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Iš Rusijos,
%

B. Prūso laidotuvės.

Gegužės 9 Varšavoj iškil
mingai palaidotas miręs len
kų rašytojas B. Prūsas. Lai
dotuvėse dalyvavo 200,000 
žmonių.

Žemės drebėjimas.

Gegužės 9 Irkutske buvo 
jaučiamas žemės drebėji- 

• mas.
Suomų seimas uždarytas.

Apgarsintas caro manife
stas, paliepiantis geg. 16 už
daryti dabartinį suomų sei
mą.

vuką, kuris nuėjo į vandenį,! 
(' turintį 180 pėdų gilio.

|
Badajoz, Ispanija, 6 bir- 

— Elektros vagonėlių 
arba strvtkarių ir garo ge- 

‘ležinkelių streikuojanti dar
bininkai šiaurinėj Ispanijoj 
apskelbė valdžiai, kad jei ji 
išpildys darbdavių reikala
vimą ir prisius kariumenę 
darbininkų malšinimui, tuo
met bus pavartota 5 tuks
iančiai bombų prieš karei
vius. Bombos esančios ga-

5000 bcmbų kareiviams
i IS AMERIKOS.

Kratos.

Gegužės 2 Tomske padaryta 
daugelis kratų tarp inteli
gentų. Suimta apie 100 žm.

Už sužeidimą.

Kauno priemiestije Alek
soto je gyvenąs neseniai su
grįžęs iš Amerikos be deši
nės rankos ir kojos, kurias 
palydėjo Chicagos geležin
kelių fabrikoje. Dabar‘Ru
sų konsulis kaipo atlygini
mą už sužeidimą įteikė R-ui 
6075 rb. nuo tos geležies fa
brikus savininko, kurioje jis 
savo kūno narius pralaimė
jo. Bvla dėl to atlvoinimo 
tęsėsi 3 metus.

Bufeto istorija.

Liepojuje 37 metai vienos 
draugijos buvo bufetas. Da
bar šiose dienose policija už
darė tą bufetą, nes apie tai 
draugijos įstatuose nebuvę. 
Bet per rūpestį gub. valdin. 
kunigaikščio Krapotkino, 
minėtas bufetas vėl tapo ati
darytas.

Nubausti laikraščiai.

Per paskutines dvi dienas 
nubausti laikraščiai ant 
1200 rublių.

Muzejus.

Liepojaus latvių apšvietos 
draugija žada įsteigti ir ati
daryti etnografijos ir arche
ologijos muzejų.

Bausmės.
Per dvi pastara ji dienas 

nubausta laikraščiai 900 rb.
Mirties bausmės.

Ekaterinodaro teismas 
pasmerkė mirtin tris nepil- 
nemečius už Ožeredovų šei
mynos užmušima.

Išeivystė.
Bėgyje balandžio mėnesio 

per Liepojaus prieplauką iš
ėjo užsienin 4073 žmonės 
(2418 vyrų ir 1655 moterų).

Pasportai moterims.
Rusijos valstybės taryba 

suteikė tiesą gaut atskirą 
pasportą ištekėjusioms mo
terims. Iki šiol joms bu
vo išduodami pasportai sy
kiu su vyru, tai yra, jų var
das buvo įrašomas į vyro 
nasportą ir jos niekur nega
lėjo išvažiuot, kol negavo 
nuo vyro pasporto. Dabar 
joms bus duodami pasportai 
atskirai ir jos bus žymiai 
liuosesnės. Iš tos priežas
ties daugelis vyru kelia triu- 
kšmp per laikraščius, nupei- 
kdar"1’-.valstybės 4aryb? .

Belgijoj neramu.

Iš Belgijos miesto Brus- želio^ 
selo telegrafuoja, kad dau- 
gelij Belgijos vietų s 

j mas platinasi. Rinkimai 
i buv^ taip suvaržyti, kad tik 
i klerikalai galėję būt išrink
ai į parlamentą. Klerikalai 
I ir laimėjo* Pirmeiviai, sy- 
jkiu ir socijalistai, labai ne- 
i užganėdinti rinkimais ir ke- 7 
ha protestus. Valdžia džiau- _ ___
giasi rinkimų pasekmėmis ir tavos ir tik laukiama, kaip 
ministeriu kabinetas susau- valdžia pasielgs. 

;kė nepaprastą posėdį, kad 
į nutarus, kaip kovot prieš so
cijalistus. Socijalistų parti- 

į ja apskelbė generališką 
streiką.* Anglių kasyklos 

(streikuoja ir eina ten susi-

i

Į

Poetas palaidotas tarp 
vargšų.

Stockholm, Švedija, 8 bir
želio. — Pasimirė čia garsus 

rėmimai Išsiuntinėta ~ ka- švedų poetas August Strįn- 
numenė į visas valstvbės kuris prašė, kad_ prie
dalis. Visi darbininkai strei-P0 laidojimo nebūtų nė mu- 
kuoja Liege ir Borinage zlkos> nė damų, nė prakalbų, 
miestuose. Lalouviere strei- papuošimų ant jo kapo, 
kuoja 15,000 žmonių. 5000 Viskas išpildyta. Jis nore-

numenė į visas valstvbės kuris prašė, kad. prie
C *7 • ■! • t • • •» i —

; \ Z___2„. 5000 Viskas išpildyta. Jis norė-
žmoniu metė darba Ecaus- palaidotas tarp varg

I 
_ , J

• sines mieste? Brusselij” Ant- šų ir pats prašė, kad'nepas- 
verpe ir Ghente tūkstančiai 
darbininku prisidėjo *prie

J5 Antveroo prane
ša, kad minia užmušus kle
rikalų vadovą vienoj sody
boj. Bažnyčios, mokyklos 
ir kliubai yra apstatyti ka- 
riumene. Tūluose miestuo
se trukiai yra sustabdomi 
ant geležinkelių. Kuomi už
sibaigs ši kova, parodys 
greita ateitis.

Riaušės Londone.

6 birž. Tilsbury dokuose 
ėjo smarkus susirėmimas 
transportacijos streikuojan
čių darbininkų su policija. 

: Policistai visai pailso bedau- 
- žvdami lazdomis žmones lai-*7 ____

Į ke 12 valandų. Vienas vieš
butis liko sumuštas laike 
riaušių. Išdaužyta šimtai 
langu sandeliuose ir kituose 

(namuose. Liko prisiųsta 3 
dideli būriai naujų policistų, 
kurie numalšino „riaušinin
kus”.

I

i
i

kirtų jam kapo tarp turčių, 
į Pasikėsinimas ant mini- 

sterio.

Vienna, 7 birž. — Atstovų 
name buvo pasikėsinimas 
ant Austrijos ministeriu 
pirmininko Tisza. Kėsinosi 
atstovas Kovacs, kuris liko 
prašalintas iš atstovų namo 

! už dalyvavimą politiškose 
(riaušėse. Po paleidimo trijų 
! šūvių į ministeriu pirminin- 
i ką, Kovacs šovė pats į save 
j ir krito negyvas. Ministe- 
ris nesužeistas. Atstovai 
persigando ir vieni žiurėjo, 
iš kur šūviai lekia, a - kiti 
puolė ant savo sėdynių. Į- 
vyko baisus triukšmas. Re
porteriai, tarp kurių sėdėjo 

(Kovacs, puolė prie jo ir už
gulė, bet jis jau buvo negy- 

,! vas.
Ministeriu pirmininkas y- 

ra dideliu atgaleiviu ir jam 
I pasistengus liko atmestas 
bilius apie sulyginimą vi- 

■ siems gyventojams politiškų 
Į tiesų. Iš jo malonės liko ap
skelbtas kariškas stovis 

! Viennoj. Nestebėtina, kad 
ir karštas radikalas Ko
vacs kėsinosi tą valdžios tar
ną nudėt.

Bomba parlamente.

Vengrijos parlamente 
sprogo bomba 29 geg. d. ir 
išmušė daugelį langų. Kito
kios blėdies daug nepadary
ta. Manoma, kad buvo pa
dėta kasyklose vartojamoji 

| sprogstanti medega laike 
! pastarosios darbininkų ko
vos su darbdaviais.

Kuogeriausiai.

Anglijos audinyčių 
ninkai apskelbė, buk jų rei
kalai eina kuogražiausiai, 
tik viena bėda, kad darbi
ninkai nerimsta, kelia strei
kus ir tuomi gadina kapita
listams biznį. Mat, norėtų
si tiems ponams viską ap- 
žiot, o kada darbininkas pa
reikalauja kiek nors teisin
gesnės algos, tuomet jis jau

šaudo į streikierius.

Iš Madrido praneša 6 bir
želio, kad vidurinėj Ispani
joj iškilo generališkas ang
liakasių streikas. Šimtai 
kareivių iš Leono ir Oviedos 
liko pasiųsti juos malšinti. 

Allere vienas streikieris li
ko nušautas, o kitas mirti
nai sužeistas. Tūlose vieto
se streikuojanti angliaka
siai susidėjo su streikuojan
čiais geležinkelių darbinin
kais.

Laivas nuskendo.

Cherbourg, Francuzija, 9 
birž. — Trįs Francuzijos ka
riški laivdi darė čia manev
rus. Povandeninis laivas 
„Vandimaire” norėjo paro
dyt, jog jis gali nuskandint 
laivus. Jis pasinėrė ir ne
buvo jo matyt ilgoką laiką. 
Paskui jis iškilo visai arti 
laivo ”Saint Louis” ir liko 
sumuštas. Už kelių sekun
dų nugrimzdo jis ant dugno 
su 27 žmonėmis. Laivas ”St. i 
Louis” buvo tiek arti, kad | 
nepajiegė susilaikvt ir ture- kaltas ir gadina išdirbystės 
jo trenkt į povandeninį lai- plėtojimąsi.

savi-

kariumenę ir apstatė savo 
dirbtuvę kareiviais. Streik
laužiai gi iš dirbtuvės nie
kur neišeina; kompanija 
pristato jiems tenai maistą, 
jie tenai dirba, valgo ir mie
ga. Žodžiu, gyvena kaip ko
kie vergai, nelaisvėje užda
ryti, bile tik įtikti plėsiškai 
kompanijai. Tai prie ko 
prieina dvasiškijos apiakin- 
ti darbininkai!

Didelis šaltis Maine 
valstijoj.

Augusta, Me. — S birže
lio šaltis pridarė Maine’o 
farmeriams dazig blėdies, 
sušalo kukurūzai, binsai ir 
kiti produktai.

žemės drebėjimas.

Washington. — George- 
towno universitete 8 birželio 
seismografas rodė smarkų 
žemės drebėjimą, kuris tęsė
si dvi valandas anksti iš ryto 
ir buvo netoliau, kaip už 
2400 mylių nuo Washingto- 
no.
Vėl vienas kunigas suimtas 

už žmogžudystę.

Me.— Šio
mis dienomis čia tapo areš
tuotas kun. Charles Eme- 
lius, kurį kaltina užmušime 
Augusto Jacobsono 12 bir
želio, pereituose metuose.

Jacobson buvo nušautas 
girioje, netoli kelio. Prie jo 
buvo raštelis, kur Jacobso- 
nas neva sako, kad jis pats 
nusižudo. Bet tyrinėjimai 
parodė, kad jį turėjo nušau
ti kas kitas ir kad ne jo pa
ties rašvtas raštelis. Tenai 
bus, rodos, kunigužio ran
ka.

Suvalgė gerus pietus ir 
pasikorė.

Sheboygan, Wis. — Atva
žiavęs pas savo brolį į sve-

Jeigu ne Darrow, jie be abe
jonės Haywoodą tuomet bu
tų pakorę. Taigi už tai jie 
nori dabar atsimokėti Dar- 
row’ui. Apskričio prokuro
ras Fredericks, kuris dabar 
jį persekioja, viešai pasakė, 
kad dabar jau liuoso Dar- 
row jie nepaleis. ' Šitai by
lai pasibaigus, jie tuojaus 
užves kitą. Ir teismas tik 
tuomet galėsiąs pasibaigti, 
kada jis, Darrow, prisipa- 
žinsiąs prie kaltės, lai taip 
gieda kapitalistų valdžia.
Kruvina kova su policija.
Newark, N. J. — I irželio 

,5 čia buvo kruvinas susirė
mimas darbininkų su polici
ja ir kariumene, kur 7 žmo
nės liko kareivių pašauti ir 
vienas vaikas nušautas. Bu
vo taip. Kelios streikuojan
čių darbininkų moterįs nu
ėjo ant Lackavanna geležine 
kelio, kur dirbo streiklau
žiai, ir ėmė juos mėtyt' ak- 
menais. Sieržantas Bowers 
su penkiais policistais pra
dėjo vaikyt moteris ir ap
stojo tūlą Dauria, kuri turė
jo prisidėjus pilną žiurkstą 
akmenų. Ji tuomet paleido 
akmenais policistams tiesiai 

jį veidus. Jie sučiupo ją. 
Šimtai žmonių išsipylė ant 
tos scenos. Pasigirdo šū
viai. Policistai išsitraukę 
revolverius kovojo, kaip liū
tai. Dauria buvo du syk su
žeista kulkomis ir parpuolė, 
bet minia ją sugriebė ir nu
sinešė iš policijos nagų. Po
licistai suėmė tuomet du vy
ru ir pradėjo su jais tolintis. 
Bet minia apie juos rinkosi 
ir augo. Ant Orange gatvės 

■ susirinko jau į 500 darbinin
kų ir visai policistus apsupo. 
Du policistai su belaisviais 
pasislėpė tuomet į kiemą ir 
užsidarė vartus, o kiti pali-

’ kę pradėjo minią vaikyt. 
Bet vienas, smarkesnis, tuoj 
buvo pervertas peiliu, o kiti 
apdaužyti akmenais. Lacka
vanna kompanijos šnipas 
užtelefonavo kariumenei, 
kuri pribuvus išblaškė mi
nią. Gali būt, kad sužeistų 
buvo daug daugiau, bet ant 
gatvės paliko 7, kurie nega
lėm naeiti. Tuos nusiųsta 
iigonbutin. 13-kos metų vai- • 
kui peršauta galva.
Ettoro ir Giovannitti byla 

atidėta.
Ettoro ir Giovannitti by

la, kuri buvo paskirta ant 
birželio mėnesio, likosi ati
dėta ant toliau. Tuo tarpu 
jų apginhnui renkamos au
kos, keliama protestai ir rei
kalaujama, kad jie butų 
nors už kauciją paleisti iš 
kalėjimo. Kapitalistai bijo
si juos išleisti, nes žino, kad 
jie savo kalbomis sukeltų 
liaudį prieš jų šunybes.

Nežinojo, kad turėjo 
8500,000.

Neseniai Chicagoj numi
rė Alexander Dowie. geriau 
žinomas kaipo ”Antrasis E- 
lijošius.” Jam numirus, jo 
pati pasiliko dideliame skur
de. Tik šiomis dienomis iš
ėjo aikštėn, kad jos vyras 
paliko vienam banke. Škoti
joj, puse milijono dolerių. 
Jis buvo įkūrėju žinomojo

Užmušė savo pačią, kad 

nedavė jam bananų.
Kansas City, Mo. — Susi

ginčijęs su savo pačia, kad 
negavo bananų su pienu, kas 
buvo jo numylėtu valgiu, R. 
Forguer, kalvis iš amato, su- 

Į čiupo revolverį ir ant vietos 
I nudėjo savo moterį, o kitu 
! suviu atėmė sau gyvastį. Ta 
j baisi tragedija atsibuvo a- 
1 k v vaizdo j e keturių mažų 
vaikučiu, kuriuos kaimvnaiI G'

atrado visus iš baimės kam
pe susiglaudusius. x
Ruseckas nėra I. W. W. or

ganizatorium.
Šiuomi pranešu, kad Ru- 

seckas, kuris važinėjasi po 
Naują Angliją ir sakosi esąs 

ji. W. W. organizatorium, 
i visai juomi nėra ir neturi 
I tiesos I. W. W. vardu nė au- 
' kų rinkti, nė prakalbų saky
ki, kuriose jis tankiai išnie- 
! kiną socijalistus, o agituoja 
už S. L. R. K. A. Ponas Ru- 
seckas pastaruoju laiku net 
parapijas pradėjo tverti, su 
kuo I. W. W. nieko bendro 
neturi ir nenori turėti.

N

I. W. W. organizatorius 
Joseph Schmidt.

Angliakasiai skundžiasi.

Kaip buvo skelbiama, kie
tosios anglies kasėjai Penn- 
sylvanijoj algos laimėjo 10c. 
ant dolerio daugiau. Bet da
bar, kada pradėjo dirbti, jie 
gauna tik a1/? centų dau
giai!. Angliakasiai skun
džiasi, kad jų vadas White 
pardavė juos. Ir nieko ta
me stebėtino, juk p. White 
priguli prie kapitalistų par
tijos.

Audėjų streikai.
Lowellije audėjų streikas į gerai pavalgęs pietų

Merrimack kompanijoje už-!A* Schuncht nuėjo darzmėn 
sibaigė visai. Kompanija I!r Pasikorė. Priežastim bu-
turėjo išpildyti visus "darbi- v0 šeimyniški nesutikimai, 
ninku reikalavimus ir turėjo | ~ .
priimti visus streikierius at-' 
gal į darbą. Streiku vado
vavo I. W. W. organizato- j 
riai.

Lawrence Washington 
kompanija buvo pavariusi 
vieną darbininką, prigulintį 
prie I. W. W. unijos. Dėl to 
pa varymo 3 birželio sustrei
kavo 1000 audėjų. Streikas 
traukėsi 3 dienas ir kompa
nija turėjo priimti pavary
tąjį atgal. 3 birželio vėl su
grįžo į darbą. Lawrence ir 
Lowellije dabar viskas ra-

I

New Sweden,

j

I

i

inu.
Clintone streikas ne 

nesibaigia, bet pereitoj są
vaitėj da daugiau žmonių 
sustreikavo. Lietuvių čia 
kaip ir nėra; daugiausia len
kai ir italai. Streikieriai 
laikosi drūčiai, bet ir kom
panija nemano pasiduoti. 
Mat, ji turi kitą didelę dirb
tuvę Fitchburge ir tenai 
siunčia savo darbus. Dabar 
T. W. W .vadovai rengiasi ir 
tenai išvesti tos kompanijos 
darbininkus į streiką.

Middlefield’e vienoj au- 
dinvčioj, kur dirba apie 
1.000 žmonių. 300 išėjo į 
streiką, o 700 paliko dirbti. 
Kompanija gavo i pagelbą

tik

Sudegė laivas.

