
Bet vistiek išmokt negali. O 
mokėti kiekvienas labai no
ri. Nori žmogus parašyti 
mokslišką straipsni, tai pri
sieina pusę dienos knystis 
žodyne, pakol sujieškai loti- 
nišką žodi. Tiesa, žodynas 
geras daiktas. Štai ir Olše- 
wskis skelbia: „Nori pasiek
ti geresnio gyvenimo Ameri
koj? Tai nusipirk iš manęs 
žodyną.” Bet žodynas kar
tais ir nesmagumo daug pa
daro. Va anais metais "Te-1 
vynės” redaktorius ponas ___r___  ______
Jokubynas bepolemizuocla- sai nustebęs, — jog jūsų ap- 
mas su „Keleivio” redakto- garsinime pasakyta oisteriai 
rium ir norėdamas pastara- visokių rusiu už 25c.

. JŪS*

Vaje, praba-

1S-
Net

• Bladui kvailiui.— Jokių 
' raštų netalpinam. jeigu au- 
' torius slepiasi po pseudoni-

nimu ir užgauna kitus žmo- 
’ nes.

M. J. Masiui.— Eilutės, 
kaipo pradedamosios, gana 
geros. Nedaug ir taisyt te
reikia. Rašykit toliau, o ga
lėsit gerai išsilavint, nes tu
rit. matyt, ant to gabumą. 
"Kovotojų Daina" tilps.

V. Domaševičiui.— Netal
pinsime. nes tamsta visai 
klaidingai aiškini Jančaus- 
ko straipsni. Perskaitykit 
da syki, o pamatysit, kad jis 
lietuviškus biznierius kriti
kuoja ne dėlto, kad jie lietu
viai. kaip tamsta aiškini, bet

• dėlto, kad jie savo bizni pa
prastai stengiasi pridengti 
patriotizmo skraiste ir sako, 
kad kuo augščiau pakils lie
tuvių biznis, tuo geriau bus 
tautai. Jančauskas teisin
gai nurodė, kad privatinis 
biznis tik biznieriams

. naudą, o ne tautai, kuri 
sideda iš darbininkų. __ 
kritikuoti to jokiu budu ta
msta negali, nes tai yra 
ktas. Rockefelleris 
stambiausiu biznierium A-

nesą
su-
Su-

fa- 
vra

(1

Dr. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas,

259 Hannover st, Bostrn, Mess

S*

ir

TEGUL VAKARIENE
VERDA PATI

Picw Per/ėctidn
Oil Cook-stovc

HICK GLLL FLAME

nD DPNPPD Specijalistas Ii-j 
Uiy. lyLiuLIy gų abiejų lyčip.:z

Gydau privatiškas ligas vyrų ir moterų. Užsisene-H 
jusias ir chronišlcas gydau greitai ir pasekmingai. ; ‘

Greitai gydomos'tulžies. inkstų. skilvio. i raujo. š i
S

Esu užsisenėjusių litru specijalistas. Ilga praktika, i ž 
dausr išgydytų ir užganėdintų pacij^ntų yra mano re-;; 
komendačija. Vi-noda kaina visiems. Savo atlyginimą i > 
pavedu visų patogumui. Nelaukit, bet kreipkitės šiam į> 
dien.

Valandos nuo S rvto ligi 7:10 vakaro. Nedėlionais iri i --------  - - - (ž4) i 5

1827 BLUE ISLAND AVĖ.
Ant Bankos, Ruimas 5—8, Arti 18 tos gatves, Chicago, III. H

merikoj, o kiek Amerikos 
darbininkai turi iš to nau
dos, tai parodo Colorados 
atsitikimai.

Sėlių M. Jonui.— Polemi
zuoti su kunigais, butų tik 
bereikalingas užėmimas lai- 
kraštij vietos: juk jie vistiek 
nesiliaus savaip darę, kol jų 
patįs žmonės neaprubežiuos. 
Geriau rašinėk mums žinu
čių. Busime dėkingi.

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- 
uotas ant 20 metų Ypatingas pasiū

liji mas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
■>”* t’“kv;«--’o adreso už $5.75 C. O. D. 

pers ., ’:mo kaštus, su teise jums 
peržiurk. Jei busi neužganė- 

dintae. nemokėk nė cento. Atsimin- 
jus užmokėtumet už tokį pat 

a'krod^lį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 

kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Esceteior Watch O.
j *96 Athenaeum BIg„ CHICAGO, ILL

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums! H

Užtikrinam kad Jus sučėdysite | 
S'nigų ir turėsite gražius rubus. | 

ęs imam materiją iš gerųjų fir- j 
mų ir primieruojam rūbą pagal | 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus Įg 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Genis vyrams Siutus ir Overkotus | 

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

Jeigu norite turit gerus rudus pi 
gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

Telefonas: So. Boston, 21013.

-KAISER WILHEL.NI DER GROS- 
SE" ATVAŽIAVO SU NAUJU KE

LIONĖS REKORDU. '
North Gern-.an Lloya linijos garla 

vis "Kaiser NVilhelm Der Grosse, 
kuris atsižymėjo nepaprastu greitu
mu nuo pat jo_ pirmos kelionės, ką tik 
atvažiavo į New Y'orką. vėl atsižy
mėjęs. Vi ;as laivas šiuo sykiu buvo 
panaudotas dėl vežimo trečios kaju
tes ir tarplubiniu pasažierių, kas v- 
ra pirmas atsitikimas istorijoj su eks
presiniu laivu. Kitų klesų ant to lai
ve Jau nėra, likos panaikintos. Tre
čioj kajutoj atvažiavo 628 pasažierių. 
o tarplubinėj — 1.483. Prieg tam 
ant laivo buvo 1,500 maišų su laiš- 

j kais.
Per paskutinius kelius mėnesius 

"Kaiser NVilhelm Der Grosse" buvo 
. pertaisdmas. kad vežti tiktai trečios 
kajutes ir tarplubinius pasažierių?. 

I Atvažiavus laivui žmonės nustebėjo, 
Į kad laivas, kuris taip ilgai buvo di- 
! džiausiu ir greičiausiu ekspresiniu 
laivu, išmetus pirmą ir antra klesą. 
---------------> yra pašvęstas darbo žmo
nių vežimui, ir dabartinės įtaisos yra 
taip puikios, kaip ir brangiausiose 
klesose.

Labiausia pastebimu daiktu yra tai, 
kad trečios kajutes pasažieriai už 

■ pervežimą mokėjo tiktai 832.50. kada 
I tik keiiatą mėnesiu atgal kompanija 
i gaudavo už pervežimą turčių $125Jr'i 
| iki $900.00 tuose Dačiuose ruimuose. 
; kada jie tebesivadino pirma arba ant- 
I ra klesa.
I Dabar kompanija laikys ta laivą 
į reguliariškai plaukiojant tarp Breme

no ir New Y’orko, ir vežš jame tiktai 
trečios kajutos ir tarplubinius pasa- 
žierius, už labai žemą prekę, ir to
dėl patartina musų draugams naudo
ti ji. nenorint mokėt augštų prekių 
turčių klesose arba nenorint važiuot 
susigrudusiuose. pigiuose laiveliuose.

