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Iš Rusijos. ŽINIOS 18 VISUR.
Badas tarp ištremtųjų 

Sibire.

Badas, kuris šiais metais 
viešpatauja labai plačiose 
Sibiro apygardose,labiausiai 
skaudžiai atsiliepia į ištrem
tuosius, kurie gyvena taip 
jau skurdžiai. Seniaus, nors 
ir už mažą algą, visgi galėjo 
gauti darbą kaimuose. Be 
to da ir duonos kaina ne taip 
baisiai buvo pakilusi. Per
eitais metais, kaip javai ne
užderėjo, tai ir badas užvie
špatavo pilnoje to vardo 
prasmėje. Išlaidos už mais
tą per mėnesį žmogui išeina 
apie 14—15 rb., bet didesnė 
dalis ištremtųjų priversta 
pasikakinti su 4—-5 rubliais. 
Darbą negalima niekur gau
ti. Daugelis minta iš turtin
gesnių draugų, vieną dieną 
pavalgydami pas vieną, kitą 
— pas kitą draugą ir 1.1. Te
čiaus ne vieną dieną pri
sieina palikti nevalgius. Pa- 
veizdan. Kolone, Roždestv. 
vai. kaimo sotnikas atrado 
tūlą ištremtąjį be žado gu
lintį. Priežastis — keletas 
dienų nevalgęs. Roždest- 
venske tūlas ištremtasis prie 
draugų surinkęs duonos tru
pinius tarydamas: "Parne
šiu vaikams”.. Motina nesi- 
kelianti iš guolio, kad neeik- 
vot pajiegu dykai, vaikai 
verkia duonos. Yra buvę ir 
saužudystės atsitikimai. Sa- 
lajavos vai. tūlas iš bado net 
proto netekęs. Didesnė da
lis tebvilkėja senuosius ka
lėjimo kitelius — kalatus, 
kurių irgi belikę tik vieni 
skivytai. Bent skiek geriau 
kloiasi amatninkams. Dar
bininkas gali jaustis laimin
gas, jei gauna pasisamdyti 
prie šeimininko už 5—6 rb. 
i mėnesi. Bet — nėra darbo, 
kaimiečiai oatįs trukumą 
kenčia. Badas su visomis 
baisenybėmis slegia ištrem
tuosius. Tos baisios žinios 
ateina iš Kansko apskričio, 
iš Turimos, Tomsko gub. ir 
iš kitų ištrėmimo vie
tų.

Permainos gubernato
rių.

Laikraščiai praneša, kad 
Kauno gubernatorius p. Ve- 
riovkinas esąs paskirtas Vil
niaus gubernatorium. O j 
Kauną busiąs paskirtas 
koks tai Rygos valdininkas 
Kulomzinas.
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Metas VIII.

IS AMERIKOS. gi — San Franciscoj, Cal., 
nes tik 54 laipsniai; kituose 
miestuose termometras svy
ravo tarp 90 ir 95 laipsnių. 
Daug žmonių jau mirė nuo 
karščio ir daug žuvo besi
maudant.I

Laivynas atšauktas.

Visas Suvienytų Valstijų 
kariškas laivynas, kuris bu
vo nusiųstas pas Kubą, 6 lie
pos iš ten jau išplaukė.
Raportas apie Lawrence’o 

streiką.

Darbo komisijonięrius 
Charles P. Neill iš Wash- 
ingtono, kuris tirinėjo Law- 
rence’o audėjų streiką, išda
vė senatui savo raportą. Ra
porte komisijonięrius Law- 
rence’o streiką vadina revo
liucija. Žmonės buvo neor
ganizuoti ir, kada išėjo alka
ni į streiką, jie buvo gatavi 
ant visko, kas tik jiems ne
būtų vadovais nurodyta. Al
gos buvo labai mažos. Lai
ke didžiausio darbimečio re
tai kas uždirbdavo per $12 į 
sąvaitę. Daugelis šeimynų iš 
4 ir 5 ypatų turėjo gyventi 
ant $5.10 sąvaitėje. Law- 
rence turi 85,892 gyventojus, 
0 60,000 iš tų dirba audiny- 
čiose. Taigi didesnė miesto 
dalis gyveno tokiose sąlygo
se: perdaug turėjo, kad ba
du numirti, bet permažai, 
kad butų galima gyventi.

Puota šuniui.

Hamilton, Ohio. — Milijo- 
i nierius Louis F. Morner su
silaukęs savo šunelio gimi
mo dienos iškėlė jam didelę 
puotą su koncertu. Šuva 
buvo pasodintas prie stalo 

| papuoštoj kėdėj ir laižė nuo 
itorielkų visokius gardumy- 
: nūs. Apie tą patį stalą sė
dėjo pono Manero svečiai ir 
linksmai gėrė šampaną už 
šunelio sveikatą. Laike puo
tos griežė miesto kapelija.

Darbininkai neturi kuo 
vaikus išmaitinti, o ponai 
kapitalistai savo šunims ke
lia puotas.

Iš Bostono į Valparaiso 
pėsčiom.

Kad išvengti didelių kelio
nės iškaščių, tūlas Ezra F. 
Bailey 10 liepos išėjo iš 
Bostono į Valparaiso pėsčias 
ir iki rugsėjo mėnesio, ka
da atsidaro Valparaiso uni
versitetas, tikisi būt jau te
nai. Iš Bostono iki Valpa
raiso, Ind., skaitoma 1,000 
mylių.

Audra nuplėšė stogus.

Barre, Vt. — 6 liepos 5:30 
valandą po pietų iškilo čia 
audra ir į 30 minutų laiko 
buvo padaryta jau $20,000; 
blėdies. Visoj apielinkėj Ii-, 
ko nuplėšti stogai ir šimtai i 
medžių išlaužta arba sus
kaldyta perkūno.
Muštynės tarp darbininkų.

Lake Charles,La. — Tarp) 
unijistų ir neunijistų darbi
ninkų 7 birželio kilo mušty-: 
nės medžio dirbtuvėj. Prieš j 
unijistus ėjo ir pasamdyti 
kompanijos sargai. Keturi 
darbininkai buvo užmušti ir 
4 sužeisti.

Karščiai.

Atėjus liepos mėnesiui A- 
merikoj prasidėjo dideli 
karščiai. Karščiausia per
eitoj sąvaitėj diena buvo 
mieste Phoenix, Arizonoj, 
nes 104 laipsniai; vėsiausia

žinkelis tarp Tacna ir Arica 
liko sugriautas. Daugelis 
žmonių žuvo ir liko sužeista.

Policija sužeidė 20 
angliakasių.

Anglijoj Rose Heyworth 
kasyklose Monmouthshire 
apskritij iškilo riaušės tarp 
angliakasių, kurie yra ne
užganėdinti sąlygomis, duo
tomis pabaigoj visuotino 
Anglijos angliakasių strei
ko. Policija pribuvo juos 
malšinti ir 20 sužeidė. Tūlų 
žaizdos yra pavojingos. Po
licija mušė streikierius laz
domis, kaltindama juos no
rėjime uždegt kompanijos 
kasyklas.
Juodrankių byla baigiasi.

Italijos mieste Viterbo 
eina garsi kamoristų arba 
"juodrankių” byla netoli 
jau du metai. Enrico Alfa- 
no yra kaltinamas kaipo tos 
baisios organizacijos vadas. 
Teismo pirmininkas Cava- 
lieri Blancki jau pradėjo 
skaitliuoti liudininkų priro
dymus ir už kelių dienų bus 
išneštas nuosprendis, ar kal
tinamieji yra tikrais ”juo- 
drankiais” ir kokias baus
mes jiems paskirt.

Perkūnas trenkė j 
kareivius.

Helsingfors, Suomija,

Augščiausiai iškilęs or
laivis.

Vienna, 29 birž. —Augš
čiausiai iškilusį orlaivį šian
dien čia matė tūkstančiai 
žmonių, kada tarptautiško- 
se lenktynėse Von Csokan 
orlaivis pasikėlė į 12,933 pė
dų augštį.

Daiktai gadinasi dėl 
streiko.

22 birž. Francuzijos mini- 
steriai turėjo posėdį, kur 
tartasi, kaip sulaužyt jūrei
vių streiką. Ketinama pas
tatyt kariško laivyno jūrei
vius, nes nuostoliai nuo 
streiko neapsakomai dideli. 
Neišloduotuose laivuose pū
va daržovės, vaisiai ir kiti 
daiktai. Jie net orą užkre
čia. Vargiai pavyks streiką 
sulaužyt, nes tarp darbinin
kų vienybė didelė.

Ministeris bijo moterų.

Londonas, 6 liep. —Angli
jos ministerių kabineto pir
mininkas Asquith visai ke- 
blame padėjime atsidūrė. 
Sufragistės nusprendė da
ryt iš io juokus visuose pub- 
liškuose susirinkimuoe. Ne
gana to, bijoma, kad įsidrą
sinusios sufragistės neuž
muštų jį arba vidurinių rei
kalų ministerį McKenną. 
Buvo pasikėsinimas ^avogti 
Asquitho vaiką. Sakoma, 
kad tai sufragisčių darbas ir 
paskui vaiką dabar visur 
sekioia šnipai.
Nelaimė Anglijos kasyklose.

New Castle-on-Tyne, 6 
liepos. — 3 žmonės liko už
mušti ir 12 sužeista laike ek- 
spliozijos Barnsley kasyklo
se arti Barnsley, Yorkshire.
Nelaimė ant geležinkelio.
Valencija, Ispanija, 3 lie

pos. — Šiandien susimušė 
čia 3 elektros vagonėliai ir 
liko užmušta 3 ypatos.

:« kieriai pakėlė riaušes ir pra-Rengiasi j streiką Belgijos

Susidaužė 4 garlaiviai.

Iš priežasties tiršto ruko 
pereitoj nedėlioj išryto A- 
merikos pakraščiuose susi
daužė 4 garlaiviai. New- 
porto prieplaukoj pasažieri- 
nis laivas Commonwealth 
veždamas 1,000 žmonių, susi
dūrė su karišku laivu ”New 
Hampshire” ir abu liko su
gadinti. Tarp Bostono ir 
New Yorko garlaivis ”Bun- 
ker Hill” susidūrė su garlai
viu ”Massachusetts.” Pasta
ram iam liko išmušta šone 
skylėl2 pėdų augščio ir 50 
pėdų ilgio. Ant ”Bunker 
Hill” žmonės iškrito iš savo 
lovų ir pasidarė didelis su
mišimas. Nenuskendo nė 
vienas.

i

Moteris kandidatė.

Providence, R. I. — Į vals
tijos senatorius socijalistai 
čionai išstatė nuo savęs kan
didate Eleną Daugherty.

8 žmogžudžiai mirs elek
triškoj kėdėj.

Albany, N. Y.
vaitėj, pradedant nuo 12 
rugpiučio, New York valsti
jos kalėjime bus nužudyti 8
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Vienoj są-

žmonės.

Iš Bruselio praneša, kad 
vyriausia Belgijos darbiečių 
taryba išleido aplinkrašti, 
kad esą skiriama 5 milijonai 
pradėjimui šių metų pabai
goj generališko streiko. 
Darbiečiai susideda iš soci
jalistų ir kitų liberališkų pa- 
žvalgų žmonių. Streikas 
bus pradėtas kaipo protes
tas prieš netikusia rinkimų 
sistemą, sulig kurios į parla
mentą gali būt išrinkti tik
tai turčiai ir kunigai.
Orlaivininkų užsimušimas.

5 liepos arti Londono už-įNaujas Kristus.

Po vienai marijavitų vvs- • simušė‘du kariški orlaivinin- 
kupo Kovalskio prakalbų kai, Wilson ir Stonehenge. 
ekzaltuotoji minia, palygi- Tokiu budu laike savaitės, 
nusi Kovalskį su Kristumi, 
reikalavo jo nukryžiavoji- 
mo ir buvo jau bepradedanti 
prie jo kibti. Policija vie
nok Kovalskį išgelbėjo. Tai 
atsitiko pirmiau, dabar gi 
viena moterėlė — marija
vite pati, vietoj atsisakiusio
jo Kovalskio, panorėjo būti 
nukrvžiavota. Ją ir jos 
dukterį policija nugabeno 
pamišėlių namuosna.

5 
liep. — Perkūnas trenkė į 
Rusijos kareivių kazarmę 
Wiltmanstrande ir užmušė 
3 kareivius, 10 gerai apsvili
no ir kelias dešimtis sužeidė. 
Tūlų nutrenktų net unifor
mos sudegė.

Riaušės Francuzijos jū
reivių streike.

Paryžius, 5 liep. — Jūrei
vių unijos centras praneša 
iš Bordeaux ir Marsellio, 
kad jūreiviai diduma balsų 
nutarė tęsti streiką toliau. 
Šis pranešimas dar labiau 
pakėlė laivų darbininkų dva
sią ir streikas dar labiau pa
sididino. Havre uoste strei-

isidėjo imtynės su policija. 
. Daugelis streikierių ir žan
darų liko skaudžiai sužeis
ta.

Iki 3 liep. nestreikavo dar 
Dunkirk uosto darbininkai. 
Nuo 3 liepos dauguma ir jų 
metė darbą ir reikalauja 
algų padidinimo.

Vagis liko nušautas.

Rymas, 6 liep. — Tūlas C. 
Clark pašovė banko kasierių 
F. Hilemaną,-pasigriebė ke
lis šimtus dolerių ir bandė 
pabėgti. Policija leidosi vy
tis šaudydama Į jį. Kulka 
pataikė j ji ir jis krito negy
vas.

Bevielinis telegrafas.

Bevielinio telegrafo atsto
vų susivažiavimas įvyko 
Londone. Sekantis susiva
žiavimas bus už 5 metų 
Washingtone.

žmogžudis streikuoja.
Rymas, 6 liep. — leite

nantas baronas Paterno, ku
ris nužudė princesą Trigo- 
ną ir liko pasmerktas ant 
viso amžiaus į kalėjimą, ne-

užsimušė visas tuzinas, jei 
skaityt ir Bostone žuvusius, 

j 6 liepos nukrito iš 100 pėdų 
[augščio lietenantas d’Estre- 
zarti arti Paryžiaus. Jis 
buvo pagarsėjęs orlaivinin
kas. Jis nusilaužė abi ko
jas ir susižeidė vidurius.

Audra.

Lima, Čili, 5 d. liepos. —
f Iškilo baisi audra. Gele- priima maisto.

Wilsonas nominuotas.

Pereitoj sąvaitėj demo
kratai savo konvencijoj Bal- 
timorėi, po ilgu ginčų, nomi
navo kandidatu į preziden
tus Woodrow Wilsoną.

Roosevelto partijos kon
vencija.

Roosevelto partija, kuri 
atskilo paskutinėj konvenci-) 
joi nuo republikonų, turės 
savo susivažiavimą 5 rug
piučio, Chicagoj. Tenai bus 
priimta galutina tai parti
jai platforma, ant kurios) 
stovėdamas Rooseveltas i 
"faituosis” už savo kandida-j 
turą.

Permainos Meksikos

Generolas Orozco prane
ša, kad jis nutarė prasimuš
ti į pietus, užimti valstiją 
Sonorą ir susivienijus su 
gen. Zapata, kuris veda re
voliuciją pietuose, paimti 
Guaymas uostą. Užėmę šitą 
uostą, sakė Drozco, męs ga- Į 
lėsime gauti iš užsienio a-Į 
municijos kiek tik reikia ir 
pradėt tikrą kovą už Meksi
kos laisvę.

Plėšikai gavo $30,000.
Frenteros uoste, Meksikoj, 

ant muitinyčios užpuolė 6 
liepos 20 žmonių, pagrie
bė $30,000 valdžios pinigų ir 
1,000 karabinų, kuriuos val
džia buvo revoliucijonie- 
riams konfiskavus, ir . pabė
go. Vieni sako, kad tai bu
vo revoliucijonieriai, kiti — ; 
kad paprasti plėšikai.

"Nikeliai” ne artistiški.

Valstybės iždo depart- 
mentas atrado, kad dabarti
niai "nikeliai” (5 centai) ne
gana gražus. Vieton 
vės stovylos nutarta 
taurą (zubrą), o ant 
pusės indijono galvą.

Ir ištikrųjų Amerikos ka
pitalistų pinigams geriau 
tinka žiaurus tauras, kas 
primena spėką, o ne kokią 
ten laisvę.

20 mirė nuo karščio.

Chicago, III. — Į dvi die
nas, 5 ir 6 liepos, 20 žmonių 
nuo karščio čionai mirė ir 
apie šimtas susirgo. Prie to 
da 18 ypatų buvo aprieta šu
nų.

lais- 
dėti 

kitos

I
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žmogžudžiai, kurių mirties 
nuosprendį užtvirtino taip 
vadinamas court of appeals.

Tarp pasmerktųjų vardų 
randam ir tūlą Joną Maru- 
czewskį, kuris Buffaloj, N. 
Y., užmušęs policistą. Ma- 
ruczewskį, sprendžiant iš 
pravardės, turi būt lenkas 
arba lietuvis.

$7,000 dainininkui kas 
vakaras.

Buenos Ayers, Argentina, 
Pietų Amerika. — Visam 
pasaulije pagarsėjęs italų 
dainininkas Caruso apsiėmė 
dainuoti vietinėj operoj už 
$7,000 kas vakaras. Yra tai 
didžiausia užmokestis, ko
kią tik operos dainininkas 
vra kada gavęs,
žaizdamas nukirto mergai

tei pirštus.

""Brockton, Mass. — Astuo
nių metų Roy Griggs žais
damas kieme su 5 metų sa
vo sesere liepė padėti jai ant 
skrynelės pirštus, o jis jai 
parodys jau štuką: kirs kir
viu palei pat pirštų galus, 
bet pirštų neužgaus. Mer
gaitė suplojo rankomis iš 
džiaugsmo ir ištiesė pirščiu
kus ant skrynelės ir laukė. 
Roy pakėlė kirvį ir kirto... 
Motina išgirdo tik riksmą. 
Kada išbėgo ji kieman — 
ant skrynelės gulėjo mergai
tės pirštai.

Tėvui dės sunaus odą.

North Attleboro,Mass. — 
Iš čia išvažiavo į generališ- 

i ką j į Massachusetts ligon- 
butį jaunas George Warren, 
kur guli jo tėvas. Tenai 

į bus imta nuo jo šmotas odos 
ir uždėta jo tėvui, kurį apde

gino elektra. Daktarai sa- 
, ko, kad tai vienatinis būdas 
išgelbėti senio gyvastį.

Perkūnas trenkė.

Matteavan, N. Y.— Per
kūnas trenkė įlipusiu medin 
du broliu Ferr, 
metų, kitas 
vo užmuštas, kitas miršta.
Sustreikavo 1,000 anglia

kasių.

Wilkes-Barre, Pa. — Taip 
vadinamoj Wyoming Valley 
3 liepos sustreikavo 1000 an
gliakasių. Susquehanna 
kompanijoj streikas kilo dėl 
to, kad tūli nenorėjo prisi
dėt prie unijos, o Butler 
anglinvčioj, Pittstone, dėl 
to, kad formanas pavarė 
vieną darbininką.

vienas 10
8. Vienas bu-
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Peržvalga.
žmonės eina prot ingy n.

Vos kelios dešimtįs metų 
atgal buvo didelė naujiena 
atrasti tabako nerūkantį vy
rą. Rūkymas skaitėsi kuomi 
tai antiseptišku, iš vienos pu
sės, ir vyriškumo pagerbi
mu ir smagumu, iš kitos.

