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“KELEIVIS”

DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 
Leidžia

J. G. Gegužis ir draugai.
PRENUMERATA METAMS: 

Amerikoje................................11.50
Kanadoje ir užrubežiuose.... 12.00 

PUSEI METŲ: 
Kanadoje ir užrubežiuose .... f 1.25 
Amerikoje.................................90 c.
Apgarsinimu kainos klausk laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS”
28 B’way, S. BOSTON, MASS.
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SO. BOSTON, MASS., 14 Rugpjūčio (August), 1913
SteoadLClaM Mattor” February 23, 1905, at the Poat Offiee at Boston, Mana, under tha aet of March 3, 1879.

Teteku: Mpt«|<S |Y
So. Boston 935-W. I’Iv 1X10 !/>•

Iš Rusijos, žinios. įs visuR.
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Lietuviui 10 metų kalėjimo.
”Rankpelnis” praneša, 

kad Glasgow’e, Škotijoj, lie
tuvis Aleksandras Kinderis 
likos nuteistas 10 metų kale- 
jiman ir atsėdėjus bausmę 
bus išvarytas j Lietuvų. Ap- 

I kaltino jį už žmogžudystę, j 
|kuri buvo papildyta tarpi 

a fino n Po Bellshill’io lietuvių 5-tų per- j b,800,ol0. ra- e^Q balandžio dienų. Su A-j 
.mę!ai.s! leksandru Kinderiu buvo i 
III 1SV1- , T . . • 1 • T .

.. Mokinių surašąs.
Rusijoje pabaigta daryti 

surašų, kiek toje šalyje sau
sio 1 d. 1913 m. buvo mokyk
lų ir mokinių. Taigi mokyk
lų —vidurinių ir pradinių 
— buvo ta dienų Rusijoje iš-! 
viso 100,295. Mokytojų bu
vo išviso 154,177 žmonės;! 
mokinių 
stebėtina, kad 1880 
tavo surašyta mokinių išvi-1 kaMnama ir daugaiu lietu. 
so 113,418. Tokiu budu per i kiti išteisisnti.
30 metų padaugėjo tik 6 i - 
kartus.

Sprogo armota.
Peterburge, bandant, ar; 

gerai šaudo naujai nulietos 
laivvno armotos, viena ar- 
mota staiga sprogo, užmuš- 
dama laivyno konduktorių, 
sunkiai sužeisdama vienų 
aficierių, ir lengviau sužeis
dama vienų aficierių ir du 
jurininku.

Apiplėšė traukinį.
Čitoje, Sibire, plėšikai už

puolė pačtos traukinį ir atė
mė visus vežamus pinigus. 
Vienas valdininkas liko su
žeistas. Pasažieriai, apmirę 
iš baimės visų laikų buvo lai
komi plėšikų sargyboje; plė
šikams pavyko pasislėpti.
Budelis gavo paaukštinimų.

Pagarsėjusis Rusijoje Le
nos darbininkų sušaudymu 
rotmistras Treščenkovas ta
po paskirtas vyresniuoju 
žandarų aficierium vasaros 
vakarų gelžkelio stotyje.
Rusų visuomenės duosnu- 

mas.
Kaip žinome, apie 300 Pe

terburgo karės medicinos a- 
kademijos studentų, nepa
tenkintų naujaja tos mokyk
los tvarka, turėjo iš ten pa
sitraukti? ;Kai-kurie pasi
turinti studentai įstojo kito- 
sna, bet apie 100 jų, neturė
dami ištekliaus važiuoti ki
tur pabaigti mokslus, pasili
ko, taip sakyti, ant gatvės. 
Rusų visuomenė, be pažiūrų 
skirtumo, gana karštai atsi
liepė Į vargų, kuriame atsi
rado daugelis pašalintųjų 
studentų. Susitvėrė tam 
tikras komitetas tiems stu
dentams šelpti; iki šioliai 
tas komitetas jau surinko 
suvirš 40 tūkstančių rublių 
aukų.

Proklamacijos.
Latvių laikraščiai prane

ša, jog latvių kalboje išėju
sios proklamacijos, kuriose 
patariama boikotuoti naujų 
valdžios išleistų įstatymą a- 
pie apdraudimų darbininkų.

Gausi dovana kaizeriui.
Odesos milijonierius Ba- 

dowskv (vokietys) paauka
vo Vokietijos kaizeriui 500 
tūkstančių frankų iš prie
žasties jo 25 metų viešpata
vimo jubilėjaus. Rusų spau
da iš to labai piktinasi.

Sieros šaltiniai Lietuvoj.
”Rygos Naujienos” pra- 1 

neša, kad netoli Plungės, < 
Kauno gubernijoj, atrasta i 
stori sieros sluogsniai. <

likos šalininkai pripažįsta, 
kad republika yra pavojuje, 
nes Romos kurmiai nesiliau
ja knisę jos pamato.

Laukia socijalistų 
laimėjimų.

Italijoj laukiama didelių 
socijalistų partijos laimėji
mų laike ateinančių rinki
mų. Manoma, kad didžiu
ma atstovų į parlamentų bus 
išrinkta iš socijalistų parti
jos. Turčiai ir dvasiškija 
labai persigandę, nes Itali
jos socijalistai paskutinėje 
savo konvencijoj priėmė re
zoliucija, reikalaujančių, 
kad Tripolijos karės lėšos, 

[kurių Italija turėjo $200,- 
000,000, butų apmokėtos mo
kesčiais nuo turtų. Tokiuo 

'budu tuos 200 milijonų do
leriu turėtų užmokėt patįs 
kapitalistai su dvasiškija, 

; nes jie valdo visus turtus.
Penki socijalistai argentinos 

parlamente.
Paskutiniais rinkimais 

■Argentinoje, pietų Ameri- 
ikoje, į parlamentų išrinkta 
13 socijalistai. Drg. Dėl Valle 
Iberlucca išrinktas senatan, 
o Repetto ir Bravo išrinkti 
atstovų butan. Pernai at-

IS AMERIKOS.

Vis tai girtuokliavimo pa-
. sėkmės.Į
i Demonstracija už laisvę žo- 

. džio ir spaudos.
i Londono ir kitų miestų 
i drabininkai pradėjo kelti 
demonstracijų ir protestuo
ti prieš valdžių, kuri kėsina
si ant laisvės žodžio ir spau
dos. Kalbėtojai kalbose, o 
ypač priimtose rezoliucijose 
darbininkai reikalauja pil
nos laisvės žodžio ir spaudos, 
kurių tai laisvę iškovojo dar j 
jų proseniai.

Ekspliodavo laiškas.
Airijoj, mieste Dublin, vy- ’ . , , , .. . ., n

riausiame krasos ofise eks-; S^°Y}I butan buvo išrinkta 2 
pliodavo laiškas, kuomet pri-’s0C1^lsta1’ ^igi is viso Ar- 
mušinėta ant laiškų pečėtis. j ?ęntinos parlamente darbi- 
Krasos užveizdai sužeista!^mkų reikalus dabar atsto- 
ranka. Laiškas buvęs adre- vauJa 0 socijalistai.
suotas p. J. Dillon, parla- Karė ant Balkanų užbaigta, 
mento nariui. Kaitė meta
ma ant sufragisčių.

šilkų darbininkai laimėjo, i padarė Bukarešte sųtaikų ir 
Leek, Anglijoj, po 2-jų sų-, tuomi kraujo praliejimas 

vaičių streikavimo šilkų j tarp tų valstybių likos j jau 

vi/gatai po sutarties aktu pa- 
• Į sirašė, tuoj pasveikinimo 

ženklan užgriovė kanuolės, 
pradėjo gausti varpai, o pas
kui muzika. Visas Buka
rešto miestas buvo išpuoš
tas vėliavomis.

Praga, Čekija.—Austri
jos karalius paleido Čekijos 

i seimų, o jo vieton paskyrė 
• administracijos komisijų. 
Čekai priėmė tų žinių, kaipo 
didžiausi smūgį savo tautai 
ir pradėjo kelti protestus,

Pereitoj nedėlioj kariau
jančių valstybių delegatai

Leek, Anglijoj, po 2-jų sų- tuomi kraujo praliejimas 
vaičių streikavimo šilkų!tarp tų valstybių likos jau 
darbininkai pilnai laimėjo, užbaigtas. Kada visi dele- 
Savininkai pasirašė po ’ ‘ x '
sais darbininkų reikalavi
mais. Visi streikieriai grį
žo darban.
Darbininkų atstovai protes
tuoja prieš didinimų armijos

Anglijos parlamente iški
lo smarkus ginčai dėlei didi
nimo armijos ir laivyno. 
Darbininkų atstovai, ypač 
Ramsay MacDonald savo 
kalboje protestavo prieš to
kį didinimų armijos, kurios Miauvjv a™ 
užlaikymui išleidžiama mili- i kad tokis Austrijos kara- 
jonai.

Nepaprastas radinys.
Čenstakavos policija gavo 
žinot, kad Viatkos guberni
joje miškuose rasta keletas 
Čenstakavos paveikslų, ar
notų ir kitų bažnytinių rūbų 
daugelį šventųjų daiktų ir 
šiaip dalykų iš čenstakavos. 
Kokiu budu tie daiktai pa
kliuvo net Viatkos guberni- 
jon ir ar turi jie kokį ryšį su 
žinomųja čenstakavos šven
tvagyste — parodys tardy
mas.

Portugalija pavojuje.
Portugalijos republikai 

gręsia pavojus. Kunigija su 
monarchijos šalininkais dar
buojasi prieš jų išsijuosus. 
Ta juodoji armija gatava 
paaukauti viskų, kad tik su
griovus laisvų žmonių val
džių. o sugrąžinus senajų 
tvarkų. Ji slaptai veda agi
tacijų ir kursto žmonės prieš 
dabartinę-valdžių, buk ji e- 
santi ”bedieviška,” ”anar-

i

liaus pasielgimas yra prie
šingas net konstitucijai. Sei
mas esųs paleistas dėl to, 
kad čekai skriaudė vokie
čius, kurių Čekijoj yra ma
žuma. Austrijos karalius 
vokietvs užsistojo už vokie
čius.

Revoliucija miršta.
Chinijos revoliucijonie- 

riams nesiseka. Valdžia vi
sur ima viršų. Sakoma, kad 
revoliucija nuslopino kitų 
šalių kapitalistai, duodami 
Juan-ši-Kajui paskolų.

Dideli potviniai Indijoj.
Nuo nepaliaujamų lietų 

Indijoj pasidarė dideli po
tviniai, kuriuose žuvo jau 
keli šimtai žmonių.
Kunigo užmušėja išteisinta.

Agen, Francuzija.—Ponia 
Elice Crespy, kuri kelias sa
vaites buvo teisiama už nu
žudymų kun. Chassaing, 8 
rugpiučio likos išteisinta. 
Išsiaiškino, kad kunigas bu- 

chistiška” ir 1.1. Net repub- vo kaltas.

i

Katalikai prieš moterų 
lygybę.

Buffalo, N. Y. — Moterų 
katalikių Lyga savo konfe
rencijoje čionais nutarė or
ganizuoti visoj Suvinenytų 
Valstijų šalyje moteris ka
talikes, kad kovoti prieš mo
terų reikalavimų pripažini
mo joms lygių pilietiškų ir 
žmogiškų teisių. Kųgi sa
kysite jus be teisių sutvėri
mai, kad jūsų seserįs, būda
mos po Romos juodosios ar
mijos vampyriškais spar
nais netik kad save nenori 
pripažinti žmogumi, bet dar 
nutaria kovoti prieš tas vi
sas, kurios reikalauja išsi- 
liusavimo iš to pasibaisėti
no padėjimo, kokiame šian
dien moteriškė randasi!

Organizacijos pirmininkė 
Joseph Frey apskelbia, kad 
moterų reikalavimas yra 
pagoniškas ir nesutinka su 
katalikų filozofija. O ta fi- 
lozofija sako, kad moteris y- 
ra nešvarus sutvėrimas ir 
negali būti skaitoma lygiai 
savo teisėse su vyru.

Atgavo regėjimų.
Salėm, Mass. — Nuo pen

kių metų visiška neregė 
moteriš, J. Frank Sauborn, 
atgavo regėjimų ir sako, jog 
dabar daug geriau matanti, 
negu kad savo kūdikystėje 
prieš apjakimų. Pirma ji 
buvusi trumpregė, paskui 
ir visai apjako. Dabar 
padarius Bostono akių gy- 
dvkloje jai operacijų ant a- 
kių, matymas likos jai su- 
grųžintas ir akįs pataisytos 
taip, kad moteriškės džiaug
smas yra neišpasakytas. Tik 
turbut ji dabar pradės tikė
ti į mokslo galybę.

Ištikrųjų, tai senoji Repub
likonų partija jau yra puo
lus, tai kapitalistai su kleri
kalais jos vieton rengiasi 
tverti naujų, kurių ir užvar
dins atžagareivių partija. 
Linkėta jiems toks vardas 
prisiimti.

Legislatoriai nubausti.
Webster Springs, W. Va. 

— West Virginijos augštes- 
nisis teismas nuteisė penkis 
legislatorius atrastus kal
tais ėmime papirkimų. Iš- 
tikro yra tai lig kad nepa
prastas apsireiškimas, kad 
kapitalistiški bičiuliai vieni 
kitus baudžia už ėmimų nuo 
politikierių kyšių. Gal tei
sėjas supyko ant grafterių, 
kad tie jam nepatarnavo 
prirengimu kelio į S. Valsti
jų senatų, vien tų padarė jo 
priešams ir todėl nubaudė 
du iš tų grafterių 6 metams, 

i o tris penkiems metams ka- 
I lėjiman.
Į Bryan’ui pakelia algų.

Austin, Texas. — Te*as 
■valstijos demokratai nutarė 
į reikalauti iš valstybės, kad 
bėdinam vargšui ministerių 
pirmininkui William Jen- 
ning Bryan’ui pakeltų algų, 
nes 12 tūkstančių dolerių į 
metus tai permaža alga. Iki 
išreikalaus iš valstybės pa
kėlimų Bryan’ui algos, tie 
ponai demokratai, kad atsi
dėkoti savo bičiuliui už rū
pinimusi jų kapitalų reika
lais, nutarė rinkti aukas 
fondan dėl sušelpimo bėdi
no Bryano. Jau sudėjo 4 
tūkstančius ir renka iki su
rinks $50,000, tuomet tų sa
vo aukų įteiks ponui Brya- 
nui. Ar nebūtų geriau, kad 
patįs kapitalistai mokėtų 
Bryanui algų, tuomet vals
tybei nereiktų užlaikyt jų 

^interesų tarnų.I
1

Blaivininkų suvažiavimas. ■ Dokų darbininkų streikas
i - "Philadelphia, Pa. 4 rugp. 