Netoli nuo Gloucester’io 
18 birželio naktį sudegė žve- 
' jų laivas „Alcona.” Žvejai iš- 
! gelbėti. Nuostoliai siekia 
$40,000.
Darrow turi prisipažint prie 

kaltės.
Kapitalistai dabar būtinai 

užsispyrė įkišti kalėjiman 
advokatą Darrow. smar
kiausi ir gabiausį darbinin
kų apginėją. Jį dabar kal
tina už papirkimą prisaikin- 
tųjų teisėjų McNamarų by
loj. Jo byla eina j‘au kelinta 
sąvaitė Los Angeles mieste. 
Kapitalistų laikraščiai jau 
pirm laiko buvo pagarsinę, 
kad Darrow pats prisipažin- 
siąs prie kaltės, kad išveng
ti tokiu budu kalėjimo. Bet 
dabar pasirodo, kad ne tik 
Darrow neprisipažįsta, bet 
nė kapitalistu teismas su vi
sa šnipų gauja negali jam 
kaltės prirodyti. Jie išsta
tė visus savo argumentus, 
bet tie liko tuoj sumušti ir 
prie Darrow jokiu budu pri
sikabinti negali. Bet iie vis
tiek nori jam atkeršyt už 
auginimą anais metais Hav- 
woodo, kuris dabar kapita
listams stovi kaulu gerk’ėie. i

• X

(Tąsa ant 8-to puslapio.)
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Peržvalga.^■■
I vos įrankį su kapitalistais. 
Tie streikai darosi tokiais 
milžiniškais, kad paraly
žiuoja visą šalį ir atneša di- 
didžiausią skriaudą ne tik 
darbdaviams, kurie yra ga
na turtingi, o ir patiems 
streikuotojams. Bet jeigu 
darbininkai atsisakytų nuo 
streikų, tuomet jie netektų 
kapitalistus gązdinančio į- 
rankio ir jie liktų vis labiau 
ir labiau skriaudžiamais 
vergais. "Boston Ameri- 
can” duoda keturis elektros 
geležinkelių darbininkų 
streikų faktus, būtent: 
Columbus, Ohio, Chicago, 
Ilk, Philadelphia, Pa. ir San 
Francisco, Cal. kur po sun
kios, brangios kovos abi pu
si — darbdaviai Ir darbinin
kai susitaikė. Jis pataria ir 
Bostono 8000 darbininkų su
sitaikyt su darbdaviais, vie
niems ir kitiems nusileist ir 
tuomi prašalint streiką. Jis 
pripažįsta, kad susitaiky- 

, mas yra kur kis geresnė 
■ priemonė, negu streikas. 
; Ir kasgi, rodos, to nežinotų, 

jei kapitalistai butų tokie 
nuolankus ir jei darbininkai 
išstatytų visus savo reikala
vimus kiekvieną sykį. Męs 
žinome, kad darbininkai iš- 

į stato tik būtinus, neatmeta
mus reikalavimus, visai ne
užsimindami apie smulkes
nius, iš ko aišku, kad retai 
kada darbininkai gali nusi
leisti. Iš kitos gi pusės ka
pitalistai neišpildytų nė 
svarbiausių darbininkų rei
kalavimų, jeigu jie nebūtų 
iškalno įbauginti pasekmin
gais darbininkų streikais ir 
jei jie butų užtikrinti, kad 
darbininkai nestreikuos, i

Paslėpta teisybė.

Kada šios eilutės rašomos, 
Bostono elektros geležinke
lių darbininkų streikas da 
nėra prasidėjęs, bet apie jį 
kalbama plačiai ir vargiai 
jis liks išvengtas. Nedaro 
skirtumo jo įvykimas arba 
neįvykimas, kad pažymėt 
kapitalistų tarnų veidmai
nystę. Taip "Boston Ame- 
rican” redaktoriniam strai- 
psnij aiškiai pasako, kad 
kompanija nenori streiko. 
Juk ir pusprotis žino, kad 
kompanija negali norėt 
streiko.

Toliau jis sako, kad dar
bininkai, o ypač jų šeimy
nos, nenori streiko. Kas gi 
tad nori streiko? Juk 
jeigu niekas nenori streiko, 
jis negali įvykti. Kapitalis
tams tarnaujantis laikraštis 
nenori pasakyt tos teisybės, 
kad darbininkai priversti y- 
ra norėti streiko. Alkanas 
žmogus gali tingėt valgyt, 
bet jis bus priverstas savo 
pilvo, jei nenorės mirti iš ba
do. Streikas darbininkams 
yra šiokia-tokia priemone 
arba ginklu, kad nustumti 
nuo savęs skurdą ir vergiją. 
Iš vienos pusės darbininkai 
ir jų šeimynos nenori strei
ko, nes žino jo vaisius; juk 
tai badas; visokie nepriete- 
kliai, persekiojimai ir kar
tais gyvasčių aukavimas. 
Bet kada tų šeimynų tėvas 
turi būt vergu ir už tą ver
giją parneša tokią algą, ku-l 
rios neužtenka ant atsakan
čio maisto, buto, apsirėdv- 
mo, gydymosi ir kitko; ka- Tokiu budu darbininkai nie 
da šeimynos nariai ir jis 
pats turi kentėt skurdą, 
tuomet ir darbininkai, ir jų 
šeimynos turi norėt streiko, 
kad iškovot geresnes sąly
gas darbe ir didesnę algą.

"Boston American” sako, 
kad ir publika streiko neno
ri. Kas-gi gali tai užgin- 
čvt? Juk jei publikai pri
sietų vaikščioti pėkščiai 
vietoj važinėti karais, tuo
met didžiausia jai skriauda. 
Ne tik ką žmonės turėtų be
reikalingai vargti ir pūslės 
ant kojų susitrinti nuo toli
mų kelionių, bet daugelis į 
darbą negalėtų pribut laiku 
arba jau pusnakti j turėtų iš 
namų išeit. Daugelis darbi
ninkų turėtų pasilikt be rei
kalingo pasilsio, o kiti ir be 
darbo. Jei paimti ne vien 
tik darbininkus, o abelnai 
visą publiką, tai da daugiau 
visokių nesmagumų ir 
skriaudos pasidarytų nuo 
streiko. Bet jei publika ma
to, kad elektros geležinkelių 
darbininkų reikalavimai y- 
ra teisingi — o jie yra to
kias, — tai publika turi sim
patizuoti streikui ir už daro
mą jai skriaudą ir nesmagu
mus pykt ant kompanijos, 
kuri neišpildo darbininkų 
reikalavimų.

Tiesa, publika sumoka pi
nigų sumą, iš kurios gauna 
algas kompanijos perdėti- 
niai ir darbininkai, bet ka
dangi tos sumos didžioji da
lis patenka į šėrininkų kiše- 
nius, tai publika negali kal
tint darbininkų, o nati save 
už tai, kad ji palaiko tokią 
tvarką, prie kurios išdirbys- 
tės įrankių savininkai gali 
ir turi tiesą imt sau didelį 
pelną, o darbininkams mo
kėt apverktinas algas. Lai? 
streikai priverčia publiką 
pagalvot, jog šis surėdymas’ 
jau atgyveno ir jo palaiky-1 
mas vis labiau skaudina ■ 
draugiją. Netoli visa išdir- 
bystė ir kapitalas randasi 
trustų rankose, kurie kelia 
kainas ant visokių produk-
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kad neturi vengti streiko ir 
visad būti gatavi į jį, tuomet 
kapitalistai bijos jo prasidė
jimo ir ilgumo — ir patįs pa
siskubins išpildyt darbinin
kų reikalavimus, kad strei
kas neįvyktu.

"Boston American" pa
duoda skaitlines, iš ko ma
tos, kad Philadelphijoj e- 
lektros geležinkelių strei
kas atsiėjo $4,000,000;. Chi
cagos streikas 8500,000; 
San Francisco streikas 
$,7000,000; Columbus strei
kas — $5,000,000. Pagalvo
kite, kiek gerų darbų butų 
galėję nuveikti už tą turtą. 
San Francisco streike už
mušta nemažai žmonių; Co
lumbus streike sužeista šim
tai žmonių. Tik keturi 
streikai padarė baisią blėdį 
ir kančias.

Streikai yra neišvengtini 
kapitalizmo gadynėj. Ir jei 
publika mato jų pavojingu
mą, lai ji skubinasi praša
lint šį surėdymą.

iAr važinėti karais, kada 
darbininkai streikuoj a ?

Vienas žmogus paklausė 
musų, ar galima važinėt ka
rais, jei karų darbininkai 
streikuoja. Klausimas kilo 
dėl Bostone dabar įvykusio 
darbininkų streiko.

Taip, jei kas negeidžia, 
kad darbininkai išlaimėtų, 
kas nepaiso apie jų teisingus 
reikalavimus, tas gali važi
nėtis, bet kas streikieriams 
nori padėt, kas neapkenčia 
streiklaužių ir da neužsiti-; 
ki, kad tie pilnai amato ne
mokanti ir skirtingos sąži
nės žmonės galėtų apsaugot 
jo gyvastį, tas nevažiuos ka
ru, kada eina streikas. 
Jei publika parodys, kad ji 
keršija kompanijai ir prita
ria darbininkams, t____ _
darbininkų reikalavimai 
bus išpildyti.

Negana to. Kiekvienas 
protingas ir sąžiniškas žmo-
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tų ir neretai mažina algas. &us pavartos savo žinojimą, 
Darbininku susipratimas ir gabumą ir progą, kad atkal- 
organizacijos auga ir var- binėti streiklaužius nuo dar- 
toja streiką kaipo ramų ko-Jb°-
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i' "Keleivio" No. 18 tilpo 
kritika po antgalviu "Kur 

Autorius, minėto 
straipsnio užmeta man kal
tę, buk aš kalbėdamas Chi
cagos miesto pietinėj dalij 
pasakęs, kad Milvvaukee’s 
miesto majoras Seidelis lai
ke rubsiuvių streiko davęs 
streikieriams po revolverį 
liepdamas gint savo reika
lus. Kalbėdamas apie strei
kus, priminiau, dėlko jie tan
kiausiai būna pralaimėti, t. 
y., kad republikonų ir demo- 

| kratų valdžia visados stoja 
apgynime kapitalistų ir nu
rodžiau rubsiuvių sreiką 
Mihvaukee kaipo pavyzdį, 
kur darbininkai lengvai ga
lėjo streikuot ir išlaimėjo 
daugiau per 4 dienas, negu 
Chicagos rubsiuviai strei
kuodami šešius mėnesius. 
Milvvaukee’s majoras stojo 
apgynime streikierių, lygi-

L. S. S; turbut dar neužmir
šo ir jis, kad partraukė kal
bėtoją iš Chicagos j Milwau- 
kee, kuris savo prakalboj 
labai gražiai perstatė L. S. 
S., sakydamas: ”Kur jus ra- 
šysitės, ar prie to tautiečių 
lizdo, kurių tikslas atskirt 
Lietuvą nuo Rusijos ir už- 
kelt savo carą lietuvi, kuris 
jums parvažiavus išpers kai
li?”. Už tai teisingasai Va- 
silewskis neprotestavo, bet 
gardžiai juokėsi ir plojo del
nais, nes pagal jo nuomonę 
tai buvo teisinga. Tuomet, 
turbut, surado A. V. tą tiesų 
kelią. Butų daug ką rašyt 
apie tą tiesųjį kelią, bet gai
la brangaus laiko ir nesinori 
nuskriaust "Keleivio” skai
tytojų tuščiais ginčais.

F. Drutchas.

Daugiau ginčų šiame daly
ke netalpįsime. Red.

V aisti j a-žmogžudis.

Massachusetts 
teismai nesiliauja pasmerkę 
mirtin. 6 birželio, geriau 
sakant, nakčia į 6 birž. 12:30 
vai. liko užmuštas elektros 
kėdėj Enrico Mascioli už už
mušimą Frank Cu&umano. I 
Taip da neseniai toj pačioj

Ne kunigai, bet moterįs 
kaltos.

"Dvasiškų tėvų" 
žiavimas, kuris šiomis die- 

atsibuvo Bostone, 
Taip da neseniai toj pačioj padare gana įdomų įsradi- 
kedėj valstijos ponai užmu- .ma:_,’jie sYar.s^ klausimą, 
šė kun. Richesoną. Kiek an- kodėl dvasiškiai taip lankiai 
ksčiau joj užmuštas visai Pfasikalsta jaunoms mer- 
nekaltas vargdienis, ginusis guioms. Daug kalbėta, įl- 
savo šeimyną, Phelps. Da £ai svarstyta ir galų gale 
nėra 2 metų, kaip jau valsti- atrasta, kad tame kalčiau- 
ja nubaudė mirtin 4 ypatas. sios moteris.. Jos perdaug, 
Kol mirties bausmių buvo gu*di, remiasi ant kunigų 
skiriama mažiau, tol^ ir;^rfllsk_°x 
žmogžudžių radosi mažiau. 
Juo bausmės tankinasi, tuo 
prasižengimai didinasi. Tai 
parodo, kad valstija, žudy
dama prasikaltėlius, moki
na publiką žmogžudystės. 
Manoma yra, kad atėmimas 
gyvasties už žmogžudystę 
išgązdins kitus. Praktika 
parodo, kad yra priešingai.

Enrico Mascioli nubaudi
me slepiasi kas tai tokio, kas 
publikai neaišku. Tiesa, jis 
atrastas kaltu, bet sykiu ir 
buvo kaltinama užmuštojo 
žmoną Leną Uusumano. Pa
aiškėjo, kad Mascioli buvo 
jos numylėtiniu ir gyveno

i su ja da po jos vyro užmu
šimo. Lenos sesuo išdavė 
žmogžudžius. Ji ir savo se
serį Leną kaltina žmogžu
dystėj. Lena neturėjo jo
kių darodymų, kad ji butų 
nedalyvavus užmušėjystėje, 
nes ir pats Mascioli jos ne
užstojo. Vienok ji išliko 
gyva, o Mascioli turėjo pri
imt mirties bausmę. Kapi
talistiški laikraščiai neišta
rė nė žodžio už jį, -vienok rė
kė visa gerkle, kad moteris 
neturėtų būt nužudyta, ka
dangi jau daug metų praė
jo, kaip čia buvo nužudyta 
moteris ir valstija ne
privalo sutept savo rankų 
moters krauju. Labai ge
rai. Bet kodėl moteriai 
duoti geresnes išlygas už- 
mušinėjime žmonių, negu 
vyrui? Už vienodą prasi
žengimą turėtų būt ir vieno
da bausmė. Cusumano liko 
užmuštas ir tiek darodyta 
tebuvo apie Mascioli kaltę, 
kiek apie jo žmonos. Jeigu
ii butų turėjusi nors kiek ai
škesnius darodymus apie sa

mas nebūtų . jos pasodinęsvi už vergiją ir minios i „“i™! č'i
visam .amžiui j kalėjimą. Ji simmą? Apsiskelbt, kad

I

! nomis

. ! faktai?”susiva-;
1

j daug ant jų užsitiki, o šie, 
kaipo silpni žmonės, nesusi
laiko ir... prasikalsta.

Juokingas išsiteisinimas.
Lenkai neteko vieno rašy

tojo.
šiomis dienomis Varša- 

voj mirė Boleslavas Prūsas, 
vienas iš garsiausių dabar- 
tinėj lenkų literatūroj vyrų. “chicagos'miesto
Tikra jo pravardė buvo - - -
Aleksander Glovvacki. Jis 
paliko Lenkijai keliasde- 
šimts tomų beletristikos, fi- 
lozofijos ir draugijinių raš
tų.

"Draugas" susiprato.

Išdalies reikia pripažinti 
katalikų "Draugui" teisybę 
jo pastaboj apie socijaliz
mą ir katalikų bažnyčią. 
Jis, nors nenuosekliai, vie
nok parodo, kad socijaliz- 
mas su ta tamsos įstaiga 
taikytis negali. Ir kamgi 
apie tai 
tams? Juk 
nyčia, apart 
monių savo 
principuose, 
didžiausių socijalizmo prie
šų. Reikia tikėtis, jog soci- 
jalistai supranta, kad moky
tis reikia pradėt nuo abėcė
lės, todėl jie ir publiką pra
deda mokyt nuo pradžos, 
neišrandama visų prietarų 
išsyk. Iš tos priežasties jie; 
skelbia, (bet ne visi), kad’ 
socijaiizmas į tikėjimo rei
kalus nesikiša. Teisybė, jis; 
neklausia, kokio tikėjimo 
žmogus yra, bet turi kovot 
prieš f’-'* 
tamsą. Ir ar nebūtų geriau, į;,1STažint 
kad socijahstai aPskelbtU; Į“fJraši„s Jjr \UOšimėius

i atvirai incr iip nripS fikpii grasius HUOSimclUS.
I t-izY •; o A Bet panašios kompanijosmą tiek kovoja, kiek jis sto-cllhonirmtiiaP Aš 

kviečių jus prisidėt prie viso 
proletarijato bendrovės, ku
ri niekados nesubankrutis— 
tai yra socijalistų partija. 
Kompanijų agentai prižada

I

i

*
Žodis į Darbininkus.

majoras gynė savo reikalus, 
t. y., kada Chicagos rubsiu
vių savininkai kreipėsi į 
miesto majorą, • reikalauda
mi policijos ir milicijos, tai 
ir gavo ją, bet kada kreipėsi 
sustreikavus Mihvaukee’s 
rubsiuviams darbdaviai į 
majorą Seidelį, tai tas atsa
kė : "Duosiu jums policiją ir 
miliciją — streikieriams po 
revolverį gint savo reikalus; 
tokią miliciją 
te — duosiu.” 
pasakiau savo prakalboj, ne 
panašiai kaip Vosilewskis 
rašo.

Toliau tas pats S. V. ra
šo, buk aš pasakęs į publiką: 
"Aš jums už 20 metų priža
du socijalistišką republiką.” 
Čia taipgi A. V. neapsilenkė 
su melu. Štai aš čia atkar
toju savo žodžius, kuriuos 
pasakiau užkviesdamas pub
liką prisidėt prie L. S. S.: 
"Nė vienas iš jus, kurie no
rite sutaupyt grašius dėl 
pagerinimo savo būvio atei- 
tij, paimate iš kokios nors 
apdraudos kompanijos Še
rus ir guldot ten savo gra
šius; minėtu ištaigų agentai 

tikėjimu platinamą u^eliFS

ginčytis socijalis- 
katalikų baž- 
visokių nesą- 
pamatiniuose 

yra vienu iš

I
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pripažinta kalta vyro nu-1 męs nekovo jame ^rieš kata- 
jzvizlvrmo ir ioi Jnnfoc lrolž_ 

[jimas visam amžiui. Kodėl 
gi teismas nepasielgė taip 
pat su Mascioli?

Teismas yra vertas kalė
jimo arba mirties bausmės 
už nužudymą Mascioli ir pa
likimą kalėjime Cusumano 
žmonos. Jei ją atrado ne
kalta, ji turėtų būt tuoj pa
leista iš kalėjimo. Arba jei
gu jau ją baust už paslėpi
mą žmogžudystės, tai bau
smė neturėt siekt viršiaus 
kelių metų kalėjimo.