Keliais pastaraisiais me
tais pradėta vest smarkią 
agitaciją prieš tabako rūky
mą. Išleista daug brošiūrė
lių įvairiose kalbose apie ta
bako nuodingumą ir kitus 
pavojus; sutverta daugelis 
draugijų kovojimui pneš ta
baką, kurioms pasisekė iš- 
gaut Įstatymus, aprubežiuo- 
jančius tabako rūkymą dau- 
gelij vietų. Draugijos ir y- 
patos veda agitaciją žodžiu 
tarp minių. Ir tas viskas jau ' 
privedė prie to, kad vienų1 
metų laiku tūlose vietose su
mažėjo rūkytojų skaitlius 
per pusę. Taip Bostono rū
kymo stabdymo d—ja pra
neša, kad nuo pereitų metų 
birž. iki to paties mėnesio 
šįmet rūkytojų skaitlius su
mažėjo per pusę. Tabako iš
pirkta mažiau negu pusę, | 
sulyginus su kitais metais, j 
Bostonas skaitosi rūkytojų 
sostine, vienok jau kur kas 
mažesnė pusė vyrų berūko 
tabaką.

Kiek galima pastebėt, 
ruko tik seni žmonės, o jau
nimo tarpe rūkymas prade
da būt naujiena. Iš to aiš
ku, kad jaunimas, kaipo la
biau tobulas, supranta taba
ko nuodingumą, pavojingu
mą ir nešvarumą. Jei taip 
ir toliau eis kova prieš rū
kymą, tai už kelių metų tu
rėsime rūkytojais tik tuos 
senius, kurie jau yra perimti 
tabako nuodais ir Įpratimas 
neleidžia juos pamest rūky
mą.

Negalima sakyt, kad Įsta
tymai neloštų žymios rolės 
rūkymo išnaikinime. Už
draudimas spjaudyt ant šali
gatvių, uždraudimas spjau
dyt karuose ir rūkyti dauge
li j publiškų vietų ir dirbtu
vėse vra svarbiais fakto- 
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riais rūkymo stabdyme. 
Tabako rūkymas pripąžįs- 
tamas vis nešvaresniu daik
tu ir greitai žmonės gėdysis 
pasirodyt su rukymu.

Butų gerai, kad visose 
valstijose butų išleistas Įsta
tymas, draudžiantis rūkymą 
ant gatvių. Tuomet rūky
tojų skaitlius da žymiau su
mažėtų ir nebūtų priversti 
gert nuodingų dūmų nerū
kantieji. Negana durnų, jie 
turi nukentėt nuo drabužių 
apsvilinimo papirosais ir 
pelenų krėtimo į akis. Juk 
rūkytojas ant gatvės tai ti
kras nešvarumas ir liga. 
Kas-gi daugiausiai spiaudo- 
si, kad ne rūkytojai? Ir jei 
jie turi ligą, tai jų bakteri
jų daugiausiai pasilieka ore. 
Reikia reikalaut, kad ne tik 

atskirų valstijų ir miestų 
valdžios išleistų uždraudimą 
rūkyt publiškose vietose, sy
kiu ir ant gatvių, o kad fe- 
derališkoji valdžia pripažin
tų tokį uždraudimą geru ir 
pilditinu.

mynoj, kas pastūmėsią prie 
šeimynos suirimo.

Mat, bijoma kapitalistiš
kos valdžios, kad moteris, 
kaipo teisingesni ir blaives
ni žmonės, neprašalintų plė
šikų valdžios. Mat, vyrai da 
vis parsiduoda už alų, ciga
rus ir kitus menkniekius, 
ko moterįs nepadarytų. To, 
o ne šeimynos suirimo bijo 
Japonijos valdžia ir kapita
listai. Jų tvarka seniai jau 
suardė šeimyną, atimant tė
vą ir motiną nuo kūdikių, iš
blaškant šeimynos narius po 
visą pasauli duonos kąsnio 
jieškoti.

Ar gali protaujantis žmo
gus nusigąsti, jei jo žmona 
Įgis skirtingas politiškas pa- 
žvalgas? Rodosi priešingai, 
jis turėtų džiaugtis, kad jo 
žmona pati moka protauti. 
Jis turėtų su kuo argumer- 
tuoti , ginčytis; jam nerei
kėtų bėgti i kliubą ar kur ki
tur, nes namie turėtų drau
gą, kuris supranta dalykus 
ir kartais dar kitaip, negu 
jis. Politiškas supratimas 
padarymų moterį iš dabarti
nės lėlės arba tūluose atve
juose mumijos tikrą žmogų, 
tikrą draugą.

„Keleivis” apskųstas.

Musų dvasiškija vis da 
spiriasi prieš naujosios ga
dynės dvasią ir laisvąją 
minti. Jei Įmanytų, ji suės
tų visą pirmeiviškąją spau
dą. Ypač ji siunta prieš 
„Keleivį.” Keikimas nieko 
jau negelbsti, žmonės su pa
sigėrėjimu skaito ir Platina 
„Keleivį,” tai musų „dvasiš
ki tėvai” pradėjo kitaip kan
džioti „Keleivį.” Jie pradė
jo skųsti jį valdžiai. Bet 
Amerikos valdžia tai ne Ma- 
skolijos,čia žiūrima ir tei
sybės. Jau kelis kartus mu
sų „tėveliai” skundė „Kelei
vį,” bet nė sykio negalėjo 
prisikabinti. "Keleivis” rė
žia jiems teisybę į akis ir 
tiek. Dabar vėl vienas ”ja- 
gamastis” apskundė „Kelei
vį,” kaip „Draugas” ir ”Vie- 
nybė Lietuvninkų” su 
džiaugsmu jau pranešė, už 
"kriminališką šmeižimą.” 
Tuo šmeižimu buvo tilpusi iš 
Worcesterio korespondenci
ja, kurioj buvo atkartota 
maž-daug tas pats, ką „tė
vas” Bukaveckas plepėjo 
nėr savo pamokslą- Byla bus 
19 liepos. Apie jos pasek
mes bus vėliau.
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„Tėvynė” persimainė.

27-tas ”Tėvynės” numeris 
išėjo jau kitokiam forma
te — tokiame, kaip „Kelei
vis,” tik vietoj 8-nių, ji 4-rių 
puslapių. Formatas dabar 
daug gražesnis, bet turinis 
vistiek neužimantis.

šmeižimo profesija.

Kuomet musų "rimti” tau
tiečiai bubnyti bubnija savo 
"rimtuose" laikraščiuose, 
kad socijalistai juos šmeižia, 
pas juos, "rimtus" tautie
čius, išsidirbo jau tikra 
šmeižimo profesija. Kas 
pradėjo koliotis "žydais," ar 
ne "rimtoji” "Lietuva" su 
savo "rimtąją" sesute "V. 
L.?"

Sakytume, pavadinimas
žmogaus "žydu" nėra jokis 
šmeižimas, bet kada socijali
stų laikraščiuose pasirodėži- 
nia, kad "Lietuvos” leidė
jas pan O -zewski yra mo
zūras, o Sirvydas (Širvy- 
dov) suBalevičium, kuris su 
maskole yra apsivedęs, — 
maskoliais, tai "Katalikas” 
sudejavo, kad socijalistai 
daro gėdą musų laikraštijai 
leisdami tokius šmeižimus.

Kurgi musų "Katalikas” 
buvo, kaip tautiečiai koliojo 
socijalistus žydais? Kodėl 
jis nesuriko tuomet, kad 

tuomet prasidėsią vąidai šei-1 tautiečiai, tie "rimtieji” vy-

Japonijos moterįs nelygios 

vyrams.
Japonijos parlamentas už- 

gyrė Įnešimą, kad moterįs ir 
jaunuomenė neturi lankytis 
Į politiškus mitingus ir poli
cija turi tėmyt, kad tokis Į- 
Įstatymas butų pildomas.

Įnešimo šalininkai rėmėsi 
tuomi, kad suteikimas mote
rims lygių politiškų tiesų ar
ba leidimas lankytis Į politiš
kus mitingus gali pagimdy
ti moterij kitokias politiškas 
ppžvalgas, negu jos vyro, ir 
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rai, daro gėdą musų laik
raštijai, talpindami tokius 
šmeižimus? O gal pavadi
nimas kito žydu nėra jokiu 
šmeižimu? Jeigu taip, tai 
ir pavadinimas kitų mozū
rais ar maskoliais nėra jo
kiu šmeižimu.

Jeigu kalbėt aoie šmeiži
mą, tai šita profesiia pri
klauso musų tautiečiams. 
Juk jie tam tikslui net laik
raštukus leidžia, kaip ve 
"Dagis,” "Tarka.” Tiesa, jie 
sako, kad tai juokų laikraš
tukai, bet kiekvienas juk ga
li matyti iš jų turinio, kad 
ten nėra nieko, ką būt gali
ma pavadinti juoku, o vien 
tik šmeižimai. Jeigu toki 
laikraštuką išversti anglų 
kalbon ir paduoti krasos 
inspektoriui, tai už siuntinė
jimą tokių šlykštumų krasa, 
leidėjai tuojaus atsidurtų už 
grotelių. Mat, krasą gali 
vartoti tik geriems tikslams, 
o ne ypatų šmeižimui.

I

POLEMIKA IR KRITIKA.
Prieš neteisingą protestą.

Męs lietuviai darbininkai 
iš Lawrence atšaukiame ne
teisingai parašytą protestą, 
kuris tilpo No 15 „Lietuvos,” 
„Vien. Liet,” "Darb. Viltij” 
ir „Saulėj.” Tuose protestuo
se visai apsilenkiama su tei
sybe, o vien tik šmeižimai, 
melagystės ir neteisingi už
puolimai ant darbininkiškų 
laikraščių — „Keleivio,” 
„Laisvės” ir „Kovos, kalbė
tojų ir abelnai visų socijali
stų, kurie rinko aukas po 
stubas, dirbtuvėse ir kitur, 
kur tik proga buvo, ir patįs 
aukavo.

Štai jūsų, poneliai, mela- 
lagystės: tame pačiam „Lie
tuvos,” „Vien. Liet.” ir ki
tų laikraščių numerij- yra 
parašyta, kad socijalistai 
neprisidėjo nė vienu skati
ku prie Lawrence’o streiko 
išlaimėjimo. Bet męs žinom, 
kad per „Kel? 'redakciją męs 
gavome $1,700.00, (Gauta 
daugiau. Atskaitą išduos I. 
W. W. centrališkas komite
tas. Red.) per „Laisv.” red. 
— $700.00 ir per „Kovą” ne
mažiau. Gi ponai tautiečiai, 
rašote, kad nė vienu skatiku 
neprisidėjo! Kur jūsų do
ra? kur teisingumas? Pa
skui vien tik Bostono kalbė
tojai laike musų streiko pa
sakė 26 prakalbas Įvairiuose 
miestuose ir miesteliuose 
dėl išlaimėjimo musų strei
ko. X

Tuo tarpu „Vien. Liet.” ir 
kitur rašoma, buk buvo pa
vesta viskas atlikti J. Kibil- 
džiui, kuomet tas .žmogutis 
da ir šiandien nežino, dėlko 
pasirašė savo vardą. Mums 
kelios sąvaitės atgal teko 
matyt tą žmogutį ir užklau
sėme : „Kodėl tamsta pasira
šei po tokiu biaurojančiu 
raštu?” Tas žmogutis ran
kas susiėmęs pasakoja, kad 
jis nieko nežino, kas ten 
buvo parašyta; jam lie
pęs pasirašyti J. Kirdėjus ir 
Ramanauskai. Mat, niekas 
daugiau neapsiėmė pasira
šyti, nors minėti ponai ir la
bai norėjo, kad visas komi
tetas pasirašytų. Męs bu
vome 7 vyrai ir vienas da iš 
kito miesto, kaip tas žmo
gus prisipažino, kad jį pri
vertė minėti ponai po tuo 
protestu pasirašyti.

Toliaus rašoma, kad nu
tarta „Kel.” ir "Laisvę” ne
skaityti, o „Kovą” tai čia 
niekas ir neskaitą. Bet pro
testo pradžioje patįs prisi
pažįsta, kad skaito.

Da žodis kaslink garsaus 
Brooklyno kalbėjojo p. Au
guno, kuris 24 kovo gana il
gai kalbėjo; kaip tautiečiai 
rašo savo proteste, reikia 
pripažinti, kad ilgai kalbė
jo. Bet ką kalbėjo, tai žmo-

nės nesuprato; tas žmogus 
kalbėio vien tik Ramanaus
kienės ypatą apgindamas. 
O žmonėms gi tas visai ne
apeina. Todėl ir reikalavo, 
kad ką naudingo ir pamoki
nančio pasakytų. Bet tam 
žmogeliui buvo Įsakyta ofi
se po No 101 Oak st. ką kal
bėti, todėl nestebėtina, kad 
tas žmogutis vien tik rėkė, 
kad Ramanauskienė gera, 
labai gera, kad mokėjo gerai 
iškeikti „Kel.,” "Laisvę” ir 
„Kovą” Brooklvne, kada bu
vo nuvažiavus su streikierių 
vaikais.

Po Auguno prakalbos štai 
išlenda lyg Pilypas iš kana
pių J. Kirdėjus su savo pro
testu. Tuojaus pasigirdo po 
svetainę balsai: „Mums ne
reikia tavęs ir tavo protesto. 
Kaip nebuvai laike musų 
streiko, taip nereikia ir da
bar! Eik greičiau nuo stei- 
čiaus.” Laike skaitymo dau
gelis žmonių išėjo laukan, o 
kurie čia buvo, tai pakėlė di
deli triukšmą ir reikalavo vi- 

' sai atmesti tą protestą. O J. 
K. vis rėkė, kad reikia prote
stuoti. Kada pabaigė skai
tyti protestą, Smidtas nu
ramino žmones ir buvo bal
savimas rankų pakėlimu. 
Už priėmimą balsavo mažu
ma, tik R. pataikūnai ir da 
keliatas, kurie neskaito lai
kraščių. Prieš visai nebu
vo balsavimo, nes bijojosi, 
kad neatmestų. Todėl žmo
nės liko visai neužganėdin
ti ir laukan išėję vienas ki
to klausinėjo, kodėl nedavė 
balsuoti prieš.

Męs visi nesutinkame su 
tuo protestu žemiau pasira
šiusieji ir išreiškiame panie
ką tokiems protesto fabri- 

. kantams.
1 W. Abius, 2 Z. Kašėta, 3 W. i 

Wezberv, 4 P. Bruzgėla, 5 J. Cilcius, 
6 W. Simanavičius, 7 F. Lalie, 8 T. 
Ramey, 9 A. Večkiutė, 10 T. Žu- 
kiutė, 11 S. Liaskovit, 12 P. Luksa- 
viteh, 13 O. Bulaika, 14 V. Savickas, 
15 M. Blaževičius, 16 F. Malona, 
17 S. Markun, 18 A. Savickas, 19 A. Į 
Naudžiūnas, 20 T. Kisneris, 21 F. 
Kalpokas, 22 K. Pocevičia, 
Sprangauskis, 24 A. Balinas, 25 
Bruveris, 26 A. Kibirkštis, 27 
Strazdas, 28 J. J. Bozis, 30 J. Lu
košiūnas, 31 K. Aleksoms, 32 A. 
Večkis, 33 J. Krivas, 34 F. Abkso- 
nas, 35 P. Leikauskas, 36 K. Leikau- 
skienė, 37 M. Stravinskienė, 38 T. 
Kibildžiutė, 39 M. Patreik, 40 T. 
Strazdas, 41 R. Makaravičia, 42 Tai- 
mus, 43 B. Peislak, 44 A. Ragaišis, 
45 J. Rumševičia, 46 P. Kentra, 

147 J. J. Trilinkauskas, 48 D. Gavu- 
tis, 49 J. Tamutis, 50 M. Chulada, 
51 A. Stravinskas, 52 A. Sužiedėlis, 
53 P. M. Brauk, 54 K. Veikšnoriutė, 
55 A. Bakšys, 56 A. Sužeidelienė, 

157 M. Rasimavičiutė, 58 A. Glavin- 
skiutė, 59 A. Yenčius, 60 J. Kalpo- 

! kas, 61 J. Kudrauskas, 62 M. A. Ru- 
seckas, 63 F. Dvareckas, 64 J. Rudo
kas, 65 O. Volungevičienė, 66 J. Sei- 
butis, 67 J. S. Remeika, 68 S. Good- 
ney, 69 S. Mulukiutė, 70 O. Žilins- 
kiutė, 71 S. Balčiūnas, 72 J. Soud- 
man, 73 F. Stravinskas, 74 A. Riau- 
baitis, 75 A. Jasinskasj 76 F. Za- 
gorskas, 77 J. Sveloris, 78 J. Sirvi- 

j das, 79 A. Baronas, 80 P. Kalėda, 
81 J. Tadalis, 82 J. Likas, 83 P. Val- 

Į čiunas, 84 J. Galvanauski, 85 J.
Baubin, 86 P. Baltuškonis, 87 Z. 
Cilcius, 88 J. Mastyka, 89 P. S. či- 
ras, 90 P. Cilcius, 91 A. Dvareckas, 
92 P. Vereseckas, 93 J. Milrid, 94 A. 
Krušas, 95 S. Dvareckas, 96 P. Ši
monis, 97 J. Petrauskas, 98 Millks, 
99 R. Ainoris, 100 J. Bučionis’, 
101 M. Baraišiutė, 102 O. Tarasavi- 
čiutė, 103 M. Kurgonas, 104 A. F. 
švetra, 105 S. Večkys, 106 A. Skruo- 
džiutė, 107 J. Laučiškis.

P. S. Dabar poneliai pa
žiūrėkite, kur jūsų rimtu
mas? kur liogika? Tie vi
si žmonės buvo tame susi
rinkime ir buvo priešingi jū
sų sufabrikuotam protes
tui, bet iųs žmonių neklau
sėte ir darėte taip, kaip 
jums patinka. Męs vardus 
rinkdami nevarėme jokios 
agitacijos, kad paduotų sa
vo vardą, — tik tų paėmė
me, kurie patįs reikalavo 
atšaukimo. Jeigu reikalas 
butų, tai męs galėtume su- < 
rinkti kelis šimtus vardų, i 
Bet męs manome, skaityto- ' 
jai, suprasite, kur teisybė J

23 J. 
G. 
P.

vra, todėl nenorime užimti 
daug brangios vietos gerbia
mam laikraštije.

Da žodis, gerbiamieji 
skaitytojai. Malonėkite at
leisti kad neaiškios pavar
dės, nes daugelis taip rašo
si dėl sutrumpinimo dirbtu
vėse ir išeina neaiškiai lie
tuviškai, todėl ir čia taip pa
sirašė.

Męs visi Lawrence’o dar
bininkai tariame širdingą a- 
čiu, labai ačiū visiems kal
bėtojams, aukų rinkėjams 
ir visiems aukavusiems, ku
rie tik prisidėjo prie musų 
kovos su kapitalistais dėl 
išlaimėjimo streiko. Męs 
matėme, kas mus gelbėjo, 
todėl męs jūsų, broliai dar
bininkai, neužmiršime nie
kados ir reikale paduosime 
savo draugišką ranką.