— Suvirš 1000 delegatų iš 
visų Suvienytų Valstijų su
važiavo į čionais laikyti sa
vo seimų. Tarpe tų randasi 
500 katalikiškų kunigų. Vi
si jie priguli prie blaivinin
kų (? R.) susivienijimo. Ap
sistojo Walton Hotel vieš- 
butije. Žingeidu butų ma
tyti viešbučio rokundas. Be 
abejonės ten matytume, už 
kiek šimtų dolerių išgerta 
šampano ir kitų gėrimų, ko
kius geria ir nepasigeria ir 
musų garsusis T. Roosevel- 

' tas. Kas-kas, bet kunigėliai 
i blaivininkais negali vadin- 
| ties, kasdien net bažnyčioje 
gerdami vynų.

Pakeis partijos vardų.
Chigago, III. — Rugpiučio 

1 d. ”Chicago Daily News” 
i dienraštis aplaikęs iš pary
šimo savo korespondento il
gų straipsnį, iš jo pasikalbė
jimo su Republikonų Parti
jos komiteto nariu Charles 
F. Brooker’iu, iš Connecti- 
cut valstijos. Brookeris ap
reiškia, kad Amerikos Re
publikonų partija pirma rin
kimų pakeis savo vardų. 
Naujas tos partijos vardas 
busiųs "Konservatyvų” (at
žagareivių) partija. Labai 
tinka toksai vardas, nes jis 
bent visuomenės neklaidins.

jį smaugti, tikėdama, kad 
tokiu budu nusiųs jį į dangų. 
Kaimynai vienok kūdikį ap
gynė. Nelaiminga moteris 
paimta į beprotnamį. Tai 
jau nepirma šventraščio au
ka.
Ipswicho streikas laimėtas.

Kada Ipswicho darbinin
kai išėjo į kovų, tai kapitalis
tų laikraščiai skelbė viso
kias melagystes, šmeižian
čias darbininkus ir jų vado
vus, bet kada streikieriai tų 
kovų laimėjo, tai tie laikraš
čiai nė pusės žodelio apie tai 
nepraneša. Jau antra sų- 
vaitė, kaip darbininkai su
grįžo į darbų. Kompanija 
buvo priversta pripažinti I. 
W. W. unijų, o tai didžiausis 
kapitalistams smūgis. Al
ga taipgi visiems likos pa
kelta nuo 10 iki 20 nuošim
čių. Kada pradėjo darbinin
kai grįžti į darbų, viena 
mergina neturėjo unijos 
kortos. Kompanijos užveiz- 
da atsisakė priimti jų dar
ban, sakydamas, ”eik tami
sta pas streiko komitetų ir 
gauk unijos kortų, tuomet 
aš tamstų priimsiu.” Tas 
jau parodo didelį I. W. W. 
laimėjimų.
Massachusetts ateivystės 

komisija nori ateiviams 
pagelbėti. ..

Kurie ateiviai mano, kad 
juos apgauta, apiplėšta, nu
skriausta arba suviliota jie- 
škant darbo, perkant namus, 
užsidedant kokį biznį arba 
siunčiant savo tėvynėn pini
gus, mainant pinigus arba 
atliekant kokius teismiškus 
reikalus šioje šalije arba tė
vynėje, turint reikalus su 
notarijušais, advokatais, 
laivakorčių arba gelžkelio 
tikietų agentais, ekspresma- 

įnais ar vežėjais — žodžiu, 
kokiu budu jie nebūtų ap- 

' gautais, lai kreipiasi ypatiš- 
ikai arba per laiškų, anglų 
arba savo kalboj, į minėtų 

;komisijų, šitokiu antrašu: 
Mass. Commission on Immi- 
gration, Room 440, Statė 
House, Boston.

! 12 metų vaikas nuplaukė 15 
mylių.

New York. 10 birž. čia bu
vo plaukikų lenktynės. Ed- 
ward Snyder, 12 metų vai
kas, nuplaukė nuo Coney Is- 
land iki Brooklyno tilto, 15 

į mylių atstumų. Jis plaukė 
6 valandas ir 45 minutas.
Smarki kova už mažesnę 

mokestį.
Detroit, Mich. — Miesto 

Į taryba patvirtino šio miesto

I

e

sulaužytas.
Duluth, Minn.—Manoma, 

kad dokų darbininkų, strei
kas Missabey, Ore., likos su
laužytas, nes 9 rugpiučio 
vienas garlaivis išplaukė jau 
pilnas prikrautas geležies 
rudos. Streikieriai grįžta į 
darbų. Biznieriai iš to džiau
gsmo sušaukė savo mitingų, 
kur visaip niekino I. W. W., 
kuri buvo išvedus darbinin
kus į streikų. Tų pačių die
nų sušaukė susirinkimų ir I. 
W. W. vadai, bet ant šitų už
puolė policija ir du kalbėto
ju sunkiai sumušė.

32-ra gaisro auka.
Binghamton, N. Y. — 9 

rugpiučio čia mirė nuo ap- 
degimo Marė Laydon. Y ra i majoro‘ Marx’o rezoliucijų 
tai jau 32-ra auka gaisro, | šaukiančių miesto gyvento- 
kuris 22 liepos buvo iškilęs jus, kad važiuodami' gatve- 
užrakintoj žydų dirbtuvėj 'kariais nemokėtų daugiau, 
su žmonėmis. kaip tris centus ir reikalau

tų perėjimo (transferes) ti- 
kietų iš konduktorių. Kom
panija tam griežtai prieši
nasi ir žadanti sustabdyti 
visus savo gatvekarius. Ma
joras tečiaus nepaiso tų ka- 

| pitalistiškų grūmojimų, ir 
\ jei kompanija sustabdytų 
kursų karų, miestas paims 

: gatvekarių geležinkelius 
[savo nuosavybėn ir žmonės 
galės važiuoti mokėdami po

i

šventraštis išvedė motinų 
iš proto.

Valparaiso, Ind. — Nuo 
skaitymo biblijos ir kitų ti- 
kėjimiškų raštų ponia Edith 
L. Harris, gyvenanti ant 
West Superior gatvės, gavo 
proto sumišimų. Išskaičius, 
kad nužudyto žmogaus sie
la visuomet eina į dangų, ji 
paėmė savo dviejų metų kū
dikiui už gerklės ir pradėjo 3 centus.
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Peržvalga.
Darbininkų skerdynė 

Johannesburge.
Ar tai bus Amerikoj, 

pietų Afrikoj, kur tik kapi
talizmas viešpatauja, visur 
darbininkai skerdžiami, ka
da tik jie išdrįsta pasiprie
šinti prieš išnaudotojus.

Apie Johannesburge įvy
kusią skerdynę "Keleivije" 
buvo jau rašyta. Dabar pa
kalbėsime apie tai truputį 
plačiau.

Johannesburgas randasi 
Transvaliuje, pietų Afrikoje, 
kur dabar, po karei su bū
rais, viešpatauja Anglija. 
Johannesburg yra pagarsė
jęs aukso kasyklomis. Iki 
1886 metų, pakol auksas ne
buvo tenai atrastas, 
nesburg buvo visai 
ma vieta. Tik 
1886 metų, kada 
ta tenai turtingos 
kvarco nuogulos, Johannes
burg greitai pradėjo kilti ir 
šiandien turi jau suviršum 
240,000 gyventojų, kurių pu
sė yra europiečių. Per 100- 
000 yra vietinių ir apie 13- 
000 aziječių, kurie dirba iš
imtinai tik aukso kasyklose. 
Išnaudojimas tų žmonių bu
vo stačiai begėdiškas. Krik
ščioniškųjų kapitalistų go
dumas neturėjo rubežių. To
dėl nors neilga Johannes- 
burgo istorija, bet labai kru
vina. Visa jo praeitis—be
veik vienos tik audros. Kar
tais tos audros buvo politiš
ko pobūdžio, kartais rasinio, 
kartais ekonominio. Vieti
niai seniai jau patėmijo, kad 
krikščionįs yra bjaurus žmo
nės, nes begalo godus ant 
aukso ir užvedė stačiai ver
giją. Dabar apie 100,000 
žmonių turi dirbti vien tik 
už maistą, kuris susideda iš 
duonos ir vandens. Gyvena 
jie barakuose, kur nėra nė 
lovų, nė stalų — guli ant že
mės ir valgo ant žemės. Ba
rakai apstatyti ginkluotais 
kompanijų sargais. Darbo 
sąlygos da baisesnės. Ka
syklos neapžiurėtos ir žmo
nės jose žūva kaip musės. 
Prašymai ir protestai nieko 
negelbėjo. Visi vietiniai 
laikraščiai priguli kasyklų 
savininkams ir jie nuolat 
skelbia, kad niekur aukso 
kasyklose nėra taip gerų 
darbo sąlygų, kaip Rando a- 
pygardoj.

Taip dalykams stovint, 
darbininkams kitokio išėji
mo nebuvo, kaip tik mesti 
darbą ir apskelbti streiką.. 
Ir liepos mėnesio pradžioje 
jie taip padarė. Kompanijų 
laikraščiai pradėjo skelbti 
visokias melagystes. Jie 
tuoj atrado, kad strei
kieriai rengiasi užpulti ant 
turtingų gyventojų ir iš
skersti juos; kad jie eis su 
dinamitu ir ardys valdžios 
įstaigas; kad jie ketina už
pulti ant barakų ir "paleisti 
ant miesto 100,000 lauki
nių," ir 11. Bet praėjo ke
lios dienos, o darbininkai 
užsilaikė labai ramiai. Tuo
met pasamdyti kompanijos 
provokatoriai pakėlė riau
šes. Kompanijos tuojaus 
telegrafavo generalguber
natoriui Viscount Gladsto- 
ne’ui, kad kuogreičiausiai 
prisiųstų kariumenę, nes 
streikieriai pradėję kelti 
maištą ir miestui gręsiąs 
pavojus. Tuojaus į Johan- 
nesburgą likos atsiųsta 3- 
500 kareivių. Streikieriai 
tuo tarpu parengė parodą. 
Parodoj dalyvavo ne vien 
tik vyrai, bet daug ir mote
rų su vaikais. Kaip Londo
no "Chronicle” korespon
dentas rašo, paroda buvo 
taip rami, kaip gali būt. Bet 
staiga, be jokios pasargos, 
pasipylė šūviai ir žmones

ar

KELEIVIS

Johan- 
nežino- 

nuo 
atras- 
auksu

pradėjo kristi. Supratę ka
me dalykas ir pamatę pavo
jų, vyrai, moterįs ir vaikai 
spiegdami ir klykdami me
tėsi į visas puses bėgti, o ka
reiviai vis šaudė ir šaudė. 
Kada demonstracija iškri
ko, palikdama gatvę užklotą 
lavonais ir sužeistais, tuo
met raiti dragūnai pradėjo 
bėgančius kapoti kardais ir 
mindžioti arkliais. Žmonių 
kraujas tekėjo, kaip vanduo.

Po tai skerdvnei žmonės 
bandė du syk užpulti ant 
žmogžudžių kareivių, kad 
atkeršyti už nekaltą savo 
draugų kraują, bet abu kar
tu užpuolimai užsibaigė 
darbininkų skerdimu. Išvi
so 270 darbininkų užmušta.

Iš tos priežasties Anglijos 
parlamente socijalistai įne
šė valdžiai paklausimą, už 
ką jos kareiviai tuos darbi
ninkus šaudė. Valdžia to 
išaiškinti negalėjo, tuomet 
socijalistai pareikalavo tos 
skerdvnės ištirimo.

tiems, kurie nori ką-nors pa
daryti visuomenės labui!

Viskas, kuomi tas abazas 
"atsižymi,"—tai išgėrimas 
daugiausiai alaus!

Tiesamylis pavadina ne
kuriu montelliečių socijalis
tų pasielgimus keturkojiš- 
kais, ir tuos, kurie taip pasi
elgia, socijalistų vadovais. 
Tiesamylis jeigu skaitytų 
laikraščius, kasdien girdė- 

, tų apie pasibaisėtinesnes 
šeimyniškas tragedijas tarp 
katalikų. Ar jie ir keturko
jai?... T—lis tų 2-jų ypatų 
pasielgimu bando visų soci
jalistų ir pirmeivių vardą 
purvinti: T—lis sako: "tą 
atsitikimą aprašė pirmeivių 
pagarbinimui ir angliški lai
kraščiai." Ar gi čia kalti vi
si socijalistai, Tiesamyli ?! 
Kodėl, T—Ii, užmiršti kiek 
tų "pagarbinimų” aplaiko 
"kaziukų” abazas už jų ”ne- 
keturkojiškus" darbelius. 
Matyti, Tiesamylis tiek my
li tiesą, kiek kunigas arba 
kandidatas į juos. P .M. B.
Paaiškinimas H. Stankui.

No. 31-me "Keleivio" drg. 
I H. Stankus taisydamas ma- 
; no klaidas, sakosi esąs įžei
stas mano rašyta korespon- 

| dencija 29-tam "Kel." numa- 
rije. Aš esu labai dėkinga 
už klaidų taisymą, vienok 
reikalauju į klaidų vietas pa
statyti faktus. Drg. H. Stan
kus sako: "jauna mergaitė 
duoda Montellos lietuvių biz
nieriams vėjo, kad agituoja 
už kapitalistus; negalima sa
kyti, kad visi." Aš ir nesa
kau, kad "visi” Montellos 
biznieriai agituoja; aš sa
kiau: "Kapitalistiškų agen- 

| tukų abazėlis, į kurį priklau
so krautuvninkai. Ištikrųjų 
minėtas abazėlis ir susideda 
iš biznierių — krautuvnin- 
kų. Rodos aišku kiekvie
nam : visas abazėlis iš biznie
rių, tai da ne visi Montel
los biznieriai. Aš manau, 

i kad drg. H. S. persitikrins, 
ir bus užganėdintas.

Jauna Mergaitė.

pranta, kokią svarbą tautai’ 
I turi tokios kultūriškos įstai- 
| gos, kaip Mokslo ir Dailės
Draugijos.