"Keleivio" Agentūra. 28 Broadrcay, 
So. Boston, Mass.. parduoda laivakor
tes ant North German Lloyd ir visų 
kitu atsakančių linijų už kompanijų 
paskirtas prekes.

Iš Montellos “karės” lauko.
Montellos tautininkų „ge

nerolai” jau buvo užvyti, 
veik ant Ararato. Bet štai 
ką visi pralaimėjo, tą vie
nas dabar iš jų (Žemaima- 
tantis) nori atkariauti. Ka- 
dangi sunkus tai „džiabas,” 
tai tas „Napolionas” grie- į“ab“; 
besi paskutinių priemonių. I 
Kaipo svarbiausi sau Įnagi 
tas 
So. 
jis, 
A... 
dai;

Dirbk per pusę mažiau. Virk viską 
su kerosinu, švaru ir pigu, ant

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

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

turėsi didelį ir puikų katalogų, 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 Sl.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tolų adresų:

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

EXTRA!

J L

7 NAUDINGI BAIGTAI 
VERTI 25 DOLERIŲ UŽ

pat 
bet 

tam 
lan-
ne-

EXTRA!

-i - -

nervu ir odos liga*. PATARIMAI l>YK.\l.

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitų mies
tų persikėliai ?

STANDARD OIL CO.

šventad>eniais nuo 9ryto ligi 12 pusdienio.

□

• ”Bonipartas” pasiskyrė 
Bostono „Veži;” iš ten 
prisidengęs J-no J-kais, 

..lems ir kitokiais „sky- 
^s,” šaudė (iš tuščio) Į 

Montellos socijalistus (apie 
20 mylių atstumo). Socija- 
listai Į tai ne atkreipė domos. 
Tuomet Ž—ts išsižiojo iki 
ausų ir suriko: „Smirda... 
smirda!... Smirda!...”

Pr.

Taipgi protas.
Tėvas.— Ar bėris gėrė, 

vaikeli?
Vaikas.— Gėrė, tėveli.
Tėvas.— O kodėl gi jo lu

pos ne šlapios?
Vaikas.— Kad vandens 

nepasiekė.

Ir gardžiai ir pigiai.
Vienas "sportas” užėjo Į 

valgyklą ir pasižiūrėjęs Į ap
garsinimą suvalgė žalių, ke
ptų, virtų ir šutintų oiste- 
rių. Pavalgęs padavė kvo- 
teri ir buvo beeinąs, bet jam 
pasakė, jog reikią doleris ir 
25 centai mokėti.

"Kaip tai?’’ — klausia ji-

O ne, da 
vis čia 
gyvenu, 
senia’ 
krašte 
kiaus ir 
randu JONO 
KULBOKO.

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

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

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

(21-5)

I

Naujo, Beugninio pečio.
Pradek kept anksti po piet. Pakai
tink per valandą, tada uždaryk pečių, 
ir vakarienė verda pati, be jokio kito 
darbo, karščio arba užžiurėjimo. Vi
są popieti gali ką nors kitką dirbt, o 
vakare valgys yra gatavas, karštas ir 
gerai išvirtas.
Tas pečius padarys viską ką ir kiti pe
čiai, apart brugninio virimo. Jį rasit 
ant pardavimo visose department ir ge
ležinių daiktų sankrovose. Taipgi ir 
su 1, 2, 3 ir 4 knatais, be minėto beug- 
nio virėjo. Parašyk, o tiesiog gausi 
kataliogą

of New York
NewJYork 
Albany

ll

Buflalo
Boston

1BE

NESIŲSK PININGŲ: Didžiausi* pasiūlijamas istotijbj. Tai yra negirdė
ja proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliais 
ir kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį, 
vyro arba moters, su akmenuotai viduriais, už, $5.^ ir pridėsim f šūvių nike
liuotą revolverį, baksą Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėlų ir puikia špilkutę 
DN KAI PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertais $15.00, 6 kiti tavo- 
rai $10.00 Nepirk pigių daigtų kitur, bet pamatyk mudalaikrodėlius pirma. 
PECIALIsKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, pvfltask savo vardą ir 
adresą, o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jert patiks, užmokėk agen
tui $5.85 ir Kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien. , (25)

FISHLEICH & CO.,951 ATHENAEUM RLDG. ’cmCAGO, ILL.
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|F. J. BAGOČIUS.

Tiesu Patarimai.

ir

J. Totils. Muzėjai, kur inkvi
zicijos liekanas galima rasti, 
randasi tik įvairiuose Europos 
miestuose, Amerikoj tokio nėra. 
New Yorke yra ”Eden Muze- 
um,” paprasta biznio vieta, kur 
yra keliatas dalykėlių padaryta 
iš vaško ir parodo, kaip mini- 
kai žmones kankino.
) Kremą tori jos yra kaip
pauguma kapinių, privatiškos

Y biznio Įstaigos, ir už sudegini- 
l mą reikia mokėt apie $25.00.
Jei miršta beturčiai, miestas 
palaidoja taip vadinamose ”pat- 
ters field’uose” (kapinės, kur 
lavonai yra be jokių ceremonijų 
viens prie kito užkasami ir kal
kėmis sudeginami).

Kad testamentas turėtų ko
kią nors vertę, po juom turi būt 
pasirašęs pats nabašninkas ir 
trįs liudininkai, kuriems testa
mente nieko nėra palikta; jo 
sulaužyt negalima. Bet jei jus 
testamente parašysit, kad jus 

j sudegintų, o pati nedegins, už 
tai niekas neis su ja ten provo- 
ties. Valdžia prie tokių dalykų 
nieko neturi. Jei ne kitur, tai 
testamentą galite palikt bile 
kokioj didelėj draugijoj. Bet 
jei numirsit kur nors išvažiavę, 
kaip ta draugija galės dasižinot, 
kad mirėt? Geriausia testa
mentą turėt prie savęs.

Jei moteris miršta, vyras gali 
ją laidot taip, kaip jam patinka; 
giminės prie to nieko neturi; 
taip pat ir moteris gali laidot 
vyrą, kaip jai geriau patinka; 
taip pat ir tėvai savo vaikus.

Jūrių kapitonai ir kariume- 
nės viršininkai vartoja įvairius 
stiklus pagal reikalą: ar padi
dint. ar toli matyt, ar dasižinot 
kokioj vietoj ant jūrių randasi., 

žvaigždes žiuri per teleskopus, i 
o bakterijas ir mikrobus mato 
per mikroskopus. Tie stiklai 
yra brangus, juos galima gaut 
tik dideliuse krautuvėse ir jų 
vertę gal pažint tik žmonės, ku
rie juos tankiai vartoja ir yra 
ekspertais — kuomi "Tiesų Sky
riaus” vedėjas nėra.