Iš paskirtos bausmės ma
tos, kad teismas pripažino

I

žudyme ir jai duotas Jialė-Uikišką hierarchiją — reiš- 
v kia pripažint vergiją palai-

I kančią įstaigą.
I Toliau "Draugas” jaučia
si pailsęs kovoj prieš soci
jalizmą ir prisipažįsta, kad 

"Patyrimas rodo, jog kur
stymai prieš socijalizmą ne- 
kiek naudos teatneša. Vis 
daugiau ir daugiau žmonių 
glaudžiasi po raudonu ve- 

i luku — vieni dėlto, kad pra
dėjo neapkęst dabartinių 
gyvenimo sąlyvu. kiti dėlto, 
kad nesupranta tikrosios 
socijalizmo dvasios." ,

Taip, dvasiškiai, žmonėstos, kad teismas pripažino ,. , , •, , .I ją kalta žmogžudystėj. Ji ?e?a.Į?, aPk?st dabartinių 
labiau kalta %ž ‘ pasikėsi- ’ pa^
nimą ant savo vyro gyvas- Kacl socijaiizmas j s pa 
ties, negu svetimas žmogus. 
Ji, o ne kas kitas, sutvėrė 
tas aplinkybes, prie kurių į- 
vyko žmogžudystė. Ji yra 
prastas draugijos narys ir 
neužsipelnė nė tokių privi
legijų, kokios galėjo būt su
teiktos Mascioli.

Jei valstija gali vienam 
žmogžudžiui mirties baus
mę pakeisti kalėjimu, o kitą 

t.^t nužudyti, tuomet jos įstaty- 
• mai pasirodo esą neteisin

gais ir net papiktinančiais. 
Tuomet valstija turėtų būt 
baudžiama pati kaipo žmog- 
žudis. Ypač gubernatorius 
Foss ir valstijos taryba tu- 
retų būt nubausti už leidimą 
vienus žmones žudyti, o ki

ltus už tą pati prasižengimą

i

• liuosuos, todėl jie glaudžiasi 
prie jo.

Galu gale ir "Draugas” 
pripažino, kad tobuliausia 
pasaulij tauta — vokiečiai 
apie socijalizmą a:škios 
nuovokos neturi. Kasgi tad 
apie jį supranta? Juk 
"Draugas” ne sykį yra išsi
taręs, kad vokiečių socija- 
listai yra tikrais socijalis- 
tais, o dabar iau pasirodė ir 
tie negerais. Stebėtina, kaip 
pas dvasiškius protas kei- V* •ciasi.

•

I
Kur pinigs muštas, ten ir 

giliuoja.
Nesijuok išryto, nes vaka

re verksi.
Ant stovinčio užeina, bėgan
tis pats užbėga.

- jeigu nori- 
Tuos žodžius

• — — —- — *

sugrąžint jums jūsų su
mą pinigų ir nuošimčius 
varde minėtos kompanijos. 
Aš prižadu socijalistišką 
republiką varde socijalistų 
partijos ir jūsų pačių, nes 
kiekvienas socijalistiškos 
partijos agitatorius yra a- 

Igentu socijalistiškos repub- 
likos. Kada ji įvyks, negali
ma paduot metų, nė dienos, 
bet kad šis surėdymas turės 
griūt, tai apie tai nė vienas, 
kuris maž-daug protauja, 
negali abejot. A. Bebelis ir 
K. Kauskis sprendžia, kad 
šis surėdymas už 20 metų tu
rės užbaigt savo dienas.” Tai 
tokie buvo mano žodžiai. 
Bet garbus A. V. iš jų išver
tė, buk aš socijalistišką re
publiką turiu kišenėj ir už 
20 metų paleisiu lyginai ko
kį paukštį.

Gana įdomus ir naiviškas 
išjuokimas A. Vosil skio. 
Supraskit, girdi, kokie kvai- 
tie L. S. S. kalbėtojai. Vie
nas pliauškė demoralizuoda
mas S. P. ir prižadėjo už 20 
metų socijalistišką republi
ką, kitas gi Lietuvą pavadi
no šventa žemele ir išgyrė 
ietuvišką žagrę. Gal būt, 
<ad LSS. kalbėtojai ir ski
riasi nuo S. P. kalbėtojų, bet 
gal tik tuom, kad L. S. S. 
kalbėtojai nešmeižia S. P., 
kaip Vosilewskis daro su
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Kiekvienas darbininkas, 
norintis gyventi, reikalauja 
maisto, drapanos, pastogės 
ir kuro, bet negali pasidary
ti juos dėl savo gyvenimo 
palaikymo, nes nevaldo nė 
žemės, nė medegų, nė ma
šinerijų. Žemę, medegas ir 
mašinerijas valdo tiktai ka
pitalistai. Tokiu budu žmo
gus turi dirbti dėl kapitalis
to, parduoti jam savo dar
bo spėkas ir visus daiktus, 
kokius tiktai padaro, pave
da kapitalistui. Darbininkai 
padaro viso svieto turtą, bet -X. 4.7

kapitalistai numeta jiems 
už tai tik tiek, kad jie badu 
nemirtų. Darbininkai gy
vena sušvinkusiuose namuo
se, o kapitalistai puikiau
siuose palociuose, kuriuos 
pastatė darbininkai ir pa
vedė kapitalistams. Kapi
talistai sako: "Męs duoda
me žmonėms darbą,” bet 
darbininkai duoda jiems 
maistą, gėrimą, aprėdalą, 
turtus ir visokias linksmy
bes. Kapitalistai šneka apie 
reikalingumą darbo, bet jie 
patįs niekados nemėgina 
dirbti. Nors darbas su 
pagelba mašinerijų yra kur 
kas gausingesnis, tečiaus 
trukumas ir vargas neiš
nyksta iš žmonių tarpo. Pa
žvelgęs į krautuves matai 
jas prikrautas kupinai viso
kių reikmenų, kurias darbi
ninkas padarė. Bet įstaty
mai, kuriuos jų valdonai su
daro, nepavelija niekam ką 
nors iš ten pasiimti. Tokios 
užverstos reikmenimis 
krautuvės yra tai vaisiai ne
apmokamo darbininkų dar
bo. Yra taip vadinamas 
profitas, iš kurio kapitalis
tai gyvena. Šiandieniniam 
kapitalistiškam surėdyme 
darbininkai badauja, nors 
visko yra pilnai. Juos gala
bija ir kankina vardan kapi
talistų įstatymų ir jų palie
pimų, ypač tada, kada jie 
bando savo skriaudėjams 
pasipriešinti arba per strei
ką reikalaut pagerinimo sa
vo būvio.

Kapitalistiškame surėdy
me visokie išradimai 
ir atidengimai apver
čiami yra ant fabrikavimo 
milijonierių ir ant skandini
mo darbininkų. Kapitalis
tų luomą tiktai per politišką 
spėką padaro savo vagys
tes legaiinėmis, o žmonių 
prispaudimą —konstitucijo- 
nališku.
Todėl ir darbininkai gali 
paversti kapitalistų vagys
tes į nelegališkas ir darbi
ninkų prispaudimą nekons- 
titucijonališką. Darbininkai 
vien per politišką spėką gali 
panaikinti kapitalistų val
džią ir ju privilegijas ir ga
li įsteigti draugiją, kurioje 
kiekvienas asmuo turės, ly
gias tiesas, lygias pareigas 
ir turės užganėdintą gyve
nimą.

• •

v •



KĖLĖT VIS

tanaikinimas įstatymais 
vergijos ir viso pikto, kas « 
tik yra kenkenčiu žmogui, 
galimas tiktai per politišką 
veikmę, 
atvirą ir drąsų stojimą dar
bininkų už savo tiesas.

Todėl lai būna šie mano 
keli žodžiai darbininkų šir
dyse prisiartinus balsavi
mo dienai.

Jul. Mickevičius.

per vienybę, per

KORESPONDENCIJOS

M

MONTELLO, MASS.

26 geg. čia įvyko didelės 
prakalbos. Publikos susi
rinko apie 1000 ypatų. Bu
vo daugybė moterų. Prakal
bos buvo ant lauko, todėl 
žmonės skaitlingiau rinkosi, 
nes galėjo sėdėt ant žolės ir 
kvėpuot tyru oru. Kalbėjo 
A. Antonov dviejuose atve
juose. Pirmoj kalboj aiški
no apie neteisingą Ettoro ir 
Giovannitti suėmimą ir rei
kalą juos užstot, nes jeigu 
neužtars jų darbininkai, 
tuomet nelabai kas drįs va- 
dovaut streikus ir Lawren- 
ce’o audėjų išlaimėjimas ga
li būt panaikintas. Kviesta 
aukaut Ettoro ir Giovannit
ti bvlos vedimui. Publika 
sudėjo $45 su centais.

Gluosnelis.

MONTELLO, MASS.

Musų kunigas V. Dragū
ną vičia pranešė bažnyčioj, 
jog atvažiuosiąs į Montello 
vyskupas 11 birželio derma- 
voti vaikus. 23 bai. sušaukė 
parapijos mitingą dėl aps
varstymo, ar vyskupą pri
imti su didele iškilme, ar ne. 
Mitingą atidarius buvo pa
šauktas kun. V. D., kad pa
sakytų, kaip reikia priimti 
vyskupą. Kunigas pradėjo 
sakyti, kad reikės visokių iš
puošimų, kas parapijai kaš
tuos apie $500. Bet montel- 
liečiai turi daugiau proto, 
negu pinigų, ir visi vienbal
siai nutarė nė už vieną cen
tą nepirkt papuošimų vys
kupui. Vyskupas atvažiuos 
bet niekas nebus papuošta 
geriau, negu dabar. Už tai 
kunigas užpyko. Ant galo 
parapija nutarė sušaukti ki
tą mėnesį mitingą ir galuti
nai apsvarstyti, kaip grei
čiau pavaryti šitą netikusį 
kunigą, kuris visos Montel- 
los žmonės vadina protesto- 
nais ir cicilikais.

Susirinkime buvęs. 

PATERSON, N. J.

Pastaruoju laiku parapi- 
jonkos sukruto karštai už
baigti bažnyčiai rakandus 
pirkti, kaip tai altorių ir t. 
t.

29 d. gegužės šv. Onos 
draugystė turėjo balių baž
nyčios naudai: nekurios tos 
draugystės viršininkės su- 
kolektavo po lietuvių kar
čemas degtinės ir vyno, kad 
daugiau biznio padaryti 
Dievo garbei. Nelaimė ta
me, kad rudžio negavo už- 
dvka. Girtuokliauta iki 7• c-

vai. išrvto.<z

Kada pradėjo tverti para
piją kun. Dauginis manė 
išnaikinti socijalistus su 
bedieviais per pamokslus 
pakeikdavo ir išvadindavo 
girtuokliais. Kada socija- 
listai turėjo bąli" ^minėji
mui pirmos gegužės, lokių 
gėrimu nebuvo. Ogi naudai 
bažnyčios išgerta 10 bačkų 
rudžio, keli galionai degti
nės.

31 geg. čia suareštavo ir 
nuteisė tą pačią diena I. W. 
W. organizatorių Rudolf 
Katz, kuris daug suorgani
zavo šilko audėjų.

.. Tapalis. 

CARNEGIE, PA.

30 d. geg. čia statyta ant 
scenos „Mariutė, vargonin- 
ko duktė;’’ prie tam buvo

Rooseveltas šaukia, kad žmones reikalauja smarkesnio vyro j prezidentus, vadinas 
' tokio, kaip jis. Bet jo balsas yra šaukiančio prieš uolą.

monologai, deklamacijos ir; 
du perstatymai Jurgio su 
Baltrum pasikalbėjimo. Vi
skas buvo puikiai atlikta, 
kad tik aktoriai butų atsa- • 
kančiai išmokę roles. Ne-, 
kuriems aktoriams ir mono
logų lošėjams nors ir su 
pagelba suflioriaus, nepa
baigus rolių reikėjo uždaryt 
sceną. Geriausiai atliko 
roles vargoninkas ir Mariu
tė, tik gaila, kad nemokėjo 
verkti eidama už vyro. Visą 
vakarą papuošė diologu ir 
eilėmis aktoriai Teatrališ
kos draugijos iš Pittsburg, 
N. S., Pa.. Jonas Samuolis 
ir Ona Baltrušaičiutė dek
lamavo diologą „Pasikalbė
jimas vargdienio lietuvaičio 
su ištautėjusia lietuvaite.” 
Po tam O. Baltrušaičiutė 
deklamavo eiles: ”Aš varg
dienė mergužėlė,” ir ”Apie 
pijokus.” Toliau deklamavo 
Emilija Uržiniutė apie pris
paustus vargdienius dyka
duoniai storpilvių. Žmonių 
buvo pilna salė ir pelno liks.

J. Lietuvaitis.

i

BALTIMORE, MD.
Čia kriaučių darbai eina 

vidutiniškai, dirba dabar 
visi gerai, tik vienoj dirbtu
vėj — pas Silvermaną buvo 
apskelbtas streikas už netei
singą pasielgimą darbdavio 
su darbininkais. Pirmiau 
toj dirbtuvėj nebuvo unijos. 
Pasistengus Baltimorės lie
tuvių kriaučių neprigulmin- 
gai unijai susiorganizavo ir 
Silvermano darbininkai.

Praslinkus kiek laiko, jie 
pradėjo reikalaut geresnių 
išlygų ir pastatė perdėti- 
nius, kad peržiūrėtų unijos 
knygutes ir vestų tvarką. 
Pagaliaus darbdavis neap
kęsdamas unijos pradėjo pa- 
varinėt unijos perdėtinius. 
Darbininkai negalėdami kę
sti ilgiaus, reikalavo darb
davio, kad pripažintų uniją, 
nepavarinėtų bereikalo dar
bininkų ir išduotų mokesčių 
surašą. Tų reikalavimų ne- I 
išpildžius, apskelbtas strei
kas. Išėjus į kovą darbinin
kai laikėsi visi solidariškai. 
Darbdavis • stengėsi viso
kiom intrigom sulaužyt 
streiką, pagaliaus. matv- , ,
damas ,kad negali pergalėt Dragunavičia

I

i

dirba, o kitos stovi.
1 birž. lietuviai čia turėjo 

balių. Apie 40 vyrų susidė-

MONTELLO, MASS.

Musų parapijonams kun 
* i galutinai įsi-

i

streikierių, sumanė s 
laužius priimt į streikierių! tūli 
vietą. Dvi sąvaites išstrei- 
kavus, atėjo streiklaužiai ir 
prašėsi streikierių, kad pri
imtų ir juos streikuot. Kada 
tapo priimti, pradėjo kelt 
lermus mitinguose . Truk
dė visokiais budais. Strei
ką pasisekė sulaužyt. Tuoj 
iiems pasisekė įsiskverbti į 
komitetą, nors buvo komite
te ir gerų -unijistų, bet nega
lėjo pergalėt. Jeigu strei- 
kieriai butų išlaikę dar vie
ną sąvaitę, streikas butų 
laimėtas. Jei tokių streikų 
męs negalim laimėt, tai ne
verta nė pradėt. Tos pačios 
darbavietės kelnių siuvėjai 
da ir dabar streikuoja už 
tuos pačius reikalavimus. 
Tūli darbininkai rako, kad 

; žydai streikuoja už tai, kad 
ne jų unija sutaikė. Dabar 
žydų unija apšaukė mus u- 
niją streiklaužine, kas išda- 
lies yra tikra teisybe. 

! 29 geg. buvo parengtas
protesto mitingas. Rengė jį 
Baltimorės kriaučių ir pro- 
sintojų unija. Žmonių su-! 
sirinko vos tik 113. Mergi- l f ,
nų nė vienos nebuvo, turbut, I į} 
kapuciną pabijojo.

Jono draugas.

HERRIN, ILL.

streik- pyko ir norima jį išvyt, tik 
i dar bijo likt be kunigo, 

nes vyskupas žadėjo kito ne
duot, tai laiko Dragunavi- 
čiaus pusę. Ant laimės ar 
pelaimės į Montello pribuvo 
kokis tai iš Lietuvos kuni
gas (o gal ir ne?), su ku- 

I riuo aš turėjau progą pasi
kalbėti. Jis man persistatė 
father Aleknowitz ir nudavė 

lesąs parapijonų šalininkas. 
Iš ilgoko pasikalbėjimo su
pratau, kad ir šis nebus ge
resniu, jei da neprastes
nių. Dabar glaudžiasi prie 
žmonių, nes vietos neturi, o 

'kaip apšils, tai ir pasišiauš.
Montelliečiai jau plačiai 

svarsto, kurį kunigą pasilikt 
klebonu. Gluosnelis.

<

PHILLIPSBURG, N, J. 

IR EASTON, PA.

Tiedu miestai yra vienas 
prie kito ir tik upė juos ski
ria. Eastone gyveno tūlas j 
lietuvis, kuris buvo pasiva- 
dinęs Fred J. Brown. Pirma I 
jis gyveno Phillipsburg pas 
lietuvišką šeimyną, kurių 
dukterį Oną Linčiutę, 14 me- 

•aitę, jis įsimylėjo. i 
I Paskui dėl kokios ten prie- 
: žasties jis išėjo iš ten. 31 d. 
gegužės atsilankė pas mer-1 
gaitės tėvus ir norėjo paly- j 

Darbai čia eina prastai,— dėt ją į mokyklą, bet ji atsi- ( 
į tik dvejos anglių kasyklos! sakė ir nubėgo su savo drau- _!•_i_ _ i ___ _ _ f ' , rrovY) ■fnlrv loilm iic?gėm. Po tūlo laiko jis pa

siuntė Į mokyklą svetimą 
vaiką, kad iššauktų mergai-

jo po $1.00 ir parengė jį. tę, nes jos motina staiga _ap- 
Girtuokliavo ir blevizgojo. sirgus. Neužilgo ji bėgo 
Velyk • butų streikieriams 
tuos pinigus paaukavę.

”Kel.” skaitytojas.

GRAND RAPIDS, MICH.

12 geg. d. vietinis Drama
tiškas Ratelis statė ant sce
nos ”Pagirėnų Gobtuvės.” 
Nusisekė neblogai. Ypač V. 
Juškaitis, M. Černius, J. 
Bartininkas ir Sabaičiutė 
atliko gerai savo roles. Tū
li kiti aktoriai lošė prasto
kai. Iš didelio lietaus prie
žasties žmonių atėjo mažai 
ir Ratelis turės pridėt 13 dol. 
lėšoms. J. R.

i

. Neužilgo ji bėgo 
link namų ir susitiko su F. 
Brown, kuris prašė, kad ji 
sustotų ir su juom pasikal
bėtų. Matyt, tarp judviejų 
buvo koki tai kivirčiai. Mer
gaitė nesustojo. Jis kreipė
si į ją porą sykių, o paskui 
išsitraukė revolveri ir palei
do šūvi, kuris pataikė mer
gaitei į širdį. Ji dar parbė
go namo, bet vos spėjo Įbėgt, 
kaip griuvo negyva. Jis 
pats irgi paleido šūvį į save 
ir krito. Pusgyvį nugabeno 
į ligonbutį ir abejojama a- 
pie jo pasveikimą.