Mokslo Draugija, žinoaa- 
. ma, jog Amerikos Lietuviai, 
' gyvendami tarp augštai kul
tūroje iškilusių tautų, moka 
dar labjau branginti tokias 
įstaigas, o ir jų širdis gyviau 
suplasnoja, atsiminus Tėvy
nę ir Jos reikalus, pasiryžo 
atsišaukti į jus, Amerikos 
Lietuviai, ir kviesti Jus pa
gelbėti minėtosioms Drau
gijoms pasistatyti savus Na
mus. Tuo tai tikslu jos at
siuntė mus, kaipo savo at- 
stovus-pasiuntinius, Ame
rikon.

Mokslo ir Dailės Draugi
jos stovi toli nuo visokių po
litikos ir tikėjimo ginčų. Jo- 

! se telpa visokių pažiūrų 
žmonės, visi, kam tik rupi 
mokslo, dailės ir kultūros 
augštyn kėlimas.

Kadangi tasai reikalas y- 
ra svarbus visai musų tau
tai, tad mes šaukiame pagel
bon visus, kas tik jaučiasi 
Lietuviu esąs, be politikos 
ir tikybos pažvalgų skirtu
mo. šaukiamės į visus: at
skirus asmenis, į pašelpines, 
kultūrines ir į politiškas or
ganizacijas, į vietų draugy
stes, kuopas ir klubus.

Beveik kiekviena Lietuvių 
draugystė turi savo konsti
tucijoje paragrafą, kuriame 
sakoma, kad Draugija rems 
visus Lietuvių apšvietos rei
kalus. Taigi, Broliai, atsi- 
žvelgkite į tą įstatymų skir
snį, apsvarstykite savo 
draugysčių ir kuopų susirin
kimuose šį musų atsišauki
mą ir aukomis paremkite 
musų pradėtąjį darbą.

Kiekvienas Liet. Mokslo 
Draugijos narys moka į 
Draugijos iždą 3 rublius me
tams. Iš tų pinigų Draugi
ja leidžia savo raštus ("Lie
tuvių Tauta") ir aDmoka 
administracijos išlaidas, o 
kitokiems darbams pinigų 
nelieka.

Sulig šiol Mokslo Draugi
ja turi tiktai du Nariu Lab
dariu, D-rą S. Bazarevskį 
(Lietuvos Totorių) ir Ap
tiek. K. Aglinską. Jiedu au
kojo Draugijai po 200 rub
lių, o už tokią ir didesnę au
ką Mokslo Draugija, pagal 
savo įstatų, suteikia aukoto
jams Narių—Labdarių vai
dą, ir tokių aukotojų vardai 
bus įkalti dabar statomųjų 
Namų sienoje. Pasitikime, 
kad ne viena Amerikos Lie
tuvių Draugija ir ne vienas 
Amerikoj gyvenąs Lietuvis 
panorės likti Nariu Labda
riu ir tokiu budu įgyti ne- 

i mirtiną musų Tautos pagar
bą ir dėką. Argi nebūtų 
malonu, jei ir Lietuviai, sve
timuose kraštuose pralobę, 
savo turtais šelptų savo bro
lius Tėvynėje likusius, kaip 
tai daro airiai, graikai, bul
garai ir k. tautos. Graikas 
Soutzos, surinkęs didelius 
turtus, pastatydino puikiau
sius rumus universitetui A- 
tenuose. Bulgaras Georgi- 
evas, bankierius Bukarešte, 
mirdamas užrašė 5 milijo
nus frankų universitetui So
fijoje įsteigti. Čekai iš su
rinktųjų visuomenėje centų 
pastatė puikiausi Tautos te
atrą Pragoję ir t. t.

Visų vietų, kur Lietuvių 
gyvenama, mes negalėsime 
aplankyti, taigi pasitaikys, 
kad vienur-kitur neteks pa
simatyti su Draugystėmis 
ir atskirais asmenimis, ku
rie bus pasiryžę aukot augš- 
čiaus paminėtąjam tikslui. 
Todėl iš visų tų vietų, kurių 
mes negalėsime pasiekti, 
Draugystės ir šiaip geros va 
lios aukotojai tesiunčia au- i 
kas D-ro J. Basanavičiaus 
vardu šiuo adresu:
Dr. J. Basanavičius, 
307 W. 30-th st., New York, <

kalbos, nes ji man būtinai 
reikalinga moksliškuose tiri- 
nėjimuose. Tuojaus pradė
siu mokintis ir lotinų kalbos, 
kad susipažinus arčiau su 
lotinų liaudies dainomis. Gi 
anglų kalbos pradėsiu mo

kintis ateinančiais metais. 
Paliuosouja mane 15 birže
lio, 1915 m., taigi laiko da y- 
ra.”

Aleksa yra specijalistas 
tirinėjime žmonių gyvenimo 
liaudies dainose. Taip iš 
surinktų kun. Juškevičiaus 
liaudies dainų jis parašė pui
kų veikalą "Lietuvių šeimy
niškas Gyvenimas Juškevi
čiaus Dainose" ("Keleivio" 
išleista), kur, pasiremiant 
dainų turiniu, jis išveda ir 
apšviečia daug įdomių daly
kų iš senovės lietuvių gyve
nimo. Iš ten męs sužinom, 
kad senovėj lietuviai pačiuo- 
davosi su seserimis, šeimy
nos buvo kuopinės, kur vy
rai turėdavo bendras pačias, 
o moterįs — vyrus; vėliau 
vyrai pradėjo sau žmonas 
pirktis, o paskui ir vogti. Ir 
visa tai patvirtina lietuvių 
liaudies dainos. Dabar mu
šu Aleksa mano ir svetim
taučių dainas tirinėti.

"Katalikas” nesupranta.
Kam-kam. o jau "Katali

kui,” rodos, reikėtų tikėti į 
pranašystę. Tečiaus to špi- 
tolninko protas toks rambus, 

i kad jis negali suprasti, kaip 
tai mokytesni už jį gali ką 
nors išpranašauti. "Pirmyn" 
pasakė,kad socijalistai iš- 

į anksto jau žinoję, kad Bal
kanų pusalio valstybėlės su
kils prieš turkus ir, jeigu 
juos sumuš, paskui pačios 
ims tarp savęs rauties, gro
biu nepasidalydamos. Te
čiaus "Katalikui” nesupran
tama, kaip tai socijalistai 
galėję tą žinoti. "Dilgėlės" 
jam paaiškina:

"Nėr ko labai stebėtis ’Ka- 
talikui.’ Štai męs galim iš- 
pranašaut, kad kitą met va
sarop 'Katalikas’ plūs ant 

I ’Draugo’ iš visos gerklės, va- 
dįs jį niekšu ir tt. Tai darys 
dėlto, kad galėtų išplėšt iš 
jo gerą kąsnį, tapti S LR K A. 
organu.”

Taip, kas supranta ekono
miškąjį determinizmą, tam 
tokia pranašystė nesunkus 
darbas. Jei "Kataliko” gal
velei tatai nesuprantama, tai

"šalin tokie kalbėtojai"
Taip sušuko vienam iš pa

skutinių numerių musų 
draugė "Laisvė." Ilgame 
straipsnije ji charakterizuo
ja tris tokius kalbėtojus. 
Nors pavardė nė vieno aiš
kiai nepaminėta, tečiaus ir 
be to pasidaro aišku, kas jie 
yra. Vienu iš jų yra plačiai 
lietuviams žinomas p. A. An
tonovas.

Męs nenorim būti teisė
jais ir nemanom p. Antono
vą nė ginti, nė teisinti iš to. 
ką "Laisvė" jam užmeta, te
čiaus turim pasakyti, kad 
"šalin tokie kalbėtojai" vie
tomis perdaug atsiduoda y- 
patiškumu. Nelabai da se
nai tai buvo, kada tas pats p. 
Antonovas buvo "Laisvės” I 
redaktorium ir važinėdama- 
sis su prakalbomis platino 
"Laisvę." Tuomet p. Anto-l 
novas buvo labai geras kal
bėtojas. Bet atsitraukus 
jam nuo "Laisvės" ir susipy- 
kus su "L." kompanija, jis 
liko jau ant tiek negeistinu, 
kad šaukiama jau "šalin to
kie kalbėtojai."

Gal būt "Laisvė" ir nebu-; 
tų taip išsireiškus, jei L. S. 
S. Pildomasis Komitetas ne
būtų atmetęs drg. Paukščio 
įnešimą, kur jis būtinai rei
kalavo sustabdyti p. Anto
novui prakalbas, kurias jam 

nas. Taigi "Laisvė," norėda- n£s su visuomemskais moks- 
ma paremti drg. Paukštį, Jįjį____________________
kuris yra jos bendrovės na
riu, ir sušuko: "Šalin tokie 
kalbėtojai,” kaip Antonovas.

Gal būt taip ir nėra, bet 
perskaičius tą straipsnį pa
silieka tokis įspūdis ir gana 
stipriai atsiduoda ypatišku- 
mas.

Kritikuoti męs galim 
kiekvieną veikėją, kiekvieną 
kalbėtoją. Rimta ir bešališ
ka kritika buvo pripažinta 
ir soc. laikraščių suvažiavi
me. Bet jeigu kritikoj ir di
džiausią teisybę paskaysim, 
o pridėsime ypatiškumų, 
kritika netenka savo vertės. 
O vpatiškumas yra toks jau 
daiktas, kurį paslėpti labai 
sunku.

Tikimės, kad musų drau
gė "L." nepaims to už blogą, 
męs čia pasakėme. Anot lo
tinų priežodžio, klaidas da
ryti, tai žmonių darbas. Bet 
da blagiau, kad pats žmogus 
savo klaidų paprastai ne
mato. Todėl męs privalome 
vieni kitų klaidas nurodinė
ti. kad nors tos pačios neat
sikartotų.

j

Lietuvių Mokslo Draugijos 
Atstovai.

I

1

I

buvo surengęs Illinois rajo-l^ dėlto, kad jis neapsipaži-, __  m • • __ np<? «n nsiinmoniškaiš moks-!

Z. Aleksa mokinasi.
Z. Aleksa ir katorgoj bū

damas mokinasi. Neseniai 
jis prašė, kad nusiųstume 
jam anglų kalbos vadovėlį. 
Dabar gi rašo: "Aš pradė
jau mokintis jau vokiečių

Polemika 
ir Kritika

"Lietuvos” No. 30 tūlas 
Tiesamylis sakosi, nors re
tai, bet kada tik paimąs so- 
cijalistiškus laikraščius į 
rankas, vis randąs šį-tą pa- 

i rašyta apie Montello lietu
vius. Bet tankiausiai jis 
randąs ką-nors pramanyta 
ant vietinių katalikų. Dau
giausiai tų "išmislų” jis ran
da "Keleivij;" ten jis atra
do, kad šv. Kazimiero dr- 
tės nariai vadinami "kaziu- 
kais," o "Nuolatinės Pagel- 
bos Panelės Šv.” — "nekal
tomis panelėmis.” "Keleivi
je” jis randa netik išmislų, 
bet ir satyriškų pašiepimų, 
juodinimų. Ne, Tiesamyli’ 
Ne todėl ”Keleivij” yra pa
šiepiami ir "juodinami” ”ka- 
ziukai" su "Šv. panelėmis,” 
kad jie priguli į jųsų mini
mas pašelpines dr-tes, ir ne 
todėl, kad jie katalikai! Jų 
pačių barbariški pasielgi
mai, kaip tai: kėlimai triuk
šmingų vestuvių, iškilmingų 
krikštynų ir "liudnių” budy
nių priverčia mus juos pa
peikti arba pajuokti. Argi 
galima apie juos rašyti ge
rai, kad jie nieko gero nevei
kia, bet dar daro kliūtis

į Amerikos Lietuvius. 
Gerbiamieji broliai lietu
viai!

Nesykį jums teko skaity
ti Amerikos Lietuvių laik
raščiuose apie Didžiosios 
Lietuvos reikalus. Vienas 
svarbiausiųjų reikalų — tai 
Lietuvių Mokslo ir Dailės 
Draugijų Namų Įsteigimas. 
Šitie namai turės būti visos 
musų Tautos kultūros židi
niu. Juose tilps musų mu- 

Įzėjus, kningynas ir kitokie 
minėtųjų Draugijų bei vi
suomenės dalykai. Be šios 
naudos, kurią atneš mums 
Mokslo ir Dailės Draugijų 
Namai, bus dar ir kita, bene 
didžiausioji, būtent: musų 
sostapilėje, Vilniuje, mes, 
Lietuviai, turėsime svar
biausiąją visos tautos įstai
gą, kurioje jungsis visos mu
sų mokslo ir dailės spėkos. 
Savo sostapilėje mes užimsi
me tokią vietą, kokią ištiktų
jų mums ir pridera, kaipo 
gyventojams tos šalies, ku
rios sostapile yra Vilnius.

Tokią įstaigą gali ir pri
valo įrengti visos tautos su- 
krautinės spėkos. Iki šiol 
namų statymui rinkta aukos 
Lietuvoje, tačiaus nedaug jų 
tesurinkta delei įvairių kliū
čių, kurias ir Jus, Broliai, 
gerai suprantate. Rėmė 
aukomis ir Amerikos Lietu
viai: surinktoje suligšiol su
moje 17,000 rublių iš Ameri
kos aukų buvo apie 2,000 ru
blių. Tų visų aukų toli gra
žu neužtenka. Pradėtasis 
darbas reikia baigti. Na
mai reikia pastatyt tokie, 
kad ir svetimtaučiai matytų, 
jog Lietuviai jau aiškiai su-

Vėliaus pranešime laik
raščiuose, kur ir kada lan- 
kysimes. Visos aukos bus 
skelbiama Amerikos ir Lie
tuvos laikraščiuose.

Jei kas norėtų žinių sulig 
musų kelionės, tegul krei
piasi i "Tėvynės” redakciją, 
307 W. 30-th st., New York. 
D-ras J. Basanavičius,

L. M. D. Pirmininkas.
Martynas Yčas,

V. Durnos Atstovas.

KORESPONDENCIJOS
LAWRENCE, MASS.

Dabar be darbo daug žmo
nių vaikščioja gatvėmis, bet 
užtat saliunai ūžia.