Chicagiečiui. Jackson Park 
Banka buvo privatiška banka, ir 
ji subanl<utino. Kiek gausit už 
įdėtus pinigus, sunku dabar pa
sakyt. Bet nors Jaoąi gaila, vie
nok pasakyk, ką reikia žmonėms 
daryt,, kad protą įgautų Jau 
tūkstantį sykių buvo rašyta ir 
kalbėta, kad į privatiškas ban
kas nedėt pinigų. Dabar bile 
žydelis, zakristijonas, ar kunigo 
gaspadinės vyras užsideda ”ban- 
ką” ir kolektuoja nuo tamsunė- 
lių kruvinus centus, kad su jais 
paskui kur išdumt. Nė Vienas 
protingas žmogus privatiškose 
bankose, ar jos butų žydų, ar 
"tautiečių” rankose, pinigų ne
laikys, bet dės į National, arba 
Statė Bank, arba ant pačtos, ku
ri niekad nebankrutys.

Livingstono Kliubietis. Jus 
kliubo konstitucija sako, kad 
"pašalpa nebus mokama na
riams, kurių ligos priežastis yra 
paleistpuvvstė.” Dabar-gi kliu- 
bas moka pašelpą ypatoms per 
girtybę ligas gavusiems. Nieko 
negalėsit padaryt. Paleistuvys
tė
tuoklystė gi nėra paleistuvystė, 
ir jei kliubas nemokėtų, jį per 

i teismą galėtų priverst mokėt. 
Labai negerai, bet čia kaltė pa
ties kliubo. kad į įstatus neįdėjo 
šalia "paleistuvystė” ir "gir
tuoklystę," kaip dauguma turi.

tai yra prostitucija, gir-

Jurgis. Chicago. Jus buvot 
sutarę su mergina vesti, bet su
sipykot ir apsivedėt su kita. 
Pirmoji padavė jus į teismą. 
Stokit į teismą ir darodykit, kad 
ji prasišalino nuo jus, šmeižė 
jumis, ir tik po tam viskam jus 
vedėt kitą. Jei ir taip pralai- 
mėtumėt. ant "išmokesčio” 
galima ir neapsiimkit. Jei 
teis kiek mokėt, ko netikiu 
gal faktus, parodysit, kad 
pinigų neturit — ir viskas, 
tą į kalėjimą nesodins.

ne- 
nu- 
pa- 
jųs 
Nž

ka- 
nuo

KELEIVIS

t

I

tuos; o jei geruoju nemokės, 
tai paduos draugystę į teismą 
arba praneš jums, kodėl nemo
ka.i

NORTH GERMAN LLOYD

42 Laivas

Mekur taip 1(1 i 
serai ir pui- j \ 
kiai nepaaa- ») 
ro paveiks- ,,, 
lūs kaip lie. n! į 
tuviškas ar w j 
tįstas Mon-- j((. 
teliOj.

Dėlto vy- >>’ 
rai, mergt- ’įj i 
nos ir šeimy- m I 

nos eikite įį
pas savo jį

iau tietį nusitrauk: paveikslus, o M j 
Rr odysit da gražiau kaip gyvi. Ijj ■ 
P asiklauseite tų, kurie ėmėsi pa- L ■ 
veikslus pas: (17)

J. TAUKEVICIA
727 S. Main st.. Montello. Mass. ji;

25*

J. M. Jus parsitraukėt

6 kvortos bonkoso geriausios 
degtines $4.00

7___

iiohn E. Rolan

NAUJA LINIJA
Tarp BREMEN ir BOSTONĮ
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną

Laivai išplaukia kas trįs savaitės 
Dėl laivakorčių kainos bei kitę kelionės dalykuose 

platesnių žirny patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

G. Tipkunas. Jus esat paduo
ti Į kalėjimą už padegimą ir ne
sant kam užstatyt labai augštos 
kaucijos turit ten sėdėt ir laukt 
teismo. Kaip greit tas bus sun
ku pasakyt, nes kriminališkų 
teismų kalendoriai yra perpildy- 

1 ti. Turit advokatą ir jis be abe
jonės. kaip ir visi, daro kas tik 
yra galima, kad pagelbėt jums.

Yorkiečių ženklas bu-1

1,417.710 tonų

HAMBURG-AMERICAN LINIJA
Oidžiausia Garlaivių 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 

PHILADELPHIA ir
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFAXO ir

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

Caliiornia Brandy very old 
Apricot Brandy, (. cMial 
Poneli Brandy, Cordia. 
Pear Brandy. Cordial 
Vi-niovka. Cordial 
Malinovka, Cordial 
XXXX Rye \Vhiskey 
Kentuckv Bourbon \Vhis. 1 00 
Scotcii \Vbiskey 
Irish tVniskey 
Malt VVmskey 
Kock A Kye Wh.iskey 
< «rn IVhiskey 
Gin, Holland Type 
Jamaica Rum Type 
Gero Seno Port \Vir.e 
Gero Seno Orange Wine 
Gero Seno Peach Wine 
Monopol Vodka 

bonkos iš čia paminėtų

aaujausioa mado*
G K ABARIUS IK BALSAMUOTOJAt 
Atlieka vinokj darb* prie palaidoji** 
kuogariauaiai oš aabraarU
336 Broadvvay, So Boston.

Gyv*aia« vieta

LIETUVIAI!

gerų

Pranešu visiems, kad aš važiuota 
į kitus miestus palaidoti velionis Q 

nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 

Jums palaidotų vietiniai grabo risi, 

bet visados paskaitau da pigiau. Taip

gi padarau už pigių kainų pomninkua 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 

karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri

statau į vietų pigiau, negu kiti.
S. BARACE VIČIA, 

258 Broadway, So. Boston, ***** 

Telephone: So, Boston 839-J.

Bile 6
senų degtinių, kurių kaina $1.00 už 
kvorta (Jūsų pačių išsirinktas) pre- 
kiuoja tik $4 00 ir ekspresą apmokam 

po visa naują Angliją.

H. L. GOLDEN <fc CO.
lapsrtutojai ir Dangiui LIU«ri| hrta ūti.aj 

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

Teisingiausia ir Geriaaata 

APTIEKA 
Butaisom Receptus ra di

džiausia atyda, nežiūrint ai II 
Lietuvos atvežti ar amerikonižta 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIU8.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway, S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus 

o męs per ekspresų gydules pik 
riusiin. 

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokių ligų 

ir su didžiausiu sausumu. Užlaiko
me ir Trejų devyr.erių, kaina 20 c. 
už bossą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (ls)

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

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

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgų apsl* 
saugoti.

sau 
merginą, kurią žadėjot vest, ir 
išleidot daug pinigų, kol ji galė
jo pati užsidirbti. Bet ji suma
nė už jus neit, ir brolis ją atsi
imdamas žadėjo prie liudininkų 
sugrąžint jum išleistus pinigus, 
jei ji pati neužmokėtų. Dabar 
ji ištekėjo už kito. Brolio ne
galit paduot į teismą, nes jis 
prižadėjo užmokėt skolą kitos 
ypatos, o toks prižadas neturi 
jokios vertės, kol jis to prižado 
nepadaro raštiškai. Į teismą 
gali paduot tik ją ir jos dabarti
nį vyrą, ir advokatą turi paimt 
tame mieste, kur ji gyvena, nes 
ten atsibus teismas. Galit pa
imt advokatą ir savo mieste, 
kurs nurašys jiems laišką ir 
gal jie geruoju atiduos. Jei per 
teismą, suprantama, abiem daug 
kaštuos. "Keleivio” Agentūra 
negali žpsiimt bylą vest, nes per 
toli ir kitoj valstijoj.