Matyt, meiliški prietikiai 
pagimdė tragediją. Tik 
stebėtina, kad Brown, 28 
metų vaikinas ir žinomas 
kaipo didelis merginų suva-

džiotojas, o įsimylėjo į 13 ar 
14 metų mergaitę ir keršijo 
jai.

Po viso priežastim, spėja- 
buvo pavydumas. 30 
d. jis pamatęs mergai- 

su kitu vaikinu cirke. 
Tuoj po to jis šokosi jai ker
šyt.

Ona Linčiutė liko palaido
ta 3 birželio d.

F. Malkevičia ir F .Laurin. 
MONTELLO, MASS.

30 geg. d. 17 L. S. S. kuopa 
turėjo prakalbas. Kalbėjo 
J. Perkūnas iš New Yorko. 
Jis nuodugniai išaiškino, 
kaip męs turime kovot prieš 
darbininkų išnaudotojus ir 
remt tuos, kurie pakliuvo į 
kapitalistų nagus už kovoji
mą. Raginta aukaut Ettoro 
ir Giovannitti bylos vedimui. 
Sudėta $20 su centais. Tar
pais buvo dainos ir deklama
cijos. Po prakalbų iš publi
kos davinėta klausimai kal
bėtojui, kuris juos išaiškino.

V. D.

HAMILTON, Ont. Canada.

Stanislavo Straževičiaus 
varduvėse užsiminta apie 
kankinius, už laisvę ken
čiančius Rusijoj ir sudėta 
jiems $3.75. Aukavo S. 
Straževičius $2.00, F. Siru- 
sas 50c., R. Klouga 50c., R. 
Šilagalis 50 c. ir V. Atkočiū
nas 50c. Pinigus siunčia
me į „Keleivio” redakciją 
perdavimui kalinių komite
tui.

Darbai čia eina neprastai 
ir netaip sunku darbą ga«ut. 
Uždarbiai nuo 3 iki 4 dol a- 
matninkams ir nuo $1.60 iki 
$1.80 paprastiems darbinin
kams. Darbai geležies dirb
tuvėse. S. S.

puikiai sudainavęs, bet jis 
nežinojo, kuomet reikia pra- 

įdėt. Anų f ras.

MILWAUKEE, MIS.

2 birželio atsibuvo čia pro
testo mitingas prieš Rooto 

: priedą prie ateivių biliaus ir 
i Ettor ir Giovannitti netei
singą kalėjime laikymą. 
Vienbalsiai visi užprotesta
vo ir sudėjo $3.83 Ettor-Gio- 

Ivannitti bylos vedimui.
Šv. Jurgio parapija manė 

pelnyt šį pavasarį. Atvyko 
kun. Diša iš Šheboygan, 
Wis., ir rinko po vieną dole
rį. Žmonės pamatė jį gir
tuokliaujant su parapijos 
komitetu ir nustojo davę 
pinigus. Atkviesta kitas 
kunigas — Gadeinis iš Ke- 
nosha, Wis., kuris ėmė po $3 
už velykinę; iš tos priežas
ties daugelis žmonių visai 
neatliko išpažinties.

.. J. B. Šeškevičius.

CEMENTON, N. Y.

Čia gyvena 20 lietuviškų 
šeimynų ir apie dusyk tiek 
nevedusių. Lietuviai skaito 
laikraščius mažai. Moterė
lės daugiausiai girtuokliau
ja. Tarp lietuvių ir italų 
eina nuolatinė kova. Lietu
vių gerokas buriukas pri
klauso į šv. Antano drau
gystę.

Jurgis studentas.

SPRINGFIELD, ILL.
Lietuviškas „milijonie

rius.” Tūlas Joseph A. Stan
kus pasigarsino vietiniuose 
angliškuose laikraščiuose, 
kad jis pribuvęs iš St. Louis, 
Mo. kaipo prezidentas di
džiausios Amerikos lietuvių 
organizacijos. ”The Lithua- 
nian Progressive Insurance 
Society o? North America” 
su 50,000 narių ir $240,000 
pinigų ir kad jis minėtos 
organizacijos ofisą ir turtą 
perkelsiąs į Springfield, III. 
Jis čia tuojaus susipažino su 
First National bankos ban- 
kierium F. J. Whipp ir pasi
žadėjo visą turtą perkelti į 
jo banką iš S t. Louis. Nusi
samdę ir didelius kamba
rius, kur ketino įsteigti vy
riausi ofisą su 22 klerkom. 
Susipažino taipgi su keliais 
jaunais vaikinais lietuviais, 
kuriuos susivadindavo į sa
vo ofisą ir mokindavo ant 
galvų vaikščiot. Juozą Sin- 
tautą paskyrė vyriausiu sa
vo biznio raštininku (kurs 
vos gali savo vardą pasira
šyti). Iš šito savo-vyriausio 
klerko taipgi išviliojo $50. 
Paskui pagarsino, kad rei
kalauja savo organizacijos 
nariams gerų daktarų ir 
graborių. Graboriai apsiė
mė būti pp. C. P. Matcalf ir 
C. T. Bich&Son. Iš pirmo 
graboriaus ant apgarsini
mo į savo negimusį organą 
išgavo $10.00. Iš antro — 
$12.00. Po tam pasiėmė 
automobilių už $3000 iš 
Springfield Auto Sale Co. 
Užmokėjo čekiais nuo savo 
bankos. Kada automobilių 
pardavėjai nusiuntė čekį į 
Stankaus nurodytą banką, 
pasirodė, kad čekis be jokios 
vertės. Stankus su savo vy
riausiu klerku Sintautų tuo 
tarpu važinėjosi sau po 
Springfield’o gražiausias 
vietas. Bet nepoilgam tapo 
pašauktas pas automobi- 
liaus pardavėjus pasiaiškin
ti. Šie jo šelmystę jam at
leido, tik turėjo užsimokėt 
už važinėjimą $55.00. Vė
liaus paaiškėjo, kad jis pa
eina iš Springfieldo ir čia 
turįs motiną, iš kurios irgi 
apie $300.00 pavogė. Patir
ta policijoj, kad jis jau daug 
visokių šelmysčių anksčiau 
yra pridirbęs ir kelis sykius 
buvęs areštuotas. Lietu
viams panašių apgavikų 
reiktų apsisaugoti. Tai an
tras Philadelphijos kuni
gaikštis Jocius.

CHICAGO, ILL.

Gegužio 30 d., 11 vai. ryto 
”Leafy grove” atsibuvo ati- 

, darymas "Lietuviškų Tau- 
> tiškų Kapinių.” Visų pirmu 

kalbėjo F. P. Bradchulis. 
Maž-daug stengėsi nurodyt 
ką reiškia šita 30-ta gegu
žio — amerikonų šventė 
(Decoration Day). Ameri
konai, apvaikščioję šitą 
šventę, eina ant kapinių ir 
apgailestauja tuos, kurie žu
vo bekovodami už šios šalies 
laisvę. Bet F. P. Bradchu
lis nedaug paaiškino apie 
"Tautiškų Kapinių” atidary
mą. Pasigyrė, kad lietuviai 
taipgi turi didvyrių, kurie 
kovojo už laisvę tėvynės ir 

, kurie da kovoja. Ant galo 
filozofiškai norėjo užbaigt 

| savo kalbą. Pasakė, kad 
žmogaus gyvenimas yra 
kaip šitas lapas. Kad šven
tini žemę, tai reikia šventint 

I ir dangų. Ką F. P. Brachu- 
lis norėjo pasakyti tuomi, 
tai tik vienas Dievas žino. 
Angliškai kalbėjo Lee Mat- 
hias. Jis persistatė esąs ma
joro Harisono- pasiuntinis. 
Kalbėjo Kl. Jurgelionis. Jo 
kalba patiko publikai, nes 
gana nuosekliai kalbėjo. Be
pasakodamas apie smertį, 
ne vienai moterėlei ištraukė 
ašaras. Pertraukose daina
vo lietuvių tautišką hymną. 
Birutės choras ir publika 
giedojo amerikonų tautišką 
hymną ’America’’ sąnariai 
"Birutės” choro ir publika 
giedojo; marsalietę, L. S. S.| 
A. 81-mos kp. choras ir pub
lika giedojo; "Dievas gelbė
tojas” giedojo publika; vi
siems pritarė muzika. Gies-į 
mės silpnai buvo atgiedota. 
Giesmininkų suvis nebuvo 
girdėt, tik muzika: tai yra 
kaltė tvarkdarių. Reikia ži
not. kad tvarkos vedėju bu
vo Brachulis; jis tik skubi
nosi užlipt ant stalo ir pra
nešt publikai, kad giedos, bet 
kur giesmininkai, tai jam 
nebuvo galvoj. LSS. 81-mos 
kp. choras gerai yra išsila-. 
vinęs dainoje, kuris butų Vincuks.
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Ministeriai, išgirdę apie

— Sveikas, gyvas, tėve.
— Da šiaip-taip stumdau- 

si, vaike. Kaip tau sekasi ? 
— Vis geryn.

— O man, Maike, vėl suka 
galvą naujas klausimas.

— Dar gerai, kad tavo 
sprandas drūtas, tėve, o taip 
greitai nusuktų tavo galvą 
visokie klausimai.

— Nemislyk, vaike, kad 
mano galva aplinkui sukasi 
kaip kokis ratas.

— Gana juoktis, tėve. Sa
kyk, kokis klausimas tave 
kankina?

— Tu, Maike, žmogus mo
kytas ir apie visokius daly
kus kalbi. Pasakyk man, ar 
visi daiktai pasaulij turi ga
lus?

— Aš nesuprantu, tėve, ko 
tu norėjai paklaust?

— Keistas iš tavęs žmo
gus, vaike. Argi tu nežinai, 
kas yra galas?

— Taip, žinau.
— Ir man rodos, kad tu 

jau gali žinoti. Pavyzdžiui, 
aš stoviu prie tvoros galo. 
Tai reiškia, kad tvora toliau 
neina. Jei to nesupranti, tai 
persistatyk, kad aš tau sa
kau, jog tu sulauksi galą. Tai 
reikš, kad dievoti žmonės 
kiaušiniais ar kokiais kitais 
šventais įrankiais iškrapštys 
iš tavęs bedievišką dusią. To
liau tu negalėsi būt bedieviu 
ir tau bus galas. Ar supran
ti?

— Seniai aš suprantu ir tu 
tik bereikalo aušini burną. 
Aš pats žinau, ką reiškia žo
dis ’’galas”, bet aš tavo klau
simo nesuprantu.

— Kaip tu negali suprast ? 
Aš klausiu tavęs, ar kiekvie
nas daiktas turi galą?

— Ne, tėve, nekiekvienas. 
Pavyzdžiui, linija, kuri 
tveria ratą, neturi galo. 
Laikas, visata ir daugelis ki
tų daiktų neturi galo,kaip tu 
sakai, bet butų geriau pasa
kyt , neturi pradžios ir pa
baigos.

— Aš apie linijas, vaike, 
nieko nesuprantu.

— Jei nesupranti, aš tau 
perstatau tik vieną liniją ir 
noriu paaiškint apie ją. Tu 
paimk cirkulį ir nupiešk ra
tą. Aš tavęs paklausiu, kur 
yra rato pradžia ir tu nega
lėsi pasakyt, nes kiekviena 
rato dalis gali būt pavadinta 
pradžia, vienok ji niekuomi 
nesiskiria nuo kitų rato vie
tų. Išeina, kad męs meluo
jame, jeigu sakome, kad čia 
ar ten yra rato pradžia. Tei
singiau bus pasakyt, kad nė 
pradžios, nė pabaigos nėra, 
o yra neužbaigiamai aplin
kui einanti linija.

— Su tokiais niekais, vai
ke. tu nori darodvt man, kad 
daiktai gali būt be pradžios

Į ir pabaigos. Tai tik nieknie
kis. Aš noriu žinot kur yra 

j svieto pradžia ir pabaiga ?
— Pasaulis irgi neturi nė 

pradžios, nė pabaigos. Tą to
lumą, kurį męs matome ir 
galime persistatyt ir tie kū
nai, kuriuos męs žinome, yra 
tik menka visatos dalelė. Mu
sų protas ir persistatyt nega
li, kiek dangaus kūnų yra, 
kurių žmonės niekad neiš- 
tirs.

— Kaip ten nebūtų, vaike, 
i vienok turi būt kur nors ga
las. Lai jau būna visokių 
planetų ir kometų, nors ir 

i milijonų milijonais, tiek kad 
aš ir per penkis metus nesu
skaityčiau, bet visgi turi būt 
galas jų skaitliui ir už to vi
sko turi būt pasaulio pabai
ga, tai yra svieto galas.

— Aš tau sakau, tėve, kad 
tas svietas galo visai neturi; 
jis yra be pradžios ir pabai- 
gos.

— Taip būt negali, vaike. 
Lai jau būna kasžin kokis to
lis, bet visgi galų gale atsi- 
durtum į galą, jei galėtum 
be sustojimo keltis ir keltis 
augštyn.

— Kaip tu, tėve, persista- 
tai sau tą pasaulio galą ?

— Aš tikrai, vaike, negaliu 
pasakyt, bet turi būt kas 
nors panašaus į lubas arba 
stogą.

— O kas už tų lubų turėtų 
būt?

— Tuštuma, vaike ;niekas.
— Taigi Jei kokia nors tu

štuma eina da toliau, negu 
tavo išsvajotos lubos, tai tos 
lubos da nėra galu, kadangi 
tuštuma eina vėl kasžin kur 
ir turi būt be galo.

— Man da labiau galva 
pradeda suktis, Maike. Kur 
nors turi būt galas. Ir man 
rodos, kad juomi yra dangus.

— Gerai, tėve, bet už dan
gaus vėl kas nors, nors tuš
tuma turi eiti.

— Man keista, vaike, kad 
tau gali rodytis, jog pasau
lis yra begalinis.

— Labai sunkiai ir aš sau 
persistatau, tėve. Vienas da
lykas man pagelbsti, tai ži
nojimas, kad musų pajauti
mai ir protas yra taip mažai 
tobulais, kad kiek keblesnių 
klausimų visai nepajėgiama 
išrišt ir suprast. Męs pri
pratę fnatyt visokiuose apsi
reiškimuose ir daiktuose 
pradžią ir pabaigą. Taip die
na turi pradžią ir pabaigą. 
Taip pat yra su metais, mė
nesiais. Męs patįs turime 
gyvenimo pradžią ir pabai
gą. Paimame męs bile ką dir
bti, bile kokį daiktą 
sur matome pradžią ir pa
baigą. Tu matai lazdos ga
lą, tvoros galą, savo pirštų 
galus. Ir męs taip pripran-

I

ir vi-

I tame prie tų galų, kad jo
kio daikto be galo negalime dantis ir liežiuvį, mažumėlį 
persistatvti. Daiktų be ga
lų arba be pradžios ir pabai
gos yra visai mažai ir jie re
tai kada atkreipia į save 
musų atidą. Įpratimas 
mus verčia suprast ir reika
laut, kad kiekvienas daik
tas turėtų pabaigą. Jei taip 
daug daiktų butų be pabai
gos, kiek yra su pabaiga, tai 
męs, reikia tikėtis, menkai 
suprastume apie tai, kaip 
daiktas gali turėt galą.

— O aš vis maniau, kad 
Dievas sutvėrė pasaulį su 
gaiu, tik neleidžia žmogui 
jį pasiekti.

— Jei tu tėve, arba kitas 
žmogus nesuprantate apie 
begalinius dalykus, tai ne
reiškia, kad Dievas juos su
tvėrė ir žmogų padarė tokiu 
mulkiu, kuris nieko nežino
tų. Seniau žmonės nė tiek 
nežinojo, nė į tokį tolį nega
lėjo pažvelgt, kaip dabar. 
Ateitij žmonės bus da tobu
lesni ir da daugiau ištirs. 
Žmonių tobulybei irgi nėra 
galo. Jei pasaulis turėtų 
galą, kuri nors žmonių gen- 
tkartė ištirtų ir liktų nežin- 
geidus, nuobodus, užbaigtas 
gyvenimas. Pasaulis yra be 
galo ir žmonių tobulybei nė
ra galo. Tokiu budu pats 
žmonių gyvenimas lieka į- 
domiu ir pas žmones gema 
vis nauja energija, naujas 
noras siekt prie tolimesnės 
tobulybės.

Feljetonėlis.

Nauja Hydra.
Ministerijoj buvo didžiau

sia suirutė. Pabalę ministe
riai lakstė po kabinetą ir šu
kavo :

— Naujas smakas! Nau
jas! Senajai revoliucijos hy- 
drai nukapojom galvas: nau- 

Į jas biesas atsirado, o, vieš- 
, patie! O gal tas špikas apsi
riko, gal nenugirdo?...

Ministeriai puolė prie špi- 
ko ir klausėm

— Gal tu apsirikai, gal šu
nis staugė?

— Ale mylistos, gramofo
nas tralialiavo, tikras gra
mofonas! Teisybė, kairiaja 
ausim aš truputėlį neprigir
džiu, bet dešinioji geriausiai 
atskiria, kur šuo loja, o kur 
gramofonas rėkia...

— Sakai gramofonas!
— Gramofonas!
—O ką jis ten, prakeiktas, 

darė?
— Kas?
— Nu, tas gramofonas?
— Bliovė, mylistos!
— Bliovė, Let tu sakyk ką 

■ jis bliovė?
— Gi tokią dainušką: ”At

sisakom nuo senojo svieto...” 
O paskui da pridūrė — man, 
girdi, nereikia auksinio die
vaičio.... Bo gramofonas, bo 
durnas — jam auksinio die
vaičio nereikia.... Duotų man 
kas tokį dievaitį...

— O apie ministerius nie
ko neprisiminė? — teiravo
si ministeriai.

— Kas?
— Asile, gramofonas!
— Kaipgi, mylistos, tami- 

jstų ir neužmiršo! Išpalijęs, 
vadinas, tą senąjį svietą, 
kaip sumauros: ”Šalin sukin 
synai ministeriai!”

— Ai! — suriko ministe
riai ir vėl ėmė švaistytis po 
kabinetą.

Kiek atsikvošėjęs, vidaus 
dalykų ministeris tarė:

— Viešpačiai, taip belak- 
stydami, męs visi pasiusime! 
Reikia kas nors daryti, rei
kia priemonių griebtis — tą 
gramofoną suvaldyti, kad 
revoliucijos jis neskelbtų! 
Jei išbarstysime jam dantis, 
ir išrausime tą prakeiktą 
liežiuvį, gal ir vėl bus ramu, 
viešpačiai!