J. J. Kuršas,
87 Oak st., Lawrence, Mass.
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• "Kel." No. 24 tilpo Jono 
’ Draugo korespondencija iš

Baltimore, Md., kurioj yra 
daug neteisybės, todėl as čia 
aprašysiu apie streiką Sil
vermano dirbtuvėj:

29 baland. sustreikavo ke
linių siuvėjai. 10 geg. su
streikavo ir žiponų dirbėjai 
už pavarymą unijistų. Tos 
dirbtuvės darbininkai tapo šum $700. 

i suorganizuoti Į Liet. Neprig. 
Uniją. Gavus žinią L. N. U. 
išrinko komitetą ir nusiuntė 
pas minėtą firmą užklaust, 
už ką pavarė unijistus. At
sakyta, kad J. Dinkevičių pa
varė už permažai darbo pa
darymą už tą mokesti, o ki
tus buk už tai, kad darbo 
gerai nepadaro. Tokią ži
nią gavęs komitetas unijai 
kitaip pranešė. "Laisvėj” 
rašoma, kad už suorganiza
vimą unijos pavarė. Tas ne
tiesa: tas draugas da toj 
dirbtuvėj nedirbo, kada jau 
buvo suorganizuoti darbi
ninkai Į uniją. Toj dirbtu
vėj pirmiau darbai ėjo ge
rai ir, kaip girdėt, žmonės 
uždirbdavo neblogiausiai. 
Bet jiems prisiėjo išeit i! 
streiką, kad nepavarinėtų 
unijistų. 10 geg. sustreika
vo visi prosytojai, o iš siuvė
jų tik keli, o kiti visi beveik 
liko dirbt. Žmonėms pasi-| 
rodė, kad yra kokia nors be
tvarkė, jeigu tik taip strei
kuoja. L. N. U. prosytojai į 
per savo mitingą išrinko ir| 
atsiuntė delegatus P. Kali- 
naucką ir J. Montvilą ant 
kriaučių unijos mitingo ir 
pranešė, kad ištirtų streiko 
padėjimą gerai. Kriaučių 
mitingas priėmė prosytojų 
unijos Įnešimą ir tapo išrin
kta tam komisija iš tri
jų vyrų: J. A. Lietuvniko, J. 
Žebrausko ir J. Skrickaus. J. 
Dinkevičius vis rėkė, kad 
nereikia tirinėjimo komisi
jos. Kada nueita ištirt, už 
ką išeita Į streiką, tai tuoj 
streikierių pirmininkas pa
sakė, kad tik už Dinkevičių. 
Komisija pripažino nelega- 
lišku streiką. Dink, jau apie 
4 sąvaitės kaip nedirbo ir 
gavo nuo dirbtuvės darbi
ninkų užmokėt. Liepta jam 
jų netrukdyti. Komisija 
klausė, ko daugiau nori 
streikieriai. Atsakė, kad 
daugiau nieko nenorį, vis
kas esą gerai. Komisija pa
tarė reikalaut ir algų dides
nių. Patarimą priėmė. Mat, 
išėjo streikuot, o reikalavi
mų nebuvo, kaip reikia su
taisytų ; vieni su kitais ne
sutiko tarp savęs. Streikui 
tęsiantis, pradėjo darbinin
kai su firma taikytis, ir J. 
Dinkevičius pasigyrė ke
liems draugams, kad jam 
firma siūlo už pusę metų al
gą ir į namus prisius gerą 
darbininko algą, kad tik 
streiką sulaikytų. Jis ir 
nuėjo pas firmą slaptai, 
turbut, ir norėjo gaut dykai

i

pinigų. Kada streikieriai 
dasižinojo, kad jis nerinktas 
nuėjo, o L. N. U. Įstatymai 
parodo, kad už tokį prasi
žengimą turi būt nubaustas 
nuo $5.00 iki $50.00, tai ji 
visai atmetė ir jie vieni 

i streiką varė ir taikėsi be jo. 
Firma apsiėmė pripažint li
niją, priėmė visus pavarytus \ 
darbininkus ir reikaiautą 
užmokestį pripažino su pa
taisymu. Tokiu budu strei
kas tapo išloštas, ir kelinių 
siuvėjai sakė, kad tik žipo- 
nų siuvėjai susitaikytų.

Baltimorės L. N. U. gerai 
veikė visada. Kada Chica
go j buvo siuvėjų streikas, 
pradėjo streikierių darbą 
gabent Į Baltimore. Dasiži- 
nojus L. N. U. apie tai pra
dėjo rengt didelius mass- 
mitingus ir kalbėtojai aiški
no, kad nedirbtų streikierių 
darbą. Tik vienam tokiam 
mitinge sumetė aukų j $95 
suviršum streikieriams šelp
ti. Rinkta komisijos iš uni
jos ir mokėta po $3 į dieną, 
kad eitų per dirbtuves ir 
stabdytų nuo dirbimo strei
kierių darbo. Nueita pas 
vietinį kleboną J. Lietuvni- 
ką, kad jis padraustų, ką 
jis ir padarė. Streikierių 
darbo niekas nė į rankas ne
ėmė ir aukų streikieriams 
iš unijos tapo išsiųsta suvir-

Taipgi, kada Latvrence’o 
ir Lowell’io, Mass. audėjai 
streikavo, L. N. U. siuntė 
aukas streikieriams ir rin
ko jų vadovams Ettor ir 
Giovannitti.

Kada Silvermano dirbtu
vėj buvo streikas, tad Am. 
Fed. of Labor vadovai atei
davo Į streikierių mitingus 
ir nepatardavo, kaip geriaus 
butų galima susitaikvt, tik 
peikė I. W. W. ir L.‘ N. U. 
organizacijas ir juos patįs 
streikieriai išmetė ir kalbė
jo, kad nereikia tekių vado
vų. Kadagi streikas užsi
baigė gerai, tad federei- 
šiai buvo neteisingai užsi
puolu ant L. N. U. Tuos vai
dus sudarė p. J. D., kuris 
Lietuvių Uniją, galima sa
kyt, nori sugriauti. Jis sa
kė A. K. žinąs, kad jis dau
giau pas Silvermaną ne
dirbs, bet triukšmo tai tiek 
ir tiek padarysiąs. Ar tai 
unijisto kalba? Ir kur tik 
jis dirbo ir buvo streikas, 
.visur suardė žmonių vieny
bę, padarant nuostolių uni
jai po keletą šimtų ir taip
gi visur liko streikas pra
laimėtas. Liet. Nepr. U. 
už federeišius daugiau strei
kavo ir už juos daugiausiai 
nuostolių turėjo ir už tai 
apšaukė ją skėbų unija, kai
po buvo rašyta „Keleivij” ir 
"Laisvėj”. Kad Į New Yor
ką važiavo skėbaut 3 uniji- 
stai, tai teisybė, bet išvažia
vo iš Baltimorės per nežino
jimą,kad ten yra streikas, 
nes lietuviškuose laikraš
čiuose nebuvo apie tai rašy
ta, o angliškuose lietuviai 
nepatėmijo. Bet juos L. N. 
U. nesiuntė skėbaut, kaip 
"Laisvės” korespondentas 
rašo. Nors jie ir klaidą pa
darė ir sugrįžę teisinosi, buk 
kaip tik dažinojo, kad strei
kas, tuoj metė darbą, vienok 
tapo nubausti po keletą do
lerių ir dabar yra gerais u- 
nijistais.

Kaip tik patėmyta L. N. 
U. tokis suteršimas šmeiži
kais, tuoj susirinkimuose 
tapo išrinktas komitetas iš 
KMatuliaucko ir J. Lazau- 
cko ir tapo pasiųsti Į kitų u- 
nijų lokalus, kad perstatyti 
gerai reikalą ir kas tuos 
vaidus kelia. Per pasidar
bavimą unijos ir viršminėto 
komiteto tapo viskas gerai 
atitaisyta ir vėl tarp visų u- 
nijų skyrių gyvuoja solida- 
riškumas.

Po visų tų vaidų kilo Uni
joj klausimas, ką daryt su



J. t), už viršminėtą unijai 
prasikaltimą. Vieni rėkė, 
kad turi būti nubaustas, ki
ti — kad reikia išmest iš sa
lės. Tapo nutarta, kad ne
gali būt jokiu unijos virši
ninku ir įeit į jokį komitetą 
darbininkiškose organizaci
jose. •

L. N. U. pirm.
J. Lietuvnikas.

KORESPONDENCIJOS
CEDAR RAPIDS, IOVVA.

Darbai čia eina neblogai 
ir naujų darbininkų vis da 
priima. Darbų yra visokių.

Lietuvių gyvena čia 30 
šemynų ir porą sykių tiek 
nevedusių. Jie turi šv. 
Kazimiero draugystę, kuri 
laikosi neprastai.

Socijalistų lietuviai neap
kenčia, užtad jie alų mėgsta.; 
Girtuokliauja ne tik vyrai,! 
o ir moterįs. Stubos jų pa
našios į tvartus, nes nėra 
kada apvalyt.

A. Toleikis.

PITTSBURG, PA.

24 birž. atsibuvo čia ves
tuvės vieno lietuvio katali-l 
ko su vokietaite protestone,! 
kuri priėmė katalikystę. Sy
kiu su vestuvėmis įvyko iri 
krikštynos. Kaip ir papras
ta pas katalikus, buvo daug 
gėrimų ir valgių. Kada vi
si įkaušę, vienas vestuvnin- 
kų sumanė nusiskandint. 
Jaunavedė iš išgąsčio nupuo
lė nuo antrų lubų, bet lai
mingai — nesusižeidė. Vie
nas iš svečių parsinešė 4 
mėnesių kūdikį, ir tik po il
go laiko patemijo, kad jis 
negyvas. Mat, tėvai buvo 
girti ir nesuprato.

Soho bedievis.

QUINCY, MASS.

Čia'yra didelė laivų dirb
tuvė, kur daro kariškus ir 
paprastus laivus. Darbas 
šiuo tarpu eina gerai ir nau
jus darbininkus priima. Ne
mokanti amato gauna po $9 
sąvaitėj, o mokanti uždirba 
po $20, $15 ir $12. Darbo 
diena 9 valandos; dirba die
nomis ir naktimis.

Nedidelis Jonas.

E. WAYM0UTH, MASS.
Čia yra 4 čeverykų dirb

tuvės. Kurpiai uždirba po 
$2, $3 ir $4 dienoj. Dvi dirb
tuvės priklauso j kurpių u- 
niją, o kitos nepriklauso, 
vienok algas gauna darbi
ninkai tokias pat. Naujų 
darbininkų šiuo tarpu nepri
ima. Nedidelis Jonas.

MONTELLO, MASS.
Birželio 28 d. atsibuvo mi

tingas Kudirkos Choro. A- 
tidarius mitingą atsistojo 
choro vedėjas V. Juška ir 
pradėjo pasakot, kad mergi
nos nesilanko ant prakti
kos, ir jeigu męs norim, kad 
jos lankytųsi, reikia mums 
paimti iš kasos (dar yra 17 
dol.) ir padaryti balių, kur 
butų alaus ir degtinės. Kiti 
dainoriai, nenorėdami p. 
Juškai priešintis, nutarė 10

nesakąsKunigija ketina kiekvieną parvežti iš bažnyčios automobiliuje namo, kad tik daugiau žmones patraukti, 
kartas bažnyčia turi vis mažiau lankytoju.

v

kartu publikos buvo į 500 
žmonių, tarp tų didelis skait
lius moterų.

Negalima nepaminėt ir ne
ištari ačiū P. Mildažiui, ku
ris pavedė savo svetainę pra
kalboms, lėšuojančią apie 
20 dol., veltui.

Taipgi „Rūtos” koras pa
dainavo abu kartu, kas pub
likai labai patiko, nes iššau
kė po kelis kartus. J. Uk
tveris padainavo solo ir taip
gi gavo gausų delnų plojimą.

Abelnai imant, Bagočiaus 
prakalbos Chicagoj pilnai 
nusisekė ir apdengimui lėšų 
žmonėsaukavo—sudėjo $100 
suviršum, taip, kad visos iš
laidos užsimokės ir da atliks 
keli doleriai kankiniams ir 
tolesniai agitacijai.

Anufras.

ALLEGHENY, PA.

24 birž. No 920 Chartiers 
gat. atsitiko kas tokio, kad 
3 moterįs nukentėjo. Ten 
gyvena 3 lietuviškos šeimy
nos. Kada vyrai išėjo į dar
bą, moterėlės susispietė ir 
pasekmėse liko nuvežta į li- 
gonbutį Job—kienė ir turės 
jai daryt operaciją. M—zie- 
nė namie serga. Trečioji 
moteris norėjo pabėgti, bet 
liko areštuota ir po $300 pa
rankos pastatyta. Ant ry
tojaus M—zas areštavo Job 
—kį, kuris irgi po $300 pa
ranka pastatytas.

Reikia pridurt, kad prieš 
kapucino atsilankymą pas 
Job—kį gyveno vienas be
dievis, kurį Job—kai išvarė, 
kaipo negerą žmogų, kapu
cinui paliepus. Visos trįs 
šeimynos yra dievotos ir 
klauso visokių kapucinų.

Socijalistas.

ALLEGHENY, PA.

MONTREAL, CANADA.

Šįmet ir pas mus atsilan
kė-lietuvis kunigas su barz
da, kuris pasisakė esąs zoko- 
no šv. Franciškaus ir kad to
kių,kaip jis, teesą tik 10 tuk., 
lietuviškai kalbančių — tik 
jis vienas. Atvažiavo 19 bir
želio, o išvažiavo 26 birž. Sa
kė pamokslus rytais ir vaka
rais; ėjom klausytis lietu
viai visi: vyrai, moterįs, 
merginos, katalikai, socija
listai ir laisvamaniai, nors 
paskutinius labai barė ir lie
pė nelaikyt pas save ir netu
rėt nieko bendro su jais. Ki
tur tas gal paparsta, bet 
Montreal’e tai tikra naujie
na, nes su atsilankymu ku
nigo su barzda atsilankė ir 
kiti atsitikimai, kokių da lig 
šiol čia nebuvo girdėt. Ant 
Augustin st. gyvena Rama- 
nauckas, ženotas žmogus ir 
laiko namus. Nuėjo pas jį 
Kučinskas ant burdo. Kada 
jis pargrįžta iš dirbtuvės, 
neranda $25, auksinio laik-

Darbai geležies liejyklose rodelio 50 dol. vertės ir siu- 
eina gerai. Kas netingi ge- į0 20 dol. vertės. Klausia 
lezį nešiot ir sunkiai dirbti, gaspadinės, kuri sako, kad 

troli <r9nttiin? iwS kitag ^ras katall-
_. . , _ . Tūlose kas siutą čvstyti ir negrįžta.

T dienomis nedirba Patarus gaspadoriui duota

kė gana daug ir visi dailiai 
užsilaikė. Apsieita be svai
ginančių gėrimu. Mat, pas 
mus jau žino, kad galima 
linksmintis ir blaiviems. 
Kalbėtojai buvo drg. Kačer- 
gius ir V. Brokevičius. Pel
no kuopai irgi atliko.

Illinojaus naujasis rajo
nas prakalbų maršrutą jau 
surengė. Kalbėtojas F. J. 
Bagočius iš Boston, Mass. 
Kalbės Springfield, III. 7 lie
pos. Pas mus lietuviai drg. 
J. Bagočiaus su nekantrybe 
laukia. Anglų socijalistų 
partija jau irgi surengė pra
kalbų maršrutą po Illinojaus 
valstiją. Apie 12 kalbėtojų 
važinės po didesnius ir ma
žesnius miestus ir farmas su 
automobiliais. Birželio 27 
dieną pradėjo savo darbą.

Birželio 21-22 d. atsibuvo 
čia orlaivių lakiojimai, bet 
nusisekė nelaimingai: jauna 
lakiotoja Mrs. Clark, belė- 
kiodama orlaiviu, užkliuvo 
ant medžio ir užsimušė.

Vincuks.

tas darbą gali gaut tuoj, nes 
darbininkų stoka. išnešė kitas vyras katali-

dėl darbininkų stokos.
Dabar yra parankus lai

kas streikui, jei tik butų suranda. Įdomu, kad gas- 
kam pradėt, nes darbo daug, nadoriaus nieko neišnešė, 
o darbininkai vasaros laike Kita, mergina atvažiavo pas 
nenori dirbt liejyklose.

Darbininkas.

I

žinia policijai ir detekti- 
vams, bet ir šiandien da ne

ALLEGHENY, PA.

19 birželio po No. 1421
dol. pragerti, kurie tuoj ta- Western avė. buvo Basio su- 
po įduoti p. Juškos žmonai, naus krikštynos. Už kurną 
kad paimtų alaus ant 6 lie- 1 
pos. Ant galo p. Juška įne
šė chorui, jog šv. Kazimie
ro draugija prašė, kad eitu
me dainuoti ant pikniko. 
Pakilo triukšmas ir buvo 
daug priešingų, kad nerei
kia eit dainuot tokiai atža- 
gareiviškai draugijai. Bu
vo leista per balsus. Juškos 
švogeriai kėlė po dvi rankas 
ir nubalsuota eiti dainuot 
už dyką. Mat, musų moky
tojas myli balius daryti su 
merginomis, bet pelno neno
ri padaryti. Ar tik neprieis 
bankrotas?

Po to mitingo atsisakė iš 
dainorių draugijos prezi
dentas ir daug laisvesnių na
rių. Lietuvis.

buvo L. R.. Minėtas kūmas 
parsivedė Rasienės brolį A. 
K. . Abudu girti pradėjo 
iš pinigų kazyriuoti. Iškilo 
barniai ir muštvnės. K. R.</

peiliu ranką perpiovė taip 
labai, kad apie du mėnesiu 
negalės dirbti. L. K. taipgi 
K—šiui už tai pramušė bute
liu pakaušį. Liko pašauktas 
policijos vežimas ir keturis 
peštukus nusivežė. K—šas 
užsimokėjo 35dol., jaunas 
vaikinas neseniai iš Lietuvos 
užsimokėjo 30 dol, Basis 25 
dol., L. R. neturėjo pinigų, 
tai turėjo tris naktis nakvot 
šaltojoj, kol brolis išpirko 
užmokėdamas 28 dol.; jam ir 
galvą nuskuto.

■ lietuvi ir nuėjo su gaspadine 
pas kitą šeimyną. Grįžtant 
visos trįs kalbėjosi sustoję 
ant kampo gatvės ir nepa
matė, kaip merginai vaikai 
nutraukė krepšelį nuo ran
kos, kame buvo 10 dol. ir 3 
rub. ruskų pinigų.

Lig šiol žmonės gyveno 
sutikime ir ant mitingų su
sirinkdavo nemažai, kur 
drg. Kubilius savo nuosek
liais pasakojimais užintere- 
suodavo susirinkusius, nes 
tai gabiausis iš visų Mon- 
treal lietuvių. Jei nenusi
gąs kunigo su barzda, tai ir 
ant toliau rinksis ir ves pasi
kalbėjimus.

Darbai lig šiol eina viduti
niškai ir be darbo žmonių 
mažai randasi.

Petras Gricius.

f

BLOOMFIELD, N. J.

Gegužės 27 d. Thomas 
Oaks & Co. audinyčioj dar
bininkės laike pietų susitarė 
paduot darbdaviams reika
lavimą didesnių algų ir 
trumpesnių darbo valandų. 
Mat, už tą patį darbą vyrai 
gauna $1.40 dirbant 10 va
landų, o merginos tik 90c. 
Darbdaviai, gązdindami 
merginas policija, atsisakė 
jų reikalavimą išpildyt. Po 
pietų vyrai nuėjo dirbti, o 
merginos laikėsi prie savo 
sutarties. Kompanija, ma
tydama, kad merginos nei
na dirbti, pakėlė ant valan
dos po lc. ir sutrumpino ant 
pusės valandos darbą.

A. J. Banučauskas.

NORWOOD, MASS.

12 birželio buvo surengtos 
tarptautiškos prakalbos link 
agitacijos I. W. W. unijos. 
Publikos prisirinko daug, 
bet policija uždraudė rinktis 
į finų socijalistų svetainę. 
Išrado priežastį, buk svetai
nė neapžiurėta. Publika iš
siskirstė.

Mat, kokie mielaširdingi 
tie kapitalistai ir jų bernai;

Birželio 23 d. atsibuvo L. kiek jiems rupi darbininkų 
S. S. 29 kp. piknikas ir gerai gvvastis, tai tą jau visi žino. 

Publikos atsilan- Man rodos, kad ne svetainės

SPRINGFIELD, ILL.

Alleghenietis. nusisekė.

• • • • — • sugriuvimas jiems rūpėjo, 
bet greičiau jie bijojo, kad 
nuo darbininko žodžių ne
sugriūtų kapitalistų sostas. 
Tūli lietuviai už darbavimą- 
si labui I. W. W. neteko dar
bo.

22 birželio buvo prakalbos 
D. L. K. Keistučio. Kalbėto
jais buvo J. Pakarklis vieti
nis, A. Antonov iš So. Bos
tono, Grigaliūnas iš Cam- 
bridge ir L. Grikštas. Visi 
kalbėtojai kalbėjo gerai. 