19 liepos ant kampo Uni- 
on ir Haverhill gatvių saliu- 
ne išsikaušę lietuviai su len
kais pradėjo kumščiuotis. 7 
lietuviai liko suareštuoti u 
turėjo pasimokėti po $3.00 
bausmės už savo smarkumą.

20 d. liepos pas p. M. Kūlei 
šių buvo<krikštynos, kur su
sirinko keletas žmonių, be
veik visi I. W. W. nariai. 
Vienas iš jų, K. Vidunas, už
manė, kad sušelpus Ipswi- 
cho streikierius. Suaukau- 
ta $4.40. Pinigai pasiųsta 
Ipswicho streikieriams ir 
nutarta pagarsint per "Ke
leivį.” I. W. W. narys.

NORWOOD, MASS.
Liepos 20 dieną atsibuvo

D. L. K. Dr-stės susirinki
mas su prakalbomis. Kal
bėjo vietiniai kalbėtojai: drg. 
M. Akelaitis, nurodinėjo

■ draugijos naudingumą, ir J. 
Stančikas iš darbininkiško 
judėjimo, žmonėms jo kal
ba labai patiko. M. Sarga
is kalbėjo apie Norwoodo 
lietuvius, nurodinėdamas ka
da kokios draugijos susitvė
rė ir kokius jos darbus nu
veikė, ypač nurodė aiškiai 
darbus musų fanatikų, ku
rie kenkė ir kenkia išsiliuo- 
savimo ir apšvietos darbui. 
Ant galo kalbėjo K. Žiurinc- 
kas. Žmonių atsilankė pu
sėtinas būrelis, nors buvo di
delis karštis. Prie draugys
tės prisirašė du nauji nariai.

Pastaruoju laiku čia atsi
rado įvairių Romos agentų, 
kurie vaikščioja po bakūžė
les, rinkdami bažnyčios rei
kalams pinigus. Patartina 
butų apsisaugoti tokių tam
sos apaštalų. Keli metai at
gal tokie apaštalai vaikščio
jo pardavinėdami Šerus, ža
dėdami didelius žmonėms 
procentus, o antgalo nė tar- 
bos nė obuolių! Dabar tas 
pats žmogelis tveria parapi
ją vaikščiodamas su Romos 
agentų. Spindulis iš Ridikų.

WEST LYNN,MASS.
27 liepos apie 3 vai. ryte 

kilo gaisras W. Lynn’o žve
jų prieplaukoj Nuostolių 
padaryta ant 100 dolerių su
viršum. Sudegė žvejų san
krova. Kilus gaisrui, atras
ta keletas tuščių nuo degti
nės bonkų. Spėjama, 
kad buvo padegta girtuok
liaujančių airių.

M. Dzūkelis.
EAST ARLINGTON, VT.
Kaip visur, taip ir pas 

mus randasi keletas ypatų, 
kurie visokiais budais plati
na tarp vietinių lietuvių ap- 
švietą, susipratimą ir ragi
na prie skaitymo pirmeiviš
kų laikraščių ir moksliškų 
knygų.

Nors daugelis iš vietinių 
lietuvių ir nelabai mėgsta 
skaitymą, pirmeiviškus laik
raščius ir moksliškas kny
gas, vadina "velnio išmislų," 
bet visgi darbas nepasilieka 
be vaisiaus. Taip į trumpą 
laiką pasisekė praplatinti 
pusėtinai visokios rųšies 
{rirmeiviškų laikraščių. Gai- 
a, kad pas mus randasi keli 

dar tokie "sportukai,” kurie

Į
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apie skaitymų lietuviškų 
laikraščių arba knygų visiš
kai nesiinteresuoja. Jeigu 
kas ir pakalbina išsirašyti 
kokį nors lietuviškų laikraš
tį, tai tuoj gauna atsakymų, 
kad lietuviškos gazietos ne
geros, nes jos nė jokių nau
jienų neparašo. O angliški 
laikraščiai tai kas kita... Ži
noma, kaip sako, taip ir da
ro. Sulaukę subatvakano 
musų ”sportukai” ir eina 
nusipirkti angliško laikraš
čio. o įėjus į krautuvę, kada 
krautuvninkas užklausia, 
kokio laikraščio jie nori, tad 
musų „sporteliai” negali pa
sakyti, prisieina pirštu pa
rodyti.

Nebūtų nieko įdomaus, 
jeigu žmogus šalę lietuviško 
skaitytų ir angliškus laik
raščius, nes mokėti angliš
kai skaityti, netiktai, kad 
yra naudinga, bet ir neatbū
tinai reikalinga gyvenan
čiam šitoje šalyje, bet, kad 
musų ”sporteliai” tiktai ke
lios sųvaitės, kaip iš laivo iš
lipę ir vos-ne-vos maldakny
gę žodžius suslebizuodami 
paskaityti gali, o jau grie
biasi kritikuoti lietuviškus 
laikraščius, buk jiem tie nie
ko naudingo neparašo ir 
skaito angliškus, ant kurių, 
apart paveikslėlių ir juodo 
ant balto, dauginus nieko ne 
mato ir nepažįsta, tai neži
nia nė kaip apie juos ir ma- 
nvti. Prie to dar pas neku- 
rius iš musų yra prasiplati
nęs paprotys, susiėjus kur 
nors ant gatvės arba namuo
se šnekėtis rusiškai, lig tas 
butu taip jau garbinga!...

Man rodos, kad vertėtų 
pasirūpinti pirma išmokti 
savo kalbų, o paskui tiktai 
griebtis svetimų reikale, o 
ne vien pasišnekėjimuose.

H. Bučieraitis. 
DERBY, N. H.

Liepos 26 d. čionai lietu
vių šeimynoj atsitiko vagys
tė. Išėjus visiems į darbų, 
taipgi ir pačiai namų gaspa- 
dinei, į namus įsilaužė val
katos ir dviejų įnamių (bur- 
dingierių) išnešė siutus, o 
vieno dagi su keletu dolerių 
kelines. Lietuvių čia gyve
na 3 šeimynos ir apie 7 pa
vieniai. Laikraščių į čia at
eina 1 egzemp. „Kovus,„ L 
„Keleivio” o juodosios ar
mijos „Draugo” 3 egzem
plioriai. Iš to lengva supra- j 
sti kaip čia stovi lietuvių su
sipratimas.

Iš kitų tautų čia daugiau-] 
šiai gyvena kanadiškiųl 
francuzų, kurie dirba už 
menkiausi atlyginimų, o 
streiko bijo, kaip anot tos 
pasakos, velnias kryžiaus.

A. Remys.
CICERO, ILL.

Cicero, Chicagos prie
miestis, apgyventas daugiau 
šiai lietuviais. Jaunuome
nes čia gana daug, bet ap- 

' švieta mažai kam rupi. Ci
cero pirmeiviai veikia tik 
bendrai su chicagieciais, o 
apie vietinius nedaug tepai- 
so. Išskyrus socijalistų kuo
pų pirmeiviškų draugijų nė
ra nė vienos. Praeitais me
tais susitvėrė čia švento An
tano dr-ja. Jos tikslas įstei
gti knygynų. Liepos mėne
sio susirinkime nutarta už
sisakyti laikraščius „Drau
gų”, „Katalikų” ir „šaltinį.” 
O knygas pargabens vietinis 
kunigas. Taigi ciceriečiai 
pirmeiviai, ar ne laikas bus 
ir mums pradėti daugiau 
veikti apšvietai, kad juodoji 
armija nenuodintų žmonių 
proto savo literatūra ?

M. šilkaitis 
SEATTLE, WASH.

Liepos iš 18 į 19 d. nakčia 
sukurstyta patrijoto Daniel- 
so prakalba matrosai pada
rė čionai nė kiek neprastes
nį už rusų juodašimčių po
gromų. Jau laikraščiuose

paskelbtos žinios apie tai, 
bet kad labiau apšviest vi
są tą baisybę, — kaip „The 
Seattle Star” (kapitalistų 
laikraštis) sako — surengto 
pačios valdžios užpuolimo 
ant socijalistų, reikia ne vie
nos špaltos laikraštije. Nu- 
girdintiems ir apginkluo
tiems į pagelbų duota 500 

i policistų, kurie dabar teisi
nasi, kad jie negalėjo įduku- 
sių jurininkų areštuoti, nes 
kitaip jie patįs butų žuvę,bet 
ištikrųjų tie policistai padu- 
kusiems patįs gelbėjo.

Socijalistų ir I. W. W. sve
tainės likosi paverstos į 

i griuvėsius. Stalai, kėdės, 
j rašymui mašinos, paveiks
lai, langai ir viskas kas pasi
pynė po kojų įdukusiai mi
niai kareivių ir jurininkų, 

I sudaužytų į šmotelius. Blė
dis siekia suvirš $5,000.

Paminėtas dienraštis 
(„Star”) atvirai ir riešai ap
kaltina Suvienytų Valstijų 
federališką valdžią už pada
rytų suokalbi kaslink to juo
dašimtiško darbo. Jurinin- 
kvstės sekretorius, kuris sa- 
vo prakalba uždegė gaisrų 
tų riaušių, sako „The Star” 
no sunaikinimo socijalistų ir 
I. W. W. unijos svetainių 
pasiuntęs slaptų ilgų rapor
tą apie atliktų darbą į 
Washingtoną.

John Griggs. 
DETR0IT, MICH.

Čia daugiausia yra auto
mobilių dirbtuvių. Darbi- 

I ninku uždarbis nevienokis; 
mokanti amatų uždirba po 
40c. į valandų, paprastas 
darbininkas mažiausia 20c. 
Pragyvenimas brangus. Gy- 

įvenant pas kitus ant kvar- 
tieros į sųvaitę išeina beveik 

18 dol.
Gyvent čia butų patogu, 

nes aplinkinė yra gana gra
ži, ypač vasaros metu visur 
gražus, aprūpinti sodnai, į- 

taisytos maudynės ir kitos 
pasilinksminimų įstaigos. 0- 
ras visur švarus, nes nedaug 

lyra rūkstančių dirbtuvių.
Darbai pastaruoju laįjąi 

sustojo; vienoje dirbtuvėje 
atleido visus darbininkus. 
Kitose tedirba 5 ir 8 vai. 
'Tūkstančiai darbinikų be 

u-' darbo. Iš kitur čia nevažiuo- 
1 kit darbo jieškot, nes jau ir 
Jis čia darbininkai važiuoja 

! kitur. P. R.
I LAWRENCE, MASS.

Liepos 27 d. buvo „Biru
tės” Klubo gegužinė. „Biru- 
;tės” ktuban priklauso vienos 
tik mergonos ir moterįs. Są
narių apie 40. Parengtoji 
gegužinė buvo Country Club 
vietoje. Bet taip kaip pas 
mus nedeliomis uždrausta 
šokti, tikietus pardavinėti, 
bei kokį nors biznį daryti, 
tai „Birutės” klubas paren
gė iškilmingus pietus; kiek
vienas, kuris tik ėjo pietau
tų, mokėjo 1 dol. Po pietų 
buvo prakalbos, dainos, žais
lai ir t. t. Smagiai publiką 
pasilinksmino iš So. Bostono 
Bagočius. Svečių gegužinė
je buvo daug, ypač iš Bosto
no ir Haverhillio. Grynų 
pelnų, kuris liko nuo tos ge
gužinės. paskyrė Jovaro U- 
kiui „Birutei” prijaučąs.
GRAND RAPIDS, MICH.

20 d. liepos per pamokslą 
klebonas Girvickas išbarė 
parapijonus už girtuokliavi
mų pirm mišių, sakydamas: 
„aš jums nedraudžiu išsi
gerti išklausius šv. mišių, 
nes aš pats išsigeriu, o kaip- 
kada ir gerai išsitraukiu... 
Jus manot, kad aš negeriu! 
oh. oh!”

Bet tuom pačiu laiku iš
keikė tautišką L. S. Dr-jų už 
tai, kad nutarė rengti suba- 
tos vakarais šokius; taipgi 
iškoliojo visokiais žodžiais 
vietinius socijalistus, saky
damas, kad jau daugiaus ne- 
beeisiųs muštis su tais bjau-

rybėmis, bet imsiųs ir areš
tuosiąs, jeigu šie išdrįsiu da
lyti plakatus pas šv. bažny
čių. Lauksim pasekmių.

Pamokslo klausytojas. 
RACINE, WIS.

Kaip jau buvo „Keleivije” 
rašyta, kad čion nėra kuni
gėlio, todėl ir žmonės suti
kime gyvena. Bet viskas 
mainosi. Į tokį trumpų lai
kų jau turėjome net du „tė
veliu.” Pirmas kun. F. Gu- 
gis buvo žmogus mylintis 
dorą, bet tas pasirodė para- 
pijonams „perlengvas,” to
dėl su pagelba vyskupo iš 
Milwaukee, Wis., kun. F. G. 
tapo prašalintas ir jo vietų 
užėmė kitas koks tai Slavi
nas. « -• ‘

Žinoma, patarlė sako „nuo 
vilko bėgo ant meškos už
bėgo.” Taip ir musų para- 
pijonai. Jau vėl šaukia, jog 
šitas „tėvelis” persmarkus, 
nes parapijonus nori visai 
pavergti. Kunigėlis nori, 
kad pagal jo „dūdos” visi 
šoktų, o katrie pasipriešina, 
tad ir gauna nuo „tėvelio” 
švelnių žodelių, kaip tai: 
„durniai,” „kiaulės” ir t. t... 
Nekurie parapijonai labai 
pasipiktino iš tokio „tėvelio” 
pasielgimo; kiti vėl reika
lauja, kad ir „tėvelis” turi 
priklausyt prie parapijos ir 
mokėt mėnesines duokles.

Dar turiu pridurti kad 
musų „šventakupriai” paro
dė savo didelį „fanatizmų.” 
Atvažiavus vyskupui dau
gumas puolė ant kelių. Sve
timtaučiai iš to labai stebė

josi ir klausė, kas per žmo
nės ir kokios tautos, nes XX 
šimtmetije tokie vergai ma
tyti retai pasitaiko.

Darbai šiuom laiku pas 
mus prastai eina.