S,

Inteligentija ir darbininkai.
Darbininkai dirba pas vie4 

na darbdavį po daug arba po 
kelis. Vienas arba keli dar
bininkai pas atskirą darb
davį turi prastesnes išlygas 
ir mažiau progos kovai už 
geresnį būvi. Jie nuolatos 
randasi darbdavio akįse, to
dėl turi pasirodyt nuolan- 

■ kiais. Ir jei darbdavis, da- 
leiskime, neapkenčia unijų 
arba socijalizmo, darbinin- ! 1 • 1 • • i *1 į •

atsigavo ir ėmė vienas kitam 
Į darodinėti, kad dantįs ir lie- 
žiuvis, labiausiai tas liežiu- 
vis, yra visų maištų ir nelai
mių priežastis. Ir nutarė 
gramofonams, nieko nelau- 

I kiant. išbarstyti dantis ir iš
lupinėti liežiuvius. Ginčų 
gale apšvietos ministeris su
sigriebė :

— Viešpačiai, rodos, kad
gramofonas neturi nė dan
tų, nė liežiuvio. kai turi jam pataikauti.

— A jau! — atkirto kiti Ir tik tuos darbininkus 
kolegos, — žandarai pama- smulkiose išdirbystėse ran

dame kiek geriau orgoni-
. zuotus, kurių vietos dėl rei- 
. kalingumo tam tikro mokslo 
■ kiti negali užimti. Papras- 
'■ tieji smulkių dirbtuvių dar
bininkai neturi progos or
ganizuotis ir vra labiausiai 
išnaudojami.

Didelių išdirbysčių darbi
ninkai, kurie dirba šimtais 
ir tūkstančiais, jau yra ge
resnėse sąlygose. Ten patįs 
darbdaviai jų neprižiūri, o 
tik nusamdyti perdėtiniai. 
Ten jie drąsesni, nes vienas 
su kitu taikos, vienas kito 
padėjimą mato gerai, visi 
jaučiasi artimais draugais. 
Iš kelių tūkstančių atsiran
da nemažai vienodai žiūrin
čių į dalykus ir jiems išsyk 
pavyksta sutverti skaitlin- L v
gas unijas. Jei tokiose dir
btuvėse atsiranda nemažas 
skaitlius socijalistų, nėra 
progos jų visų peleisti.

Bet be agitacijos, be vado
vavimo nesusitveria nė uni
ja, neįvyksta streikai, nesi- 
plėtoja tarp darbininkų su
sipratimas, nė .vienybė. Ir 
viuomet iš darbininkų tarpo 
atsiranda vadovai, agitato
riai.

Kapitalistai žino, kiek blė- 
dingi jiems yra tokie darbi
ninkų vadovai, todėl jie sten
giasi juos nubausti. Kitaip 
nevisuomet sekasi nubaust, 
tad tankiausiai tuos vado
vus paleidžia iš darbo.

Iš tos priežasties retas iš 
darbininkų išdrįsta agituot 
kitus darbininkus ir prik
lausyt į kapitalistams prie
šingas organizacijas. Rei
kia pripažint, kad darbinin
kai daugiau žino ir daugiau 
nori veikt savo būvio pageri
nimui, negu jie turi drąsos.; 
Ypač sunku sulaukt, katras 
iš jų pradės veikti, padarys' 
inicijativą.

Ypač Amerikos kapitalis-j 
tai ėmė keršyt daugiau susi- 
pratusiems ir vadovaujan-

tys kas yra, o ko nėra!
Mobilizavo visą žandar

meriją, visą policiją, visus 
špikus ir išsiuntė apsidirbti 
su hydra-gramofonu, bet 
taip apsidirbti, kad ji nie
kuomet nebeatsigautų!

Išsiųstieji apsidirbo.
Kelias dienas buvo ramu— 

nė vieno gramofono nesigir
dėjo.

Ministeriai didžiavosi:
— Sumalėme hydrą!
Bet vieną rytą ministeri- 

jon įpuolė keli šnipai ir sušu
ko:

— Gramofonai!
Ministeriai tik nusijuokė: 
— E, dabar mums ant jų 

tik nusispiauti!
Šnipai atkartojo:
— Gramofonai!!
— Jus girti ar ką?! Iš kur 

tie gramofonai? — šaipėsi 
ministeriai.

— Mylistos, tik girdėjo
me!

Vienas ministerių prada
rė langą ir ištiktas stabo vos 
ištarė:

— Taip...
Ministeriai pastatė ausis 

ir nubalo — kasžin kur dai
navo, šnipšte gramofonai.

Ministerių pirmininkas,> 
apimtas rūstybės, trenkė ko
ja į grindis <

— Sugriauti fabrikas, kad 
man tuojau! Juk fabrikos 
veisia tuos prakeiktus gra
mofonus. — Ir atsikreipęs į 
kariumenės ministerį pridū
rė: — Tuojau sukomanduok 
visą sunkiąją artileriją, kad 
nė vienos fabrikos neliktų!

Pramonės ministeris ne
drąsiai atsiliepė:

— Kaip gi tai visas fabri
kas griauti, juk ne visos gra
mofonus dirba....

— Jieškosi čia dabar kur 
dirba, kur nedirba, jei toks 
striokas, — atšovė pirmi
ninkas. — Sugriausi visas, 
tarp jų bus ir tos, kurios dir
ba... Gaišoti nėra kada, rei
kia veikti kol da laikas!

— Aš visai sutinku su vie
špačiu pirmininku, — įsiki
šę apšvietos ministeris. —Ir 
Ceasaris pasakė: veni, vidi, 
vici!

— Marš! — griežtai tarė 
pirmininkas į kariumenės 
ministerį ir pastarasis iš- 
maršavo sukomanduoti arti- 

j leriją prieš fabrikas.
Kanuolės piškino fabrikas 

kol nepaliko akmens ant ak
menio, kol viskas nepavirto į 
dulkes!

Paskui ministeriai pasiun
tė Amerikos valdžiai šiokį 
raštą: ”Gerbiamoji! rodos, 
kad tavo krašte gyvena tas 
raizbaininkas Edisonas, ku
ris išrado gramofoną. Ne
suprantam, neišmanom,kaip 
tu tokį žmogų gali laikyt ant 
savo žemės! Juk jis da kas
žin ką gali išrasti! Jei jis 
pasilikęs gyvas — bus kaput 
musų planetai! Jei tu myli 
žmones, greičiau pakark tą 
rakalį! O jei tu esi taip at
silikusi nuo civilizacijos, jei 
esi taip neturtinga, kad ne
turi nė tų prikislų, ant ku
rių galima pakarti, pavesk 
mums tą špetnybę Edisoną, 
męs su tokiais ponais greitai 
mokam apsidirbti!”

Petras Butėnas.

• •

irgi velyk lai išstato j kovos 
pryšakf tuos, kurie turi g?- 
resnę progą ir užtektina 
gabumo. A. Aittonov.

Naujos Planetos
Dabartiniai astronomai 

ištyrė, kad daugelis žvaigž
džių turi paskui jų sekan
čius kompanijonus, kurie y- 
ra daug didesni už musų že
mę ir gauna šviesą nuo žvai
gždžių, prie kurių jie prigu
li. Jeigu jie yra planetomis, 
tai jįie tiek viršija savo didu
mu apie saulę besisukančias 
planetas, kad turi rastis dėl 
jų naujas ir kur kas dides
nis už saulės planetų tarpas 
visatoj. Tokis Jupiteris, ku
ris yra 1,300 sykių didesnis 
už musų žemę, visgi bus nie
kingas prieš šiaurės padan
gėse matomą naują kūną, 
besisukantį apie Algolo 
žvaigždę. Tas kūnas yra 
milijoną sykių didesnis už 
žemę. Sprendžiama, kad jis 
yra netoli tokio pat didžio, 
kaip ta žvaigždė, apie kurią 
jis sukasi. Ta žvaigždė yra 
didesnė už musų saulę, vie
nok apie ją besisukantis kū
nas nesimato; tik tuomet jį 

• galima pastebėti, kada jis 
praeina tarp musų ir Algo- * 
lo žvaigždės. Vienok tiesiai 
ir tuomet negalima jo ma
tyt. Jo diametras turi 840, 
000 mylių.

Kad geriau suprast jo di
dumą, persistatykite, kad 
jis yra tuščias ir jo vidurij 
sukasi žemė. Ne tik ką už
teks vietos mėnuliui suktis 
apie žemę, kuris turi sto
vėti atstume 240,000 my
lių , bet liks da 780,000 mylių 
tarpas tarp mėnulio ir mil
žiniško kūno kevalo.

Persistatykite, kad visi a- 
nos planetos daiktai yra 
10,000 sykių didesni, negu 
ant žemės, -t. y. kad ir jos 
daiktai yra lygiai dideli, 
kaip ir ji pati. Tuomet At- 
lantiko vandenynas tenai 
turėtų 300,000 mylių pločio. 
Jei ten rastųsi kalnai, pro- 
porcijonališki planetai taip, 
kaip musų žemei, tai augš- 
čiausi jų siektų nuo 400 iki 
500 mylių augščio. Jūrės 
ten turėtų nuo 200 iki 600 
mylių gilumo. Jei ten pas- \ 
tatyti tuos pačius miestus, 
kokie yra ant žemės, tai nuo 
Chicagos iki New Yorko bu
tų 90,000 mylių. Ir jeigu vi- 

tiems darbininkams. Tai iš i skas ten butų sutaisyta pa- 
vienur, tai iš kitur ateina ži- gal tą pačią svarstyklę, kaip 
nios apie pavarvmą iš darbo ant žemės, žmogus ten bu- 
soc-ijalistu ir įtariamų soči- i tų 600 pėdų augščio, o Kali- 
jalistais. " Darbininkai pra- j forniios diemedžiai ten tu- 
deda tiesiog nedrįsti kviesti Į retų 8 mylias augščio. x 

j savo draugų į unijas, į par- Suprantama, traukimo 
j tijas ir t. t. Ir vadovų pa- i jiega arba daiktų svarumas 
dėjimas liko visai apsunkin- " 
tas. Darbininkai gatavi bu
tų susiorganizuot, bet nevi- 
sur atsiranda žmonių, kurie 
pradėtų darbą.

Čia, man rodos, galėtų žy
miai pagelbėt darbininkams 
inteligentija, kuri tankiau
siai nepriklauso darbda
viams. Jie gali pakviesti 
darbininkus prie orzaniza- 
vimosi; jie gali juos agituot 
ir organizuot. Jos darbda
viai iš darbo negali pavaryt, 
todėl ji gali būt drąsi ir vei
kli. Kada jau darbininkai 
jos bus suorganizuoti ir visi 
lygiai teveikę organizacijos 
darbe, darbdaviai neturės 
nuožvalgos ant gabiausių ir 
labiausiai susipratusių dar
bininkų. Tuomet jie lai kal
tina inteligentiją, o orgoni- 
zuoti darbininkai jau bus 
gana drūti, kad išstatyt rei
kalavimus ir laikytis už 
juos.

Lietuviai turi gana savo 
pirmeiviškų inteligentų. Pas 
kitas tautas jų irgi atsiran
da. Inteligentijai išpuola

i

i

ten turėtų būt žymiai dide
snis. Ir jei męs persistaty- 
sime, kad sunkumas ten vra 
tokis, kaip ant žemės, tik 
pagal planetos didumą jis 
didinasi, tai daiktas, kuris 
sveria čia 1 svarą, ten turė
tų sverti apie 100 svarų. Jei 
ten nunešti žemės žmogų, 

. kokis jis yra čia, tai turėtų 
jis sverti apie 7 ir pusę tono. 
Bet jeigu persistatyt, kad 
jis ten yra 600 pėdų augščio, 
tuomet jis turėtų sverti 71J 
milijono tonų.

Bet yra ir kiti gerai ištir
ti faktai apie tokias plane
tas, kaip toji, kuri sukasi a- 
pie Algolo žvaigždę. Pavy
zdžiui, męs galime dasižinot 
apie tos planetos atmosferą. 
Oro sunkumas ir rųšis ant 
planetos priklauso nuo tos 
planetos pritraukimo jie- 
gos. Jeigu planeta yra ma
ža, tuomet ir jos pajiega, 
kuria ji laiko prie savęs kū
nus ir gazus, yra irgi men
ka. Taip męs žinome, kad 
tokis pasaulis, kaip mėnulis, 

(Toliau bus).
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IKSAS.
Amerikoniškos

keleivis

VESTUVES. !
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VEIKIANČIOS YPATOS:
Tamsutis, jaunas vaikinas.
Uršulė, jo mylimoji.
Piršlys.
Piršlė.
Gaidys, namų šeimyninkas. 
Gaidienė, jo pati.
Visgirtas, senbernis.
Muzikantas su armonika.
Pabroliai ir pamergės.
Poiicistas.

AKTAS I.

REGYKLA I. ’
Dalykas dedasi paprastam kambarije. 

Tamsutis (sėdi nusiminęs).
Gaidys (įneidamas).

Na ir ko čia dabar taip sėdi, lyg dusią 
pardavęs?

Tamsutis.

Rūpesčiai...
Gaidys.

Tokių rūpesčių!... Ot, kaip apsivesi, 
tai rūpesčiai.

■v •

Tamsutis.

Man rodos, kad tuomet visos bėdos pa
sibaigs.

Gaidys.

Cha, cha, cha!... Pamatysi, pamatysi. 
(Užsidega pypkę). Dabar, jeigu negerai, 
tai vienam negerai, o su boba: tai tu pirk 
jai andaroką, tai ji neturi pančiakų, tai 
skrybėlės reikia — ir ne vienos... Žinai, 
kaip jų modos mainosi. O nenupirksi pas
kutinės mados — ir verks atsisėdus — na 
ką čia ir kalbėt, jungas ir gana! O atsiras 
da rėksnys: tu parėjęs norėsi pasilsėti, o jis 
tau: ku-vė! ku-vė! Ir taip per kiauras na
ktis.. Ag dėl manęs gali sau vesti, bet pa
matysi, kad tai jungas, kurį kartą užsidė
jęs jau nebenusimesi.

Tamsutis

Bet ir taip gyvenimas niekam vertas. 
Žmogus vienas ir vienas. Dieną da šiaip- 
taip, bet ateina vakaras, naktis — nežinai 
kur dėtis.

Gaidys.

Aš žinau, dabar tau prie Uršulės dan
gus. Man irgi taip rodydavosi, kada atsi
sėsdavau su sava j a kur suotemije, po šako
ta liepa, ir karštas bučkis sujungdavo mu
sų lupas. Bet tie laikai praėjo, kaip sapnas. 
Ištikro tai ir buvo sapnas. Dabar, tikram 
gyvenime, tai kartais ir namo nesinori pa
reiti, nes žinai, kad tenai pragarą rasi... Bet 
kam čia man... Turi savo protą, ne vaikas. 
(Išeina).

REGYKLA II.
Tamsutis sėdi gaivą nuleidęs: po valandos 
ieina Uršulė.

Uršulė.

Kas tau yra?
Tamsutis.

Nieko, taip sau užsimąsčiau.
Uršulė (atsisėda šalia jo).

Na tai kaipgi, ar jau tuoj ir važiuosi
me?

Tamsutis.
O kaipgi! žinoma, tuoj... Uršulyt, duok 

bučkį! (apkabina ir bučiuojasi). Na, da 
sykį!... Uršule, tu man dabar viskas: tu 
mano laimė, tu mano sveikata, tu mano sau
lė. Aš dabar nieko daugiau nenori, tik il
gai, ilgai gyventi.

Uršulė.

• Ar visuomet mane mylėsi? (glaudžiasi 
prie jo krutinės).

Tamsutis (spausdamas ją prie savęs). 
Visuomet, visuomet. O tu, Uršulyte?

Uršulė.

Aš? — kol tik gyva busiu! (Už sce
nos girdėt triukšmas).

Tamsutis.

i

Kas tenai pasidarė?

Uršulė.
Šeimininkai barasi.

Tamsutis.

Na, tai rėdykis.
Uršulė.

Tuojaus Jonuti, (linksma išbėga, 
durįse sustojus siunčia da bučkį).

Tamsutis.

O, tu šarka!
REGYKLA III.

Į

i

bet

vą

Gaidys (įneina su kruvina kakta).
O kad tave velniai kur... pramušė gal- 

(sėdasi). 0 Jėzau!
Tamsutis (sujudintas).

Kas pasidarė? Kas pramušė?
Gaidys.

Pati; o kas daugiau pramuš.
Tamsutis

Pati?!
Gaidys.

Taip, pati. Tai jau nepirmas kartas. 
Kiek ji man sveikatos atėmė, tai drąsiai de
šimtį metų galėčiau ilgiau gyenti... Bus ir 
tau taip... (keliasi). Reikia eit pas dakta
rą. (priėjęs prie durų) Matai, kaip kraujas 
bėga? o pirma ji šitą kaktą po šimtą kartų 
man nubučiuodavo. 0, Dieve, mano, Die
ve! (išeina). e

REGYKLA IV.
Tamsutis (giliai atsidusęs, sėdasi pa

remdamas galvą delnais).
Visgirtas (įneina sviruodamas).

Nieko nėra namie... Nėra ir nereikia.
Tamsutį, žiuri valandėlę) Tai(pastebėjęs 

tu čia?
Tamsutis

Aš.
Visgirtas.

Aš!... Jeigu tu, tai ko tu taip sėdi? Gal 
girtas esi?

Tamsutis.
Visai ne.

Visgirtas.

Tai kodėl ne?... Gal tu nori, kad aš tau 
užfundyčiau?

Nenoriu.
Tamsutis

Visgirtas.

Kad ir norėtum negautum... 
pyktas ant manęs?

Tamsutis.

1

Nė kiek.

Gal tu

Visgirtas.

Tu geras žmogus. Tau tik apsivesti rei
kia; jei neapsivesi, tai žinok, kad pavirsi į 
tokį pat'latrą, kaip aš. Buvau ir aš kitą 
kartą geras žmogus, bet neapsivedžiau, pa
senau, draugų jau neturiu — ir kas daugiau 
beliko, jei negerti? Dabar visi vadina ma
ne girtuokliu, žiuri, kaip ant paskutinio 
žmogaus. Anąsyk kunigas ir išpažintin ne
priėmė, sako: ”Pašol von, girtas esi!” Tie
sa, buvau biskį išsigėręs, bet ir jis juk ne
visai blaivas... Visi mėgsta išsigerti; sma
giau žmogui pasidaro, kaip išsigeri... Duok 
25 centus, atnešiu paintę, pamatysi, kaip 
bus gerai... (Tamsutis tyli) Ar tu girdi: 
duok 25 centus! (Tamsutis vis tyli) Duosi 
ar ne?

Tamsutis

Eik tu geriau namo!
Visgirtas

O čia ar ne namai?

Uršulė (įeina).
Aš jau gatava.

Visgirtas (pasilenkdamas). 
Gero ryto, mergyt.

Uršulė.

Gero gero! (Sueina poromis piršliai, 
pabroliai ir pamergės).

Tamsutis (paima ją po ranka).
Tai ir einam.

Visgirtas.

Tai kurgi jau jus taip einat, bene pas 
kunigą? Gud bai, nekaltybės vainikui — 
cha, cha, cha !...

Uršulė (pradeda balsiai verkti).