; Publikos buvo mažai ir visi 
. ramiai užsilaikė, tik vienas 

vaikinas nerimavo ir nežinia 
; ko jam truko, bet kalbėtojui 

paketinus pas Krasnicką už
pirkti mišias už jo sveikatą, 
žmogelis aprimo. Į draugi
ją prisirašė 10 naujų narių.

Darbai šiuo tarpu eina ne
blogai ir nesunku darbas 
gauti. Darbai čia visi fabri
kuose ; uždarbiai vidutiniš
ki.

Neseniai čia susitvėrusios 
parapijos atsibuvo krikšty
nos; duotas vardas šv. Jur
gio; dabar laukiame tik ku
nigėlio ir bažnytėlės, o tada 
jau nebereikės sunkią naštą 
griekų nešti į So. Bostono 
bažnyčią. Parapijonas.

CHICAGO, ILL.
L. S. S. VIII rajonas nu

tarė pakviesti už kalbėtoją 
drg. F. J. Bagočių iš So. Bos
tono. Dasižinoję apie tai 
kai-kurie inteligentai suju
do agituot ir organizuot šai- 
ką, kad Bagočių išvyt iš Chi-_ 
cagos, ir sakė, kad užteks 
jam čia vienos prakalbos ir 
turės bėgti, nes jie, girdi, tu
ri daug faktų apie jo ypatos 
netinkamumą. Bet kada pa- 
garsinom jo prakalbas, žmo
nių visur susirinko po kele
tą šimtų ir visPbuvo užganė
dinti, išskyrus nekuriuos in
teligentus. Ant vienų pra
kalbų vienas iš tų inteligen
tų norėjo pakelt triukšmą, 
bet tuoj publika jį numalši
no ir daugiau niekur nė vie
nas neatsidrąsino to daryt. 
Inteligentai sakė, kad Bago- 
čiui užteks vienos prakalbos, 
o čia drg. Bagočius pasakė 
net 10 prakalbų ir inteligen
tai visus tuos savo faktus 
pasiliko kišeniuje, niekam 
neparodę.

Bagočius parodė socijaliz- 
mą pilnoj šviesoj. Ant West 
Side kalbėjo du kartu ir abu

I
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ABERDEEN WASH.

Čia tebeviešpatauja juo- 
dašimtystė. Po streiko jau 
3 mėnesiai kaip uždrausta 
darbininkams laikyti pra
kalbas ir susirinkimus ne tik 
ant gatvių ,bet ir svetainė
se.

23 birželio finų socijalis
tai išreikalavo iš miesto ma
joro leidimą laikyti prakal
bas ant gatvių. Parsikvietė 
kalbėtoją iš Tacoma, Wash. 
Kada jis pradėjo prakalbą, 
gauja ginkluotų juodašim
čių su policijos žinia apsupo 
iš visų šonų kalbėtoją su 

tikslu kelt lermą. Kada kal
bėtojas permainė kalbos te
mą apie amerikonišką vėlia
vą, aiškindamas, jog darbi
ninkai nekovoja prieš ją, bet 
prieš kapitalistus už pageri
nimą savo būvio, tad juoda
šimčiai užsipuolė ant jo, buk 
jis šmeižia amerikonų vėlia
vą. Puolė jie kaip žvėrįs 
ant kalbėtojo, parmušė ant 
žemės ir ėmė mušti. Klau
sytojai išgelbėjo, nors teko 
keliems klausytojams laz
da per galvą. Darbininkai 
nesipriešino, nenorėdami 
kelt didesnių muštynių; jie 
išsiskirstė.

Darbai čia eina gerai, bet 
darbas gauti sunku, nes po 
streiko tebeturi streiklau
žiai streikierių darbus.

A. Wai—nas.
PITTSTOn, PA.

Kalnakasių unijos (U. M.)* 
1084 kuopa labai simpati- 
zuojo kapitalistų priešamek 
Štai streikuojant Lawrence, 
Mass. audėjams paaukavo iš 
savo iždo $10. Dabar vėl, 
kada pasirodė, jog kapitalis
tai nori pasmerkt mirtin 
darbininkų vadovus, Ettor 
ir Giovannitti, už neparsida- 
vimą kapitalistams, Įnešus 
P. Šlekaičiui, kad paaukaut 
tam tikslui $25, beveik visi 
noriai tą sumanymą priėmė 
(narių yra beveik 700).

Jeigu visi „localai” taip 
darytų, tai kapitalistų šu- 
nes ne tik perstotų mus va
dovus teisti, bet ir neišdrįs
tų kalėj iman kišti.

Aukos siunčiamos per „Ke
leivio” redakciją, kuri teik
sis perduot tam tikram ko
mitetui.

P. Šlekaitis.

BURLINGTON, N. J.

29 geg. musų kunigas par
davė vištą ant taip vadina
mo „auction sale.” 26 geg.. 
jis užsakė bažnyčioj, kad pa
rengs gražų pikniką. Kada 
atsilankėme, atradome bač
kų alaus ir degtinės. Kuni
gas stovėjo augštai su višta 
rankoje, kuri kvarkė, kaip 
vanago užklupta. Manėme, 
kad dvasia šventa nusileido 
ant kunigėlio, bet po įsigė
rimo jis ėmė rėkt, kad kas 
ją pirktų Ir pradėjo nuo 10c. 
Rodė į žmones pirštu ir lie
pė vis daugiau duot. Kaina 
taip pakilo, kad kiti ištikro 
ėmė kalbėt, jog tai turi būt 
šventa višta.

A. žinantis.
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gi aš turiu pripažint viso- gali visai netikti kaime. Be tės, turbut, neesate persiti- 
‘ jog krinę, kad mokintos mergi- 

darbininkų partijos veikimo nos yra visų gerbiamos ir 
centru turi būt ne kaimas, guodojamos. 
bet tik miestas, r 
mokratų partijai pirmučiau
siai reikia įsivyrauti mieste, 
kur yra pramonės darbinin
kai. Vilnius, Kaunas ir Bal
stogė turi būt tais darbinin
kų partijos veikimo lizdais, 
kurie vadovaus visuose pla
tesniuose Lietuvos darbi
ninkų sujudimuose. Tik sti
priai stojus šiuose miestuo
se, partija gali persikelti ir 
i mažesnius miesčiukus ir į 
kaimus. 
Komit. 
gai.
Man
me, kad C. K.
vien tik iš inteligentų, išėju
sių iš kaimo.

Mikolas Bevardis.

kias kvailystes, kad tik nie- to neturime užmiršti, 
kas manęs nenupeiktų? Tu 
pats žinai, kad gabių šokė
jų ir šokikių męs turime vi
sur užtektinai, bet gabių vei
kėjų, gerų žmonų ir gabių 

i auklėtojų pas mus kaip ir 
' nėra.

— Aš nesuprantu, vaike, 
kam da balius rengt ir kokie 
tie baliai bus, jei nėra nė iš- 

i sigert atsakančiai, nė pašokt 
negalima. Tuomet pasilink- 

įsminimo visai neliktų.
—Klausyk, tėve: tūli žmo

nės linksminasi kitiems pa
kaušių skaldymu, girtuokly- 

I ste, šokiais ir panašiai, o ki
lti atranda linksmumą pasi- 
kalbėjimuose, ginčuose, žai
dimuose, muzikoj, scenoj, 

Į dainose ir tt. Baliai gali būt 
be gėrimų, šokių, o su žaidi
mais, muzika, dainomis, pa
sivaikščiojimais, valgiais ir 
tt. Yra tokių gražių žaidi
mų, kuriuose gali dalyvau
ti visa publika sykiu, jausti 
visuotiną sanryšį,o nepašis- 
kirstyt po porą, nes ir be ba- 

! liaus gali du žmonės susieit.

Meskite viso- 
Socijal-de- kius prietarus j šalį, o grieb- 

-1 kitės už mokslo.
P. Sinkus. į

L. S. D. P. Cent.
elgėsi

Kame
rodos.

priešin- 
priežastis? 
Jog ta- 
susidėdavo

Naujas mokslo metas.

y

—Tu, tėve, eik gult ir iš
simiegok gerai, nes išrodai 
baisiai susnudęs.

— Tu aršiau butum pa
vargęs, vaike, jei ant tokio 
baliaus butum nuėjęs, kaip 
aš vakar.

— Ką-gi gerą tu ten pada
rei?

— Kam da klausi? Išsi- 
gėriau ir pašokau.

— O galvos niekam nesu- 
skaldei ?
- As jau mečiau saliu.tą dar£ suprJatimu. 

paprotį, vaike. Pirma, bu- - - - - -
davo, kaip kopūstus skaldau 
kitų makaules, bet ir pačiam 
kliudavoš dabar jau nuse- 
nau ir bijot pradėjau. O vėl 
žinau, kad tu nepaguosi ma
nęs, kada su pramušta galva 
pareisiu. Tu visai nesigaili 
manęs.

— Su kokiu tikslu tu eini 
į balių, tėve ?

— Kaip čia tau pasakyti, 
vaike. Pirmių-pirmiausiai 
einu išsigerti.
, namie išsigerti gali, šeimynos nariui; šoko girti
jei jau leidiesi ant tokios - -
kvailystės.

— Matau, tu, vaike, nepa
žįsti kas yra kompanija. 
Vienam negardu gerti ir 
mažai išgeri, o kaip susiren
ka daug, tai geri kaip vande
nį ir pasikalbėt turi su kuo.

— Aš suprantu, tėve, kad 
be kompanijos neapsiger- 
tum tiek ir girtuokliu nelik
tum. Kompanija tave su
gadina ir da daugiau pinigų 
išleidi. Pažiūrėk, kaip gy
vena kiti žmonės, kurie tiek 
pat uždirba ir neturi gir
tuoklių kompanijų. Tu tik 
ubagas prieš juos: pajuodęs, 
be mažiausio gyvumo ir 
simpatijos ant veido; drabu
žiai tavo pigus ir tie patįs 
taukuoti, susirangę, taip ir 
norėtųsi paimt šluotą ir iš- 
šluot tave su visais nešvaru
mais. Negana, kad tu nie
ko gero draugijai nedarai, 
bet ir jos gerą ūpą sugadini 
savo išveizda. Negana to, 
su tokioms kompani
joms begerdamas išmoksti 
keikti, blevizgoti, ir pasida
rai visai nešvariu sutvėri
mu.

— Jeigu, vaike, aš tokis 
biaurus bučiau, kaip tu sa
kai, tai Vizgirdų Katrė nei-j 
tų šokti su manim. Visi ži
no, kad ji geriausia šokėja, 
o vakar kokius 4 sykius iš- 

„_ ėjo šokti su manim. Pats
sakai, kad aš išrodau pavar
gęs. Taigi nuo šokių su ja 
pavargau.

— O aš, tėve, nieko ne-|

visos geriausios šokėjos yra 
prasčiausiomis moterimis. 
Negana jų ištvirkimo, prie 
kurio šokiai priveda, jos ir 
namie netikusios gaspadi- 
nės. Ta tavo Katrė, gali ti
kėt, taip ir nemoka nė bly
nų iškept. Mat, joms nėra 
kada rūpintis namų darbais 
ir viską kitką jos skaito 
menkniekiais prieš šokius. 
Nė jos interesuojasi draugi
jos tvarka, nė mokslu, nė kū
dikių auklėjimu, nė naminių 

. Jos atsi
duoda šokiams, kurie yra ne 
kas daugiau, kaip tikrai 
laukinis žmonių paprotys, 
atsineštas iš giliausios seno
vės. Męs nežinome tokių 
laikų senovės istorijoj, kuo
met pas žmones nebūtų buvę 
šokių. Juo labiau laukiniai 
žmonės buvo, tuo labiau jie 
mėgo šokius ir tiesiog neap
sieidavo be jų. Indi j onai 
šokinėdavo su kruvinais pei
liais degindami žmoeni ant 
laužo; šoko jie mirštant jų

■v •

ir po pavykusių vagysčių. 
Kaip tik nervų sistema lik
davo kuomi nors sujudinta 
pas laukinius žmones, jie ne- 
galėio užsilaikvt ant vietos, 
nemokėjo savęs kontroliuo
ti, todėl jie leisdavosi šokti. 
Girtis laukinių žmonių pa
pročiais nekokia garbė. Pa
sirodyt su in gabumu irgi ne 
kasžin kaip gražu.

— Gerai, gerai, Maike, ale 
kodėl visi taip guodoja ge
ras šokėjas ir šokėjus. Kad 
ir mane patį paėmus — visi 
giria, sako, kad ir senas, ale 
vikrus šokiuose.

— Pirmiausiai, tėve, pa
siklausk savęs, kokie tie 
žmonės, kurie tave giria. Į 
balius sueina didžiuma to
kių, kaip tu. Pas juos už
tenka dar laukiškumo. Na, 
ir giria vienas kitą už tai, 
iš ko protingas žmogus turi 
juoktis.

—Tai tu sakai, kad visi 
tie, kurie eina šokti, yra 
kvailiais ir laukiniais?

— Toli gražu ne visi, tėve. 
Tūli eina šokti, turėdami 
tam tikrus tikslus. Dauge
lis merginų mano susipažin
ti per šokius su vaikinais ir 
ištekėt už kurio. Vaiki
nams geriausiai sekasi su
vadžioti merginas, pasinau
dojant šokiais. Vedusieji 
žmonės irgi turi savo tik
slus. Tokių šokėjų, kurie 
šoktų tiktai varde šokių, 
kaip ir nėra ,arba visai ma
žai. Pilnai doras vyras arba 

matau toj tavo Katrėj, už moteris niekad neis šokti.
— Maike, jei išgirstų tave 

kalbant apie tai tautiečiai, 
j merginos, sportai ir kiti šo
kių mylėtojai, tai jie tuoj 
tau pipirų duotų per savo 
laikraščius.

— Aš nepaisau, tėve. Ar-

ką butų galima ją guodoti.
— Kaip tai, vaike? Pa

klausk bent vieno, ir tau pa
sakys, kad tai gabiausia šo
kėja.

— Gal tu supyksi, tėve, 
kada aš tau pasakysiu, kad

I

Keli patemijimai.
Nors gvenimo sąlygos at

stūmė mane nuo darbo, bet 
tas darbas neperstoja man 
rūpėti. Męs dabar pergyve- 
nam įdomius laikus. Tai re- 
voliucijų laikai. Vienur re
voliucijos naikina senas val
džios formas, kad vieton jų 
pastatyt naujas, labiau pri
taikytas prie buržuaziškos 
visuomenės; kitur jau nepa
kanka buržuaziškų revoliu
cijų ir tenai prasideda pla
tesni darbininkų judėjimai. 
Greta Chinų revoliucijos 
męs matom milžiniškus An
glijos darbininkų streikus. 
Šie visi judėjimai ar mažiau, 
ar daugiau paliečia ir lietu
vius darbininkus. Aš šį kar
tą rengiuosi pakalbėti vien 
tik apie Lietuvos darbinin
kus. Dabar, sulig manęs, 
atėjo laikas, kada partijai 
veikiančiai tarp Lietuvos 
darbininkų, prisieina pagal
voti, kaip geriau sutvarkyti 
savo reikalus. Gali būt, jai 
artinasi momentas, kada

Manantiems ir norintiems 
pradėt ar baigt mokintis, o 
neturintiems ganėtinai drą
sos ir nežinantiems tikrai, 
kada yra geriausia pradėti 
mokintis patariu, kad ge
riausia yra pradėt mokintis 
nuo pradžios naujo mokslo 
meto, t. y. rugsėjo 17, įsto
jant Valparaiso Universite
tan. Manantiems įstot nuo 
pradžios naujo mokslo meto 
dabar yra geriausia per šil
tą vasaros laiką prisirengt 
ir visus reikalus atlikt.

Valparaiso Univ. lietu
viams yra plačiau žinomas, 
negu kita kokia Suv. Valsti
jose mokykla. Čionai skait- 
lingiausis būrys lietuvių lan
ko tą mokyklą. Čionai lie
tuviai turi lietuviškų organi
zacijų skyrius: kuopas, lie
tuviškas klesas, savo vieti
nę draugiją, knygyną ir 11.; 
Kitų tautų studentai, pav., 
finų, latvių, lenkų, rusų ir, 
kt. to viso neturi, ką lietu- i 

i viai turi. Kitas smulkmenas 
neapsimoka atkartot, ka
dangi daugelį kartų buvoi 
plačiai aprašoma, o link ap
rašomų dalykų jokių per-! 
mainų nebuvo.

Pradėt mokintis nuo pra-;
Lietuvos darbininkams pri- džios mokslo yra tiek ge-

• • —1 •'^1 • 1 • • 1 J s.sieis vėl energiškiau stoti į 
kovą su savo priešais. Tik 
atsiminkime Lenos atsitiki
mus ir prisižiurėkim, kaip 
tų atsitikimų aidas sujudino 
Rusijos darbininkus. Kiek
vienam aišku, kad energiš- 
kesnę kovą lengviau vesti, 
kada darbininkai turi stip
resnes ir atsakantesnes or- 
ganizaciias. Per tai Lietu
vos darbininkams prisieina 
pagalvoti, kaip geriau su- 
taisyt savo dabartinius rei
kalus, kad geriau prisitaikyt 
prie tolimesnio geresnio 
darbo. Pirmučiausia mums 
reikia atsiminti apie senes
nes musų ydas, kad ant to
liau galima butų jų vengt. 
Sulig manęs, L. S. D. P. pa
darė nemaža klaidų, kurias 
būtinai reikia taisyt. Tik 
atsiminkim tuos laikus, ka
da C. K. labiau rūpinosi kai
mu ir mažais miesčiukais, 
negu tokiais miestais, kaip 
Vilnius arba Kaunas. Iš šių 
miestų Cent. Komitetas at
imdavo geriausius partijos 
veikėjus ir nusiųsdavo juos 
į miesčiukus, kur jų darbas 
tankiausiai bergždžiai išsi- 
aikvodavo. To pasekmės: iš 
kaimo partijos organizaci
jos beveik visai išnyko (tar
pais ir visai išnykdavo), o 
Vilniuj smarkiai apirdavo. 
Tiesa, tas suirimas turėjo ir 
kitas priežastis; bet Čent. 
Kom. paskubindavo jį. Gal 
ačiū tai C. K. taktikai su
tirtėdavo kaimo organiza
cijos? Anaiptol! Kaimo ir 
miesto veikimas šiek-tiek 
skirtingas, ir dėlei to, pri- 
pratusis prie darbo mieste,

riaus, kad nuo pradžios gau-I 
ni kartu mokintis su kitais. 
Kada vėliau pastoji, tai ne
gauni nuo pradžios mokin
tis, bet nuo ten, kur visa kle- j 
sa yra nuėjusi. Paskui vi
są laiką sunkiau yra mokin
tis iš priežasties praleidimo 
vieno ar dviejų bertainių.

Norintieji gauti smulkme
niškas informacijas galite 
kreiptis prie draugo, pažįs
tamo arba taip prie kurio iš 
studentų, (bile tik vardas jo 
yra žinomas), užrašant var
dą kam siunti ir pridedant 
”Lith. Library” * 751 Cyrus 
st., Valparaiso, Ind. Visuo
met ant užklausimo bus at
sakyta su draugiškais pata
rimais. Negalite būti tikrais 
aplaikyt atsakymą neįde
dant 2c. krasos ženklelį at
sakymui, nes studentai ney
ra tokie turtingi, kad au- 
kaut centus, kurių visuomet 
pas juos stoka.

Susirašinėt vakaciju lai
ke (kurios prasidės rugp. 15 
š. m.) ne taip yra paranku, 
nes veik visi studentai ap
leidžia mokvkfo ir išvažinė- 
ja. Per šį tarpą nuo rugp. 
15 iki rūgs. 17 — yra vaka- 
cijų laikas.