S. Tprumtpumtkevičia. 
CHICAGO, ILL.

D. Čaras, gyvenantis po 
No. 726 W. 17 pL pasimirus 
jų antram kūdikiui, norėda
mi abu savo vaikučius turė
ti palaidotais vienoj vietoj, 
nusprendė nupirkti ant ka
pinių žemės sklypelį. Kapi
nes valdo vietinis kunigas 

į Kr-nas. Susiderėjo taip, kad 
jeigu tuoj užmokės, tai gaus 
už 67 dolerius, o jeigu nori 
gaut ant išmokesčių bėgi je 

. vienų metų tai 77 doleriai. 
Caras įdavė kunigui $10.oo, 
likusius 57 prižadėjo atneš
ti. I trečią dienų pasivadi
nęs mane už liudyto jį nune
šėm kunigui 57 dol. Kuni
gas pamatęs 57 dol. pašokęs 
nuo kėdės sušuko, jog jis pa
rašęs yra į knygų, kad turi 
užmokėt 67 dol., ne 57. Kad 
pasakėme jam, jog 10 dole
rių užvakar priėmė, kunigas 
plusdamas sušunka: „kų 
manot, kad aš 15 minutų 
dirbsiu už dykų?... Užmokė
ki! kiek sakau, nes kitaip 
liepsiu tavo vaikų išmest iš 
kapo, o žemę kitam parduo
siu!...’ Tuo begėdiškumu do
ros mokytojaus pasipiktinęs 
sakau: „Tamsta reikalauji 

iuž 15 minutų darbo—para
šymų į knygą kelių žodžių— 
10 dolerių, o darbininkai per 
jūsų mulkinimų turime dirb
ti visų sųvaitę už 10 dolerių” 
Pasakiau, kad yra bjaures
nis sukčius už žydų, tuomet 
kunigėlis paleido savo šven
tų burnelę, iš kurios pasipy
lė tikrai kaip iš kunigo bur
nos visokios keiksmų bjau
rybės, grūmodamas atidavi
mu policijos rankosna. Bet 
męs nelaukėme to ir išėjome 
kunigėliui piemeniškai be- 
plustant. Ar da musų žmo
nelėms reikia aiškesnių pa
vyzdžių, kas kunigijai rupi? 
Jie patįs kasdien taip aiš
kiai parodo, jog jų siekiai, 
tai doleris ir mulkinimas 
žmonių proto, o tie vargšai 
žmonelės vis tiki į dievišku
mų tų išnaudotojų pašauki
mo . Kunigo draugas.

PLYMOUTH, PA.
Čionai darbai anglių ka

syklose šiuomi tarpu eina 
' gerai.

Musų miestelio trįs smuk
lininkai labai nuliūdę, kad 
vyskupas mųsų klebonų iš 
šio miesto prašalino, kadan
gi mat tam dusių ganytojui 
nerūpėjo kirpimas avelių ir 
jų vilna pasidalinimas su 

i vyskupu, bet tik minėti trįs 
i smuklininkai, kuriems ku
nigėlis š—ckas visus susi- 

I graibytus centus nešdavo. 
Jo girtuokliavimas net ti- 

; kinčiuosius taip piktino, kad 
' vyskupas buvo v priverstas 
pasiimti kunigėlį ant „paku- 
tų”

Yra čia kelios draugijos, 
bet jokio visuomeniško dar
bo pas jas nesimato. Di- 

I džiausią tarp jų bene iki šiol 
buvo „Lietuvių Darbininkų 
Kliubas;” narių buvo 490. 
Bet įėjus draugijos valdy- 
bon 

i liams, 
; sidurė 
tikslui 
virš 
o galo 
gijos iždas sumažėjo, o sy- 

jkiu mažinasi ir narių skai
čius. Vis tai pasidėkavo- 

ijant tam prakeiktam ru
džiui ir baltakei.

Antra draugija „Progre- 
syviškas Politikos Kliubas,” 
susitveręs prieš kelis metus 
pradeda aplenkti senųjį. 
Linkėtina, kad daugiau vei
ktų visuomenės labui ir 
stengtųsi kiek galima ma
žinti alkoholiaus vartojimų, 
o be abejonės gyvuos ir pui
kiai vystysis, o ateityje gal 
ir daug kų nuveikti.

Kalnakasis.
CHICAGO, ILL.

Kaip žinoma, čionai prie 
Lietuvių šv. Kryžiaus baž- 
nvčios statomas vienuolvnas V 

davatkoms arba minyškoms. 
Darbas pavesta ne-unijis- 
tams darbinikams. Taigi u- 
nija pasiuntė žmones pa
klausti kokie darbininkai 
dirba prie vienuolyno staty
mo . Užžiurėtojas, vietinis 
graborius Judeikis atsakė 
pasiuntiniui, kad kas jam 
darbo, iš ko kilo ginčas, ta
da viens iš skebų pagriebęs 
plyta rėžė unijos pasiunti
niui į galvų. Kits unijos de
legatas taipgi matydamas 
gręsiantį pavojų ir jo svei
katai, pradėjo šaudyt. Pa- 
taikė minėtam užžiurėtojui 
Judeikai į rankų ir į kojų. 
Judeikį ir unijistų su per
skelta galva nugabenta li- 
gonbutin. šovikas pabėgo.

Vieversėlis.
JOHNSON CITY, ILL.
Iš 30 į 31 d. liepos š. m. 

nakčia su mieriu pasipini
gauti tapo piktadario užpul
tas Antanas Povilionis. Jis 
parėjęs iš darbo, kad kam
baryje buvo peršilta išėjęs 
ant varendos ilgai pats vie
nas sėdėjo. Apie antrų va
landų pajuto, kad kas toks 
graibosi apie jo kišenius. 
Povilionis pašokęs pagriebė 
plėšikų. Susiglėbavę abudu 
jie besigalinėdamu nuvirto 
nuo 7 pėdų augštos varen
dos, bet Povilonis vagies ne
paleido, šaukdamas pagel
tos. Plėšikui pasisekė išsi
traukti revolveris iš kišenės. 
Dviems šūviais pasiliuosavo 
iš Povilionio rankų. Peršau
tas Povilionis į šlaunį ir į vi
durius į antrų dienų pasimi
rė ligonbutije.

Paėjo iš Suvalkų rėdybos, 
Kalvarijos pavieto, Rovaga- 
lių kaimo. Amerikoje pali
ko vienų brolį ir seserį, ku
rie gyvena bene Pennsilva- 
nijoj. Jurgio sūnūs.

PEABODY, MASS.
Darbai čia daugiausia o- 

dų dirbtuvėse. Uždarbiai 
visai prasti, turbut todėl,

n

- v.m

karčemninkų bičiuo- 
ta draugija 
teismuose, 
paleista jau 

tūkstantį dolerių, 
da nesimato. Drau-

at-
Tam

su-

i

i

ikad čionai darbininkai tam-Į dutiniškai. O. Kašėtaitė ir 
i Ramanauskiutė deklamavo.
Kun. Urbanavičius išgyrė 
kun. Dragunaitį už tai, kad 
tas sutvėręs šv. Kazimiero 
ir „Nuol. Pagelbos P. Šv.” 
draugystes.

čionykščiai lietuviai ge
rai žino kun. Drag. ir minė
tų draugysčių vertumų, to
dėl ir neaiškinsiu. Gerai sa
ko: varnas varnui į akį ne
kerta ; taip ir su kunigais y- 
ra. Da kų pasakė: kurios 
moterįs neina prie išpažin
ties, tai yra laisvamanės, 
palaidūnės; ir t. t. Nekriti
kuosiu kunigo, nes jis pats 
save savo nesųmonėmis kri
tikavo, laikraštyj gaila vie
tos panašiems pliauškalams. 
Antras kalbėjo klierikas Pr. 
Juškaitis. Kų norėjo pasa
kyti, tai sunku įspėti. Ka
talikai, girdi, mokyti, socija
listai nemokyti; katalikų ti
kėjimas kovoja už moterų 
tiesas; ausinę išpažintį Die
vas davė ir tt. Apskritai kal
bant—mišinėlis ryžių su ko
pūstais.

Musų kaziukai su „nekal
tomis panelėmis’” šiokius- 
tokius „romansus” sulošia; 
vienok mažai kas atkreipda
vo atvdų į tai. Bet šiuo laiku 
pasitaikė ir iš socijalistų. M. 
Baronas įsimylėjo į moterį 
M. Ustupienę ir J. Ustupas, 
kaip jau žinoma, gana gerai 
išpėrė savo dalininkui kailį. 
Minėtos ypatos iš L. S. S. 17 
kuopos likos prašalintos.

„Draugo” korespondentas 
į padanges šoka iš džiaugs
mo, kad gavo progų aprašy
ti ’socijalistų darbelius,” o 
vargšas nežino, kad pas ka
talikus tokie darbeliai tai 
kasdieniniai atsitikimai, kad 
daug-daugšlykštesniais dar
beliais atsižymėję net patįs 
„šventi tėvai” kaip ana Be
nediktas IX. Bet džiaugiasi 
matomai todėl, kad tarp so
cijalistų minėtas atsitikimas 
labai retai atsitinka ir pana
šiais darbeliais negalima so
cijalistų bjaurioti.

Liepos 29 buvo streikierių 
viešas susirinkimas. Kalbė
tojų buvo 4. Lietuviškai kal
bėjo V. Jakštys iš So. Bosto
no. Žmonių buvo suvirs 
300 asmenų. ■ *

Jauna mergaitė! J

sus ir neorganizuoti.
Daugiausiai čia yra apsi

gyvenusių rusų, turkų ir 
graikų, kurių fanatizmas 
neišpasakytas. Yra čia ne
mažai žydų ir lenkų, kurie 
irgi nedaug augščiau stovi 
apšvietoj už minėtas tris 
tautas. Gi finai, kurių čia 
yra gerokai, ašvietoj gana 
pakilę; beveik visi priguli į 
socijalistų partijų. Lietuvių 
čia nedaug ir galima sakyt 
nevisai tamsus. Prieš kelias 
sųvaitės čia susitvėrė L. Soc. 
kuopa net iš 14 narių. Dau
gelis iš jų yra gana šviesus 
ir dorai gyvena. Tik nekurie 
jauni vaikinai net iki dvilik- 
tos vai nakties dirba išsivil
kę prie bilijardo, bet kuopoj 
veikti tingi, tas labai peikti
na.

Kaip anglų laikraštis „Pe- 
abodv Interprise” prane
ša, tai šiomis dienomis čia 
viešėjo I. W. of W. organi
zatoriai ir norėjo sutvert u- 
nijų, bet nežinia kaip jiems 
pasiseks, nes imant abelnai 
visus, tai žmonės da per tam 
sus ir tos unijos bijo. Ana 
dienų norėjo čia surengti 
parodų minėti organizato
riai. bet miesto valdžia už
gynė. Matyt kapitalistų val
džia bijo, kad darbininkai 
nesusiorganizuotų, nes tada 
nesiduotų taip išnaudot.

Burdigonas. 
MINERSVILLE, PA. 
Ištikro progreso gadynė.

Žmonių smegenįs veikia, 
kad išrasti būdų, kaip gali- 

!ma butų iš kito atimti ska
likas. Prievarta atimti — 
įstatymai draudžia, bet ga
lima tai padaryt gudrybe, 
nežiūrint, kad pati sųžinė 
prieš tai protestuoja. Čia 
pas mus atsirado du tokie 

'gudruoliai, kurie per naktis 
j begirtuokliaudami ir beka- 
: zyruodami tankiai prakiša 
visų savo sutaupytų ar už
dirbtų pinigėlį. Viens jų ne
tekęs pinigėlių sumanė skų
sti smuklininkų J. Radziavi- 
čių, reikalaudamas $130.oo, 
kuriuos buk jam išviliojęs 
anas per nugyrdymų. Smuk
lininkas, bijodamas neteki
mo leidimo jam laikyti smu
klę, reikalautojį ”užgadino.” 
Antras, pasekdamas pirmų- 
jį apskundė smuklinikų J. 
Barkauskų, reikalaudamas 
SoO.oo, kuriuos buk prakazy- 
ravęs jo smuklėje. Skundi
ko draugai liudija, kad pas 
jį (po gavimo užmokesčio 
už darbų), nebuvo daugiau 
kaip $19.oo. Tie du minėti 
gudruoliai patįs neskundžia, 
bet susitarę su savo pačio
mis, kurios, skundžia smuk
lininkus už jų vyrų nugyr
dymų ir paskui išviliojimų 
iš jų per kazyres pinigų. 
(Nėra abejonės, kad taip 
tankiai ir būna. R.) Mat. 
tokiu budu labai lengva iš 
smuklininkų išreikalauti, 
nes gemblerystė yra drau
džiama per įstatus. (Tegul 
smuklininkai neleidžia savo 
namuose kazyruot iš pinigų, 
o nereikės guosties, kad 
juos nekaltai gudruoliai api
plėšia. Red.)

Daugiausiai nukenčia tie 
smuklininkai, kurie tų gud
ruolių nepažįstų, česnakas.

MONTELLO, MASS.
25 liepos W. W. Cross Co. 

Streikierių buvo didelis mi
tingas ir prakalbos įvairiose 
kalbose. Lietuviškai kalbė
jo „Keleivio” leidėjas drg. 
Gegužis, nurodinėjo kapita
listų žiaurumų, ir liepė lai- 
kyties vienybėj, taipgi paša
linius darbininkus kvietė 
šelpti streikierius. Žmo
nių buvo apie 2,000 ypatų 
Aukų surinkta $31.00 .

25 liepos „Nuolatinės Pa
gelbos Panelės švenčiau
sios” draugystė parengė 
prakalbas. Po vadovyste P. 
Juškos choras sudainavo vi-

I

ATIDAI BROOKLYN’O 
LIETUVIAMS.