Paj ieškojimai
Pajieškau savo vyro Vincento Bu- 

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

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
amžiaus nuo 20 iki 25; turi būti lais
vų pažiūrų; aš esu 25 m. amžiaus, tu
riu farmą $13,000 vertės. Kuri su
tiktų gyventi ant farmos, meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

Teddy Gasper,
R. F. D. Box 62. Hendrson, Minn.

Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Žarėnų vai. Meldžiu atsišaukti pirm 
3 mėnesių, nes nesulaukus jokios ži
nios reikalausiu persiskyrimo, 
jis pats ar kas kitas praneškite 
adresu:

Mrs. H. Sipavičienė,
652 Hayes avė., Milwaukee,

!

Ari 
šiuo j

Wis

Pajieškau Juozo Miliaus, kuris pir
ma gyveno Brockton, Mass, o da
bar 8 gegužio pernakvojęs vieną n 
paėmė moterišką laikrodėlį su rete
žėliu ir išdūmė nežinau kur. Jis apie 
22 metų amžiaus, plaukai geltoni, bis- 
kį šveplas, nešioja siutą šviesiai ži
lą. Kas praneš busiu tam dėkingas.

John Grigas,
31 Apsely st., Hudson, Mass.

Ant pardavimo duonos keptuv
Parduodu dvejus ruimingus namus, 

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

Parduodu abu namu ir keptuvę ant 
gerų išlygų.

Biznis eina kuogeriausiai, kostume- 
rių priklauso apie 500; kiekvienas ga- 

, Ii lengvai persitikrint atvąžiavęs ant 
vietos. Dėl platesnių susižinojimų 
adresuokite taip: [26]

F. LIČKUNAS,
11020 Butler st., Easton, Ha.

Pajieškau apsivedirhui merginos 
■ nuo 19 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
23 metų; turiu gerą ir pelningą dar
bą. Norėčiau kad mergina mylėtų 
apšvietą. Merginos, kurios norite 
apsivesti, galite kreiptis ant šio ad
reso:

Juozas Š.
E. Pepperell, Mass.

Pajieškau pusbrolio Augustino Ku- 
ličiaus, Kauno gub., Šiaulių pav.,Joni- 

į škių par., Ropininkų sodžiaus ir Ka- 
roliaus Gailiuno, Bivainių sod. 
apie juos žino, malonėsit duot 
žinią.

Kas 
man

Juoz. Kuličius,
Box 65, Millinocket, Me.

Pajieškau Miko Višniausko, kuris 
apie 3 sąvaitės atgal atvažiavo iš Lie
tuvos į Bostono uostą ir iš tenai neži
nia kur dingo. Girdėjom, kad kas
žin koks žmogus jį nusivežė į Worce- 
ster’į. Kas apie jį žino, teiksis pra
nešti šiuo atrašu:

Povilas Klaniunas, 
; 85 Pillow st., Chelsea,
I ---• - .......
Pajieškąu jos. Barzdzuko ir

■ ciškaus Kiero, Kauno gub., ;
1 pav.; metai kaip iš Barzdzukų išva- 
. žiavo į Chicago, III; Kieras taipgi bu
vo Baltimore, o dabar nežinau kur 
jie yra. Meldžiu pačių atsišaukti ar
kas žino malonėkit pranešti už ką 
busiu dėkingas.

Petras Ruzinskas,
Box 411, Struthers,

Mass.

Pajieškau dėdės Adomo Millio, Vil
niaus gub., Trakų pav., Alovės vol., 
Daugų parap., Vėžionių km.; 14 me
tų kaip Amerikoj. Meldžiu atsišauk
ti ant?šio adreso:

William Šilale,
53 Hudson avė, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau giminaičio Povylo Alek
nos ir draugės Adelijos Mašinskaitės. 
Povylas Alekna Kauno gub., Vilka- 
mergės pav., Bikonių sodos; Mačins- 
kaitė Kauno gub., su kuria sykiu at
važiavau iš Lietuvos. Malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

i Povylas Petronis,
į 145 Millbury st., W«r€ęstęy, Mąss,
I

Fran- 1I
Šiaulių

Ohio.Mag-Pajieškau Jono Zigmanto ir ir 
dės, kuri ištekėjo už Frano Kasparo. 
Prašau atsišaukti šiuo antrašu:

G. Poplauskis,
Btt F 2 F. A., Var.couver

Barracks, Wash.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Sta- 
: kos, Kauno gub., Zarasų pav., Čedasų 
raštinės; 18 metų kaip prapuolė iš 
Lietuvos ir niekas 
yra. Meldžiu 
ba kas žinotų 
šiuo adresu:

A.
249 — 3rd. st.,

nežino kur jisai 
jį pati atsišaukti ar- 
malonėkite pranešti

Pilypas,
Troy, N. Y.

TEATRAS, BALIUS IR DAINOS.
Bus perstatoma Maikio su Tėvu pa

sikalbėjimai ir daug kitų juokingų 
dalykų. Surengta triūsu Lietuvių Te
atrališko Ratelio "Viesulą.” Atsibus 
subatoj, 15 d. birželio.. įžanga vyrui 
25c., moterei 15c., Pradžia kaip 7:30 
vai. vakare. Kviečiame visus atsilan
kyti, nes bus gražus perstatymai. Sa
lėj K. of P., 825 N. Main st., Montello, 
Mass. ,

Už 10 milijonų dolerių.
Pradės statyt fabriką trumpame 

Į laike, nupirko 370 akrų žemės Bald- 
• win Locomotive Works, didžiausias 
j inžinų fabrikas persikėlė iš Philadel- 
phijos į Gary, Ind. Tiktai kelios my
lios nuo Broadway gatvės. Tame 
fabrike patilps nuo 8,000 iki 12,000 
darbininkų prie darbo. Dabar dirba 
apie 20,000 darbininkų mieste Gary, 
Ind. į trumpą laiką atsidarys Nut& 
Bolt Works ir American Tin Plate Co. 
Tose dviejose dirbtuvėse patilps apie 

! 6,000 darbininkų prie darbo. Garyje 
i yra darbų visokių iki valiai. Taigi 
j dabar ten yra didelis išpardavimas lo
tų netoli tų fabrikų. Taipgi ir po vi- 

j sas miesto dalis, kuriuos dar parduo
dame visai pigiai ir ant iengvų iš- 

i mokesčių. Neužilgo tų lotų bus dvi
gubas kainas. Męs nespaudžiame ir 
su mokesčiu tų, kurie perka iš mus 
lotus arba namus.. Jeigu atsitiktų ne
laimė, susirgtum arba nedirbtum, 

. męs palaukiame, pakol pirkėjas vėL 
j galės mokėt. Taigi pasiskubinkite, 
i kurie norite padvigubinti savo pini
gus, pirkite dabar. Persistatyti ieng- 

| vai gali sau kiekvienas, kur į?dži#us( 
l fabrikai statoma, ten ir praperčių kai
nos kylą greitai brangyn. Miestas 
Gary, Ind. bus vienas iš didžiausių 
fabrikų miestų Indianos valstijoj.

Ilgai nelaukdami kreipkitės ypatiš- 
kai arba per laišką į musų Ofisą, že
miau paduotu adresu, o męs suteiksi- 

I me visas informacijas. [27]
-J. S. MICKEWICZ, 

Į 2342 S. Leavitt st., Chicago, IIL

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

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

»
Pajieškau brolių Karolio ir Petro 

Musteikų, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Pamazupių kaimo, Joniškėliu 
parap. Turiu labai svarbų reikalą ir 
meldžiu pačių atsišaukti arba kas ži
no

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Town of Lake, Chicago, III. 
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis 
4600 S. Paulina st

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

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

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis, 
4606 S. Paulina st

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

Užžiūrėtojas org. St. Ragauski 
4612\So. Wood si

89

malonėkite pranešti. 
Anastazija Damukauskienė,

Ward st., Worcester, Mass.

Lietuviu Imigrac. Korporacijos
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y

Lietuvių Neprigul. Kliubas 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

III

m
iii

Pajieškau Jos. Žimančiaus ir Vin
cento Stananio; 5 metai atgal jiedu 
gyveno Chicago, III., po No. 31 w. 14 
pi. Labai meldžiu pačių atsišaukti 
arba kas žino pranešti šiuo adresu: . 3211 Union st., Chicago,
Jos. Apinaitis, Necanicam, Oregon. ’ prot. raštininkas K. Mikolaitis, 

-------------- 930 — 33-rd st Chicago,
Pajieškau giminaičio Antano Rin- pin raštininkas B. Guos, 

kevičiaus, Suvalkų gub., Kalvarijos 837 _ w. 34-th pi., Chicago, 
pav., Raudianio gm., Rudelių kaimo; Kasierius L. Ažukas,
pirmiau gyveno New Haven, Conn., j 3301 Auburn Avė., Chicago. Iii 
pora mėnesių atgal išvažiavo į Ak- • Org. užžiurėtojas M. Titiškis, 
ron, Ohio. Meldžiu atsišaukti. 3229 S. Halsted st., Chicago, III

S. M. Rinkevičius, Susirinkimai atsibuna kas paskuti-
85 Haven st., New Haven, Conn. nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 vai 

vakare, L. A Žuko svetainėj po Nu 
3301 Auburn Avė. Metinis susirinki 
mas pripuola sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

Pajieškau Jono Jupraičio, Suvalkų 
gub., Sarapolės pav., Sesnavos 
parap., pirma gyveno Mahanoy City, 
Pa., o dabar nežinau kur. Prašau at
sišaukti arba kas žino meldžiu pri
duoti man jo adresą.

J. Raškauskas,
1448 Adams st., Gary, Ind.

merginos 
amžiaus ir 

Norinti

Pajieškau apsivedimui 
nejaunesnės kaip 20 metų 
nesenesnės kaip 30 metų, 
mergina su manim apsivesti, meldžiu 
kreiptis su laišku ant šio adreso: 

Frank S. K., 
1618 E.Washington st.,Springfield, III

Pajieškau savo vyro Stanislovo 
Sipavičiaus, kuris ketvirti metai kaip 
išvažiavo iš Rygos ir antri metai 
kaip išvažiavo iš Milwaukee, Wis.

ANTANAS AšMIANSKAS

D-stė. Palaimintos Lietuvos. 
Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17-th PI., Chicago, III 
Pirms. pagelb. Karolis škadauskas,

1504 S. 49-th avė., Cicero, m. 
Protokolų rast. J. Šyker,

5047 W. 32-nd st., Cicero, III.
Fin. Rašt. Kast. Simons,

2041 Ruble- st., Chicago, III. 
Kasierius Lud. Kasper,

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

1830 Canalport avė., Chicago, III. 1 dŽiai.

Pas James Ellis Co., kam
pas B st. ir Broadway,

So. Boston, Mass.
Pranešu So. Bostono ir a- 

pielinkių lietuviams, kad aš 
dirbu James Ellis Forničių 
Kompanijoj, ant kampo B 
st. ir Broadway, So. Bosto
ne. Būdamas gerai apsipa
žinęs su forničiais, aš užti
krinu savo tautiečiams, kad 
James Ellis Co. duoda ge
resnį tavorą ir daug pigiau, 
negu kiti Bostono štorai. Y- 
pač -dabr męs turime gerų 
vaikams vežimėlių (keri- 
čių), klijonkų, linolėjų, (pa- 
dlaboms išmušt), aisbaksių 
ir patalų. Daug yra iš ko 
pasirinkti ir viskas pigiai, 
nes užlaikymas krautuvės 
muihs nebrangiai atsieina. 
Kiekvienas perkamas pas 
mus daiktas, už pinigus ar 
ant išmokesč’’o, visiškai gva- 
rantuotas. Malonėkite pas 
mus užeiti, o aš jums paro
dysiu musų tavorus ir k?’i> 
pigiai jie parsiduoda. J 
negalėtumėt ateiti, tai pa
rašykite laiškelį, o aš nuei
siu pas jus paaiškinti apie 
tai.

Pažiūrėkite, koki 
virtuvės pečiai už 
Gvarantuoti.

Truputį pavartati 
dai gaunami už labai 
štą kainą.

Atdara Subatos ir Pane- 
dėlio vakarais. Kitais vaka
rais tik ant sutarimo 

i Ypač kviečami jaunave-

puikus 
$17.50.

rakan- 
numu.-

j
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PRIGAVO.

KELEIVIS

tai

JURGI

(Monologas).
Liūdna, neramu, kas 

kankina mano jauną sielą?..
Mažai valgau, o dirbti vi
sai nesinori. Ištikro, ne
linksmas man vienam šis 
gyvenimas!... Sunki oro at
mosfera slegia krutinę... 
Brangios atminties Įspū
džiai tveria manije žavė- 
jančią vaidintuvę, tarytum 
kokia tai magiška spėka 
traukia prie mylimiausios 
Onutės! Vos du mėnesiai 
praslinko nuo mudviejų at
siskyrimo, o man pavirto 
kaip du metai (rodo Į save). 
Štai visas sunvkau, veidas 
išblyško, kūnas suvyto, ką 
tik gyvas. Ir taip... taip ji 
išvažiavo ant dyklaikio Į 
Bostoną, pas tetulę. Tą ge
rai žinau aš pats ir tikėtą 
jai išpirkau; visus prie ke
lionės reikalingus daiktus 
prirengiau, iki stoties paly
dėjau, spausdamas ją prie 
krutinės, Į jos skaistų veide
lį net penkioliką sykių kar
štai pabučiavau. Oi! jus 
bučkiai, saldus bučkiai, gal 
jau buvote paskutiniu kar
tu!... (Išsiima iš kišeniaus 
Onytės paveikslą; kalba Į jį) 
Štai, ant šio popieros šmote
lio yra paveikslas mano 
mylimiausios Onytės (bu
čiuoja). Tu brangiausia 
gamtos dievaite! Tu pirmu
tinė sūkuriai manije kibirk
štį dieviškos meilės! (Pau
ža). Neišpasakytas tavo 
gražumas, tarytum angelas, 
akytės kaip dvi žvaigždutės 
žėri, o nosytė, tai nosytė, ga
lima ant tautiškos parodos 
nešti. Tikra duktė Jievos. 
Bet kas gi galėjo su tavim 
atsitikt, kad neduodi atsa
kymo? Jau dvidešimts 
penktą laišką parašiau, te
čiaus jokios žinios kaip ne
gaunu, taip negaunu. Laiš
kus siunčiu ant jos tetulės 
antrašo, matyt, nueina, 
grįžt negrįžta nė vienas. 
Bet. kodėl nieko nerašo, 
sunku Įspėt. Abu vienas an
tra mylėjova, per tai apie 
atšalimą ios meilės prie ma
nęs nėra ką nė mąstyti. 
Turbut, vienas iš dvieių: 
serga ar mirė. Skaudus 
smūgis ištiktų mane, jeigu 
išgirsčiau panašią žinelę. 
Tarčiau sudiev šiam verks
mingam pasauliui. (Pa
mato laišką ant stalo. Pa
griebia ir bučiuoja ji). Dėl 
Dievo švento! ar iš dangaus 
šis laiškas nukrito? Pusva
landis kaip- žioplinėju, te
čiaus laiško nepatėmijau. 
Mat, kaiminka atnešė, ant 
stalo padėjo ir manęs nera
dus išėjo. 0 aš, užsimąstęs, 
nepastebėjau, kad svajonių 
idealas randasi prieš svajo
tojo akis. (Rodo). Ve! šit ir 
laiškas Onytės. Čia yra 
kas nors nepaprasto! 0 šir
dis taip ir dunksena, taip 
dunksena, ir kairiąją pusę 
šono tarytum su žnyplėm 
gnaibytų. Et, tiek to, reikia 
žiūrėt kas vidurije. (Sku-

džiu atleisti; dėl tūlų prie
žasčių negalėjau suteikt iki 
šiol tamistai atsakymo. No
rint ir nemeilu man, tečiaus 
turiu pranešti, kad Jųsų 
prašymo taip urnai išpildyt 
negaliu, t. y. grįžti Į Chica- 
gą. Yra sekančios priežas
tis: Kadangi mano vyras 
Pilypas Spurgis paskutinia
me laike dirba gerai ir vai
kai abu dirbti jau pradėjo. 
Antra, ir aš Dati nenoriu 
taip greit iš penkto sykio 
vyro apleisti. Bet turiu 
pridurti: kaip greit jis man, 
ir vėl atsibos, taip greit aš ■ 
jums pranešiu, idant pri- 
siųstumėt tikėtą ir pasijieš- 
kotumėt gerus kambarius, 
nes tada atvažiuosiu aš ir 
atsivešiu savo abu vaiku. 
Duodu žodi, mielas Jurgi, 
kad gyvensime laimingai ir 
taip galėsime užbaigti savo! 
garbingas dienas srvvenimo. 
Paskutiniais žodžiais baig
dama laiškelį bučiuoju tave, i 
mielas Jurgi, ir meldžiu nuo 
Dievo, idant ištesėtumei 
kantrybėj ir turėtumei vil
ti, jogei nepoilgam laikui 
pasimatysime: džiaugsmais 
ir linksmybėms bendrai pa
sidalysime. Sudiev, sudiev, i 
mielas Jurgi! Tavo mylima

Ona Spurgienė.” 
(Nusiminęs, susinerva-1 

vęs, paskui piktai) Nėra jau 
nė velnio! Na, ir sakykite 
man: kas galėjo manyti, 
kad ta ragana, boba, dviejų 
vaikų motina, jau keturis 
syk buvusi su vyru pasime
tusi! Juk ant kaktos para
šyta nėra nė vienai, o ant 
kitu kūno dalių sunku pa
tirti. Atvažiuoja iš kito 
miesto puikiai pasipuošus; 
miltų ant veido užsitrina; 
trumpą sijoną pasisiuva, na, 
ir nekaltybės pilna... Ir aš 
pats ją mylėjau kaip ange
lą: ji taip man buvo, kaip 
keleiviui žvaigždė. Dabar, 
anot svieto patarlės: grie- 
kas nuo Dievo, gėda 
svieto. (Meta laišką). Tfu! 
kad ji kur sudegtų su savo 
dviem vaikais ir vyru Pily
pu!
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Aš likau prigautas..
JuL J. Mickevičius

Graži regykla.

Namo samdytojas: — Tu 
sakei, kad iš langų matysis 
graži regykla, o aš matau 
prieš langus kitus namus.

Agentas: — Tame ir da
lykas, tamista. Kas diena 
galėsite matyt, kaip jauna ir 
graži mergina rėdosi prieš 
langą ir paskui netoli visą 
dieną sėdi prie jo.

Moteris — ”Aš skaičiau, 
joglndijoj yra paprotys,kad 
žmoną palaidot sykiu su mi
rusiu vyru. Juk tai biauru!”

Vvras — „Ištikro, ten ne- 
laimingi vyrai, kad ir numi
rę negali atsikratyt nuo pa- v* ««
C1OS.