Susiginčijusiam. "Rožių 
rė” buvo vedama Anglijoj,, 
1455 iki 1485 metų, tarp baronų 
York ir Lancester, kurie tuose 
laikuose buvo kaip ir kokie ka
raliukai,
vo balta rožė, o Lancesterių 
raudona.
litiški principai su ta kare ne
buvo surišti, tečiaus tos karės ' 
pasekmė buvo tokia, kad neap- 
rybuota baronų sauvalė nupuo-' 
lė, ir Anglijoj prasiplatino de
mokratizmas.

Nors jokie dideli po-

Blėdžiui. Jus klausiat: ”aš 
pasirašiau kompanijai, ir dabar 
nežinau, ar aš begaliu skųst ar 
ne.” Ką- gi aš galu žinot, ne
matęs ant ko pasirašėt? Ant 
rašto vienas žodis visą dalyką 
gali kitokioj šviesoj pastatyt, ir 
todėl aš nieko negaliu pasakyt 
patol. pakol aš nematysiu to 
rašto kopijos.

Gėry, 
kuopą

Jonas Vaitkus. Jus, 
Ind., lietuviai sutvėrėt 
"Lietuvių Darbininkų Dr-jos A- 
merikoj,” kuri gyvuoja Chica- 
goj, ir mokėjot per pusmetį, bet 
negavę čarterio nė konstitucijos, 
nustojot siuntę pinigus, suorga- 
nizavot vietinę draugystę ir da
bar norit atsiimt Įmokėtus pi
nigus atgal. Tą galit padaryt, 
nes čarterius gali duot tiktai 
valdžia, o ne kokios draugystės, 
o ypač dar kitoj valstijoj. Drau
gystės, kurios gali duot čarte
rius, turi būt suorganizuotos 
pagal tam tikras tiesas ir turi 
būt po saugia valdžios priežiūra.

čarterį jus galit gaut su pa- 
gelba advokato. Jei paimsit ko
kį garsų, išsidirbusį advokatą, 
jam užmokėsit $50.00, jei jau
ną vyruką, jis padarys ir už 
$25.00. čarterių vietinėms 
draugystėms nėra gerų ir blogų, 
jie yra visi vienodi, ir jei advo
katas ant raštelio prisižada 
imt čarterį už tiek ir tiek, 
padarys tą, su vadžioj imu 
tokių menkniekių nedarys.

iš- 
ji* 
dėl

A. B. Netikęs. Jus paskolinot 
"draugui” $100.00, o tas išva
davo į kitą valstiją. Jus galit 
į paduot į teismą ten. kur sura

sit : nereikia, kad butum toj val- 
stijoj pragyvenęs tam tikrą lai- 

Bet jei jis nieko neturi, ką 
rausi ir padavęs?

Jei ’burdingierius” per be
darbes laiką gyvena ir nemoka, 
tai kada jis turės ką nors, galė
sit bile kada ir kur tik jį pasi
gausit paduot į teismą bėgyje 6 
metų.

J. K—kas. Moteris užtiko va
gi besiveržianti Į namus ir jam 
bėgant sugavo ir padavė policis- 
tui, kurs, matyt, su tuom vagi
liu pasipažino, nes pakalbėjęs 
su juom paleido. Reikia nueit 
pas policijos viršininką ir visą 
dalyką jam išpasakot, o kaltasis 
policijantas, ištyrus reikalą, bus 
nubaustas, tai yra, jei pats vir
šininkas nėra vagių bičiuliu, kas 
ant nelaimės labai tankiai atsi
tinka.

Dr. Pabėgunas. Jei jus buvot 
po kaucija ir pabėgot, tad jus 
kaucija jau prapuolė, jei sugrįž- 
tumėt. nuteistų netik už prasi
žengimą, už kuri buvai po kau
cija, bet dar už tai, kad nesto- 
jot ant teismo, kada buvo lai
kas. Labai neprotingai dėl 
menkniekių išsižadėt savo pini
gu ir bėgt.

J. Kiekis. Važiuojant Į Lietu
vą su konsuliaus pašportu gali
ma vežtis visus daiktus, ir už 
juos pošlinų nereik mokėt, jei 
tie daiktai nėra nauji ir neišro- 
do. kad jie vežami dėl pardavi
mo. Gyvenimui ar žmogaus užsi
ėmimui reikalingi daiktai yra į- 
leidžiami dykai.

i

S. Maukui. Tamistai agentas 
teisybę pasakė, visos laivu kom
panijos, kurios dėl nepasidalini
mo pelnu buvo susipešusios, su
sitaikė ir visos laivakortės iš 
Lietuvos pabrango ant $12.25.

Į Lietuvą važiuot pasiliko se
na. žema kaina.

J. A. Šimkus. Jus esat 
metų amžiaus ir sulaužita 
koja nors sugyjo, bet kreiva. Jei 
koja labai netikusi, gausit baltą 
bilietą, bet jei da galit vartot, 
paims ir pristatys prie darbo. 
Tas viskas priklauso nuo ap
linkybių ir viršininkų, ir iš kal
no nieko negalima pasakyt, "ko
kia bausmė laukia

30 
jus

■

Keliauk j arta iš Europos į
---------------------per--------------------- j

A. Kazlauskas. Jei jus per- 
mainėt gyvenimo vietą dėl kli
mato ir da su draugystės dakta
ro patarimu, draugyste turi mo
kėt pašelpą, o jei nemoka, pa
duokit reikalą vietiniam advo
katui, o jis parašys ir kole*

PiKiM Kaimo Dideli Iširai ' 

Gražio patarnavimas

Laivai išplaukia reculiariškai iš J 
Bostono nuo Charlestovn.

Parsitrauk giminiečius ar draugus j 
iš tėvynės per Whlte Star Liniją, j 
Dėl ateityj reikalingų platesnių | 
paaiškinimų arba agentų adresų Į 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės: j 
Kampanijos ofisas. 84 Statė St. 

tteo. Bartuliu*, 261 Broadvay, j
So. Boston. Į

Polish Industrial Amu, 37 Cross st
P. Bartkevičių, 877Cambridgest., || 

East Cambridge. u
J. Rottenberg, 115 Salėm st.

Į Nutilę Shapiro Ca„ 92 Salėm st. U 

Arba pa* mu« kitu* agentu* S. V. ir Caaadaj |)

M. Gaili van Co.
Užlaiko, genausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.
___________ 1 ________ L

HAMBURGO 
HAMBURG4

HAMBURGO
HAMBURGO 
HAMBURGO

PIGIAUSI KELIONĖ 
Į SENĄ TĖVYNĘ IR IŠ TEN. 

YPATINGĄ ATYYDĄ ATKRE1 
PIA ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tės prie
Geriausis patarnavimas STERE 

G’IUJ ir III KABINETE, kuris su 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 

voms, valgomojo kambario, maudy 
nes, skalbinvčios ir t-t.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki:čs 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
Xew York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh. Chicago, Stl 
Louis, Minneapolis, New OrleansJ 
San Francisco

arba pas vietinius agentus.