Reikia pasiguost bei ap- 
gailestaut, kad lietuvai
tės nelanko mokyklos. Da 
jos, matomai, mano, kad 
merginoms mokintis yra 
nuodėmė. Dėlei jų manymo 
sumušimo reikia pasakyt 
tiek, kad visoki burtai, prie
tarai pergyveno savo laiką. 
Taigi yra pergyvenęs ir tas, 
kad merginoms mokintis y- 
ra nuodėmė. Jus, lietu vai-.

yra

daužo kitiems makaules, di
dina bepročių ir ligonių 
skaitlių, atima nuo mušamo
jo gabumus ir gyvenimo lai
mę. Už tai reikėtų aštriai 
bausti.

Gavusis nėr galvą žmogus 
gali atsipeikėti ir keletą die-

A • j. nų nejausti ligos. PaskuiMiegeny ir nervų ligos. pradeda skaudėt jo galvą, 
'jis nesijaučia pasilsėjęs, ne\ 
gali užmigti, veidas lieka \ 
raudonas, akįs irgi, oda kar
šta, pulsas* muša sunkiai, 

i ir bai-
j
prasideda vėmimai 
giasi konvulcijomis ir min
ties klajojimu.

A. Antonov.
• •

Aš pasiryžau daugelij 
trumo” strainsnelių aprašy
ti ligas, paeinančias nuo 
smegenų ir nervų nenorma- 
liškumo. Kad prieit prie da
lyko, Dirma turiu ištart ke
lis žodžius apie smegenis ir 
nervus, bet ar nebūtų teisin
giau pasakius apie nervus, 
nes galvos smegenįs yra ne 
kas kitas, kaip nervų cent
ras, sujungtas su nugarkau
lio nervais, iš kur jie eina į 
visas kūno dalis.

Smegenįs pagimdo žmo
guj jautrumą, mintį ir sava
vališką judėjimą. Kada josi 
apserga, męs galim tikėtis, 
kad viena iš tų funkcijų liks { 
sunaikinta arba sugadinta.

Su jautrumu gali atsitikti 
įvairi betvarkė, į 
mas ir nupuolimas, jei liga 
pasieks smegenis arba ner
vus. Ausįse girdžiasi skam
bėjimas, prieš akis plaukioja 
taškai, negalima užuost ne
geru kvansnių arba perdaug 
jie jaučiasi, negeistinas nė- 
žėjimas, neuralgiškai skaus
mai, urnai išsiveržia dvasios 
pakilimas arba iaučiasi jos 
slėgimas be matomos prie
žasties, jaučiasi pavydumas. 
Kada šie simotonai pas žmo
gų atsiranda, jis gali būt už
tikrintas, kad turi smegenų 
arba nervų ligą.

Kadangi mintis paeina iš 
smegenų, tad ir pagal ją ga
lima suprasti, ar smegenįs 
sveikos. Ligotos smegenis 
daro mąstymą painiu, min
tis lieka buka, atmintis išny
ksta arba sumažėja, spren
dimas darosi sifonas ir da- 
eina net iki savęs užmirši
mo. Atidos pas tokį ligonį 
nelieka. Galite suprast ,kiek 
jis nukenčia dėl savo nemo
kėjimo sveikai protauti ir 
kiek kvailas jis turi pasilik
ti.

Savavališkas judėjimas 
arba judėjimas ----d norą 
ir reikalą irgi nuo nervų ir 
smegenų paeina. Pastarų
jų nesveikumas sunaikina 

: raumenų valkumą, pradeda 
drebėt kinkos, atsiranda ne
geistinos konvulcijos,
tūlos kūno dalįs sustingsta 
ir žmogus lieka nerangus. 
Kartais daeinama iki para
lyžiaus arba negeistino ko
kios nors kūno dalies judėji
mo.

Sunku čia paminėti viso
kius negeistinumus, kokius 
pagimdo smegenų ir nervų 
ligos. Kad aiškiau suprast, 
pradėsime nuo smegenų.

Smegenįs susideda iš 3-jų 
dalių, lotyniškai vadinamų 
cerebrum, cerebellum ir me- 
dulla oblongata. Visos jos 
randasi galvos kiauše ir yra 
apdengtos trim sluogsniais, 
lotyniškai vadinamais dura 
mater, anarchoid ir pia ma- 
ter. Dura mater randasi 
tuoj po galvos kiaušo; yra 
tai iš plonų sriogučių ir sti
prus sluogsnis. Anarchno- 
idas yra skystas sluogsnis ir 
randasi tuoj po dura mater. 
Pia mater randasi tuoj ant 
smegenų ir vietomis įeina į 
smegenis; ji susideda iš 
kraują ir kitas medegas ne
šančių gyslelių.

Visi šie šluogsniai yra la
bai jautrus ir gali greitai už
sikrėsti karštlige, kaip ir pa
čios smegenįs.

Dura mater sluogsnis re
tai kada gauna karštį iš vi
daus, — tankiausiai jis užsi
dega nuo kirčio per galvą. 
Tie žmonės, kurie muša per 
galvą savo vaikus ir tie, kas

•1

Kalčiausis tas, kurio nėra.
Senato komisija, kuri bu- 

vo paskirta "Titanico” ne
laimei ištirti, jau išdavė sa- 

Ivo ranortp štai ka ii pra
neša:

Garsinami neva neperlei- 
džianti vandens „Titanico” 
kambariai tokiais visai nė
ra.

Laivas ”Californian,” ku- 
perviršiji- ris nriguli tai pačiai kompa-

I nijai, nuo ”Titanico” nebu
vo nė 19 mylių; jo įgula ir 
vyriausybė matė ’Titanico” 
signalus, bet į pagelbą visai 
nėjo, ko reikalauja žmoniš
kumas ir jūrių įstatymai. 
Komisija pripažįsta, kad 
”Californian” galėjo išgel
bėt visus tuos žmones, kurie 
nuskendo.

Aštuoni laivai, visi 
aprūpinti bevielio telegrafo 
aparatais, buvo ”Titanico” 
apylinkėj 512 mylių.

Paslaptingi nežinomo lai
vo žiburiai, kuriuos matė 

! „Titanico” žmonės, buvo be- 
abejonės ant laivo ”Califor- 
nian,” arčiau, negu 19 mylių 
atstu.

Visos „Titanico” valtįs ne
buvo sunaudotos, nes išgel
bėta tik 706 ypatos, kuomet 
visos valtįs galėjo nešti 1176.

Priežastis buvo tame, kad 
žmonėms neduota jokios ži
nios, jokio ženklo apie pavo
jų, o ant galo, kada žmonės 
sukruto, trečią klesą visai 
uždarė. Kurie ištruko ir no
rėjo dasigauti prie valtelių, 
tuos šaudė.

Tad komisija pripažįsta, 
kad kalčiausis už ”Titanico” 
nelaimę yra jo kapitonas 
Smith. Jis turėtų už tai at
sakyti. Bet Smith nusken
do sykiu su savo laivu, tai 
nėra nė kaltininko.

Tai, kaip dailiai kapitalis
tai moka vieni kitus išteisin
ti.

I

Ar ilgai da?
Ar ilgai da mus kankins, 
Ar ilgai da mus vargins — 

Tironų gaujos?
Ar ilgai da męs gulėsim 
Ir teisybės neregėsim —

Gadynės naujos? 
Ar ilgai da ant mus jodys 
Ir su pirštais dangų rodys,

Barbarai pikti? 
Ar ilgai da tie pilvuočiai, 

|Tie nelemti piniguočiai 
Galės mus skriausti? 

Kelkim rankas jau kiek- 
[vienas, 

Nebetoli laisvės dienos — 
Aušrelė prašvis! 

Į vienybę tik sustokim, 
žodžiais priešus męs kapo

tini, 
Retežiai nukris!...

Kaip dienelė mums išauš; 
Priešininkai galą gaus — 

Teisybė gyvuos.
Kaip vargdieniai susipras 
Ir prie laisvės kelią ras 

Priešus nukamuos...
Saulės Brolis.
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Per skylę
Taip, aš viską mačiau: mačiau rami

nantį vyrą ir rūpestingą daktarą, mačiau 
mažytį kūdikį ir neapsakomai baisias mo- 

/ tinos kančias, — bisesnes už mirtį, baises- 
, nes už baimę, baisesnes už skausmą, kokį 

žmogus gali suprasti. O, jeigu aš tai bu
čiau žinojęs pirma, kaip aš bučiau mylėjęs 
savo motiną! Aš bučiau supratęs, jog jos 
saugus ir rūpestingas auklėjimas, jog jos 
meilė link manęs yra tik menkniekis prieš 
tas kančias.

Nuo to laiko man pasidarė stebėtina, 
kodėl taip baisius savo kentėjimus motina 
slepia nuo savo vaikų. Kam ji slepia tuos 
kentėjimus, , už kuriuos reikia mctiną my
lėti, kurie duoda aiškiai suprast, kas yra 
motina? Kodėl ji neparodo vaikams, jog 
tik ji gali būt motina?

Kaip daug klaidų išvengtų jaunimas, 
jei jis pilnai, iš pat mažens žinotų, kas yra 
motina!

* * *

Pasitaikė man sykį nešti telegramą į 
augštą mūrinį namą. Matyt, turtingų žmo
nių ten gyventa. Prisiartinau prie vienų 
durių ir pridėjau akį prie rakto skylės. Ne
geras oras atmušė mane šalin. Atkartojau. 
Paskui pripratau ir galėjau žiūrėt. Buvo jau 
11 valanda ryte. Ir aš išvydau pusnuogę 
moterį sėdint minkštoj kėdėj, pasišiaušu
sią, surūgusią, piktą. Jos kūdikiai voliojo
si ant aslos. Jie irgi purvini, pusnuogiai. 
Vienas jų verkia ir prašo valgyt. Motina 
atsikelia, suduoda jam per galvą ir pradeda 
praustis, šukuotis, apsikabinėja auksu ir 
deimantais galvą, apsirėdo šilkais ir bran
giais kailiniais. Visos jos nakties drapanos 
voliojasi ant aslos, išmėtytos ant kėdžių, 
stalo... Ji liko visai nepanaši į tą surūgu
sią giltinę, kuri sėdėjo minkštoj kėdėj. Pa
spaudė ji skambutį ir iš kito kambario įbė- 
go tarnaitė kuri, tartum vijurkas, sukasi 
apie savo ponią, taiso jos rubus, valo stubą, 
rėdo vaikus, bučuoja juos ir siūlo valgyt.

Vaikai žiuri į ją skersai; paskui jie į- 
tiki jos gerumui ir pradeda linksmintis. Mo
tina įsako tarnaitei gerai prižiūrėti juos, 
duot valgyt ir gražiai mokinti. Ji atsisvei
kina su jais ir žengia prie durių. Aš tuo 
tarpu pasitraukiu ir, sulaukęs jos išėjimo už 
durių, paklausiau, kam priklauso mano ne
šamoji telegrama. Ponia išdidžiai perskai
tė ir liepė nešt augščiau. Ji išėjo, o aš vėl 
prikišau akį prie durių. Ir matau, kaip iš 
po lovos išsikrapšto kokis tai bernas. Vai
kai nusigąsta, pradeda rėkti. Tarnaitė pa
vaišina juos diržu ir puola bučiuoti berną 
Ilgokai jiedu gėrėjosi viens kitu. Paskui 
tarnaitė padeda ant stalo saldainių, vyno ir 
visokios užkandos. Bernas ėdrus: jis grei
tai viską sunaikina. Tarnaitė jam padeda.

Bandė prieiti mažas vaikutis ir papra
šyt kasžin ko nuo stalo, bet gavo per ran
kutes ir verkdamas atsitraukė.

Tarnaitė ir bernas linksminosi ilgai. 
Taip jie linksminosi, kad aš čia nedrįstu 
visko sakyti.

Kaip tik jis atsisveikino, tuoj aš užbė
gau vienais trepais augštyn ir palaukiau, 
kol išėjo.

Ūmu laiku ateina pora merginų. Ma
tyt, tai tarnaitės draugės. Prasidėjo tikras 
kvakždėjimas tarp jų. Po to sekė vaišės. 
Valgyta ir gerta tiek, kad ir vaikų pieno ne
liko. Tie ėmė verkti. Tarnaitė nuramino 
juos kumščiu.

Paskui ji pranešė, jog ponia jau sugrįžš 
ir liepė viešnioms išeiti.

Tuomet ji šiek-tiek apiprausė vaikus ir 
ėmė prie jų gerintis ir prašyt, kad motinai 
pasisakytų esą sotus ir visą laiką ža’dę su 
aukle.

Ir ištikro, neužilgo sugrįžo motina. Ji 
pailsus, vos tik kvėpuoja. Ji stumia nuo 
savęs besiglaudžiančius prie jos kūdikius. 
Paskui ji nusižiuri į vyresnįjį sūnų ir prane
ša tarnaitei, jog reikia jį vest pas daktarą, 
nes jis nėra sveikas, kadangi ir valgo ką r>- 
ri, ir dabojamas yra gerai, o vis eina men
kyn.

Tuomet aš patraukiau su telegrairu

• •

I
-

dvejais trepais augštyn ir pagal papratimą 
pridėjau akį prie rakto skylės.

Ir ką aš čia pamačiau: motina triūsia 
prie pečiaus, matyt, gamina maistą. Arti 
pečiaus stovi skalbimo įrankiai ir skalbinių 
krūva. Mažas kūdikis guli lopšij arti stalo, 
o didesnieji kas ant grindų sėdi, kas ant kė
dės, o kas dar lovoj voliojasi. Motina pribė
go prie pečiaus ir maišo kasžin ką. Paskui 
ji eina skalbti. Laikais pradeda verkti kū
dikis ir ji bėga jį numalšinti. Tame laike 
žiūrėk, didesnieji tarp savęs susipeša arba 
kuris nors numeta ką, palieja vandenį arba 
sudaužo stiklą. Motina juos vaido, muša ir 

I ramina. Neretai ir mažiausis kūdikėlis 
gauna per rankutes ir pradeda klykti. Ji 

| šneka, šneka ir šneka, tartum tie maži vai
kučiai gali suprasti jos vargus. Ji skun
džiasi, kad jų tėvas, gal vėl pareis girtas ir 
mes bliudu į galvą, jei nebus stuba apvalyta 
ir valgis gatavas. Ir ištikro, stuba taip ap
versta, prilaistyta ir nešvari,, kad ir negir
tas supyktum.

Po ilgo triūso ji aisisėda prie stalo, pa
deda valgį ir liepia eit visiems valgyti. Vie
nas siekė prie duonos, bet gavo per ranką 
už nepersižegnojimą prieš valgį. Paliepta 
ir kitiems žegnotis. Mažyčių užmiršta. 
Vieni per galvą, kiti per rankas gavo mušt 
už nemokėjimą pagarbinti Dievo. Su aša
romis prasidėjo skurdžių pietų valgymas.

Man bežiūrint per skylę, trepais užli
po šitos moters vyras ir vaikų tėvas. Aš jo 
paklausiau, kam priklauso telegrama. Jis 
liepė nešt jį į pat viršų. Kada jis uždarė 
duris ,tad pasigirdo keiksmas ir ėdimasis su 
pačia. Aš tuo tarpu pasiekiau patį viršuti
nį namo butą.

Pabeldžiau į duris, niekas neatsiliepia. 
Žvilgterėjau per skylę ir išvydau du mažu 
vaikučiu ,vienas galėjo būt metų 9, o kitas— 
4. Jiedu aprėdyti juodais apskretusiais rū
bais. Veidai jų purvini, rankutės subraižy
tos, plaukai pasišiaušę. Ant aslos, kur jie
du sėdėjo, gulėjo kelios malkos, kuriomis 
jiedu žaidė. Ant stalo gulėjo duonos gaba- 

' las. Vyresnysis priėjo, atlaužė nuo jos ir 

i padavė jaunesniam jam. Valgė jiedu su 
dideliu apetitu. Mažiukas prašė daugiau,
bet negavo, nes vyresnysis tvirtino, kad va- 11 Ainseles st., 
karas da toli ir mama negreitai pareis. į Pajieškau Antan0 Budio,
Pirma vyresnysis tildė, paskui ir pats prisi-1 Kauno gub, viimergės pav., Ragu- 
dėjo prie tos muzikos. Verkė kol pailso, 
paskui atsigulė ant aslos ir užsnūdo. Aš 
tuomet pradėjau belsti į duris. Vyresnysis 
išbudo, priėjo prie durių ir pranešė, kad 
mamos nėra namie. Aš paklausiau, kada 
bus, nes man buvo pasakyta, kad telegra
moj pranešama apie keno tai mirtį. Jis at
sakė, kad mamos niekad nebūna namie die
nos laike, sako: ”Nakčia ji sugrįžš.”

Nuo to laiko aš supratau, kodėl ir tų 
pačių tėvų vaikai taip žymiai skiriasi viens 
nuo kito, kodėl taip daug vaikų miršta ir iš
auga nesveikais. Nuo to laiko aš supratau, 
kodėl taip keisti žmonės išauga musų die
nose.

Paj ieškojimai I
I

I Pajieškau dviejų pusbrolių Antano 
ir Juozapo Litvėnų, Kauno gub., Tel
šių pav., Siadų vol., Kaimo par., Me
tai atgal gyveno Chicagoj. Kas apie 
juos žino, arba jie patįs atsišaukite 
šiuo adresu:

Jeronimas Varneckas,
32 Lincoln st., Brighton, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Enzelio, iš 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., ša
kių par. Turiu labai svarbų reikalų. 
Meldžiu jo paties atsišaukti, arba ki
tas kas pranešti šiuo adresu:

J. Endzelis,
553 Metropolitan avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusseserės Monikos Pe- 
čiulaitės, Kauno gub., Telšių pav., 
Židikų parap.; 7 metai kaip Ameri
koj ir pirmiau gyveno Chicago, III, o 
dabar nežinau kur dingo. Malonėki
te pati atsišaukti arba kas žino pra
nešti.

Ch. Juokšas,
42 School st., Cambridge, Mass.

čius, P. Pekoraitis, G. Jononis, F. 
Žangi na s, K. Atkočaitis ir J. Galiū
nas.

Aukos pasiųstos tiesiai į Lawrence 
Ettor-Giovannitti apgynimo komite
tui.

Kasierius Liud. Kasper,
SI31 tfentvorth avė., Chicago, III.

Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis, 
1830 Canalport avė., Chicago, III.

MILWAUKEE WIS.
J. B. Šeškevičius — 35c.; A. Poš

ka, J. Siurvyla, F. Bačiunas, S. Kli
mas, F. Beržanskis, D. Siurvyla, F. 

į Urbonienė, A. Siurvylienė, A. Urbo
nas, J. Bulota ir Dr. Harvey — po 
25c.; V. Bučinskis — 15c.; V. Ja- 
rickis — 13c.; V. Gumauskas, S. 
Siurvyla, S. J. Dargužis, A. Rimkus 

!— po 10c.; F. Žalis — 5c. — $4.08.
Pinigai pasiųsti Ettor-Giovannitti 

apgynimo komitetui. Byla gauta 
iždininko Yates, kuri randasi 
aukų garsintoji S. J. Dargužį.

į nuo
pas

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nesenesnės kaip 30 metų, kad mylė
tų dailų ir kad butų inteligentiška. 
Malonėsite siųst paveikslų su pir
mu laišku; kuri bus ne į širdį, grą
žinsiu atgal. Aš esu 25 metų am
žiaus.

Box 523,
A. K. S.,

Tacoma, Wash.