ENCIKLOPEDIJA.
(Priedas prie Olszewskio 

enciklopedijos).
Balevičius, tokis žmogus, 

kuris taiko Į susivienijimo 
valdybą, o pataiko į „Lietu
vos” redaktorius; kitokioj 
^prasmėj žodis Balevičius 
reiškia tokį žmogų, kuris tu
ri kovoti prieš socijalizmą.

Bradchulis, nesupranta
ma konstitucijos mašina; to
kis Įrankis, kuris jaučiasi 
tautišku.

Alšauskas, Rusijos polic
meisterio tarno čynas arba 
tvtulas. už kurio terovę ko
voja "Lietuva” ir „Vienybė 
Liet.”

Damijonaitis, didelė ar
monika, tik biskį išgverus ir 
lėtai birbina.

____  „ ,___ Mikolainis, tokis New Yo- 
biai atidaręs laišką skaito'rko valstijos Įstatymas, su- 
balsiai): „Boston, Mass. I lyg kurio L. S. S. negali gaut
Mvlimiausis mano Jurgi: —į „Trimito”: pagal tą įstatv- 
Vakar iš ryto Jūsų dvide-|mą laiškai gali patekti ne 
šimts penktą laišką prie-.tam, kuriam jie adresuoja- 
miau; ačiū širdingai! Mel-'mi.

I
i Z t i

irai tik prie policijos, o kar
tais krypsta kairyn.

Žilinskas, f
kuris turi „Keleivį” plėšyti, 
kada jam nusibosta rojiškos 

!”zabovos.” A. Kučas.

Olszewski, lenkiškas įran
kis žydų krikšto tyrinėji
mui, kuriuo tankiai naudo
jasi Alšauskai; tūlose apy
linkėse tuo vardu vadina su 
trečia pačia gyvenantį žmo
gų.

Kaupas, parapijonų revo
liucija.

Milukas, kokia nors kalba 
apie dešras.

Sirvydas, tokis ūpo stovis, 
kuris mėtosi į visas puses ir 
neatranda pastavios pozici
jos; kartais jis jaučiasi ge- publika. Netilps.

SKAITYTOJU ATIDAI.1J. Apinaičiui. — Nieko pa
gelbėt tamistai negalim. Iš- 

tokis kunigas, reiškiame tik savo užuojau- 
..............““ tą tamistos nelaimėje.

D. J. J. — Gaila, kad pra
nešėte taip, jog tik kelintą' prenumerata 
žodi galime perskaityti. Rei- me]džiame atnaujinti. Ku- 
kia kiekvieną zodj rašyt aiš
kiai, tuomet raštas tilps, jei 
tik bus vietos.

Visų gerbiamųjų „Kelei
vio” skaitytojų, kurių tik 

pasibaigė,

Baltrui Kupriui. — Nepa
dedate savo adreso po kere- 
spondencija ir rašote apie ■ 
tokius smulkius dalykus, 
kurais visai neinteresuojasi

J. ILGAUDAS,

Dovanai Knyga
Kiekvienam prisitĮsime Dovanai pirmą sąsiu- 
vą naujo gražaus romano parašytą garsaus fran- 
cuzą raštininko Emile Zola ‘‘DARBAS”. 
Iš šito romano daugiau pasimokysi negu iš ke
lių moksliškų knygų. Jame aprašoma tikroji 
meile, baisioji kova darbininkų su kapitalis
tais, parodomas visas darbininkų skurdas ir 
vargas už darbą, o turčių perteklumas iš tingi
niavimo. Ant galo parodoma aiškiai ir užiman
čiai kaip patys darbininkai gali perkeisti savo 
gyvenimą į rojų, kaip pauiekiutas ir prakeik
tas darbas lieka šventu. Prisiųsk 3c persiun
timui, o męs prisiusime vieuą sąsiuvą dovanai.

So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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I Laba‘ Pageidaujama, naujausia
J eiti knyga, mokslas apis sveikata

DAKTARAS", r?* -.

J/'/A

i2

. s—— ........ „ A//
» ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo® 

gydymo, pripildyta tokia puikia inedega, kad kitose iki šiol išėjusiose 
^tuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.

ŠITA KNYGA “DAKTARAS " aprašo visokiu ligų vardus, kaip jos prasideda. kaipMt 
^Hapsireiškia. kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyru paslaptybes bei ligas ir te i p-pa t apie moteris 
■^Btelpa daug.

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS“ dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie^? 
^Mgeriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti irflk 

^jkaip būti laimingu. • 75
SL TOJ KNYGOJE "DAKTARAS" gražiai pamokins kaip jaunus vyrus teip ir moteris. 
’jltas būtinai kiekvieuam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, ženotiems 

k^ir nevedusiems. M*
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yri labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.^® 

į^tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelis ukvata perskaitys tiems garsiai, kad*^ 
5Bgales daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga 
^Ų*turvti. kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis. 
^^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 

©Lį knygį atrasite viskį, ko čion negalima parašyti ir da.'.inosi visą teisybę. ūk
Ti APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems ledijama skaityti Zapie nervų, kraujo, inkstų. ^5 

JKromatizmo. odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas: teip-pat apie moterųjftc 
nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.

Afe JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prieik 
^■gydytojo, reikia būtinai perskaityti "DAKTARAS”.
k. ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku. 
Cfbet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.

NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ją išleido J 
AtPhiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisius 
“kelias Štampas už priscintimo kaštus. Apturėsi tuojaus. tik visada reikia rašyti adresas teip: “ 

2 The Phiiadelphia Medical l'iinic 2 
® 1117 Walnut St, Philadelphia, Pa *

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—iš-ydyti. tad kaip žodžiu 
^Jteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitą tikrą Kliniką. Arein.-.nčius priimama, šiomis Tj 

valandomis per Kliniko Daktare : flL^5 Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Utim, ir Petn. vali. nuo 6 iki 8 vai. **5

Ui / \x
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h Vienatine Lietuviška

APTIEKA
BOSTONE ir VISOJ MASSAGHUSETTS VALSTIJOJE. 
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos.

Nuo kosulio ir šalčio 25c.
Pijulkos nuo šalčio vaikams ir suaugusiems 25c. 

Nuo galvos skaudėj m o 10 ir 25c.
Nuo slinkimo plaukų 75c. 
Nuo reumatizmo $1.00.

Nuo visokių paslaptingų ligų sutaisau pagal 
naujausius išradimus.

Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Nuo vištakių (coms) 15 ir 20c. 

Nervų sustiprintojas 25c.
Jeigu norite gauti tikrus vaistus kurie sugrą

žintų Jums sveikatą, kreipkitės pas mus, o už
tikriname, kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Tikras Jūsų brolis

K. Šidlauskas
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|i 226 Broadway, kampas C
iii mSO. BOSTON, MASS.
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NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA
Nuo ko priklauso žmonių 

-------- nuotikiai.-------
Knygelėj aiškinama materijalistiš 

kesios istorijos supratimas.
KAINA 1O C.

I.. S. S. kuopoms extra nuošimtis. 
Gaunamos tik pas vertėją Gali 

ma prisiusi i - kampoms.
A. J. KAKALIUS.

16<>7 N. Ashland avė, (.biengo, Iii.

< • KR IA USIA A K U š E R K A

F. STROPIEMS
Pabaigusi kursą.*

VVOMENS MEDICAL COLLEGE
Baltimore. Md

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visok as ro
dąs ligose, parūpina gydu >le'

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON. MASS.

rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti „Keleivį” sulaikyti.

PASARGA.

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

„Kel.” Administracija*

t
TEISINGIAUSIA IK GERUUSiA

Aptieka
Sula some Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūrint ar i5 Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite jrstiti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvi»aptiekorms P. Jatulovicius.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Brcsdway- S Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perespresą gyduoles prisiusim

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D
Gydo pasekmingiausiai visokias li

gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant vi<i<Ios sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikra* Daktaras Lietuvis Phi" 
ladelphijoj, pabaigęs <!<x" oriškus mok
slus Indianos Universitete ir baigės di- 
džiuju daktaru mokslą, Tlie New York n 
Post Graduate Medical School and Ho- 
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių

4,n

•;

Kelias Čia Patalpiname.
Aš Jurgis Lukogeviče, 128 E. Superior st., Chicago III., buvau labai 

slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Pr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $ 2.00 dovanu gastinčiaus.

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

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už Išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Winter st., Philadelphia, Pa

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

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

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

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

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

DE TGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa. 
Offiso
^Valandos

I Kuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare, 
j Nedėliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

“Keleivio” Agentūra
Po Kaucija irPriež ūra Massachusetts Bankų Komisoriaus
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Atvažiuojančius apsaugojai reikalingais dokumentais, 
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius 
aprūpinam konsuliariškais pašportais.

Pinigus siunčiam j visas dalis svieto pigiau, 
Reikalaukit prekių.

Mus ofise dirba Pakajar.s Sudžia (Justice of the Peace) ir
Ręjentas (Notary Public), todėl visi dokumentai, Amerikoniški 
ir Rusiški yra atliekami konogeriausiai.

Kreipkitės šiuo adresu:

“KELEIVIO” JGENTURA į08

kad negrą- 
j Lietuvą

negu kiti.
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Tiesu Patarimas.
*

KLAUSIMAI.

1. Vienas lietuvis atvažia
vęs iš kito miesto turėjo ki- 
šenije revolverį. Kasžin kas 
apskundė jį. Tuoj suarešta
vo jį ir nubaudė $25.00. Jis 
niekam nieko nedarė ir neži
nojo net, kad mus mieste ne
valia revolverį nešiotis. Ar 
teisingai jis nubaustas?

Jonas Puida.

2. Mirė mano draugas, ku
ris prigulėjo į dvi pašelpines 
draugystes ir susivienijimą, 
ir gavo posmertinės $450.00. 
Jis buvo man skolingas $200 
ir aš turiu nuo jo raštelį, bet 
draugysčių viršininkai ne
nori man pinigų atiduoti, bet 
žada pasiųsti juos į Lietuvą. 
Ką aš galiu daryti ?

Franciškus Stočkus.

3. Ar brolis apleidęs ūkę 
10 metų laiką ir nedavęs jo
kios pašelpos ūkės užlaiky
mui. gali turėti lygią tiesą 
prie ūkės su kitais įpėdiniais, 
kurie taipgi užrubežij, bet 
mažiau 10 metų, o prisideda 
prie užlaikymo ūkės ir sušel- 
pimo motinos ir seserų?

4. Ar galima ant tokio 
brolio dalies padaryti koki 
nors raštai kitiems bro
liams Amerikoj arba ir tėvy
nėj esantiems, kad jis nega
lėtų jieškoti savo dalies po 
10 metų?

5, Jei brolis daugiau kaip 
10 metų nebuvęs namie, o 
parvažiuotų, tai ar gali su- 
ardvt ligotą kaslink kariu
menės, nes nebūnant vyres
niam namie per ilgą laiką 
antrasai gavo pirmo razredo 
ligotą?

šeškus.
6 Ką gali daryti moteris 

su savo vyru, kuris išvažiuo
damas iš Lietuvos palieka 
moterį ir keletą vaiką, o da
bar per kelis metus nesiun
čia moteriai nė vieno cento?

7. Jeigu moteris gali vyrą 
grąžinti, tai kur reikia krei
ptis?

J. M. R.

ATSAKYMAI.

1. Uždraudimus nešiot re
volverius, kinžalus. ”biles”, 
arba kitokius muštinių į 
rankius išduoda kiekvienas 
miestas dėl užlaikymo tvar
kos tarn gyventojų. Todėl, 
iei ius draugas buvo nutver
tas su revolveriu kišenėje, 
niekas io išteisinti nedali. Į- 
statymai sako: „nevalia ne
šiotis paslėptų kovos įran
kių” ir jis turi užsimokėti 
bausmę už jo nešiojimą. Ne
žinojimas, kad vra uždrau
sta, nedaro jokio skirtumo. 
Visoj angliškoi jurispruden
cijoj, kuria seka Anglija ir 
visos Su v. Valstijos, yra per 
amžius priimta maxima: 
’Tgnorantia legum neminem 
excusat,” t. y. ”nežinojimas 
tiesų nė vieną neišteisina,” 
žmogus gaii būt savo dva
sioj nekalčiausiu, gali būti 
nieko negirdėjęs apie kokį 
nors uždraudimą, bet jei jis 
peržengė esantį įstatymą, 
turi panešti bausme.

2. Jau buvo seniau patė- 
mvta. jog įvairios, jei nevi- 
sos, draugystės, ir net musų 
Susivienijimai, kurie turi 
savo ”advokatus”, daro kon
stitucijose panašius nelega- 
liškus padavadijimus, kurie 
jokios vertės neturi. Ar pa
gal konstituciją nurodinės 
kaip su tokiu turtu elgtis, ar 
ne, tai nieko nereiškia. Ta
me atvėiuje Suv. Valstijų i- 
statymai yra vienoki, ir jie 
skamba maž-daug šiaip:

v •
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Kapitalas ir kaucija firmos $50,000.00 LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir 
r — ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele

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

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.
PROVIDENCE, R-1- 

MARK ET SQ U ARE.
■

Numirus žmogui, visas jo kaip 10 metų, tada jis nusto- 
nepajudinamas turtas, jei ja visų tiesų.

4. Taip, padaryti galima, I 
bet reikia apskelbti. Po vie
nų metų laiko neatsišauku-

--------- , o----- ---- , — _ „ šieji įpėdiniai nustoja tiesos 
ti gauna.tik 3-čią dalį, bet ir s prie dalies antvisados; šešis 

mėnesius turi būt apie tai 
l „Gubernskija 

Viedomosti” laikraštij, o še
šis kitus mėnesius laukti. 
Bet niekas negali užgint jam 
jieškoti, tik žinoma, kad jis 
nieko gauti negalės, jei laiku , 
neatsišauks.

5. Negali, nes vieną sykį 
duota, tai atimti negalima, 
arba jei vieną sykį teisme iš
teisintas, nors vėliau ir pasi
rodytų aiškus prirodymai 
kaltybės. Kaltint pagal tie
sas negalima.

6. Nieko negal daryti, y- 
patingai jei užrubežij jos 
vyras randasi, o išduot vie
na valdžia kitai tokių prasi
kaltėlių neišduoda. Ji gali 
paduoti prašymą, jei penki 
metai laiko praėjo, kaip jis 
ją paliko ir ženytis su kitu.

7. Jei butų prirodymas, 
kad vyras ne pagal tiesas S. 
Valstijų įvažiavo į šią šalį, 
tad lig trijų metų butų gali
ma sugrąžinti, o po trijų jau 
nebegrąžina. Reikėtų kreip
tis pas Imigracijos komisijo- 
nierių, arba į Washington, 
D. C., Departament of Com- 

'merce and Labor, Immigra- 
tion service.

F. J. Bagočius.

nėra mirusio testamentu 
kam nors paskirtas, paeina 
jo legališkiems paveldėjams: 
vaikams, giminėms, etc. Pa-

tos trečios dalies ji negali Į____
parduoti; gali tik naudotis garsinama 
kol ji yra gyva; jai mirus, J------x
tas turtas (žemė, namai,etc.) 
sugrįžta vėl minėtiems pa
veldėjams.

Visai kitaip yra su paju
dinamu turtu (personai chat- 
tels), kaip pinigai, drabu
žiai, rakandai, etc. To turto 
paveldėjai negauna; jį pai
ma testamento išpildytojai 
(exectors) arba administra
torius. Iš tų pinigų visų pir
miausia turi būt apmokėtos 
mirusio skolos. Jei kurios 
skolos yra neaiškios, admi
nistratorius turi eiti į teis
mą ir ginti mirusio teises.1 
Kada jau .visiem skolinin-i 
kams yra apmokėta, tai tik 
tada paveldėjai (heirs, nas- 
liedninkai) gauna kas lieka. 
Taigi mirus kam, skolininkai 
turi paduot į teismą peticiją, 
kad šis paskirtų administra
torių. Tas turi surinkti vi
sus mirusiam priklausančius 
pinigus, ir apmokėti visas 
teisingas skolas. Jei drau
gysčių arba susivienijimų 
viršininkai išmokėtų pinigus 
kam kitam, o ne teismo pa
skirtam administratoriui, 
jie, viršininkai, ypatiškai tu
ri atsakyti už neteisingą su
naudojimą pinigų, priklau
sančių kitiem (misapplica- 
tion of trust funds). Taigi, 
jeigu jie žinodami apie miru
sio skolą išsiųs pinigus jo gi
minėms į Lietuvą, jus galite 
skųsti draugystės ar susivie
nijimo komitetą, kuris be jo
kio klausimo užmokės iš sa
vo kišeniaus.

3. Taip, jis turi tiesą prie 
dalies, bet davusieji įpėdiniai 
ūkei užlaikymą — gali pri
statyti 10 metų išlaidas to
kias, kiek jie, nori ir reika
laujančiam lygios dalies pri
sieitų daug išmokėti, ko jis 
pats nenorėtų ir tokiu budu 
pasiliktų tiems, kurie užlai- 

j ko. Jei praeina daugiau

/

I

I

i

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

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

Telefonas: 1434—3.
Visoki patarimai velaui. »

■  '  ......- - '■

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

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

•E
2 •!

Telephone So. Boston. 845 M.

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

Valandos:
Nuo 12-2 dienų ir tino 7-9 vakare, j 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

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

kitės šiuo adresu:
Russian American Bureau, 

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

CHICAGO, ILL.

Rusiją

RUSISZKAi-AMERIKONISZKA
LINIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

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

Czar

$35.00
$50.00
$75.00

III klesa 
II klesa 

I klesa
(naujas), 15 birž. (June),

Russia, 29 birželio (June),
Kursk, 13 d. Liepos (July), 
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:
A. E. JOHNSON & CO. 

27 Broadway, New York.

Profesorius medicinos
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman

7 Parute nter S t
Boston, Mass.

Visokias litras gy 
aai pas-kmmgia- 
usiai. h .eikit tie
sios. pas mane 1 
trenais į vir-ų tik 
neikit į aptieką: 
mano nurys bal
tos arba, telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967- -3 Ricv-r*-—

S

H

II
IE

GERIAUSIA

įrengta puikiau

5^
> ce

a 
<

Mano dirbtuve yra
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir ti i 
Esant reikalui einu į namus fotografu o ; 
ti. Pasilieku geru velijančiu

JURGIS STANAITIS

453 Broadway So. Boston, Mass
|
i

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis liet u viškai-leūkiškas

DANTŲ DAKTARAS.1
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darba gvayantuoju. 
Taipsri ištraukiu dantis be skausmo. 

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.—
I| - ,.-.T=
I

dohn E. nolan
naujausios mados

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

Gyvenimo vieta 645 Broadway.1 ——

J.P.TUNILA
Ūžia ko didelę 

KRAUT UVĘ
Deimanų, . aikro- 

džių„ Wolthom - El- 
gin, ir šliubinių * e- 
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ii *rderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikote! 
taipgi Didelę Sankrovą DR.. 'AN\ : 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iė- 
mokesčio.