Jau seniai yra reikalauja
ma lietuviškųjų peršnękėto- 
jų visose teisdarystės įstai
gose (teismuose) ir kitur, 
kur musų žmonėms neretai 
prisieina reikalus turėti. 
Daugiausia tokias vietas už
ima žydai, kurie musų kal
bos nepažįsta, bet sušneka 
lenkiškai ir musų žmonės 
nesušnekantieji angliškai, y- 
ra priversti lenkiškai arba 
angliškai šnekėti; kadangi 
tų kalbų jie gerai nesupran
ta, tad ir negali savo reika
lų pilnai išreikšti, ir tuomi 
dalykas gana tankiai netei
singai nusprendžiama, ar
ba byla pralošiama. Taigi, 
lietuviai, nemokėdami atsa
kančiai minėtų kalbų, turė
tų jomis nešnekėti teismuo
se, bet kaipo lietuviai, reika
lauti, kad miestas duotų 
jiems lietuviškus peršnekė- 
:ojus, ir tik tokiuo budu męs 
pastatysim savo žmones į 
viršminėtas vietas. Dabar 
yra rengiama peticija, arba 
parašai prie „Boųrd of Es- 
;imate and Apportionment” 
reikalaujant lietuviškų per- 
šnekėtojų į ”Court of Spe- 
cial Sessions,” „Childrens 
Court” ir „Court of Domes- 
tic Relations.” Patariu, kad 
kiekvienas pilietis pasirašy
tų ant tos peticijos, jei gaus 
progų, nes tai yra visuome
niškas reikalas ir duos pro
gų lietuviams užimti minė
tas vietas, nes Brooklyno lie
tuvių da nėra, kurie tų dar
bų butų užėmę. K. Labunas.
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— Maike, juk tai teisybe, tai aš pirmas balsuočiau už 
kad jus, socilistai, laikot socijalistus.
slaptus mitingus ir kalbat — Tėve, tokių, kurie bal- 
tenai tokia kalba, kurios nie- suoja už alų, męs visai neno- 
kas nesupranta; taigi paša- rime. Iš tokių alaus amato.- 
kyk tu man, ką jus ten kai-' rių susideda tik dabartinė 
bat ir ką jus mislinat dary- supuvusi draugija, 
ti?

— Netikėk tam, tėve. So
cijalistai susideda iš tų pačių 
žmonių ir jie kalba taip, 
kaip visi: lietuvių socijalis
tai lietuviškai, anglų angliš
kai, latvių latviškai ir tt.

— Man rodos, kad tu, vai
ke, man meluoji. Jeigu jus 
butumet tokie pat žmonės, 
tai kam jums tie slapti mi
tingai? O juk jus tokius 
mitingus visuomet laikot 
per mišias.

— Ne teisybė ir tas. Soci
jalistų mitingai visuomet 
yra garsinami laikraščiuose 
ir durįs į juos atdaros vi
siems. Socijalistai netik ne
sislepia nuo žmonių, bet gei
džia, kad kuodaugiausia į jų 
susirinkimus žmonių lanky
tųsi ir tokiu budu persitik
rintų, jog socijalistai apie 
nieką daugiau nesirūpina, 
tik apie pagerinimą darbi
ninkų gyvenimo.

— Na, gerai, Maike, jeigu 
jau jus rūpinatės apie darbi-] 
mukų gyvenimo pagerini-, į sodintumet mane j džėlą 

kaip jus mislinat tai padary
ti?

— Tėve, juk aš nesykį tau 
aiškinau.

— Aš, vaike, greit užmir
štu. Pasakyk man išnaujo. 
r Kad daug nekalbėti, pa
sakysiu tau trumpai: socija
listai mano panaikinti dar
bininkų išnaudojimą.

— Man, vaike, neaišku, ką 
tu nori tuomi pasakyti. Ar 
išsigerti tuomet bus pigiau?

— Išsigerti, tėve, tuomet 
gal visai nebus. Bet prie 
darbo žmogaus niekas neiš
naudos. Kiek jis užsidirbs, 
tiek ir gaus. Šiandien gi 
žmogus gauna vos tik penk
tą dalį to, ką jis uždirba. Tą 
męs vadinam išnaudojimu.

— Tai tokio pagerinimo, 
vaike, aš nenoriu, jeigu bus 
galima daugiau uždirbti, o 
nebus kur išsigerti. Žmo
gus tuomet iš didelio noro 
galėtum da numirti... Ne, 
Maike, tokiam pagerinimui 
nė vienas geras parapijonas 
nepritars. Už tai jums ir 
nesiseka savo Debsą prezi
dentu išrinkti, kad jus no
rit padidinti žmonėms algą 
ir uždaryti saliunus. Jeigu 
jus norit tikrai pagerinti 
darbininku gyvenimą, tai 
jus turit kiekvienam mieste 
nastatvti didelį bravorą ir 
išvedžioti iš jo paipas į vi
sus namus, taip kad vietoj 
vandens iš kiekvienos sinkos 
eitu geras bavarskas alus. 
Jei jus taip padarytumėt,

i

— Bet pasakyk, Maike, ar 
ištikrujų prie socijalizmo 
nebus saliunų?

— To niekas negali tikrai 
i pasakyti. Męs tik spėjam, 
kad jie galės išeiti iš mados, 
nes žmonės bus daugiau ap
sišvietę, geriau žinos apie 
svaiginančių gėrimų blėdin- 
gumą; iš kitos gi pusės, ne
bus tokio skurdo ir vargo, 
kurie dabar dauginusia ver
čia darbininką jieškoti susi
raminimo karčemoje.

— Bet ar jus savo mitin
guose nekalbat, ką jus dary
site su tokiais žmonėmis, 

'kaip, daleiskime, aš?
— Ką tu norėjai tuomi pa

sakyti. tėve?
— Na, daleiskime, aš no

riu išsigerti ir aš agituoju 
savo parapijonus, kad reik 
atidaryti saliunus arba, kad 
reikia atpiginti šnapsą. Jus, 
socijalistai, suprantama, 
mums priešingi. Taigi aš 
noriu žinoti, ką jus tuomet 
su manim darytumėt? Ar

J* i 

ar pildytume! mano reikala
vimą?

— Tėve, aš tau nekartą 
jau aiškinau, kad socijaliz- 
mas reiškia tokią tvarką, kur 
viskas priklauso nuo pačių 
žmonių noro. Kaip didžiu-, 
ma nutars, taip ir turės būti. 
Jeigu didžiuma matys, kad 
saliunai reikalingi, tuomet 
tavo laimėta. Todėl dabar so
cijalistai tokiais klausimais: 
ir neužsiima, nes tai butų 
bergždžias laiko eikvojimas, 
kadangi niekas negali žinot, 
kokios gali būt tuomet aplin
kybės ir kokie gali kilti rei-i 
kalavimai.

— Dabar, Maike, aš turiu 
kitą klausimą. Anądien 

į vienas sočijalistas sakyda
mas prakalbą pasakė, kad 
jus norit atimti iš kapitalis- 

i tų fabrikas, mašinas, kasyk
las ir t. t. Ar tas teisybė?

— Teisybė.
— Tai tokiu budu jus pa

tįs prisipažįstat, kad jus no
rit kitus apiplėšti.

— Ne, tėve, plėšti męs ne
norim. Męs protestuojame 
prieš kiekvieną plėšimą ir 
todėl norim atimti viską iš 
kapitalistų.

— Maike, aš tavęs nesu
prantu. Plėšimui jus prie
šingi ir tuo pačiu laiku jus 
norit atimti iš kapitalistų 
turtus. Na, o jei aš dabar 
atimčiau iš tavęs šitą knygą, 
ar tas nebūtų plėšimu ?

— Tain. tėve, tas butų plė
šimu; bet jei aš iš tavęs at-

I
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.imčiau šitą knygą atgal, ar 
tas butų plėšimas?

— No, ser! Tu atimtum 
tik savo turtą.

—Tėve, aš matau, kad tu 
supranti tai gerai. Taigi 
suprask, kad taip pat yra ir 
su atėmimu turtų iš kapita
listų. Atimdami iš jų fab
rikas ir kasyklas męs neplė- 
šimą papildom, bet atimam 
tik savo turtus. Juk tu, tė
ve, gerai žinai, kad kapita
listai patįs nieko nedirba, o 
kas nedirba, tas nieko ir ne
padaro. Kad pastatyti fab
riką, visų pirmiausia reikia 
padirbti plytas; paskui už
dėti pamatą, pastatyti trio- 
bą; reikia padaryti mašinas, 
atvežti jas ir sustatyti, lą 
viską atlieka darbininkai. 
Bet kaip tik fabriką gatava, 
ją tuojaus paima ponas 
kapitalistas. Vadinas, jis a- 
tima ją iš darbininkų taip, 
kaip kad tu atimtum dabar 
iš manęs knygą. Dabar da- 
leiskime, kad tie žmonės su
siprato ir atima tą fabriką 
iš kapitalisto: ar tai butų 
plėšimas? Ne! Jie tik atsi
imtų tai, ką jie patįs savo 
rankomis yra pasidarę.

—Taip, vaike, bet kapi
talistas darbininkams užmo
kėjo už fabrikos pastatymą, 
jis taipgi nupirko plytas ir 
žemę, todėl fabriką jau jam 
priklauso, ne darbininkams.

— Tame, tėve, ir bėda, 
kad daugelis žmonių protau
ja taip kaip tu, nes jiems 
taip aiškina patįs kapitalis
tai ir kunigai. Bet pagal
vok, tėve, iš kur tas kapita
listas ima pinigus? Kas iš
kasa auksą?—-darbininkai. 
Kas iš to aukso padaro pini
gus? — irgi darbininkai. 
Taigi ir pinigai iš darbinin
kų yra išplėšti. Taigi kapi
talistai nieko čia neturi sa
vo, pas juos viskas yra vog
ta iš darbininkų. Todėl dar
bininkai turi pilną tiesą iš 
vagių savo turtus atsiimti.

— Ištikro, vaike, tu čia 
man pasakei, kas man nie
kad nebuvo į galvą atėjęs, 

j Net pypkė man užgeso besi- 
> klausant. Eik, vaike, at- i 
| nešk man degtukų, o aš tuo 
tarpu pamislysiu.

i — .. ... . — .
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Apie liakerį ir po
litūrą.

• •

„Keleivio” No. 30 patėmi- 
jau p. A. J. Viznio laišką, 
kuriame jis klausia patari
mo, kaip uždėti ant maho- 
gany (raudonmedžio) ir ar- 
žuolo liakerį, kad butų ly
gus ir gerai blizgėtų.

Kaslink raudonmedžio, 
kad padaryti jj puikiu, taip 
kaip veidrodi, tai daug dar
bo, o da daugiau reik įprati
mo, ir todėl sunku raštu tą 
viską išaiškinti, bet kaip ga
lėdamas aš mėginsiu tai ap
rašyti.

Raudonmedis yra pilnas 
mažų skylučių ftaip pat ir 
aržuolas), todėl visų pir
miausia reikia ant jo užtep
ti tam tikrą skystimą, vadi
namą ”mahoganv stain,” ir 
gerai išdžiovinti. Paskui 
uždėt rudos politūros, kuri 
angliškai vadinasi ”brown 
shellack,” tik kad nebūtų ji 
pertiršta; dėl praskiedimo 
reikia įpilti alkoholio, kurio 
galima, gaut kiekvienoj ap- 
tiekoj. Uždėjus tą ”brown 
shellack” reikia padėti, te
gul džiųsta bent 5 valandas. 
Kaip išdžius, paimk smilčių 
popieros, tik kad nebūt per- 
šiurkšti, imk ”No. 00 Fini- 
shing Sand Paper” ir dailiai 
nupopieriuok, tik žiūrėk, 
kad nepratrintum kiaurai i- 
ki medžio. Paskui reikia 
pripildyti tą medį, kad nebū
tų skylučių. Tam tikslui y- 
ra vartojamas taip vadina
mas ”mahogany filler,” ku-

l * * ia su traoučiu Suardyta meilė
benzino, užtepa šepečiu ant1 *
medžio ir skuduriu trina 
skersai, o paskui išilgai me
džio. Reikia tol trinti, kol 
išsipildys visos skylutės. Tai 
padaręs, padėk vėl ant 5 va
landų, kad gerai išdžiūtų. 
Paskui uždėk ”white shei- 
lack” ir vėl padžiauk. Ka
da iždžius, vėl reikia nupo- 
pieriuoti, tik nepratrinti iki 
medžio, nes paskui sunku tą 
vietą užtaisyti, o ypač neį
pratusiam prie to darbo. Po 
to gali vartoti ”first coat 
varnish,” kurio kožnas už
dėjimas turi džiūti mažiau
sia 2 dienas ir kiekvieną sy
kį reikia nupopieriuoti jo 

’ blizgėjimą, o jei matysi, kad 
yra da neužlvgintų skylučių, 
tai uždėk da sykį to paties 
varnisho ir kaip išdžius nu-| 
popieriuok.

Kada skylutės bus jau iš-' 
lygytos, medžias bus jau pil
nas, tada paimk taip vadina
mo „polishing varnisho” ir 
ištepk pirma skersai, paskui 
išilgai medžio, tik neužtepk 
storai, nes neišdžius greitai. 
Jei tas varnishh (liakeris) 
butų pertirštas — atskiesk 

|jį. Dėl varnisho praskiedi
mo niekados nevartok alivos 
arba aiejaus, bet vartok ter- 

I pentiną.
I »

Uždėjus ”polishing var
nish” medis turi džiūti są
vaitę ir daugiau. Paskui 
paimk smulkiai malto ”pu- 
mice stone’ ir uždėjęs jį ant 
medžio trink jį minkštu vei- 

jlaku tolei, kolei nematysi, 
kad bus jau lygus, kaip stik
las, tik nešvies dar. Trinda
mas veilaką šlapink i van
denį. Kada bus jau lygus, 
patrink tuomet ”rotten 

Į stone,” tai yra juodi milte
liai, kuriais vėl reikia trinti 
tolei, kol išveizda paliks švel 
nesnė ir slidesnė. Paskui 
viską nuplauk vandeniu 
ir švariai nušluostyk minkš
tu daiktu; geriausia tam 
tikslui atsako vata. Dabar 
paimk geros politūros (po- 
lish), kurios yra tam tyčia 
sutaisytos krautuvėse ir nu
trink (nupolituruok). Tegul 
tad per 10 minutų pastovi, 
paskui paėmęs sausos vatos 
nutrink sausai ir darbas bus 
gatavas — blizgės taip, kad 
veidą matysi kaip veidrodij.

Su aržuolu gi yra taip: 
uždėk ”golden oak stain,” o 
paskui ”golden oak filler” 
dėl pripildymo skylučių. To
liaus vartok ”first coat var
nish” arba ”coach varnish,” 
tik nė vienas neturi būt tir
štas. Taip atkartok iki 3 
sykių, kiekvieną sykį nuly
gindamas smilčiuota popie- 
ra. Paskui daryk viską 
taip, kaip ir su raudonme
džiu.