Pajieškau dėdės Jackaus Juodiškio, 
i Kauno gub., Subačiaus valse., Rudilų 
kaimo. Taipgi Kazimiero Baranaus
ko Vėsintų parap., Uzubalių kaimo. 
Kas apie juos žino malonės pranešti 
šiuo adresu:

A. Garbauskis,
3401 S Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio A. Kazlauc- 
ko, Suvalkų gub , Marijampolės pav., 
Šuntskų valse., Keturvalakių parap., 
Balčiupių kaimo. 18 metų Amerikoj; 
pastaruoju laiku gyveno po šium ad
resu: Hotel Rutland, Lionx City, Ia. 

i ir jau metai kaip negaunu jokios ži
nios. Jis pats arba kas apie jį žino, 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

M. Dominaitienė,
1903 Oregon avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Vinco Senkaus ir jojo 
moteries Kastancijos Bruožiutės, jie
du Suvalkų gub, Vilkaviškio pav., 
Cickių kaimo, Alvito parap. Turiu 
labai svarbų reikalų, todėl meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Jonas Dulckis,
Brooklyn, N. Y.

i

* * *

Turiu prisipažinti, kad nuo ankstyvos 
jaunystės aš turėjau patraukimą prie mer
ginų. Jeigu ant telegramos buvo pažymė
ta „panai,” tai aš du sykiu greičiau nuneš- 
davau ir visai drąsiai barškindavau į du
ris, pirma šiek-tiek plaukus susiglostęs ir 
pataisęs šiek-tiek švarko skvernus. Ant 
laimės, sykį pasitaikė nunešt telegramą 
tokiai mėrginai, kurios durų rakto skylė bu
vo nepaprastai didelė, ir be vargo buvo ga
lima matyt, kas darosi kambarij. Jau iš- 
kalno man buvo žinoma, kad toji mergina 
yra gražiausia visoj apylinkėj. Galite su
prast, kad aš negalėjau iškentėti tokiame 
atsitikime nepasilenkęs prie rakto skylės ir 
nepažiūrėjęs, kas darosi kambarij. Bet 
jus negalite sau persistatyt, kaip aš nusi
gandau ir nusistebėjau, kuomet išvydau 
prie stalo, ir da su plunksna rankoj, biaurią, 
pasišiaušusią, tik su biskučiu plaukų ant 
galvos, su išblyškusiais ir į seną avieną pa
našiais veidais, su basomis ir į devynes pu
ses išsikreipusiom kojom, ant kurių buvo 
apie pusę šimto pūslių, čeverykų nutrintų. 
Nors mažai plaukų buvo ant jos galvos, vie
nok ir tie gabalais juodi, gabalais geltoni, 
kokių aš nė pas vieną žmogų nebuvau ma
tęs. Pati ji buvo panaši į ilgą agurką, bet 

(Toliaus bus).

! vos valse., Justininkų kaimo. Girdė
jau gyvena Garbin, Mas. Labai norė
čiau dasižinoti todėl meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Stanislavas Macijauskas,
25 Helen st., McKees Rocks, Pa.

Pajieškau pusseserės Kostancijos 
Stengailenos, Kauno gub., Gudana- 
vos parap., Jaudinkių sodžiaus; taip
gi J. Servincko Butėnų sodžiaus ir 
Onos Mečkunckaitės, kuri pirmiau 
gyveno Massachusetts valstijoj. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

Kleopą Valatkaitė,
42 School st., Nashua, N. H.

Pajieškau savo dėdės Juozo Dris- 
kinio, kuris metai atgal gyveno Bos
tone, Paeina iš kaimo Dzendzelau- 
kos, Marijampolės, Suvalkų gub. Jis 
pats ar draugai praneškite apie jį. 

Jurgis Skrinskas,
15 Millbury st., Worcester, Mass.

merginos apsivedimui,
18 iki 25 m. amžiaus. Malone-

ir mylėtų skaitymų ir mo- 
Merginos, norinčios arčiau su

Pajieškau
nuo 
čiau kad mergina butų laisvų pažiū
rų 
kslą.
manim susipažinti, malonėkite kreip
tis šiuo adres: [28]

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

i

Ettoro ir Giovannitti bylos vedimai.
________________________ t

GARDNER, MASS.
Aukavo po 50c.: A. J. Kasputis, F. 

Šapranauskas, J. Butkus, A. žilius, 
Jos. Leimikis, P. Krikščius, P. Kor- 
zon, D. Dzūkas, K. Naginė, J. Žilis, 
J. Šimėnas, J. Naudžiūnas, J. Menke- 
vičius, E Vičius K. Balsevičius; D. 
J. Klinga — 35c.; po 25c.: J. Stružas, 
J. Kontrimas, A. Bekešius, J. Morkus, 
J. Petraitis, A. Petraitis, A. Žukaus
kas, J. Adomėnas, J. Jodakis, J. Ale
kna, V. Meckunas, J. Baugužis, J. 
Morkus, J. Kuliackas, G. Varekojis, 
J. Kasputis, G. Urbonas, M. Kveda- 
ravičius, P. Šapranauskiutė, A. čel- 
kis, A. Puida, F. Dabužinskas, M. 
Vaidulas, A. Dagis, Ig. Rasimavi- 
čius, B. Jodelis, J. Leudanskas, A. 
Bručius, A. Baltušnikas, J. Dagelis, 
J. Sargutas, K. Krisiunas, K. Bara
nauskas, J. Kaušpadas, J. Melaika, 
J. Urbonas, A. Valosevičius, J. Kruč- 
ki, J. V. Mačys, G. Palšis, J. Ladavi-

PIKNIKAS! PIKNIKAS!
Tėmykit New Britain’o ir apielin- 

I kės lietuviai! Vietinė Apšvietos Drau
gija parengia puikų pikniką ant 
(įuortette (Club) Park, 13 liepos, 

: (July), 19912 m. Prasidės 2 vai. po 
i pietų. Karą imkit West Main st, ku
ris daveža iki parko. Meldžiame vi- 

; sus atsilankyti.
KOMITETAS.

EASTON, PA.
Surinkta po stubas nuo 10 iki 15 

birželio. L. J. Kasparavičius 50c.; 
Vikt. Stankiutė 30c.; S. Simutis, P. 
Treinaitis, J. Garnis, A. Krikščiuniu- 
tė, S. Kulaitis, F. Ličkunas, A. J. 
Matonis, A. J. Katinis, K. Arminas, 
J. P. Pušinis, B. šlioger, S. Kuržin- 
skas, B. Nuding, Š. Stefanavič, J. 
Herman, S. Virovsky, J. Pietreik Lip- 
schit ir Peter — po 25c.; F. Lauri
naitis, T. Kaunas, J. Githel, V. Stan
kus — po 20c.; S. Mason, M. Urbo, 
S. Matonis — po 15c.; Olg. češkau- 
ska, J. českauska, A. Danielius, B. 
Lukauskienė F. Rudelis, P. Vainiutė, 
O. Vainiutė, F. Klumbis, A. Vainius, 
V. Masulevič, J. Skudis, W. Githel, 
J. Klova, J. Rudelis, H. Budraitis, 
J. Danei, P. Lukauskas, V. Danele- 
vičius, G. Razauskas, J. Pocius, J. 
Betovt, T. Grašis, E. Matonienė, A. 
Ūsas, M. Zubrickas, O. Velioniutė ir 
C. šeštokas — po 10c.; smulkių aukų 
45c. Viso labo $9.75.

LSS. 42 kp. paskirta komisija: 
L. J. Kasparavičia, 

J. Garnis,
K. Arminas.t

MOLINE ILL.
Vetinių draugų buvo likę nua pra

kalbų parengtų sausio mėn., 1912, 
$6.23. J. Rutkauskas paaukavo 25c. 
Sykiu $6.48. Persiuntimas 8c., lie
ka $6.40. Minėtų auką ”Kel.” red. 
meldžiu perduot tam tikram komite
tui. J. Julius.

J. Mockaitis 75c.,
R. F. D. 1 Spring Valley, III.

D r augysčiu Reikalai
Draugystė Lietuviška Tautiška

Tėvynės Mylėtojų No. 1.
Town of Lake, Chicago, III.

Administracija:
Prezidentas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, III. 
Vice-pirm. F. A. Mišius,

4602 S. Ashland avė., Chicago, III. 
Prot. rašt. K. A. čiapas, 
4436 S. Hermitage avė., Chicago, 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,

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

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

4612 S. Wood st., Chicago, III.

III.

III.

LIET. IMIGRACIJOS KORP.
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškite 
su susirašinėjimų sekretorium

M. Stanelis,
211 Jefferson st, Newark,

S. Jankauskas, pirm.,
350 Newark st., Hoboken, 

Žolynas, pagelbininkas, 
23 Warwick st., Newark, 

Jukelis, finansų sekr.,
307 W. 30-th st., New York, 
J. Daunora (aptiekorius), iždin,.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

A.
N.

N.
A.

N.
J.

V.

J.

J.

J.

N. Y.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

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

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

3200 S. Halsted st., Chicago, III. 
Kasierius L. A Žukas,

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

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

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

III.

III.

III.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS,
CHICAGO, ILL.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

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

1504 S. 49 avė., Cicero, 
Protokolų rast. J. Šyker,

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

2041 Ruble st., Chicago,

ni.

m.

m.

PIKNIKAS 
šalij Pittsburgo, Pa.

i Parengtas L. Soc. Sąjungos III ra- 
j jono, bus Nedėlioj, 21 d. liepos, Hof- 
i nagel’io farmoje (ten kur buvo per
nai). Prasidės 9 vai. ryte. Iš Pitts-

1 burgo reikia imti West Park karas ir 
važiuot iki Bryan Hotel’iui, West

' Park miestelije už McKees Rocks, Pa. 
į Įžangos tikietus galima gauti "Dil
gėlių” redakcijoj, 2400 Fifth avė., 
Pittsburgh; A. Vileniškio pulruimije.

, šių miestų gyventoji teiksis 
to gaut tikietus nurodytose 
Iš toliau pribuvę pažįstami 
gaus tikietus ant vietos,
nas vyriškis gali pribut su savo drau
ge — motere tuo pačiu tikietu. [29]

Užprašo KOMITETAS.

iš anks- 
vietose. 
draugai 
Kiekvie-

Parsiduoda gražus 
GRAMAFONAS. 

Brukuojama Mašina.ir
Graaiafonas grajina visokias tautiš
kas dainas, taipgi ruskas, polskas ir 
angliškas; iš viso yra 33 notos. Par
siduoda pigiai. Norintieji nusipirkt 
gerą gramafonų arba drukuojamą 
mašinų pigiai, kreipkitės šiuo adresu: 

CH. JUOKŠAS,
42 School st., Cambridge, Mass.

10 GALIONŲ ALAUS 
Už $1.00.

Per 25 metus praktikos American 
Product Co.. išrado alų kurio ska
numas perviršiję bile alų, kuris parsi
duoda karčiamose už 4 sykius dides
nę prekę. Kam vargti karčiamose ir 
mokėt brangiai, kad gali turėt geres
nio alaus namuose ir išsigerti stiklą 
kada tik nori visai pigiai. Norėda
mi išbandyt musų gėrimų prisiųskite 
$1.00 arba $5.00 už 60 galionų, o męs 
tų pačia dienų prisiusime musų alų, 
apmokėdami prisiuntimo lėšas. Jeigu 
rasite kitaip negu kaip męs apgar
siname, praneškite mums, o męs su
grąžinsime pinigus.

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

P. O. Box 380, HARTFORD, CONN.

BUK ANT SAVĘS BOSU.
Turiu gerai išdirbtą lietuvišką biz

nį, pereitus metus padariau $1,000 
biznio, šiuos metus da geriau eina, tu
rėdamas pašaukimą išvažiuoti kitur, 
pagarsinu parduoti. Čia tik viena lie
tuviška drukarnė gerai ištaisyta, iš
eina ir aikraštis senas šioje apielin- 
kėjyra 5 lietuviškos parapijos Su 30,- 
000 lietuvių ir šimtai visokių drau
gysčių. Turintis nors $400 pinigų 
gali dasižinoti per laišką šiuo adresu:

J. K. REDYSTE,
Box 343, Bentleyville, Pa.

PARSIDUODA KARČEMA
Parankioj vietoj, biznis išdirbtas, 

tik viena karčema lietuvio šiame mie- 
stelije randasi. Lietuvių čia pusėti
nas būrelis, yra taipgi lenkų ir sla- 
vokų. Karčema randasi ant kampo 
gatvių East Pine ir White Court. 
Priežastis pardavimo, liga p’ačios. 
Meldžiu kreiptis šiuo adresu: [28]

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

CANTON, : : : : ILLINOIS.

Reikalaujam žmonių.
1000 vietų liuosų. Męs išmokinam 

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

COSTELLO & WISE, 
N. Y. Barber School,

2 Rivington st., New York City.

AR ESAT ŠLAKUOTI?
Rašykis tuojaus klausdami 

macijų, įdėdami markę dėl 
mo.
AKNOL REMEDY

348 E. 15-th St_ New York, N. Y.

infor- 
atsaky- 

[28]
CO-, ■

PARSIDUODA NAMAS.
Gražus ir didelis namas parsiduoda 

So. Bostone už numušta kainų. Kam
barių 17, gali gyventi 3, 4 arba 5 šei
mynos. Kreipkitės į

"KELEIVIO” REDAKCIJĄ.

DRAUGAI! 
PLATINKIT "KELEIVĮ!”

. 4
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ant

prasti, reikia ištirti, kodėl 
"Keleivis” yra tokis neišnai
kinamas. A. Ručas.

Paaiškino.
Vaikas klausia tėvo: — 

Paaiškink man, tete, ką rei
škia tas paveikslas, ką buvo 
praeitam "Lietuvos” nume- 
rij tarp "Jurgio" ir "Balt
raus," toks žmogus apaugas 
plaukais?

Tėvas:—Tai, vaikeli, "Lie
tuvos" leidėjas įsidėjo savo 
paveikslą, kad žmonės maty
tų, kaip jis išrodo.

Vaikas: — O kam jis tą 
ranką laiko iškėlęs?

Tėvas: — Jis prisiekia,
kad neskaitys "Keleivio” ir 
kitiems nepardavinės.

A. Garbukas.

KELEIVIS

Kaip pragare, taip ir 
žemės.

Keistas tas pragaras. Ten 
daikto jokiu budu negalima 
sunaikinti. Kadangi ten 
plaukų skutėjų nėra, tai nuo 
visų tų vietų, kur 
tik jie auga, prisieina nusvi
linti. Paskui deda juos į ka
tilus ir verda. Kitus ant ke
ptuvų spirgina, kaip steiką. 
Degina,kol tik dūšia į aguo
nos grūdą sumažėja. Pas
kui išmeta ją ant ledo ir ji 
pradeda purpt. Pasidaro vėl 
didelė, užauga plaukai ir vėl 
patenka ant karščio. Per 
amžius dūšios būna degina
mos, šaldomos, badomos, žo
džiu sakant, eina spartesnis 
darbas, negu Chicagos gyvu
lių skerdinyčiose, vienok dū
šia niekad neišnyksta.

Ant žemės yra taip pat. 
Ir čia mokslininkai darodo, 
jog nieko negalima išnaikin
ti. Daiktų formas galima 
permainyti, daleiskime, iš 
vandenio galima padaryti 
garus ir gazus, bet išnaikint 
vandens negalima. Su žmo
gum yra taip pat: jis mirš
ta, bet jo ištirpusiu kunu 
maitinasi augmenįs ir gyvu
liai. Tokiu budu iš žmogaus 
darosi augmenįs ir gyvuliai, 
kuriais maitinasi žmonės. 
Išeina, kad žmogaus kūnas 
vėl į žmogų pavirsta.

Pragare irgi formos mai
nosi. Nors to negalima da- 
rodyti, bet yra sakoma, kad 
ir ten žmonės paverčiami į 
augmenis, į gyvulius ir t. t.! 
Galite suprast, kad kuomet 
žmogus pavirsta į aguonos 
grūdą, jis negali turėt plaukų 
ant savo kūno ir kitų daik
tų, bet po ilgos eilės permai
nų jis vėl viską įgija.

Mums gana keistai išrodo, 
kada išgirstame apie dūšių 
deginimą ir negalėjimą jų 
sunaikinti. Bet kad ir ant 
žemės panašiai yra. Argi 
jus nežinote, kad "Keleivį" 
nori sunaikinti ir kunigai, ir 
tautininkai, ir visokie atgal- 
eiviai, o jis vis auga ir auga. 
Kunigai pradėjo Jį keikti vi
sur ir taip išgarsino, kad, 
turbut, nerastumete žmo
gaus, kuris nežinotų apie 
/Keleivį" ir kuris jo nebūtų 
skaitęs. Yį§į ątgaleiyiąi dir
ba kepures pasidėję, kad tik 
skaitytojų skaitlių sumažin
ti, bet jų darbas neša prie
šingus jų norui vaisius.

i--- - ' •
•" rx.aua, JC4U* nvgau 1F
kiti atgaleivial sunaikinti 
bedievięįo "Keleivio" žod
žiais, keikimais ir kitokiais 
budais, jie skundžia jį, nori 
leidimui reikalingą turtą su
naikinti, nori leidėjus sunai
kinti — vieni bombomis, ki
ti kitaip — vienok jokiu bu
du "Keleivis” neišnyksta.

Kas dabar da o-ali ginčyti, 
buk ant žemės stebuklų nė
ra? Visos kum'-— ir atgal- 
eivių (kurie tankiai ir tau
tiečiais vadinasi) pajiegos 
dedamas "Keleivio" naikini
mui, visas žinojimas tam ti
kslui panaudojamas, bet 
"Keleivis" čielas ir čielas.

. Tūli stebiasi, kaip degina
mos pragare dusios neišnyk
sta. Kad geriau dalyką su-

v •

• v

I

SKAITYTOJU ATIDAI.delphijoj, Pittsbuige, Lancaster'ije ir 
Washingtone. Pelenų sudeginto la
vono paprastai esti 4—5 svarai. 
Juos galima pasiimti namo, palikti 
kr<mato rijo; arba išbarstyti ar.t vė
jo, ką atlieku jie patįs. Kūno kre
macija atsieina maž-daug tiek na t, 
kiek ir palaidojimas ant kapinių. 
Paw" 'tai reikia susiderėti ir užmo
kėti graboriui, o graborius kremato- 
rijai.

ryti. Viskas tas daro žmo
gų rangesniu.

Jei alaus nebūtų, uošvė 
niekad negautų bučkio nuo 
savo žento.

Jei alaus nebūtų, vyrai ne- 
atsikeltų ir neduotų sėdynės 
moteriai pusiau tuščiame 
kare.

Jei alaus nebūtų, žmonės 
užmirštų ir nedrįstų giedot 
šventas ir gražiausias gies
mes.

Alus atsirado 3000 metų 
prieš Kristaus gimimą ir bu
vo vartojamas Egipte, apie 
ką yra užrašyta ant pirami- 
dų hierogrifais, ko nė vie
nas doras žmogus nepadary
tų.

Jeigu išnaikinti alų, tuo
met liktų be oastogės daug 
bilijonų stiklų ir turėtų iš
nykti 657,000 studentų dai
nų ir daug giesmių.

Mėgsta mokyklą.
Dėdė — "Ar tu lankai mo

kyklą, Jonuk?”
Jonukas — 
Dėdė — 

mokyklą?"
Jonukas — ”Taip, dėde.” 
Dėdė ”Dabar uždary

tos mokyklos, ar ne taip?”
Jonukas — ”Taip, ačiū 

Dievui.”

Kitaip suprato.
30 gegužės trįs barzduoti 

ir vienas bebarzdis inteli
gentai taisė protestą prieš 
Root’o bilių ir taip nuosek
liai išaiškino, kad publika 
suprato, jog protestas yra 
prieš Tafto lašinius

Velnias.

f

Taip, dėde.” 
”Ar tu mėgsti

I

Telephone So. Boston. 845 M.
— — - • i •

Nauji Raštai.
Rankvedėlis bei žodynėlis lietuvis- l 

' kai-angliškas ir kaip tapti Jungtinių 
i Valstijų piliečiu. Sutaisė S. P. Ta- 
nanevičia, išleido "Katalikas,” Chi
cago, III.

Tikri juokai lietuvių palinksmini
mui, parašė Jonas Viskas, išleido 
"Lietuva,” Chicago, III. Kaina 50c.

Makaro Sapnas, V. G. Korolenko 
apysaka, išleista "Lietuvos.”

Nuosavybė ir darbas Sulietuvino 
A. J. Karalius, kaina 5c., išleista 
"Lietuvių žurnalo,” Chicago, III.