>

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokio* rūšies Alaus, Degtinės, 

vyno ir Cigarą.

Pr *’namiausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

304 Sroidvay Ir 259 0 struti, 
SO. BOSTON, MASS.

I
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“Keleivio” Kalendorius

rrofesonus medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziseiman.
7 Parmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki

ŠITOJ KNYGOJ ••DAKTARAS" n«t£k 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KANTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdia- 
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 jauniem* 
ir kaip laimingai gyventu Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

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

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmian 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų “Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Ptiiladelphia M. Gllnlc,
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 išsigydyt. tai atsišaukia prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M- K1 igiko* 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 109 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarata 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

1914 metams jau atspauzdintas.
Ši{i metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapiy.

TURINYS:
Statistika:

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

Reikšmė 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 mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —• Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kauki: (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Sis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas --- Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus 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.

8 vakare. Telephone 1967—3 Richmom

brangiausis 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... 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas dėl Vidurių. 
K rajų o Stiprintojas. 
Nuo kosulio............ .

Nuo per'anmo......................... ..
Plar.icų stiprintojas. .. .Mįc. ir
Linamentas arba Expelleris. • •
Nuo plaukų žilimo................ ..
Nuo Reumatizmo...........50c. ir
Nuo lytiškų ligų........... 50c. ir

••••••ooooooo*** 
kirmėlių......... ..

— KAINA 25 c,
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už ,10 c. 
Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis ’oj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvynidkit 
dešimtuką | popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
Keleivis,'' 28 Broniuj, St. Boston, Noso.H

i eie*9*eiete*e*eie4e*e«e»e*e*e*e»e<eie»e»9»e4e»e»e»eieie»e»eie»e»e«e#e4e4e»e»6*e«e»eie*e*8«e*e4eie«e4e»f

.......n.ra
..................
SOc. ir l.»« 
Mc. ir l »e 
......... .. M 

niro Kasu?............... ZSc... ir .80
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50 
Skilrinės proškos...........10c. ir 1.00
Pigulko* dėl kepenų......................25
Blakių naikintojas.......... .10
Dėl išvarymo soliterio....... 5.00 
Anatarinas plovimui......... .25 
Nuo kojų prakaitavimo................25
Gydanti mostis.................  SO
Antiseptiškas muilas..........  .25
Gumbo lašai....................50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo.15c. ir -*®
Nuo Kojų nuospaudų. 10c. ir .20
Nuo dantų gėlimo...........................įO

Nuo pi 
Nuo Kc____
Nuo lytiškų 
Nuo dusulio 
Nuo L2_.___,______
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo...-..- ------
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir -*5 
Proškos dėl dantų........................... *5
Karpų naikintojas.........................

Specijališka Tikrai Lietuviška Tre j anka Arba Trejos Derynieroa 25c.
Taippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir t. €*• kolte 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
f^Reikalaoldte prisiuntimo katalogo ra musų gyduolių apraiynuta^l ( 

Kreipisntiemsietns per laiikus arba asmeniškai duodame 

tikrai sąžiniikus ir teisingus patarimus kiekvienoj* ligoje.

Jale* jum brangi yra jnsų sveiksti, tai tuojau* reikalaukite gyduolių, ratydsaf erta 
atsilankydami į Lsrtaciike AftitkĄ.

VINCAS J. DAUNORA,
■i Mford Artam , KMtfe *** (a|Ha BrooMy% M. Y |
S =2^2 =,==■=----------7 =.=.s.ns.=.ągg



Vietinės Žinios
Bostoniečių ekskursija.
Giedri ir neperkaršta pe

reito nedėldienio diena su
traukė į Spot Pond daug 
žmonių. Didžiulė graži pie
va buvo nutvinusi 
jaunimu. Vieni 
kiti žaidžia, treti 
mėto, visi linksmi.

Haywood Brothers & Wa- 
kefield Co- dirbtuvėje, Wa- 
kefielde, 10 birželio vėl kilo 
streikas. Ant rytojaus kom
panija uždarė fabriką neap- 
ribuotam laikui.

lietuvių 
dainuoja, 

sviedinį 
zuctvv, vzoi umumu, smagus, 
kvėpuoja tyru pavasario o- 
ru. Susirinkę žmonės ypač 
pasigrožėjo mažyčių vaikų 
draugijos "Bijūnėlio” veiki
mu. Gražiai išrodė, kaip 
jie drgo Jonuškos vadovau
jami žaidė, dainavo, dekla
mavo, kai vabalėliai po ža
liąjį dirvoną. Prievakaryj, 
orui atvėsus, publika turėjo 
progą ir prakalbų pasiklau
syti- Netikėtai pasisukę 
drg. F. Bagočius; tuojaus jį 
publika apspito ir jis turėjo 
visų norą užganėdinti. Vi
si susėdome žolėje, o drg. 
Bagoč. mums, tiek pripasa
kojo visokių įvairybių, jog ir 
dejavome matydami žmoni
jos skriaudas, ir kartu kone 
plyšome nuo juokų. Drg. F. 
Bagočių pirmą syk girdėjau 
kalbant: jis kalbėdamas apie 
kapitalistų šunybes ir kuni
gėlių "biznio" šventumą,tiek 
moka įpinti į savo kalbą 
sveiko humoro, jog ir klau
saisi ir da norisi.

Jaunimas, kaip matyt, 
mažai težino žaislų, per tai 
kaipir nuobodu, nes kuriuos 
žino, tie perdaug nusidėvė
ję. Kasžin, pajieškojus ar 
neatsirastų kas nors iš kuo
pos draugų, kas galėtų rim
čiau žaislų vedimu užsiimti. 
Panašios ekskursijos busią 
kas savaitė, toje pačioje lan
koj Velnių Ponaitis.

šiomis dienomis baigiasi 
Bostono gatvių apšvietimo 
kontraktas, kuris buvo pa
darytas su Rising Sun Co. 
20 metų atgal. Per tą laiką 
ši kompanija žibindavo dau
giau kaip 10,000 gazo lempų. 
Miestas mokėdavo po $23.60 
nuo lempos kas metai. Da
bar padaryta kontraktas su 
Boston Čonsolidated Gas 
Co. ant 10 metų, po $21.00 
nuo lempos. Taigi ant metų 
$30.000 pigiau.

Labdarystės Dr-ja buvo 
parengus 11 d. birželio pra
kalbas, kad parinkus kiek 
pinigų svetainės pataisymui. 
Svetainę taisyt būtinai rei
kia. nes. kaip pirmininkas 
aiškino, miestas neduos se
kantiems metams "laisnio.” 
jei nebus ptaisyta. Kad ir 
ne šita aplinkybė, taisyt vis
tiek reikėtų, nes scena jau 
taip sugriuvus, kad daugiau 
jos naudot nebegalima. Bet 
pataisymas reikalauja apie 
83.000, o pinigu nėra- — 
gi ir buvo parengtos 
kalbos, kad kiek nors parin
kus aukų. Bet žmonių atėjo 
visai mažai. Pirmininkas 
J. Tuinila, darydamas pra
džią. pats paaukavo 810.00, 
bet publika aukauti nesisku
bino. Kiek surinkta, neteko 
patirti.