O jei nenorėtum politū
ruoti ir kad šiek tiek blizgė
tų, tai paskutinį syki vartok 
”coach varnish.” Tai bus 
taip vadinamas ”glass fi- 
nish.” Tas liakeris (coach 
varnish) spindės ir be poli
tūros, tik reikia saugotis, 
kad liakeriuojant kambarije 
nebūtų jokių dulkių, nes ma
žiausia dulkelė nukritusi ant 
šlapio liakerio išrodys dide
liu spuogu, jeigu tokių dul
kių nukris daugiau, tai jūsų 
darbas išrodys kaip smilti
mis apibarstytas. Bet jei no
rėtumėt politūruoti, tai tas 
blizgantis ”coach varnish” 
netinka, reikia vartoti ”po- 
lishing varnish.”

Liakeriuojant visados rei
kia liakerį lygiai šepečiu iš
varinėti, pirma skersai me
džio, o paskui išilgai ir ne
atkartoti, netaisai, pakol 
neišdžius.

Jei kas da neaišku, aš ga
lėsiu ant klausimų visados 
paaiškinti, nes aš su tuo a- 
matu esu gerai apsipažinęs.

L. Noreika.

Pavasario skaistų vaka
rą, kuomet vėstanti saulės 
spinduliai pamažu pradėjo 
nykti, puldami už augštų 
kalnų, kuomet tykus geguži
nis vėjalis judino ką tik pra
žydusius gėlelių žiedus ir 
jų maloniu kvapu pripildė 
visą erdvę, tuomet pakraš
tyje žaliuojančio nedidelio 
šilelio, tarp dviejų berželio 
krūmų, kurių viršūnės leng
vai vėjalio judinamos linga
vo, tartum sveikindamiesi ir 
džiaugdamiesi 
gražumu —

pavasario 
juodu sėdėjo 

prieš vienas kitą ir maloniai 
žiūrėdami vienas kitam i a- 
kis kalbėjo apie pirmutinius 
juodviejų meilės žiedus, ir 

i stebėjosi, jog taip netikėtai 
į vienas kitą įsimylėjo.

Jonas buvo gana turtin
go ūkininko sūnūs ir buvo 
išėjęs nemažai mokslo, o 
prie to buvo nenuoalsus vi
suomenės veikėjas. Todėl 
jam nuolatos gręsė nuo val
džios bei jos šnipų pavojai, 
o kad išvengti tų pavojų, Jo
nas nerado kito išėjimo, 
kaip tik prasišalinti iš tėvy
nės. Jo mylimoji Liudvika 
buvo vienatinė ir taipgi pa
siturinčių tėvų duktė, todėl 
apie iškeliavimą iš jai taip 
mylimos tėvynės nė nesvajo
jo-

Bekalbant juodviem apie 
karštai liepsnojančią jųdvie
jų meilę, ir darant vienas ki
tam prižadėjimus amžinai 
vienas kitą mylėti, Joną 
nuolatos kankino jo nu
sprendimas apleisti tėvynę, 
kartais giliai užsimąstęs nu
tildavo, o ant jo malonaus 
veido buvo permatomi gana 
liūdni apsireiškimai.

Patėmijus tai jo mylima 
Liudvika, nežinodama kas jį 
taip kankina, negalėj o iškęst 
nepaklausus, kame yra nu
liūdimo priežastis? Užklau
stasis dar labiau nuliūdo, 
nes jis jautė, kad jo myli
moji bus priešinga jo nu
sprendimui, iš ko gali būti 
pavojus ir jųdviejų meilei. 
Uždėjęs jis savo dešinę ran
ką jai ant peties ir žiūrėda
mas jai | malones ir pilnas 
žingeidumo akis, valandėlę 
patylėjęs pratarė:

— Mieliausioji Liudvika! 
Atmenu savo prižadėjimus, 
kuomet prižadėjau būti vi
suomet prieš tave atviru, to
dėl ir dabartinj mano nuo
sprendį, kuris mane taip 
kankina, negaliu tau užtylė
ti: priežastis mano dabarti
nių nusiminimų yra nu
sprendimas prasišalinti iš 
tėvynės, nes policija pradėjo 
mane sekti ir persekiot taip, 
kad iš visų pusių man grę- 
sia pavojai, kalėjimas man 
juo toliau juo labiau rodosi 
neišvengtinu. o šalę visų 
man gręsiančių pavojų da ir 
kariuomenėn stoti laikas ar
tinasi, o jau kareiviu būti, 
tai niekuomet nesutiksiu.

Užbaigęs šiuos žodžius Jo
nas pžvelgė | jos besimai
nantį veidą ir laukė jos atsa
kymo. Bet Liudvika nega
lėjo nė žodžio ištarti, ir ne
žinodama ką ant tų žodžių 
atsakyti, staiga abiem ran
kom apkabino Jono kaklą ir 
prispaudus savo karštas ir 
nuo sujudimo drebančias lu
pas Jonui prie veido, giliai 
atsiduso ir lig apalpusi nu
sviro jam ant krutinės.

Ilgą laiką viešpatavo ty
la ; abu buvo paskendę gilio
se mintyse, tik įvairių pauk
ščių čiulbėjimas skambėjo 
ant jų. Liudvika atsipeikė
jus dėlei tikresnio persitik
rinimo užklausė:

— Tai jau neatbūtinai sa
vo nuosprendi manai išpil
dyti?

—Taip — atsakė Jonas.— 
Negaliu ilgiau čion gyventi, 
geriaus iškeliausiu svetur, i

nors ir gana daug vargo ir 
nesmagumų prisieitų nukęs
ti, negu suputi tėvynės ka
lėjimuose. Nemanyk, mano 
mieloji, kad su mano iškelia
vimu užges ir mudviejų mei
lė. Nemanyk, kad mudu at- 
siskirsiva ant visados. Aš 
nors ir svetur gyvendamas 
tavęs neužmiršiu ir prie pir
mos progos atsiimsiu tave 
pas save ir gyvensime mu
du amžinai.

Liudvikos akys buvo pil
nos ašarų. Ji jokiu budu ne
galėjo sau persistatyti savo 
ateitį.

— Aš gerai žinau — tarė 
Liudvika, — kad mano tėvai 
manęs jokiu budu nesutiks 
išleisti, kas man tuomet lie
ka daryti ? Tuomet ant am
žių paliksiu nelaiminga!

— Užlaikyk tą mudviejų 
suokalbi didžiausioj slapty
bėj — ją ramindamas atsakė 
Jonas, — o kuomet aš iške
liavęs prasigyvęsiu, tuoj tau 
parsiųstų kelionės lėšas ir 
galėsi visai slaptai nuo tėvų 
išvažiuoti. Ar sutiksi tai pa
daryti?

Nors šitie planai išrodė 
Liudvikai nevisai geistini, 
nes užvis laimingiausia jau
tėsi gyvenant tėvynėj, bet 
kad ji Joną mylėjo labiaus 
už save, sutiko viską išpildy
ti, kas tik bus reikalinga dėl 
jo laimės.

Neilgai trukus, Jonas, pri
spirtas viršminėtais pavo
jais, urnai turėjo sprukti už
sienin, taip kad neturėjo lai
ko nė sudie pasakyti savo 
numylėtinei. Pasilikus vie
nai Liudvikai daugiau nieko 
nebeliko daryti, kaip tik liū
dėti iš ilgesio. Dienos jai 
rodėsi metais. Ji laukė su 
nekantrumu tos laimingos 
su juom pasimatymo valan
dos, bet tiems laukimams 
galo nesimatė. Tiesa, Jonas 
gana tankiai laiškus rašinė
davo, bet nieko panašaus ne
galėjo jai parašyti, ką buvo 
pirmiaus prižadėjęs. Laimė 
nuo jo taip tolima buvo, kad 
jis jos... per keletą metų ne
galėjo atrasti. Visą laiką 
grūmėsi su bėdomis ir var
gais ir galų gale netekęs vil
ties, kad jis galės kada-nors 
savo troškimą atsiekti, liepė 
jai melsti tėvų, kad anie pa
gelbėtų, manydamas, kad tė
vai visgi nebus savo dukters 
laimės priešais, ir toji viltis 
jį apgavo. Tėvai nė atidos 
neatkreipė į Liudvikos šir
dies troškimus. Atpenč, se
kė jos kiekvieną žingsnį, bi
jodami, kad ji slaptai neiš
bėgtų. Liudvika visiškai ne
teko vilties pasimatyti su 
mylimu Jonu, ir galų gale 
neilgai trukus visokiais bu
dais tėvų verčiama, Liudvi
ka priversta buvo ištekėti už 
nemylimo jai vyro.

Dienos palengvėle slinko, 
tekėjo mėnesiai ir metai, vi
sas gyvenimas naturališkai 
sukosi aplink savo ašį, nė- 
kiek nepaisant į žmonių lai
mes ar nelaimes. Liudvika 
tečiaus negalėjo užmiršti 

laimės valandas, praleistas 
su Jonu ir apie prižadus, ku
riuos ji sulaužė, rods, ne iš 
liuoso noro, bet visgi jos lu
pos turėjo ištarti meilės pri
žadėjimą ir ištikimybę ki
tam vyrui. Ji jautėsi didžiai 
nusidėjusią ir amžinai nelai
minga tėvynėj.

Jonas taippat nelaiminges
nių pasiliko svetur. Jo šir
dis perpildyta liko tik kar
tybių ir pagiežos jausmais— 
pagieža šiam netikusiam su
rėdymui, kuris ardo meilę, 
ardo šeimyną, žmonių svei
katą ir gyvastį.

J. Žebrauskas.

I

Purvinas pinigas nuperka 
švarų daiktą.

Nerodyk žmonėms savo 
širdies, nes jie apspjaus.
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F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
Civilizuotas Gorila. Ka

da globėjas (administrator) 
yra paskirtas, teismas pri
žiūri visas bilas, ir jei jis 
išmoka advokatui 20 nuo
šimčių, tad moka ant savo 
atsakymo, teismas gal at
mesti tą bilą, ir paliept glo
bėjui sugrąžint dalį pinigų. 
Jei suma, ant kurios susiga- 
dijo, yra nedidelė, padėkim 
$500, tad 20 nuošimčių nėra 
daug, jei daugiau, teismas 
vargu leis ant advokato dau
giau kaip $50.oo ar $100.oo.

Užmuštasis buvo jųsų 
brolis, ir jei tėvai yra gyvi, 
aš nesuprantu, kodėl jus 
kalbant apie "savo dalį.” 
Brolis yra paveldėju miru
siojo, jei nėra vaikų, anūkų, 
tėvų arba tėvukų. Jei jus 
esat paveldėju, jus, supran
tama, gausit savo pinigus, 
kur nebūtumėt, bet jei ne
duotų, reiktų skųsti. Jo 
laiškams gali tikėt, jei glo
bėjas yra apšviestas žmo
gus, nes jis žino, kas jo lau
kia, jei jis meluotų. Jei pa
prastas žmogelis, kurs ga
lima numanyt džiaugtųs nu
sukęs porą dolerių, pareika- 
laukit, kad jis prisiųstų at- j 
skaitą ”of settlement of the 
estate” su teisėjo parašu.

Nuskriaustai. Jei tas ”po- 
eta” suviliojo jumis, ir yra 
ženklai, gaukit nuo gydyto
jo paliudijimą ir warrantą, Į 
tai Chicagos policija jį parsi! 
gabęs ir iš Bostono. Jei su-? 
viliojo, pasinaudodamas tik 
iš užsitikėjimo, bet nieko ne
padarė, tai tik civilišką pro- 
vą turit ir policija į tai nesi- 
maišys. Priverst jį apsi- 
vest negalima, nes tas šel
mis tur palikęs pačią Lietu
voj.

tęsties per tam tikrą laiką, 
' kol valdžia į tai įsikiš.

Bevardis. Mass valstijoj 
imant civilišką šliubą reikia 
pirmiausiai nueit pas mies
to raštininką, ten kur šliu
bą norima imt, ir išsiimt da- 
leidimą (license). Paskui 
po 5 dienų nueit pas bile ko
kį Taikos teisėją (Justice of 
the Peace), katras tur leidi
mą duot šliubus, ir tas suriš. 
Anglišką kalba nereik būti
nai mokėt, bet vis turėsit imt 
žmogų, kad pasakyt, ko jus 
norit. Vieno liudininko reik, 
jei jo neturit, teisėjas gali 
savo tarną pasišaukt ir to 
pakanka. Žiedus jei kas no
ri turi, jei ne, tai ne. Už
mokėt,— kazionnos pošlinos 
nėra. Jis neatšliubavos, jei 
ir 50c teduosit, bet porą do
lerių gražiau duot ir imt.

”Kel.” Skaitytojas, Jei 
teismas pripažino, kad vai
kinas tur mokėt po $3.oo į 
sąvaitę ant užlaikymo jo kū
dikio, ir jis apeliavo, sunku 
yra atmint ką augštesnis 
teismas pripažins. Jei da- 
rodys, kad vaikinas yra tė
vu to kūdikio, ką teismas at
ras, jei jis su ta mergina 
prieš tai labai bičiuliavo, tei
smas žemesniojo teismo 
nuosprendį patvirtins ir vai
kinas dar užsimokės kaštu&. 
Jei tėvystė nebus darodyta, 
arba jei galima prirodyt, 
kad ji ir su kitais gera buvo, 
—nuosprendį atmainys ir 
vaikinas išeis sausas. Bet 
merginos advokatai tada 
gal apeliuot į augščiausį tei
smą, o ką tas pasakys, niekas 
negal atmint pirm laiko.
. .Korporacijos Preziden
tas. Korporacijos, ko-opera
cijos, pašelpinės draugystės, 
labdaringos draugystės, — 
visos draugijos sutvertos ir 
užtvirtintos bei čarteriuotos 
valstijos, yra korporacijos. 
Skirtingumas jų gali būt ta-

I

*1 ; me, kad vienos yra vertei-kuopos priklauso, nežinau. 
Paklauskit sekretoriaus. Jei 
priklauso, suprantama, ka
da apskusit, jį išmes. Ap
skųsti nėra ko sarmatytis, 
nes jei su viena išeis gerai, 
jis dar nevieną nelaiminga 
gal padaryt.

Cambridge ”KeI.” skaity
tojas. Jei jus nusiuntėt šif- 
kartę merginai, kuri dabar 
apsivedė su kitu ir nenor a- 
tiduoti pinigų, galit apskųst 
ją į teismą ir ten prisudys 
atiduot be jokio klausimo.