Keli žodžiai apie Susivienijimų Lie
tuvių Amerikoje, parūpino V. K. 
Rčk., išleista S. L. A. lėšomis, New 
York.

Liaudies dainos, tinkamos deklama
cijoms. išleista "Laisvės,” So. Bos
ton, Mass.

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

PASARGA.
Mainant adresąreikia 

sados priduot naująjį ir
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

”Kel.” Administracija*

vi-
se-

r
E

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

Valandos:
Nuo 12-2 dieuą ir uuo 7-9 vakare, i 

Nedėliotus iki 8 vai. po pietų. 5 r

I

I
I

i ........... —

John E. liolan
naujausios mados

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

Gyvenimo vieta 645 Broadw*y.

GERIAUSIA AKUSERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

NVOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore. M d.

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

Iš ko susideda vanduo?
Vanduo susideda iš skys

timų, dumblų, žuvies ir 1.1.
Vanduo randasi ežeruose, 

upėse, jūrėse, sniege, bonko- 
se ir bačkose. Jis yra varto
jamas plaukimui ir laivų nu- 
skandinimui. Vanduo yra 
šaltesnis už orą, nes jis yra 
šlapesnis.

Kam 4 liepos švenčiama?
4 liepos arba ”Fourth of 

July” yra švenčiama arba 
apvaikščiojama dėl toj die
noj keliamo triukšmo arba 
šaudymo. Ta dieną apvaikš- 
čioia ir todėl, kad eksnloduo- 

‘jančios medegos neeksplo- 
duotų krautuvėse.

Iš Chicagos Enciklopedijos.
Burbulas — Pilna lietu

viška enciklopedija.
Alibi — Paklausk Jurge- 

lionio.
Bakterija — Tokis žmo

gus, kuris pasinaudos tavim, 
jei tu neapsisaugosi.

Mergina — Moteris prieš 
45 metus amžiaus.

Siuvėjas — Tokis žmo
gus, kuris prižada pasiųti 
rūbą į tris dienas, o reikės 
laukt 3 mėnesius.

Guma — tokis daiktas, 
Į iš kurio kaliošius daro ir ku
rį tūli žmonės kramto, kad 
nereiktų protauti.

žemė — Tokia medega, 
kuri kįla augštyn, kada jus 
krintate iš orlaivio, ir susi-j 
tinka su jumis. ’ X.!

i

■v •

Patarimai kaitrose.
Laikykis šaltai ir nejausi 

i kaitros.
Mainyk savo protą tan

kiai.
Nevartok alkoholio, kada 

temperatūra karšta. Jei ne- 
! gali iškentėti, tad pirma Į- 
i kišk termometrą j šaltą 
vandenį.

Apsirėdyk vandeniniu rū
bu.

Į
i

i

Redakcijos atsakymai.
F. Matulioniui. — Tamis

tos raštai tiktų "Vien. Liet." 
ir "Lietuvai,” todėl ten juos 
ir siųskite.

A. Pului. — Prie kores
pondencijos nebuvo jūsų ad
reso, todėl įdėjome ją į gur
bą.

Nemokančiam. — Juoke
liai silpni. Nedėsime. —Ma
žu ir yra laikrodininkų mo- j 
kykla, kur dovanai mokin- į 
tų amato, bet męs apie tokią ; 
negirdėjome ir patarimų 
duot negalime. Gal iš skai
tytojų kas praneš.

A. Liutkui—.Tik ant svar
besnių klausimų atsakome.

J. Uktveriui. — ”0, S. S. • 
arba Šliubinę iškilmę” gavo
me. Peržiūrėsime. Ačiū.

F. StatkuL — Nėra jokio reikalo 
prigulėti prie Kremacijos draugijos. 
Numirus kiekvienas gali būt krema- 
torijoj sudegintas ir nebūdamas tos 
draugijos nariu. Su krematorija vi
sus reikalus atlieka graborius. Penn- 
sylvanijoj yra 4 krematorijos: Phila-

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
Jau pas-kraingia- 
usiai. A įeikit tie- 
siok pas mane 1 
irepais į vir:ų tik 
neikit į aptieka: 
mano dury* bal
tos arba telefoną 
duok o a'-atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone

Teisme.
Teisėjas — "Kuomi tu už

siimi?”
Kaltininkas — "Esu jūrei

vis."
Teisėjas — "Aš netikiu, 

nes tu nepanašus į jūrei
vį.”

Kaltininkas — "Argi, tei
sėjas. manai, kad aš bačkoj 
atvažiavau iš Europos?”

Nauda iš alaus.
Alus nėra taip prastas 

daiktas, kaip daugelis ma
no. Jei jo nebūtų, daugelis 
žmonių sustingtų ir .negalė
tų atsiklaupt bažnyčioj. Iš
sigėręs žmogus turi ir par- 
pult. ir keliais pavaikščiot, 
ir kitokią gimnastiką pada-

l

♦1

Esi Geriausias PrietelisJ 
į

Garbingas Tamista! J ųsų budasT 
gydymo ir liekamos labai geros,£ 
kad mano moterį* net per tris mė-i 
nešiu* sirgus ant vidurių skaudė-* 
jimo, po krutinę, galvos, didžio* 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-* 
tųjų tekėjimo, kurios ikšiol niekas* 
nepataikė išgydyti, o kaip Jusųl 
prisiųsta* liekarstas suvartojo, tad* 
tapo visai sveika ir daugiau ligai 
neatsinaujina. Už tokį tikrą mok-* 
slišką ir pasekmingą* gydimą vi-j 
siems Tamistų vardą apskelbiu.* 
Tu esi geriausia* prietelit. Pasi-f 
liekame dėkingi. *

Klemensas ir Ona Stefonavičial. ♦ 
1413 Brymnower, Scranton. Pa.lIį

Guodotinas Pons Daktare! Labai dekavoju už knygą “Daktaras”, kurią* 
(man prisiuntėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro-i 
mutizmo. Antanas Jurgelis, Boa 145. Paulsboro, N. J. *

I 
I

/Tu

/
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 sti, New Haven,Conn. 

Telefonas: 1434—3.
Visoki patarimai velaui.

i

VIENATINIS AGFNTm 
lietu vys nULl" I M. O

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

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

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

VIENATINE LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Bostone dr visoje Massachusetts valstijoje. 

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio. £rippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1,00. 
N aikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

Mostis ir skysčiai nuo niežiį ir parkų $1.00.
Gyduoles dėl pninisymė apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolė^ nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00 -

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

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

Visolie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
I’erfumas visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00. $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS ?a6m^7?
S0. BOSTON, MASS.

Teip sako žmonės išgydyti nuo 
visokiu ligų! i

Kaip joki vaistai ir visoki dakta-l 
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane* 

išgydei.

I♦ 
į
lodi 
fjų 

į
K Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau* 
^pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau- 
Idėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai 
■dėkavoju už tokį teisingą, gerą gydymą. tį Ant visada Jonas Pecura. 4549 Cambridge St.. PhHadelphia, Pa.
* Daugybės dėkavonių ateina kas diena, iš kurių čion keletą patalpinom.

i i Jeigu tūkstančiai dž.iaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gerą sveikatą, tai 
i ■ tikrai ir Tave galima išgydyti. I

THB PHILADELPHIA M. KLISIKUI galima pilnai tikėti, nes yra poį 
^valdžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.
i Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti.
J Skaitykit knygą ‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių li< 
| apsisergėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot.
* JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arį
lužsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu. Ui pribukę 
Jin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyyeni, tai aprašyk lietuviškoj kai-J 
■ boj savo ligą ir^kas kenkia; o apturėsi prietelišką rodą arba ir reikalingas lie* 
įkarstąs, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speciališkai| 
♦kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik* 
'{ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be » 
■operacijų. Sekretai užlaikomi. 1
* Visad* reikia adresuot teip: f
ĮTHE PHILADELPHIA M. CLINIC? 
J 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. J 
V Valandos: Nuo 10 Iki 4 po piet. Nedėliojo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6-8.T

Šitas apgarsinimu ir padėkavonės ištirtos, teisingo*. Pilnai galima tikėt.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. 31. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
.Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant kruti^ 
--lės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuoligos išbėrimo ant, 

los spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai perdu metu nesurado pagelbos. Už 
Ijųsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. ,

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

G

Keleivio” Agentūra
Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Banką Komisoriaus

Laivakortes j ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančias apsaagojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius j Lietuvą 
aprūpinant konsuliariškais pašportais.

Pinigas siunčiam į visas dalis svieto pigiau, negu kiti. 
Reikalaukit prekių.

Mus ofise dirba PakajattS Sudžia (Justice of the Peace) ir 
Ręjenta* (Notary Public), todėl visi dokumentai, .Amerikoniški 
ir Rusiški yra atliekami konogeriausiai.

Kreipkitės šiuo adresu:

“KELEIVIO” „AGENTŪRA 28 W. Cr .ždway 
So. Boston * Mass.

■J



LIET. IMIGR. DR-JOS
REIKĄLUOSE.

Birž. 28 š. m. atsibuvo L. 
I. D. Komisijos susivažiavi
mas Slavokų Imigr. name po 
No. 436 W. 23 st., New York, 
dėlei pastatymo žmogaus 
ant Ellis Island, (Kaslegar- 
nėj) — Castle Garden.

Komisija susidėjo iš sep
tynių ypatų 1. S. Jankau
skas, 2. A. Žolynas, 3. J. Ju
kelis, 4. B. Šabanauskas, 5. 
K. Vaškevičius, 6. J. Bradu- 
nas, 7. A. Staknevičia — ir 
visi dalyvavo. Jie liko išrin
kti ir užtvirtinti IV konfe
rencijoj, laikytoj birželio 16, 
No 146 Morris st., Jersey Ci
ty, N. J.

1. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas St. Jankauskas 
ir jis pats liko patvirtintas 
susivažiavimo pirmininku, 
rašt. A. Žolynas.

2. Sekė šaukimas vardų 
kandidatų, kurie buvo pasi
davę ir tikėjosi gauti darbą 
nuo L. Im. Dr-jos ant Ellis 
Island, buvo šitiek: 1. P. šed- 
vilas iš Bayonne, N. J., 2. P. 
Kačergius iš Harrison, N. J., 
3. P. Sarpalius iš Chicago, 
III., 4. V. Leščinskas, A. M. 
Stanelis iš Newark, N. J., 6. 
J. M. Danielius, J. Vaitkus 
iš New York, N. Y.

3. Prasidėjo kandidatų 
kvotimas; pirmiausiai per
žiūrėtos aplikacijos, kurias 
buvo išsiuntinėjęs pirminin
kas visiems kandidatams dėl 
išpildymo ir atsakinėjimų 
ant užklausimų. Laikas pa
skirtas buvo išpildytoms ap
likacijoms sugražint iki 24 
birželio.

Peržiurėjus aplikacijas, 
pasirodė, kad ne visi kandi
datai prisiuntė aplikacijas: 
nebuvo J. M. Danieliaus, P. 
Šedvilio. P. Sarpalius 
nors ir buvo prisiuntęs apli
kaciją, bet dėl nežinomų 
prižasčių atsisakė priimti 
kvotimus. Tokiu budu ko
misijai liko tik iš 4 kandida
tų rinkti žmogų dėl padėji
mo ant Ellis Island (Kasle- 
garnės name) ir tai-ant ne
kuriu kandidatų buvo gana 
juodų užmetimų, bet tas vis
kas pasiliko Dr-jos archive 
dėl tolesnės žinios.

Toliaus komisija vienbal
siai nusprendė pastatyti Pl
ušą Kačergių ant Ellis Is- 
land, kurį atrado atsakan- 
čiausiu žmogum dėl prigel- 
bėjimo ateiviams, kaipo kal
bantį kelias kalbas ir apsi- 
pažinusį su rašliava.

P. K. taip greitai augščiau 
minėtą darbą užims ir atida
rys raštinvčią dėl visokių su
sinėsimų Slavokų Imigraci
jos name, kaip tik bus gali
ma suspėti pastatyt po kau
cija ir sutaisyti raštinės rei
kalingus daiktus; tokiu bu
du lietuviai imigrantai arba 
ateiviai ir išeiviai turės Sla
vokų Im. name prieglaudą. 
Visokiuose reikaluose turė
kite susinėsimus žemiau nu
rodytu antrašu: P. Kačer
gius, 436 W. 23 st., New 
York, N. Y.

A. žolynas.

j

Castle Garden.

Aukos ir mokestis Liet. Im. 
Draugijos.

Nuo D. L. K. Rinkaudo 
dr-stės iš Harrison, N. J. 
per J. L. Kačergį metinės 
mokesties $15.60; nuo šv. 
Antano d—tės iš Beloit, 
Wis. per A. Vitkų auka $17. 
70c.; nuo J. G. Gegužio iš S. 
Boston, Mass., auka $1.00. 
Viso $34.30. J. Jukelis.

Draugystėms ir visiems, ku
rie turi susinėsimą su Liet. 

Imigr. Draugija.
Pranešu, kad nesikreiptu- 

met į mane su Draugijos rei
kalais ir nesiųstumėt pini
gus per mane, nes aš jau ne
esu tame komitete. Siųsda-

mi pinigus L. I. D., siųskite | vęs kitokią. Kada pripildo- 
šiaip: išpirkite Money Orde- te aplikaciją dėl gavimo an- 
rį iždininkui V. J. Daunorai 
229 Bedford avė, Brooklyn, 
N. Y. ir pasiuskit A. M. Sta- 
neliui, 211 Jefferson st., Ne- 
wark, N. J.

J. Jukelis

A. Liutkui. — 1. Mėnulis 
apie žemę apsisuka į 28 die
nas! Aišku, kad jis kiekvie- 
ną dieną randasi vis naujoj 
vietoj, todėl ir užtekėjimas 
ir nusileidimas negali įvyk
ti tame pačiame laike. 2. 
Mėnulis turi įtekmę ant že
mės daiktų. Pavyzdžiui, po 
jo įtekme vanduo jūrėse pa- 
kįla, miegantis žmogus atsi
kelia ir vaikščioja ir tt. Bet 
kad jis turėtų nors kokią į-

i tėkmę ant atliekamų darbų,, žodžiui atsako lietuviškas į. 
tai tik burtai. 3. Mėnesių I Lėgo reiškia renku. Taip 
vardai daugelij kalbų skam- inteligencijareiškia surinki- 
ba netoli vienodai ir matyt, 
kad turi tą pačią šaknį. Jie 
paeina iš įvairių kalbų ir nė
ra tikrų darodymų tūlų mė
nesių vardų kilmės, arba ša
knies. Lietuviai januarių 
vadina sausiu, turbut, todėl, 
kad Lietuvoj tuomet did
žiausi šalčiai ir sausa. Spė
jama, kad lotyniškas janua- 
rius paeina iš lotyniško žo
džio geno, kas reiškia gim
dyt arba pradėt. Kitose kal
bose ir pačioj lotyniškoj li
ko padarytas mažas iškrei
pimas, bet januarius reiš
kia pradinį mėnesį. Febru- 
arius paeina iš žodžio femo 
ir reiškia valyti, čystyti dai- į 
linti. Dėl vietos stokos kitų 
mėnesių vardų neaiškinsi
me. 4. Apušies lapai be vė
jo niekad nedreba, tik pa
prastai žmonės taip kalba. 
Jei žmogui nuo galvos kepu
rės vėjas nepučia, tai nereiš
kia, kad vėjo nėra. Apušies 
lapai laikosi ant ilgų ir plo
nų stiebelių, todėl mažiau- 
sis vėjalis juos sujudina. 5. 
Demokratai nuo republiko- 
nų skiriasi tik tuomi, kad jie 
susideda iš liesesnių kapita
listų, daugiausiai vaizbūnų, 
kurie nori panaikinti mui
tus ant daugelio tavorų, kad 
galėtų iš kitur įvežti ir pa
daryt sau pelną. Kitas tų 
dviejų partijų skirtumas yra 
tas, kad vieni turi slonį^ kiti 
asilą savo patronais, o šiaip 
vieni ir kiti gyvena iš darbi
ninkų išnaudojimo, kaip sa
koma, iš pelno, o ne iš dar
bo. 5. Žodis socijalistas pa
eina iš lotyniškos kalbos ir 
reiškia draugas.

i

Neviršgamtiškam. — 1. 
Amerikoj gimusieji vaikai 
visi skaitosi šios šalies pilie
čiais, nors jų tėvai nebūtų 
piliečiais. 2. Einanti į ku
nigus, jei jie pastoja į semi
nariją tik su ten reikalauja
mu mokslu, nieko nesimoki- 
na nė iš fizikos, nė iš chemi
jos, nė iš evoliucijos, nė kitų 
gamtos mokslų. Tokie kuni
gai tik tiek turi mokslo apie 
gamtą, kaip ir prastas mu
žikėlis, jei nemažiau, todėl 
nesistebėkite, kad jie tiki į 
Dievą arba Dievus. 3. Jus 
patįs sau atsakote, kad visi 
garsieji mokslinčiai buvo be
dieviais. Juk užtenka pami
nėti Tolstojų, Darviną, Mar
ksą, Volterį, Edisoną ir ki
tus, kurie nepripažino tokio 
Dievo, kokį rodo tikėjimai 
ir kurių tulus tikėjimiškos 
bažnyčios prakeikė. 4. Taip, 
p. Balevičia apsivedė su ru
se, bet męs nežinome, ar tai 
dėl stokos lietuvaičių, ar dėl 
jų neapkentimo.

Ant kitų klausimų jus at
sakote pats sau.

A. Krasnickui. — 1. Taip, 
ateivis, norintis gaut pilie
tiškas popieras, gali permai
nyt savo pavardę, nors ant 
pirmųjų popierų butų pada-

mis su vyrais tiesomis. Mo-i GERIAUSIAS
teris, ištekėjusi už vyro pilie- \ \ I / ✓ -
čio, lieka piliete. Kokis įsta- ‘ 2 //< Ji
tymas bus išleistas tuomet,! M

trųjų popierų, kuri turi būt 
į pasiųsta į Washingtoną, tu
rite parašyti, kokia navar- 
dę esate padavę ant nirmuių 
popierų ir no kokia pavarde 
esate atvažiavę į šią šalį ir 
kokią pavardę norite ant pi- LAIŠKAS j REDAKCIJĄ, 

jlietiškų popierų, t. y. kokia "Keleivio” No 23 tilpo ko- 
turi būt jūsų tikra pavardė, respondencija, po kuria pa- 
2. Nuo pilietystės Rusijoje sirašyta K. Vilniškio. Tu- 
gali paliuosuoti tik pats ca- i rėtų būt F. Kaulakis.
ras, todėl prašymas turi būti Meldžiu šias eileles įdėt į

kaip moterįs gaus lygias su 2 
vvrais tiesas, parodys atei- < 
tis. g

f

dirbtuve yra įrengta
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paduotas ant taip vadinamo 
augščiausio vardo, t. y. pa
čiam carui pasiųstas.

M. R. Lie—tei. — 1. žodis 
inteligentas paeina iš lotyni
ško žodžio intelligo, kas reiš
kia suprantu. Šis žodis su
sideda iš in, inter arba intus, 
kas parodo, jog esama ke- 
no n< rs viduj. Kartais tam

mą į save. Todėl žodis inte
ligentas reiškia tokį žmogų, 
kuris turi savij surinkęs ži
nojimą, supratimą, o-abumą. 
Inteligentas turi savij in
formacijas dalykų suprati
mui ir reikalaujamam pasi
elgimui. 2. Tose valstijose, 
kur moterįs gali balsuot, pi
lietėmis skaitosi tik čia gi
musios, o ateivės turi išsiim
ti pilietystės popieras lygio-

Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

laikraštį.
Su godone K. Vilaniškis.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
„Keleivi j” tilpo žinia iš 

Lewiston, Me., apie šv. Bal
tramiejaus dr-stės prakal
bas, kurioj p. J. Paušas rašo, 
jog surinkta liko aukų $12. 
29c. Ištikrųjų buvo surin
kta tik $11.55. Pinigai buvo 
suskaityti ir parodyti publi
kai.