Iš kalbėtojų pirmutinis 
trumpai kalbėjo S. Michel
sonas, paskui A. Ivaškevi
čius ir K, šęštokąs,

Tai- 
pra-

J. Š—kevičaitė. kuri buvo 
prasišalinus nuo šliubo su 
D. Z. ir tapo nuteista už tai 
So. Bostono teisme 5 mėne- 
soams į pataisos namus, pa
davė apeliaciją į augštesnį 
teismą ir likos paleista po 
kaucija, kurią užstatė už ją 
p- K. Šidlauskas. So. Bosto
no lietuvių aptiekorius.

Jieva buvo atėjus "Kelei
vio” redakcijon ir sakė, kad 
S. Bostono teismas visai ne
kaltai nuteisė ją taip 
kiai. Ji prasišalino nuo 
bo dėlto, kad prieš patį 
bą patėmijusi. jog jos 
kinas nevaldąs vienos 
kos. “'j/“. '
mo ji tame nepapildė ir 
turėjo būt už tai nubau 
Bet aplinkybės 
jo. kad ji gavo 5 
kalėjimo. Visų pirmiausia, 
ji nakčia prasišalino. Ačiū 
tai aplinkybei, jos gaspadinė 
gavusi progą paliudyt prieš 
ją. buk ji prasišalindama iš- 
kračius kitiems kišenius. 
Nors tai esąs grynas išmis- 
Ias, nes ji išeidama paliko 
visas savo drapanas, kurias 
paskui nuėjus su policmanu 
atsiėmusi, ko ji nebūtų galė
jus padaryti sykį iškračius 
iau kišenius. bet kadangi 
turėjo prastą lietuvį advoka
tą H., o jos vaikino advoka
tas buvo gana smarkus ir 
prie to teisėjo žentas, tai ir 
apkaltino ją už prasižengi
mą. kurio ji nepapildė.

Dabar Jieva Š. ima gerą 
advokatą ir tikisi, kad So. 
Bostono teismas nuospren
dis bus panaikintas.

sun- 
šliu- 
šliu- 
vai- 
ran- 

Taigi jokio prasižengi- 
ne- 
sta. 

taip susidė- 
mėnesius

Šiomis dienomis tapo areš
tuotas lietuvis J.—kauskas 
už suviliojimą merginos. Jis 
prasikaltęs jai metai ar dau
giau tam atgal, bet buvo iš
važiavęs kitan miestan ir 
manė, mergina jau užmiršo. 
Bet jis apsiriko. Anądien 
atvažiavo So. Bostonan ir jį 
paėmė- Jis tapo pastatytas 
po $9.000 kaucijos, kurią už
dėjo už jį p. K. Šidlauskas.

Birželio 12 d- buvo lietu
vių rubsiuvių unijos protes
to prakalbos prieš Colorados 
beteisę. Angliškai kalbėjo 
advokatas Roewer. o lietu
viškai — S. Michelsonas. A- 
budu kalbėjo karštai. Po 
prakalbu priimta protesto 
rezoliucija ir nusiųsta 
shingtonan.

Wa-

Girdėjau, kad Šo. Bosto
ne tveriasi senbernių kliu- 
bas apsigynimui nuo mergi
nų. Kaip tik kuri iš jų mer
gina areštuos, kiti uždės už 
jį kauciją ir dės pinigus by
lai vesti.

’Birželio 9 d. Džerio šaliu- 
ne vakare buvo žiauri lietu
vių muštynė. Nežmoniškai 
liko sumuštas Petras Česna, 
28 metų vyras, gyvenąs po 
No. 215 C. st. Parmušę jį 
ant žemės spardė kojomis ir 
daužė krėslais. Sudaužyta 
jam galva, sulaužyta 3 šon
kauliai ir visas sukruvinta. 
Ir tai toki gyvulišką darbą 
atliko patįs lietuviai. Po 
muštynių mušeikos išbėgio
jo. Policija pribuvus rado 
tik sumuštąjį Česna ir aps
tojusį apie jį būrį airių. Per 
visą naktį policija gaudė pi
ktadarius. Kiti bijojo ir na
mo pareit, kiti ant stogų 
gulėjo. Bet vistiek iki pu
siaunakčiui policija turėjo 
sumedžiojus jau apie 12 vy
rų. dalyvavusių tame bjau
riame darbe.

Jasinskiene ir
“vėžys 99

f

So. Bostono "vėželis" bando gy 
dyt savo žaizdas melagys

tėmis.
_____________

Prieš pereitos savaitės nume- 
rij "vėžys” prirašė visokių ne
būtų dalykų Jasinskienės bylos 
reikale, buk Bagočius su Vasi
liausku tą moterį nuskriaudė. Iš 
tiesų nieko panašaus nebuvo. 
Jasinskienės bylą su Boston El- 
evated Co. vedė Bostono Univer- Į 
siteto profesorius ir tą bylą lai
mėjo. Bagočius bylą suformu
lavo, o Vasiliauskas buvo tik už 
perkalbėtoją. Viską aš pats 
girdėjau ir ta byla iš Jasinskie
nės pusės buvo taip marga, kad 
jokios vilties nebuvo laimėt. Ba- 
gočius gi vedė kitas Jasinskie-^ 
nes bylas su "Singer,” cukeme,

. miltų kompanija ir keliomis in- 
surance kompanijoms, ir už tą 
buvo sulygęs su ja $150. Laimė
jus bylą Jasinsk. su Boston El- 

; evated Co. išmokant pinigus Ba
gočius pasiliko ir už vedimą ki
tų bylų, bet nepaėmė nuo Jasin
skienės parašo už išmokamus 
pinigus. Jasinskienė, matyda
ma. kad nuo kitų kompanijų nie
ko nepeš, pareikalavo sugrąžint 
visus pinigus, nors visas dar
bas buvo padarytas. Supranta
ma. kada darbas buvo padary
tas. Bagočius negrąžino; Jasin
skienė kaipo amžina provininkė 
skundė Bagočių už paėmimą 
prieš jos norą pinigų, bet nuė
jus bylai pas "District Attoi- 
ney” tapo išmesta.

Turint reikalus Jasinskienei 
su Bagočium. po kelis kartus 

■ ant dienos ji ateidavo "Kel." 
redakcijon ir net pradėjo gaspa- 
doraut ir pasakot ateinantiems 
į redakciją žmonėms, kad ji di
delė daktarė ir išgydo ligas už
kalbėjimais. Keletą kartų aš 
gražiuoju perspėjau Jasins
kienę. kad pas mus nevieta to
kioms kalboms, nes tas yra kvai
lystė. bet jai to nepaklausius, 
pareikalavau, kad su panašioms 
kalbomis redakcijon gal nesilan- 
kyt. Jasinskienė už tai dau
giausiai perpyko ir stengėsi at
keršyt. Tai tiek Jasinskienės 
byloje skriaudos. Visgi reikia 
pastebėti, kad visokiose bylose 
advokatai plėšia tiek kiek jiems 
patinka, o ne kiek verta ir turi 
būt sunku bus su jais tame ko
vot. Nepagirsiu tame nė mūsiš
kių, tur būt ir jie ne geriau da
ro.