822 \Vashington st., 
BOSTON,.................MASS

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

F. S. Sitnanckis.

JU REIKALAVIMAS NETURI RUBEŽIU
Turkiškas^maišytas tabakas visus vilioja savo gražumu. 
Tokį malonų kvapsnį paprastai turi tik brangieji ciga- 
retai ir daugelis negali tuomi džiaugtis. Męs netik per- 
mainėm tokį padėjimą, bet pasitikim'ir ant turtinges
nių žmonių ir teisingų kritikų tarpe savo rūkytojų. 
Menka užmokestis už

r $ •Zira
Visos Tinklinės turkišk 

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

Turtingi-Švelnns - Kvepia
Jų priemaišos suteikia 

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

Parsiduoda Visur

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

Examinacija ir rodą dykai.
Offiso valandos i ^uo jg r^o g vakare, 

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

III

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums

Užtikrinam kad Jus sučėdysite

Nupirk dėžutę tuoj — Pamėgink nors Vieną — Persitikrink.'

P. LORILLARD COMPANT

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

PRIESZAIS MAJESTIG TEATRA.
Didžiausia ir geriausiai intaisyta 

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

Specijalistas sunkiose kroniškose 
nervu ligose __

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

IR GERKLES.

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

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir CaBfor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagali
nant visokias naujausias formas.

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

Taipgi išvalom irjšprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas, i 

Tikras Jūsų Tirolis lietuvys

222 W. Broadvay, ir 
SO. BOSTON, NASS.

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston. 21013.
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(Tąsa nuo 1-mo pus!.).

Ziono miesto ir vadinosi zi- 
onistų tikėjimo „pranašu”. 
Išnaudojo savo tamsius pa
sekėjus ir siuntė pinigus 
Škotijon, Edinburgho ban
kam -Jis ant tiek buvo godus 
ir pavydus, kad nė savo pa
čiai nieko apie tuos pinigus 
nesakė, nepasakė nė mirda
mas. ’ Ir moteris buvo pri
versta badauti, nežinodama, 
kad turi $500,000.

S. L. A. SEIMAS.

5 birž. d. sekė iš eilės svar 
stymas konstitucijos, 
tapo priimta taip, 
skambėjo "Tėvynėje.” 
taisė tik mažmožius, 
kurių svarbiausias tas, kad 
I skyriui įstojimo mikesties 
naujas narys mokės vieton 
$2.00, tik $1.50. Dabar S. L. 
A. tapo perorganizuotas ant 
tikrų Insurance kompanijos 
pamatų. Šalę posmertinio 
skyriaus, tapo priimtas kon
stitucijos projektas apie pa- 
šelpą ligoje, kuris įeis į ga
lę nuo 1 d. liepos šių mt*ų 
Konstitucija įeis į gaię nuo 
1 sausio, 1913 m. Seimas ap
turėjo nuo 212 kp. S. L. A. iš 

, Kenosha, Wis. baksą cigarų, 
ant kurių buvo žvmė (label) 
212 kp. S. L. A.. Kaip liu
dija pačios kuopos narių 
laiškas, su tokia žymia par
duoda ir degtinę. Nekurie 
delegatai iš to pasipiktino ir 
aiškino, kad toks pasielgi-

< žemina garbę S. L. A ir 
reikalavo, kad tie cigarai 
bubi sugrąžinti 212 kp. ir iš
reikšta papeikimas už nau
dojimą S. L. A. vardo ant ei 
garų ir svaiginančių gėri
mų. Tarpe delegatų pasiro
dė dvejopos nuomonės, te- 
čiaus, paaiškinus S.L.A. or
gano redaktoriui, kad tas 
nėra nieko pažeminančio ir 
kaino faktą privedė, kad ka
talikai pardavinėja net Kri
staus ašaras, kurias geria ir 
gėris, o kunigai prieš tai ne
protestuoja. todėl ir delega
tams patarė palikt tai kuo
pos autonomijai, o cigarus 
priimt kaipo dovaną. Lei
dus per balsus didžiuma pri 
ėmė cigarus kaipo dovaną ir 
prisilaikė p. Mikolainio pa
tarimo išdalvt juos delega
tams, ir kurie delegatai to
kį cigarą paims, turės au- 
kaut 25c. kankiniams.

Tą pačią dieną seimas ga
vo nuo šventakuprių parti
jos bukietą, kurį prašė per
duot Jurgiui Gegužiui. Bu
kietas buvo supeštas iš 
dygliuotų žolynų ir ant vir
šaus įsmeigtas raudonas ve- 
liukas ir aprištas raudonais 
kaspinais. (Kamanduoto- 
ju šventakuprių partijos y- 
ra J. O. Sirvydas). Delega
tai tuomi neužsiganėdino ir 
išskiriant trijų tapo nutar
ta sugrąžinti tą bukietą 
šventakupriams ir išreikšt 
papeikimą už jų kūdikiškas 
žaisles. Nutarta išnešt re
zoliuciją prieš senatoriaus 
W. P. Dillingham’o bilių 
(S. 3175) ir senatoriaus E. 
Root’o pataisymą apie su
varžymą ateivystės. Advo
katas p. Bračiulis, „Katali
ko” zeceris p. Tananevičia, 
p. P. Mikolainis ir da du ki
ti, tokiai rezoliucijai prieši
nosi. Posėdžiai užsibaigė 
skaitymais linkėjimų.

Birželio 6 d. užbaigė svar
stymą konstitucijos, 7 d. 
birž. perbėgo neužbaigtus 
reikalus ir 
bilų. „Tėvynę” 
keist į didelį formatą ir per
duos statyt „Vienybės Lie
tuvninkų" leidėjams ant 
^kontrakto. „Tėvynės” 
fecitas pereitais metais sie
kė $3176.00. Už parašymą 
konstitucijos projekto tapo 
užmokėta sekančiai: V. K. 
Račkauskui $54.00; P. Mi
kolainiui $45.70. D-rei A. 
Jankauskienei $19.50. Už 
peržiūrėjimą centro knygų:

•v •

kąri 
kaip
Pa- 

tarp

užmokėjimus 
nūtarė pa

de-

J. Bendoraičiui iš New Phi- 
ladelphia, Tananevičiai iš 
Chicago, III., Jurgeliunui iš 
So. Bostono ir S. Vitaičiui iš 
Shenandoah. Pa., visiems po 
$12.00, Mikolainiui už 
skaitymą balsų prie rinkimo 
centro valdybos $4.50. Už 
plunksnas, juodylą ir paiše
lius centro raštinei išmokė
ta $164.00, Centro sekreto
riui už dalyvavimą prie i- 
vairių komisijų ir extra dar
bą $25.00 ir keletas smulkių 
bilų.

Tautiškų centų iš viso 
buvo $421.16. Paskirstyta 
sekančiai: Paramos draugi
jai $25.00; Valparaiso moki
nių knygynui $25.00; Kanki
niams $100.00; „Aušrai” 
$75.00. Imigrantų draugijai 
$100.00; likusius Vištaliui. 
Iš prisiųstų aukų seimui 
$17.50 paskyrė Mokslo Pas
kolos Rateliui.

Seimas užsibaigė 7 birže
lio d., 7 vai. vakare ir sudai
navo "Lietuva Tėvynė mu
su, tu didvvriu žemė.” Se- 

į kantis seimas paskirtas 
AVaterburv, Conn.*. r

v

Vietinės Žinios.
7 birželio sustreikavo Bo

ston Elevated Railroad 
kompanijos darbininkai. 
Streikuoja karų ir elavato- 

. rių motormanai, kondukto- 

. riai ir kiti darbininkai. Vi- 
; so darbininkų dirba tai 
kompanijai 8000; į streiką 
išėjo 4,500. Tūlose vietose 
karai visai neina. Tik ket- 
virtdalis karų begali važinė
tis su streiklaužių pagelba.

Streikas iškilo dėl pavarv- 
mo 150 darbininkų, kurie į- 

jsirašė į uniją. Unijas pra
dėta organizuot, kad iško
vojus didesnes algas ir ge
resnes darbo sąlygas. Iki 
streiko nauji konduktoriai 
ir motormanai negalėjo už
dirbt nė $10—12 sąvaitėj. 

| Reikėjo ištarnaut bent 16 
metų kompanijai kad gaut 
$14—15 sąvaitėj. Čia nebus 
oro šalį pastebėt, kad tie 
darbininkai turi ilgokai mo
kintis, kol gauna tiesą būt 
motormanai ir kondukto
riais; prie to da nuo jų pa
ranka reikalaujama sumoj 
$300.00.

Reikėjo tikėtis, kad į 
streiką išeis visi, bet tarp 
konduktorių ir motormanų 
nėra geros vienybės ir susi
pratimo. Kompanija ap
skelbė, kad ji gerai apmoka 
savo darbininkus ir nepri- 
pažįs jokios unijos. Dauge
lis darbininkų jos ir paklau
sė. Į vietą streikierių jie 
parsikvietė streiklaužius iš 
New Yorko ir Philadelphi- 
jos, vienok ganėtino skait- 
liaus negavo. Kitas daly
kas, streiklaužiai nežino 
miesto latvių ir be nagelbi- 

! rinko negali važinėtis. Tūli 
| jų nemoka ir dirbt prie karų 
j ir keliose vietose jau susi
mušė karai, nors didelių ne
laimių nebuvo. Netoli ant 
kiekvieno karo važiuoja po 
du motermanu ir kondukto
rių. Retas karas matosi, 
ant kurio nebūtų vienas ar
ba daugiau policmanų. Mat, 
miesto valdžia simpatizuoja 
kompanijai ir netoli visą po
liciją atidavė streiklaužių 
apgynimui, o miestas liko be 
atsakančios apsaugos. Vi
sa policija stovi ant tų gat
vių. kur dar eina karai. Po
licistai blaško susirenkan
čius tai šen, tai ten žmonių 
būrius ir areštuoja kiekvie
na pasikėsinusi sustabdyt 
kara arba ištart žodį į 

! streiklaužius. Areštuose 
neretai i vyksta pasipriešini
mai. Keliems policmanams 
jau apdaužyta makaulės, o į 
viena šauta. Suareštuota 
mu daureHs žmonių, bet tai 
tankiausiai ne streikieriai,

f

o jiems simpatizuojanti 
žmonės.

Sunku pasakyt, kaip atsi
neša publika į streikierius, 
nes karais ji važinėjasi. 
Biskį linksmesnį įspūdį da
ro publika ant gatvių, kur ji 
renkasi ir trukdo karų važi
nėjimą. Ypač vaikai atsi
žymi karų trukdyme ir 
streiklaužių koliojime. Ke
liose vietose vaikai . išmušė 
akmenais karų langus. Bu
vo ir toki atsitikimai, kad ir 
suaugę žmonės mėtė akme
nis į karus ir apdaužė 

i streiklaužius. Sprogstan
čios medegos yra visur de

gdamos ant relių, nors jos ne- 
; užkenkia karams, bet gąz- 
Įdina publiką, ir daugelis li
pa laukan iš karo. Tamses
nėse gatvėse arba vakarais 
sunku arba visai negalima 
gaut karą.

Streikieriai nutarė užsi- 
i laikyt ramiai ir tik žodžiu 
stabdyt streiklaužius. Jie 
neapsiima atsakyt už publi
kos daromą blėdį ir nesma
gumus kompanijai..

Streikieriai daro demon
stracijas ir tikisi streiką lai
mėt, nes kompanija kas die
na turi $10.000 nuostolių. 
Negana dar to, jau jai atsi
ėjo $50,000 steriklaužių par- 

| gabenimas ir jiems vietų 
prirengimas. Streiklaužiai 
daugiausiai miega karų dar
žinėse.

Jei ir toliau taip eis strei
kas ,tai darbininkai jį pil
nai laimės.

v •

Pereitoj sąvaitėj lietuvių 
rubsiuviai turėjo susirinki
mą, kur buvo į 300 žmonių, 
ir nutarė reikalauti iš savo 
darbdavių geresnių darbo 
sanlygų ir žmoniškesnio ap
siėjimo su darbininkais. Mat 
nekurie darbdaviai, kaip ir 
visi tamsus žmoneliai, įgiję 
kiek turto, pradėjo manyti, į 
kad ir jie yra daug ”augš- 
tesniais” už savo darbinin
kus ir pradėio su jais elgtis 
kaip kokie „ponai” su savo 
„mužikais”. Taigi minėta
me susirinkime buvo daug 
skundų prieš tokius „po
nus,” kad jie be reikalo pa
varo darbininkus. Nutarta 
reikalauti, kad pax arvtus 
be reikalo priimtų atgal ir 
kad alsra butų mokama su- 
batomis, kaip seniau būda
vo. o ne nanedėliais, kaip 
darbdaviai dabar buvo įve
dę.

Pirmiausia tokį reikalavi
mą pastatė Mešlio darbiniu-1 
kai. kuris buvo navaręs iš 
darbo vieną žmogų su šei-j 
mvna. Mėšlius atsisekė rei
kalavimą išpildyt ir darbi
ninkai sustreikavo.

10 birželio dėl tokių pat 
nriešasčių sustreikavo Žvei-j 
raičio. Šatkausko ir Milijo- 
nio dirbtuvių darbininkai. 
Išviso streikuoja apie 200 
siuvėjų. Angliškuose laik
raščiuose pasirodė jau ir ap
garsinimai. kad reik kriau
čių. Bet iš lietuvių tegul 
niekas skebauti nevažiuoja.
■v •

Stanislovas Serevičius, 
lietuvis, pereitoj subatoj su
šuko i važiuojantį ka
rą „skėb” ir tuojaus tapo a- 
reštuotas. bet uždėjus $300 
kaucijos liko paleistas. Pa- 
nedėlije buvo teismas ir tu
rėjo užsimokėti $10.00 baus
mės.

Policija nutėmijo, kad Bo
stono sode randasi 
daug mergaičių nuo 13 ir 14 
metų, kurios ten susirenka 
vakare, kada tamsu, ir susi
tinka tenai su laivyno ir ar
mijos kareiviais, kurie jas 
ištvirkina. Liko pastatyti 
specijališki policistai ir su- 
batos vakare jau kelios mer
gaitės areštuotos.

i

Vysai Dykai Ar Esat Kankinami
■ atidėlioma tur pa- 

iš tu stebuklingu Gyvastinės Skystibės, 
Išleidimais, Prastoimu 
Lytišku Nosilpneimu, 

Užsiveržimu šlapiname

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

Ta dykai jrauta knysra yra 
$10.00 kožnara sergančiam 

vyrui.

Užnuodijimu Krauju arba Brantais, 
Triperiu, Abeinu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu ~ 
Naktiniais 
Vyriškumą, 
Džiūsna,
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strėnos!, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, i cgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turėto gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aišaieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

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

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždvrbtus piningus, mokėdami už nekingas,- bevert'3 

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

v Jut

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. L1STER & CO^ L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, 111.

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

Vardas k pavardė

Adresas Steitas
1
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TĖMYKITE!
Lietuvės! Neduokite savo rūbų su- 

darkyt kokiai nors nemokančiai siu
vėjai, bet kreipkitės pas mus.

Męs siuvam visokius moteriškus, 
naujausios mados rubus, už prieina
mą kainą. Darbą gvarantuojame.

Mrs. F. SHERKNES,
95 North 1-st st., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

BOSTON, MASS.

JEI KAS NORI
Gerai ir gražiai namus pasistatyti, 

arba senus pataityti, tai kreipkitės 
pas mane. Darbą atlieku pirmos kle- 
sos ir už pigę prekę. Ruimus išpo- 
pieriuojū, namus maliavoju visokiom 
farbom. [25].

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

II
A. ANDRICK, j

Musų keliaujantis generališkas agen
tas. Turi tiesą priimti visokius spau- į 
dos darbus, atlikinėti visokį biznį ir • į 
abelnai daryti biznį musų vardu. Kur . 
jis atsilankys, meldžiame jam patikė
ti ir pavesti jam savo reikalus, o užti
kriname, kad viskas bus atliekama 
priderančiai. — Dabar jis lankosi a- 
pielinkėse Chicagos.

Su draugiškumu,
J. ILGAUDAS,

1841 So. Halsted st., Chicago, III.

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

nisl. ?g rx>m); šviesus kambariai, 
maudyklė, garo šiluma, arti elevaiter 
stoties, bevaikių šeimynoj, nebran
giai,dviejuose arba vienas atsišauki
te pas ]26[

PRANĄ KURKLIETĮ
1677 MiIIwaukee Avė., .Chicago. 
Kasdien po 6 vakare, šventadieniais 

iki 12 iš ryto.

PARSIDUODA Krautuvė.
Gerai įtaisyta valgamųjų daiktų 

krautuvė, kuri randasi apgyventoje 
lietuvių ir lenkų vietoje, parsiduoda 
pagal tavorų vertės. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės pas [24]

A. P. BABILIUS,
.873 Cambridge st, Cambridge, Mass. į

TELEPHONE: Fort Hill 1S«>4.

H. H. NAYOR
0®“ ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą 
426-430 Eschange Bldg.

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

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

R. Vasiliauską
28 W. Broadvvay So. Boston. Mass.

VIENATINIS ĄfiFNTA^
LIETU VYS rivIL/il I ZlkJ

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

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

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

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

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

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

A D V'O K A T A S

Atlieka visokias reikalus 
Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai 
ALEXANDER ROSE 

294 Washington sL, Room 330, 
BOSTON, MASS.

I Ei, Vyrai, visi pas
YUDEIKO!

Jis užlaiko serą Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

.1

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane

So. Besteli

galima gauti naujausios 
mados laikrodė
lius, žiedus, ar
monikų, skripkų, 
ir visokių muzi- 
kališkų instru
mentu. Gerų brit- 
vv, brukuojamą 
mašinukių? albu
mų fotografijoms^ 

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

Kreipkitės šiuo adresu:
W. WAIDELIS,

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Sveikata
Brangiausis Žmogaus Turtas.

Tik sveikas žmogus gali būti linksmas, laimingas ir turtingas. Daktaras 
duoda tiktai patarimus, o aptieka išgydo kiekvieną savo vaistais.

Tikriansms ir pasekmineiausius vaistus gausite pas savo vientautį, kuris 
užlaiko vienatinę ir didžiausią lietuvišką aptieką Brooklvne. Męs užlaikome iš 
Lietuvos partrauktus kaip ir vietinius visiems gerai žinomus įvairiausius na
minius vaistus. Tnrėdami kokius reikalus su aptiekomis. visados kreipkitės 
pas savo vientauti Visokius patarimus asmeniškai ar per laiškus kiekvienam 

»• suteikiame uždyka.

VINCAS d. DAUNORA, APTIEKORIUS

n
AKUSZERKA I 

kuri atsakančiai patarnauja prie į 
gimdymo ir paskui prižiūri ligones i 

pasveiksta, suteikia moterims ge- 
rodas ir reikalingus patarimus.

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

kol
ras
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229 Bedfcrd ave»7 Brooklyn, N. Y
Kampas North 4-tos gatvės.