Šv. Baltr. dr-stės ižd.
J. Beleckis.

Mano
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darba artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS
453 Broadway So. Boston, Mass

puikiau

Ei, Vyrai, risi pa*

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

Vyne ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadvay ir 259 0 streets, 
SO. BOSTON, MASS.

TELEPHONE: Port Hill 1864.

H. H. NAYOR
GOT3 ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426*430 Exchange Bldg.

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

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

R. Vasiliauskų
28 W. Broadway So. Boeton. Mass.

Ant 21 akmens 
Gelžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

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

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

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

■j Nuo 10 ryto iki 8 vakare.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lietuviškai-Ienkiškas

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

a

DIDIS ( YDYTOJAS

Dr. IGL3TKS STANKUS M. D

Df. J. JVIoroney
218 Tremont st., Boston, Mass

PRIESZAIS MAJESTIC TEATRA.
Didžiausia ir geriausiai intaisyta 

labatorija Naujoj Anglijoj.
Dvidešimts dviejų metų praktika irjjjabatorija iš
taisyta su modemiškiausiais 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.

Examinacija ir rodą dykai.
Offiso valandos 

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

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 visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi" 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslą, The New York 
Post Graduate Medral School and II o- 
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Čia Patalpiname.

Aš Jurgis Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago III., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. 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, strėnuose 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 padėka vonių nuo merginu ir moterų už išgydymą nuo 
nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje.
• APSIIMU 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, pergalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.

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

DR. IGKATTUS STARKUS, M. D. 
1210 So. Broad st, Philadelphia, Fa. 
Offiso ) 
Valandos j

ZID A Cifjarettes
JĮ W for 5c

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

'GRAŽIOS
SATINO DOVANELES 

kiekvienoj “ŽIBA” dėžu
tėj. Susidėk tnos pavekslė- 
lins. 15 ju galima pasida
ryti gražias paduskaites ir 
šalikna.

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

ir kitokius Kubus*

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam 'kad Jus sučėdysite 

Smigų ir turėsite gražius rubus. 
[ęs imam materiją iš gerųjų fir

mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir buna_tvirtesni.

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 
pigiausiai ir gerai.

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

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

Taipgi išvalom irjšprosinam vi
sokias Vyrpjr Motery drapanas.

Tikras Jusųjbrolis lietuvys

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

24 Ames street, 
M01HELL0, MASS.

Telefonas: So. Boston. 21013.
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PIEDMONT, W. VA. ir 
WESTERNPORT, MD.
Lietuviai čia nėra perdaug 

tamsąs. Laikraščią parei
na nemažai, daugiausiai 
"Kova” ir "Keleivis;” vi
siems jiedu labai patinka, 
nes jie darbininkams aiškes
ni ir naudingesni; taipgi ir 
kitokią laikraščią nemažai 
pareina. Daugelis lietuvią 
turi savo namus pasistatę. 
Lietuviai daugiausiai dirba 
popieros dirbtuvėj. Drau- 
gysčią šventą nėra, tik L. S. 
S. 164 kp gerai užsilaiko ir 
darbuojasi visuomenės la
bui.

27 birželio popierinėj dirb
tuvėj sustreikavo 22 prie 
kontrakterio dirbanti dar
bininkai, daugiausia anglai 
ir niegrai; jiems už 10 vai. 
darbo buvo gana mažai mo
kama — po $1.50 į dieną. Jie 
reikalavo po $1.75, bet tas 
jiems nepridėjo nė vieno 
cento; pasakė: ”Kad neno
rite, galite išeit iš dirbtu
vės.” Darbininkai turėjo iš
eiti, o kaip išėjo už vartą, 
fabrikos užveizda pasakė: 
”Eikite nuo vartą toliau; 
jau jums čia per visą amžią 
nėra darbo, ne tik jums, bet 
ir jusą vaikams.”

M. L. Balčiūnas.

LEWIST0N, ME.
Audėją streikas vis da tę

siasi. Visi laikosi vienybėj, 
išskyrus kelis. Iš lietuvią 
tarpo pirmas streiklaužiaut 
pradėjo A. Zerkauskas. Pas
kui prisidėjo Šimeklaitė, A- 
domėnas ir du lenkai. Buvo 
ir daugiau streiklaužią atsi
radę, bet susigėdino ir metė 
darbą. Už kompaniją dau
giausiai užstoja A. šimek-j 
lis, F. šliauteris ir P. Bilec- 
kis. Tie žmonės kalbina, kad 
tik kas eitą streiklaužiauti.: 
Iš anglą ir francuzą streik
laužią nėra.

Jau tris telegramas mu-į 
šėme, kad atvyktą I. W. W. 
organizatorius, bet da ne
sulaukiame. Tikimės, kad 
greitai pribus ir suorgani
zuos audėjus į vieną uniją.' 

Audėjas streikieris.

CHICAGO, ILL.
Kadangi šią vasarą nėra 

perdaug karšta, užtad soci- 
jalistą partijos lietuviški a- 
gitatoriai nepraleidžia neiš
naudoję gražią vakarą. 
Visose dalįse Chicagos mie
sto, kur tik lietuvią užgy-^ 
Venta, socijalistą partijos 
lietuvią brančiai rengia 
prakalbas ant gatvią. Ne
daug laiko praėjo nuo pra
džios agitacijos tarp lietu
vią, o jau randasi 5 lietuviš
ki brančiai.

Rengimas prakalbą ant 
gatvią yra pasekmingas: 
klausytoją susirenka labai 
daug ir jokią triukšmadarią - 
neatsiranda.

Socijalistą partija kiek- i 
vienam kalbėtojui išduoda 
leidimą nuo policijos. Tarp 
Lietuvią Socijalistą Sąjun
gos kuopą mažas judėjimas, ■ 
tartum visi miega. Prakal
bą ant gatvią suvis neren
gia ir, turbut, nemano reng
ti, nes daugelis sąjungiečią 
sako, kad nėra jokios nau
dos rengti prakalbas ant 
gatvią.

F. J. Bagočius pasakė 15 
prakalbą Chicagoj. Nors jis 
per prakalbas agitavo rašy
tis prie L. S. S., bet mažai 
kas įsirašė, nes vietiniai lie
tuviai daugiau interesuoja
si Socijalistą Partija.

Buvusiame 4 kp. LSS. su
sirinkime tapo nutarta, kad 
ateinančio j konferencijoj L. 
S. S. VIII rajono, kuri įvyks 
21 liepos, butą pakeltas 
klausymas apie prisivieniji- 
mą L. S. S. prie socijalistą 
partijos. Anufras.Anufras.

Vietinės Žinios. liūs nesimažina, o streik
laužią ir neužtenka ir dar
bo nemoka. Apie 50 streik
laužią išvažiavo atgal į New 
Yorką, nes nesutiko miego
ti bjauriose daržinėse. Abel
nai, streiko pradžioj karą 
daugiau važinėjosi, negu da
bar. Streiklaužiai bijo ir tū
li meta darbą, nes daugelij 
vietą karai liko nuversti nuo 
rėlią. Daugiausiai užpuoli
mą buvo pėtnyčios vakare. 
So. Bostone ant kampo Dor
chester ir 9-tos gatvės liko 
užpult idu karai. Motor-' 
manas su konduktorium pa
bėgo ir pasislėpė. Liko su
žeisti keli pasažierai. Pri
buvo policija ir suareštavo 
7 ypatas. Bandyta jas a- 
timt, bet policija ėmė gintis 
revolveriais.

---------- 1
Streiklaužiai vagįs.

Nuo pereitos sąvaitės 
tarp kompanijos atstovai ir 
streikierią komiteto, vald
žios komisijai tarpininkau
jant, eina derybos kaslink 
susitaikymo. Laike tą de- 
rybą išvelkama į šviesą į- 
vairąs streiklaužią darbe
liai. Taip tūlas John MeNi- 
ver prieš valdžios ir kompa
nijos komisijas pasakė, kad 
jis pats savo akimis mate, 
kaip streiklaužis motorma- 
nas gėrė iš bonkos degtinę. 
Nedyvai tad, kad tokią mo- 
tormaną valdomi karai kas 
diena po kelis kartus susi- 
muša, sužeisdami keliolika ’ 'streiklaužiai elgiasi 
zmomą. Toliaus tas pats - - -
McNiver liudija, kad prie 
Grove Hali karą stoties vie
nas išsigėręs konduktorius 
išsitraukęs pluoštą pinigą 
girėsi, kad į vieną dieną jis 
uždirbęs $100, iškraustyda- 
mas keliems savo pasažie- 
riams kišenius. Kitas kon
duktorius rodęs du deiman
tiniu žiedu, kuriuos laike ši
to streiko Bostone nusipir
kęs ir apart to da nusiuntęs 
$250 namo į Philadelphią. 
McNiver turi ir liudininkus, 
kurie tą viską gali paliudyti.

25 birželio George D. Fox 
Baking kompanijoj, Char- 

jlestowne, elevatoriaus tapo 
užmuštas tūlas Boleslavas 
Sumoneskis. Pavardė lyg 
lietuviška; angliški laikraš
čiai jo tautystės nepaduoda.

Svetainėj šaudė.

Nedėlioj buvo viešas susi
rinkimas Fanueii Hall’ej iš
reiškimui protesto prieš ne
teisingą areštavimą ir laiky
mą kalėjime Lawrence’o au
dėją vadovą J. Etoro ir Gio
vannitti. Susirinkimą pa
rengė italą socijalistą kliu
bas. Publikos buvo 1000 su- 
viršum. Kalbėjo garsąs ita
lą kalbėtojai tarp kurią bu
vo Luigi Galleani ir Ubaldo 
Guidi. Laike prakalbą poli
cistas užsipuolė ant tūlo 
Ferdinando Terrabelli už

j papiroso rūkymą ir tarp ją- 
: dvieją prasidėjo imtynės. 
Pašaukta daugiau policijos, 

j Publikoj prasidėjo judėji
mas ir šauksmai. Iš kasžin 
kur pasigirdo šūvis ir kulka 
pralėkė virš žmonią gaivu, į 

I Polįęistai išsitraukė revol
verius ir pradėjo publiką 
varyt laukan. Daugelis ne
norėjo eit ir priešinosi. Ant 
gatvės pasirodė skaitlingas 
žmonią būrys, kurie visi ver-| 
žėsi į salę. Pribuvo daugiau 
policistą ir pavartojo laz
das publikos išvaikymąi.' 
Spėjama, kad policija tyčia 
surengė provokaciją, kad 
suardyt susirinkimą. Šovė 

I ne kas kitas, kaip pasamdy
tas šnipas.

i sumušė jį, surišo užpakalij 
rankas, apiplėšė ir pabėgo.

Išvažiavimas ant juriu.
Ateinančioj nedėlioj lie

tuvią socijalistai išvažiuoja 
laivu ant gražios ir šaltos 
salos, kur visą dieną bus 
žaidžiama įvairąs žaislai, 
dainos, muziką, užkandžiai 
ir gėrimai. Prie to da yra 
paskirta kelios ~"^žios do- 

I vanos, kurios bus dalinamos 
tiem, kurie augščiau iššoks 
ir toliau išbėgs. Laivas iš
plauks 10 valandą ryte iš Ci
ty Point. Tikietus galima 
gauti "Keleivio” redakcijoj.

KNYGOS
Išleistos kun. V- Dembskio 
Iš ko kyla melai .....................
Kaip maskolai persek. Lietuvą 
Kaip laidoti numirėlį .............
Imtynės varguolių su bagočiais 
Ar vyskupas Valančius nėra 

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

Visas šitas knygas galite 
"Keleivio” redakcijoj arba pas 
tojų

Rev. V. Dembskis,
į 1419 N. Main Ave^ Scranton, Pa.

Visos tos knygos gaunamos taipgi 
ir "Keleivio” redakcijoj.

i
... 15c.
.. 25c.
.. $1.00 

$1.25 
gauti 

išleis-

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

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

kitės šiuo adresu:

KNYGOS
“Keleivio” spaudos

TEISINGIAUSIA IR GERlAUSjA

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

Savininkas
Edvardas Daly18 Broadway> S* Boston, Mass. 

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per ezpresą gyduoles prisiusim

Russian American Bureau, 
(Uždėta 1892 metuose. )Į

[ 160 N. 5-th AVĖ, kertė Randolph St, 
CHICAGO, ILL.

i
j
I
i RUSISZIUU-AMERIKONISZKA

ULNFIJA.
Didžiausi, geriausi ir greičiausi 

I garlaiviai, plaukioja kas dvi suvai
tos tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

J Rotterdanų 8 <L, j Liepojų 11 dienų. 
$33.00 
$48.00
$65.00

Kursk,
Czar (naujas), 27 Liepos (July). 

Russia, 10 Rugpiučio (August),
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:

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

su 
pasažierais gyvuliškai. Vie
nas žmogus padavė skundą, 
kad jis važiavo ant Frank- 
lin gatvės karo ir liko kon-' 
duktoriaus baisiai sumuštas, 
nes atsisakė antru kartu mo
kėt. Jis pasišaukė policistą 
ir liepė konduktorią areš
tuok Tas neklausė ir pa
siuntė žmogą į ligonbutį.

Nelaimės su karais didi
nasi. Nepraeina diena, 
kad keli karai nesusidurtą 
tarp savęs arba su veži
mais. Jau daugelis žmonią 
liko mirtinai sužeista. Su
žeistieji skundžia kompani
ją

Prie Revere karą daržinės 
liko suvažinėtas Havardo 
universiteto studentas M. 
Britten, kuris streiklaužia- 
vo ant karo kaipo konduk
torius. Jį 'suvažinėjo jo 
draugas studentas Nelson, 
kuris dirbo ant to paties 
karo kaipo motormanas. A- 
budu buvo neapsipažinę su 
karo valdymu ir nesuprato 
viens kito signalo: vieton 
leisti karą priešakyn, motor
manas paleido atgal ir su
trynė užpakalij 
Britteną.

Bostono trečiąją teismo 
komitetas seniai jau reika
lauja, kad kompanija tai- 
kytąsi su streikieriais ir pri
pažintą uniją, nes kasdiena 
įvyksta žmonią sužeidimai ir 

į karai netarnauja atsakan- 
, čiai publikai. Iki šiol da vis 
kompanija nepaiso apie to 
komiteto paliepimą.

Streikierią vadovai sako, 
kad vienas Harvardo uni- 

, versiteto profesorius tie- 
' siog pasakęs studentams, 
kd būti streiklaužiu, reiš
kia būti didvyriu. Vadinasi, 
atimti nuo šeimynos duoną, 
reiškia būti didvyriu.

Šios šąvaitės pradžioj 
' Centrališkoji Darbininką 
Unija nutarė iššaukti gene- 
rališką streiką Bostone ir 
apielinkėj, jei karmanai ne
liks užganėdinti. Karą 
kompahijai simpatizuoja 
darbdaviai ir biznieriai, to
dėl jie bus verčiami streiku 
spirt karą kompaniia išpil
dyt darbininką reikalavi
mus. Streikuosią visi uni
jistai. Ta pati unija išne
šė protestą prieš policiją, 
kuri trnuja ne publikai, o 
karą kompanijai.

I

stovintį

j

I

Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta kny- 

ga.taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek 
gali skaityti. 25c.

Legališki žmogžudžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la

bai gera perstatymui................. 10c.
I

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitų knygų. Iš jos dasižinosi, 
kad musų protėviai žmonas sau 
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
nos savo dukteris parduodavo. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo 
po daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. 35c.

Į

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.362 2nd st., So. Boston.

III klesa 
II klesa

I klesa
13 Liepos

$35.00 
$50.00 
$75.00 

(July),

Amžinos Dainos.
Naujausias ronkius Jovaro ei

lių, iš viso apie 40 grožių dainų, 
tinkamų ir deklamacijoms.......... 15c. i

žemė ir žmogus.
Labai pamokinanti knyga. Iš 

jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo 

įsu gamta ir kaip civilizavosi. 
Kiekvienas turėtų jų perskaity
ti. Su paveikslais.......................... 25c.

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslų. Ver

tė Briedžių Karaliukas. Nau
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.

Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas 

su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sa
liune alaus. ...............    10c.

Monologai ir deklamacijos.
I Suorankis gražiausių eilių, tin
kamų prie visokių apvaikščioji- 
mų, prakalbų, ir susirinkimų. De
klamacijos tautiškos, darbininkiš
kos, revoliucijonieriškos, laisva- 

į maniškos ir humoristiškos. Mo- 
: nologai visai nauji, niekur negir
dėti ir labai juokingi. Ant geros 
popieros, spauda groži..................25c.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu.
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir 
lietuviškai.....................................

t

I

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

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai 
ALEXANDER ROSE 

294 Washington st, Room 330, 
BOSTON, MASS.

J.P.TUNILA
Ūžia Vo didelę 

KRAUTUVŲ
Deimanų, » aikro- 

džių, Wolthom - El- 
gin, ir šliubinių * *■ 
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ii -riterius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRa 'ANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

822 VVashington st., 
BOSTON, ------ MASS. 

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

F. S. Simanckis.

Sveikata
Brangiausis Žmogaus Turtas.

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

Tikriausius ir pasekmingiausius vaistus gausite pas savo vientautį, kuris 
užlaiko vienatinę ir didžiausią lietuvišką aptieka Brooklyne. Męs užlaikome iš 
Lietuvos partrauktus kaip ir vietinius visiems gerai žinomus įvairiausius na
minius vaistus. Turėdami kokius reikalus su aptiekomis, visados kreipkitės 
pas savo vientautį Visokius patarimus asmeniškai ar per laiškus kiekvienam 
suteikiame uždyka.

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

Kampas North 4-tos gatvės.

Ant Chambers st.,' netoli 
nuo tos pat vietos, kur buvo 
sumuštas Crangle, subatos 
naktį buvo užpultas tūlas 
Patrick Collins. Užpuolikai

5 liepos L. S. S. 60-toji 
kuopa prašalino iš savo tar
po J. Stelmoką, kuris dirba 
dabar ant karu kaipo streik- 
laužis.

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juost aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui. — 10c.

Beždžionių Prezidentas.
Šios gadynės pasaka........i

Tabakas.
Kaip jis žmonėms kenkia

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barobošius. Labai 

naudinga knygutė. Kas yra arba 
mano būti vaikų tėvu ar motina, 
kiekvienas turėtų jų perskaityt.

Ar yra Dievas?
Išleido viršminėto klausymo 

mėgėjai. Gaunamos ”Kel.” red. 25c.

Davatkų Gadzinkos.
Padidinta ir pagerinta šešta 

laida. Labai juokingos .............  10c.

• *

Peckurią streikas.

Taip vadinama Atlantiko 
Jurią Kranto Peckurią Uni
ja nutarė streikuot, kad ga
vus didesnes algas ir geres
nes darbo sąlygas. Bostono 
uoste jau streikuoja netoli 
visi pečkuriai ant laivą. Į ją 
vietą statoma streiklaužiai, 
su kuriais streikieriai veda 
kovą. Už tai jau liko sua
reštuotos kelios ypatos. 
Subatoj suimtas tūlas Jonas 
Betaujus, gyvenantis No. 
279 North gatvės už neva 
kėlimą riaušią ant Mahoney 
square. Mat, ten buvo susi
rinkęs didelis būrys streikie
rią ir policija turėjo pavar
tot lazdas, kol juos išvaikė.

Karmanų streikas.

Bostono karą darbininką 
streikas darosi vis labiau se- 
riožišku. Streikierią skait-

t
A £

28 birželio, 7 vai. vakare plė
šikai užpuolė Bostone atva
žiavusį iš Cambridge tūlą 
J. Cranglį ir taip jam sudau
žė galvą, kad nuvežtas į li- 
gonbutį žmogus tuojaus pa
simirė.

Revoliucijos giesmės
su notomis, sutaisytos ant 2-jų,

3-jų ir 4-rių balsų.......................  35c.

REIKALINGA
400 VYRŲ Į GIRIAS

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

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT ROW, 
BOSTON, - - - MASS.