Bet palaukit "vėželiai.” jus 
labai daug rašot apie kitų reika
lus. bet kodėl ausis suglaudę ty
lit apie save ? Mums rodos, kad 
jus daug daugiau galėtumėt su
rast pas save klaidų negu kur, 
kitur.

Ar jus 
mėnesij 
Mačis su 
laivakortę pas jus "vėžiečius?" 
•Jus atlupot nuo to žmogaus 20 
dolerių daugiau negu reikėjo, o 
kada tas žmogus nuvažiavo Į j 
New Yorką ir ištyręs kompani
joj. kad jus paėmėt už laivakor
tę $20.00 brangiau, pakėlė toki 
triukšmą, kad kompanija turėjo 
atimt nuo jus laivakortes. O gal: 
jau jus tą užmiršot?

Gal atmenat, kad gegužės mė- i 
nesij nuo Adolfo L'rbano iš 
Stoughton’o paėmėt $127.-50 už 
laivakortes, o jam laivakortės . 
ta pačia linija prekiavo tik i 
$98.50 ir jeigu nebūtų pageibė- 
jęs agentas Valiukonis New 
Yorke. butų tas žmogus turėjęs 
grįžt iš Nevv Yorko atgal?

Ar jau užmiršot, kad kitas 
: "vėžiuko” "publisheris” Įsiūlė 
Fr. Brūzguliui lotus ant balos ir. 
paėmė nuo jo bankinę knygutę.' 
o kada tas žmogus apsižiūrėjo, 
kad jam parduoda pelkę, o ne lo
tą. atsisakė pirkt ir prašė atgal 
pinigų, tai jūsų geradėjas-tau- 
tietis išvijo jį laukan, o pinigų 

! nesugrąžino ?
O gal jus atmenat, kad tas 

pats "publisheris” skundė M. 
šilelį, kad jam užmokėtu komi
sijos tik už tai, kad tas pardavė 
namus savo seserėnui, o nelau
kė kolei minėtas agentėlis par
duos kam kitam? Ir patampęs 
žmogų po . teismą, bylą pralai
mėjo ir turėjo užmokėt $13.53 
iškaščių ?

O gal pas jus yra žinios, kad 
pernai rudeni vienas "vėžio pu
blisheris,” kuris laiko krautuvę 
ant VVashington st., ir parduoda 
da ir dabar laikrodėlius, nune
šus vienam lietuviui pataisyt 
žiedą, išėmė deimante akutę-, o 
į jos vietą įdėjo paprastą fetik-

atmenat, kad vasario 
važiavo į Lietuvą jl. 

savo žmona ir pirko 
"vėžiečius ?“

♦

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

pinigus Ir laiką. Rašykit man šiądien laiškų, priduodant savo adresų, 
o gausite platesnį paaiškinimų ir kainą šių prosų per laiškų. Reika
lingi agentai iš visų miestelių.
M. J. DAMIJONAITIS, 903 W. 33rd St.,

lą ir be biskio kasžin kur būt 
atsidūręs, jei tą žmogų nebūtų 
perkalbėję kiti lietuviai?

O gal "vėžio” leidėjai ir re
daktorius žino, kad vienas iš 
"vėžio publisherių” perkant Lab
darystės namą susikalbėjo su 
pardavėjais ir pabrangino namą 
ant $1.500.00, kad gerai pasipel- 
nyt? Na. o kada tas pradėjo 
paaiškėt, tai reikėjo visiems gu
dragalviams bėgiot po lietuvių 
stubas ir leist visokias neteisin
gas paskalas ant socijalistų ir 
rašyt protestus, kad kaip nors 
paslėpt savo begėdystę.

"Vėžio” redaktoriau, pasiimk 
visus "publisherius,” nueik į 
policijos stoti No. 6 ir paklausk 
kapitono, kurie skundė iš jų 
"Keleivio” leidėjus kaipo anar
chistus? Suprantama, policija 
nieko panašaus neatrado. Taip
gi paklausk savo publisherių, 
kurie iš jų būdami neva valna- 
maniais, ėjo pas Tamošių ir net 
pas gaspadinę. kad tie pagelbė
tų šmeižti "Keleivį?”

Vyručiai, nusimazgokit
purvus, o tada kalbėkit apie ki
tus. Ant visų jūsų pliauškalų 
daugiau męs jums neatsiliepsim. 
nes per brangi musų laikraštije 
vieta apie jus kalbėti, žmonės 
patįs tuojaus persitikrins, kas 
per do vieni jus esat ir už visas 
šunybes su jumis atsiteis.

J. G.

Rooseveltukas apsivedė.
Madride, Ispanijoj, apsi

vedė Roosevelto sūnūs Ker- 
mit su Amerikos ambasada- 
riaus dukteria Belle Williar- 
daite. Ant vestuvių buvo 
nuvažiavęs ir senis Roose- 
veltas. Ispanijos karalius 
užkvietė Tadą i svečius.

Petras Ketvirtis
Pranešu visiems savo draugams ir 

prieteliams kad aš persikėliau į nau- 
j« vietų po No. 346 K. street. So. Bo
ston. Mass.. Todėl jeigu kurie turėsi
te kokį nors reikalą arba reikalausite 
laikrodėlių, retežėlių arba kitokių pa
sipuošimų. malonėkit kreiptis pas ma
ne, o visados gausit gerus daiktus ir 
atsakantį patarnavimų. (26)

PETRAS KETVIRTIS
346 K st-. So. Boston. Mass*

savo

Farmos Farmos!
Turiu ant pardavimo farmų didžiau

si-'’ l ietuvių Kolionijoj, kur yra 210 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran-1 
das’ Michigan valstijoj. Lake Mason; 
ir Man i s te e pavietuose Žemė randasi 
p*-ie nat geležinkelių ir arti portavų 
miestų ir miestelių. Turiu daug ne
išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi
sokio didumo farmų: prekė nuo 9 iki , 
$25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 
gerais ir prastesniais budinkais. so- ‘ 
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 likusia 
palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemė 
yra geriausia, galima pasirinkti, ko
kios tik nori: lygaus lauko su mažoms 
kalvukėmis, palei upelius ir palei žu- 
virc»i- ----- ----- ’-------- -------- '
v;

AT0"*S,“l"li i Farmos, Fanuos!
Laikrodžius, didelius ir L, ...
mažus,Vyriškus ir Mote 
risk u s, Auksinius, Pa

auksuotus ir Sidabrinius 
šliubinius Žiedus, Dei
mantus ir visokiusper- 
lūs; taipgi Lenciūgėlius 
Špilkas, Hranzoletua, 

Laketukus ir kitokius pasipuošimui 
daiktus. 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. 
Norint platesnių žinių, kreipkitės per 
laiškų arba ypatiškai.

CHAS URBOS
261 Broadway, So. Boston, Mase.

RUSS1AN AMERICAN BUREAU 
. .Rusiškai-Amerikoniškas Biuras su
organizuotas sulyg Illinois valstijos 
įstatymų. Pamatinis jo kapitalas yra 
$10.000. Jo teisiškas skyrius turi ad
vokatų galę, atlieka pardavimus, vek
selius ir tt., sukolektuoja dalis Rusijoj

, Geros ūkės parsiduoda pigiai Michi- 
gan’o valstija.

Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali
ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su 
triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farmų; laukai 
geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai
na žemės nuo $5.oo iki $75.oo už eke- 
rį. Galima pirkt įmokant tik $100, li
kusius palaukiame daugelį metų pa
gal sutarties. Kas perka ūkę, tam ke
lionės kaštus apmokam. Kas nori būt 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmų! 
Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite kokie javai ir daržovės auA 
ga. Aš aprodysiu daugelį farmų iš 

j kurių galėsite rinkties ir praleist vai 
i kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va* 
: žiuojant, pirkt tikietą i Peacock 
; Lake Co- Mich. Atvažiavę > Peacock 
i damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa
kykit kad išleistų ant sekančios sto
ties, tai 3 mailės nuo Peacock, Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo. Laiškus 
rašant padėk adresų taip: (35)

ANTANAS ZABIELA 
Peacock. BOK 1 Lake Co.. Mich.t

!

i
i

ir Galicijoj. Patarimus visokiuose rei į 
kaluose duoda dykai. Dėl kainos ir ’ 
platesnių žinių rašykite į

RUSS1AN-AMERICAN BUREAU Į
160 N. 5-th Avė., tarp Randolph ir ■ 

Lake sts.. CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras darbo dienomis nuo S : 
ryte iki 8:30 vakare. Nedėliotais nuo i

9 ryto iki 4 vai. po pietų. i 287 Broadway,

Pigios szifkartes
Daug pigesnės negu buvo pir
ma: naudokitės taja proga ir 
rašykite arba ateikite patįs.

; Padorome Pašportus ir Doviernastis 
su Generališko Konsulio para
šu. Siunčiame ir išmainome 
pinigus į visas dalis svieto.

AMERIKA-EUROPA TRAVELERS 
COMPANY,

New York, N. Y.

✓«(
į Užkietėjimas

ia!$si
Nevirškinimas, dyspepsija. jaknij 
apsisunkiainoas ir panašios nevir
škinimo betvarkės greitai 
prašalinti, je:gu savo laiku 
dėsi imti

galima
pra

$
Severos
Gyvenimo

yra vaisias, s siiprlr.ar.tis 
virškinimą. Jis raipci r-a: 
ypatoms e;;’ kraujieas, 
amžiaus, ar b i silpnom s. a 
tumiems p< ligos sveik - . 
niai kaipo neapk«.i 
geibiuis įrauk;s pr 
čio druirio gydymo

Kaina 75 centai.

•; namas 
senyvo 

ba srrįž 
U . X., ę.

u<-.aiiias pa- 
» a sikartejan-

Strėnų Skaudėjimą

I ;
>
>

*

vietinis reumatizmas, scyatikos. «< 
neuralgijos, peršalimas, uždegimas Įįi 

plaučių plėvės, reumatizmas kojų, 
kaip ir traukučiai — greita;
stoja, jeigu laiku pridėti

nu-

Severos
Gydanti Pliasteri

(Severa s Healinc P.aster)

Jis labai patariac as visuose 
galiavimucse, kuriuose vartoji
mas skylėto j iiasterlo yra pagel- 
bingas.

Kaina 25 centai

Valkai noksta. Su a.-usa-jie vartoja

SEVEROS TAB-LAN
Paliaosn j tsč-ins Salduka 5 

Kaina 10 ir 25 centai.

Reikalaukit aptiekose Severos 
Vaistų. Jeigu c.ptiekorius negalė
tu jų. parūpinti, parsitraukit sta 
čiai nuo

W. F. Severą Co.
CE1OAR. RAPIDS. IOWA

Šios visos gyduolės ir visokios ki
tokios, kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu ki
tur negauni nueik pas jį, jis turi. 
Tai viena iš didžiausių aptiekę.

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, So. Boston.

DIOELE NAUJIENA MOTERIMS!

CHICAGO, ILL.

''-e’-ns. oras kuosveikiausias. 
' •■'geriausias ir lengvai gau- 

r. ' as. :a ••.! užauga visokį. Rašykit ! 
tu< ’u. o ..rausite dovanai mapą ir, 

Jr kitokią literatūrą, kur ra-i 
j-’šVin; teisingai aprašyta apie 

ž.- ”-- ir visos kolonijos padėjimą. At- 
v i-jol it tuoj, kol nepabrango žemė. • 
Kain pribusi ant paduoto adreso, tuoj • 
išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyveu ant farmos. Gavęs ži
nia, 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) Į

ANTON K1EDIS
PEACOCK. Lake County. MICH.

• m

Farmos,
Nauja Lietuva parsiduoda 

P’giai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
•ietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
;etuviams, angiai nerimauja ir todėl 

labai pigiai parduoda savo farmas ir 
salima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmų galima pirkti visokio didumo 
:r už visokią kainą. Galima pirkt už 
'8.00 iki ?3O 00 už akelį. Aš esu a- 
oėmęs ant išpard-tvimo daug farmų; 
žemė lygi ir yra vidu —j ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestei,-. žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą įmokant S100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai 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 prekiuoia 
apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (36)

JONAS ŽEMAITIS.
BOX 13. SAUBLE, MICH.

I

t
i

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyducliy galit! gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ta ypatingai geros sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauku ir pleiskanų 75 o 
Nuo kosulio, crippo ir slogos 81.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gyaanti mestis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 e 

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

Gyduolės dėl suva'ninimo vidurių 50 c.
iycuolčs nuo kosu.io ir sunkaus kvėpavimo <1 (K) 

Gyduolės nuo vištakių (corn's) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dė1 Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkcs nuo nerviško gaivos skaudėjimo 10 ir 25 c 
nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanks 25 u 

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

SENI VYRAI

AdTMM ..

Stejtaa

į

i

JAUNI VYRAI

50,000
L. 301, 22 FIFTH AVEL, CHlCAGOl

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 
neprotingi dasileida perviršutuą—vyrai nusilpnei. nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pvlnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena lėtus knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba syflli. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nueilpneima, Abel- 

pragaiėti ėpeku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rhsuma* 
tizma. Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomose, privatnai ir slapta, M "la
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atsava sava tobulų sveikatų, apMnš 
ir stiprumų per pagelbų tuos knygos, ji irs krautuve b- 
nk» ir talpina šiam tykrua slaptibea, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu moidedami ai prastus, 
bevertis, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitų knygų Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip ralet galtatinai Mur
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSA1 DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškėta sava varda, pa
varde ir adresų ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendsna.

Kuponas dykai putos knygos.
Siusk Ji iendsna.

D R. JOS. LISTERACO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminal dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet 
vienų iš tuo knygų.

Vaidas ir pavaldi...DYKAI DIEL VYRU
KNYGŲ