Žmogus, kurs paviliojęs 
svetimą pačią Lietuvoj, at
sivežtų ją čia, palikdamas 
jos vyrą ir vaikus tenais, ne
atliks gerą darbą. Reikia, 
atmint, jog Lietuvoj, kaip ir 
Amerikoj, yra daugybė jau
nų, nekaltų mergaičių, ku
rios noriai tekės už gero vy
ro, ir padarys jo gyvenimą 
daug linksmesniu, negu nuo 
vyro ir vaikų atimta bobel- 
ka. Bet jei ir pabėgtų, jei 
valdžia sužinotų,—neįleistų 
į Ameriką. Antra, jei ir nu
sisektų įvažiuot, iki trijų 
metų valdžia sužinojusi a- 
budu gal grąžinti į Lietuvą. 
Jei vyras atvažiuotų ir su
sektų begyvenant krūvoj, 
tad abudu papuls krimina- 
liškai bausmei už netiesotą 
sugyvenimą, ir gaus kalėji
mo metus ar daugiau. Ru
sijos valdžia prie to nieko 
neturi.

Nebuvęs Mokykloj. Jei tė
vas atvažiavęs užsideda su 
kokia ten merga, galima 
tam galą padaryt. Nereik 
nė warranto. nė advokato. 
Kada jis naudosis vynu iš E- 
roso taurės, parodykite tai 
policijantui, ir juodu abudu 
nuvežš ant stoties ir pasta
tys prieš teisėją. Bet jei 
juodu tik išsigeria sykiu ir 
taip sau tik pasikalba, arba 
jis jai kokius daiktus nuper
ka. vien už tai nebaudžia. 
Netiesotas sugyvenimas tur

viškos, kitos labdaringos, 
trečios pasibovijimui, dar 
kitos moksliškos. Vertei
viškos korporacijos, kurios 
valdosi demokratišku budu, 
t. y. kiekvienas narys, ne Še
rą (pajus), turi balsą, yra 
vadinamos ko-operacijomis. 
Bet skirtumas tarp korpora
cijos ir ko-operacijos yra tik 
valdimo bude. Valdžia pa
prastai reikalauja atskaitų, 
ne nuo mokslišku ir pašel- 
irnių, ir tuoj reikia tas at
okaitas nriduot, kitaip-gi 
bausmę uždeda arba atšau
kia. panaikina čarterį. Ir 
gavę žinią nelaukit, ir jei 
nežinot gerai, patįs atskai
tos nepildykit, atsišaukit į 
”Kel.” agentūrą arba pas 
advokatą; jau keletas ko-pe- 
rativiškų draugijėlių Mass. 
valstijoj, kurios nepataikė 
arba nesuspėjo išpildyt at
skaitų, likos nubaustos.

I

Ipswich’o streikieriams.

AUKOS
Ipswicho streikieriams.

Per prakalbas L. S. S. 60 kp., lie
pos 31 d. surinkta $9.00. Aukavo: P. 
Paltanavičius, F. N. Ramanauskas — 
po $1.00; J. Klevas, K. Vaičiūnas, D. 
Savaniauskas — po 50c.; V. Tarelis, 
F. Margeliutė, M. Žemaikiutė, J. Gab- 
riunas, M. Vernečka, F. Vernečka. P. 
Balbuta po 25c.; P. Gabriunas 20c. 
Sykiu 
rinkta

su smulkesnėmis aukomis su- 
$9.00.

J. Klevas.

kankiniams iš Montello, Mass. 
Igną Petrauską atvažiavo iš

Aukos
Pas „

Lietuvos giminaitė, todėl 27 liepos 
susirinko draugai ir sumanyta paau 
kauti politiškiems kankiniams. F. 
šaulis pasakė kelis žodžius apie ka
linių vargingą padėjimą. Aukavo 
šios ypatos: A. Andreauskas, S. Pet
ravičių s, O. Petravičienė, Ign Perau- 
skis, M. Petrauskienė ir F. Šaulis po 
50c.: M. Valuntienė, J. Petkunas. K. 
Vaičiūnas, E. Vaičiūnienė, T. Šaulienė, 
J. Meneikis, P. Meneikienė. 0. Menei- 
kiutė. H. Meneikiutė. J. Petrauskai
tė, A. Grušas, K. Buividaitė, M 
Mačulaitis, F. Meltenis, D. Petraus
kaitė po 25c.; J. Jodžionis 29c., S. Vin- 
dašius 15c.. Viso sukolektuota $7.19, 
už ką aukautojams ištariu širdingą 
ačiū. Geistina butų, kad visi montel- 
liečiai ant balių imtų tokį pavizdi.

F. šaulis.
Pinigus priėmėm ir nusiųsime į 

vietą. "Kel.” R«d.

KELEIVIS

Paj ieškojimai
Pajieškau Juozo Pauros, Kauno 

gub., Šiaulių pav., šaduvos parapijos, 
Gimbagalos kaimo, 20 metų amžiaus, 
tik mėnuo, kaip iš Lietuvos. Jis yra 
5 pėdų ir 6 colių augščio, veidas ru
das, nosis truputį riesta ir be ūsų; 
kaip juokiasi, dantįs labai išlenda, o 

I kaip kalba, tai ant kaktos darosi rau- 
; kšlės. Kas tokį sugaus arba duos 
man apie jį žinot, tam duosiu $10.oo 
'dvanų.

I

I

IPajieškau brolio Adomo Stasionio, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Auksdva- 
rio valsčiaus, C'žuguscao paiapijos, 
Vaitkunų kaimo; 8 metai Amerikoj. 
Kas apie jį žino malonės pranešti ar- | 
ba jis pats tegul atsišaukia šiuo adr.: j 

Cipras Stasionis,
1426 lOth str.,' Racine, Wis. .

Draugysčių Reikalai.

Jieškotojas — 
Jonas Blažis, 

423 Edvvards st, Rockford, III.

(34)

Pajieškau savo brolio Jono Stan
kaus, pirma gyveno Waterbury, Conn. 
Paeina iš Kauno gub., Šaulių pav., 
Akmenės vals., Sablauskių kaimo. Jis 
pats arba kas apie jį žino teiksis 
man pranešti, nes yra labai svarbus 
reikalas. [34]

Frank Czapas,
P. O. Box 661 Thomsonville, Conn.

Pajieškau vyro Leono Janavičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Užvenčio 
miestelio; 15 metų Amerikoj; 5 pė
dų 8 colių augščio, akįs tamsiai mė
lynos; 2 sąvaitės kaip atvažiavau iš 
Lietuvos ir noriu žinoti ar jis gyvas. 
Meldžiu paties atsišaukti ar kas apie 
jį žino pranešti, išlaidos bus atlygin
tos. (35)

ALENA JANAVIČIENĖ,
P. O. Box 463. Spring Valley, I1L

Pajieškau sesers ir švogerio Ago 
tos Daugeliutės po vyru Lekeckienės, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Liud
vinavo gmino, Rainiu kaimo. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu jų pačių at
sišaukti, arba kas apie juos žino, ma
lonėkit pranešt už ka busim aėkin- 
gi. (33)

Liudvikas ir Marijona Dvilis, 
P. 0. Box 532, Forest City, Pa.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 17 iki 28 metų amžiaus. Turi 
gerai suprast ženybinį gyvenimą. Pla
tesniam susipažinimui malonėkit at
sikreipt per laišką. Esu jaunas vai
kinas. (33)

S. M. Sakalunas,
P. O. Box 251, Ogden, Iowa.

Pajieškau brolio Pranciškaus Ma- 
levskio ir draugo Vincento Jenkovs- 
kio, Kauno gub.. Raseini pav., Kel
mės vol. Kušleikių kaimo. Meldžiu 
jų pačių atsišaukti, arba kurie apie 
juos žino malonėkit pranešt šiuo ad
resu. (33)

Stanislovas Malevskas,
16 University place, Woodhaven, N. Y

Pajieškau pusbrolio Petro Rūbo, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Radviliškus 
Dar., Munkeskiu kaimo. 17 metų 
kaip Amerikoj. Pirmiaus gyveno Chi
cago III., 5 metai kaip negaunu laiš
ko nuo jo. Aš neseniai pribuvau iš 
Lietuvos ir turiu daug svarbių reika
lų. todėl meldžiu jo paties arba kas 
apie jį žino pranešt, už ką busiu la
bai dėkingas. (33)

Menčislavas Kasparavičia,
19 Glenwood avė., Binghamton, N. Y.

Aš Rozalija Lesevičiutė po vyru 
Statkienė, pajieškau savo brolio Mi- 
kolo Lesevičiaus, Suvalkų rėdybos, 
Seinų pavieto, Švent-ežerio gmino, 
pirmiaus gyveno Wilkes-Barre, Pa., 
meldžiu paties atsišaukti arba kas a- 
pie jį žinot pranešti šiuo adresu: 

Rozalija Statkienė
519 Monroe st., Springfield, Ohio

Pajieškau Pijaus Marmos, Suvalkų 
rėdybos, Naumiesčio apskričio, Griš
kabūdžio parap. taipgi Elzbietos Zor- 
skiutės, Suvalkų rėd., Marijampolės 
apskr., Pabroliškio kaimo, meldžiu 
duoti žinią šiuo adresu:

Anthony Urban
Box 455 Moundsville, W. Va.

Pajieškau savo draugo Juošino Bra- 
kino, Kauno gub., gyveno Newarke, 
girdėjau išvažiavo Chicagon, turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

Petras Urbon
P. O. Box 38 Gilberton, Pa.

Pjieškau savo brolio Jono Šimkaus, 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaudvi
lės parapijos, kas apie jį žino malo
nės pranešti arba jis pats lai atsišau
kia šiuo adresu:

Jonas Šimkus
2219 Tustin st., Pittsburg, Pa.

Pajieškau savo brolio Augusto Jur
gitos, Kauno gub., Raseinių pav., Kal
tinėnų parapijos, Bartašiškio kaimo, 
prieš 4 metus išvažiavo iš Chicagos 
į vakarus (Westus), kas apie jį žino, 
ar jis pats teiksis atsiliepti šiuo ad
resu:

x Frank Miller
So. Windsor, Conn.

Pajieškau savo brolių Jono ir Petro 
Arlausku. Kauno gub., girdėjau gy
veno Chicagoj, meldžiu jų pačių at
sišaukti arba kas apie juos žino teik
sis pranešti šiuo adresu:

Kazimieras Arlauskas
25 Main st., Newtongrange, Scotland.

Pajieškau draugo Igno Vaitiekūno, 
Vašku parapijos, ir Povilo Janasionio 
Saločių parapijos, abu Kauno rėdy
bos, Panevėžio apskričio, kas apie 
juos žino malonės pranšti arba jie 
patįs lai atsišaukia šiuo adresu:

Simas Šatas
1437 Garfield st., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Petro Marcin
kevičiaus iš Miliūnų kaimo, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Kupiškio par., 
gyveno Pittsburge ir Paulinos Jesin- 
škiutės iš Bakšėnų kaimo, Panevėžio 
pav., čipėnų valse. Kas apie juos ži
no, teiksitės pranešti arba jie patįs 
malonės atsišaukti šiuo adresu:

Juozas Stančikas,
17 Dean str., Norwood, Mass.

Pajieškau savo vyro Jono Janušos, 
apie 70 m. senas, paeina iš čepati sod., 
Eržvilko vals., Raseinių pav., Kauno 
gub. Bus jau kokie 28 metai kai Ame
rikoj, daugiausia gyveno New Yorke, 
o paskutiniu laiku Troy, N. Y. Aš at
važiavau į Ameriką jau “ 
pats ar kas apie jį žmo

3 nedėlia. Jis 
lai praneša:

Veroniką Jonušienė. (3C) 
3666 Harvnrd Cambridge, Mass.

I

Pajieškau pusbrolio Juoęo Valentu- 
kevičiaus, Vilniaus rėdybos, Trakų ap
skričio, Merkinės valsčiaus, Kabalių 
sodos, gyveno Worcester, Mass., kas 
apie jį žino malonės pranešti arba 
jis pats lai atsišaukia šiuo adresu: 

Peter H. Valent,
341 Waldo st., Rumford, Mass.

Pajieškau dėdės Karaliaus Kuzu, 
pusbrolių ir pusseserės Tarasevičiu- 
kų, Suvalkų gub., Seinų pav., Drapa- 
lių kaimo, gyveno Pittsburge, kas 
apie juos žino malonės pranešti ar jie 
pats lai atsišaukia šiuo adresu: 

Juozas Petrauskas
2124 Merriman st. S. S. Pittsburg, Pa.

Pajieškau savo švogerio Vinco Ka- 
lišio, Suvalkų gub, Marijampolės pav 
Kavelckių gmino, kaimo Gelumbiš- 
kių, turiu svarbų reikalą, kas apie 
jį žino malonės pranešti arba jis pats 
teiksis atsišaukti šiuo adresu: (35) 

C. Zigmantą,
Benld, Ill’s

Pajieškau savo brolių Jurgio ir Ka
zimiera Kažinauskų, Kauno gub., Šau
lių pav., Sėdos miestelio, jie patįs ar 
kas apie juos žino teiksis pranešti 
šiuo adresu:

Petras Kažinauskas
251 James st., New Haven, Conn.

Pajieškau pusbrolio Antano Bukan- 
čio, Kauno gub., Šiaulių pavieto Vol
gos parapijos, girdėjau gyvena ang
liniam apirubije, jis pats ar žinantie
ji apie jį malonės pranešti šiuo ad
resu:

Franas Taragauskas
286 Wallace st., New Haven, Conn.

Pajieškau savo draugo Antano Pe
tronio, gyveno Chicagoj paskui išva
žiavo Valparaisan, mokyklon, jis pats 
ar kas apie jį žino prašau pranešti 
šiuomi adresu:

Daminik Stoka,
10722 Perry avė., Chicago, III.

Pajieškau pusseserės Stepanijos Že- 
lingaičiaičios, Pasvalio miestelio, 
Mortos Bositės, Jurbarko parap., Ke- 
zemėkų kaimo, Petro ir Vinco Paze- 
meckų. Narių kaimo, ir Emeliko La- 
pėno. Meldžiu visų atsišaukti šiuo ad
resu:

Martinas Gumblevičius,
C. of E. A. Buckland, Buckland, Conn.

Pajieškau _E. Balčiūnaitės, po vyro 
Jurkauskienės, Kauno rėdybos, Pane
vėžio apskričio, šlegeriškių kaimo, gy
veno Chicago, III. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu jos pačios atsišauk
ti arba žinančiųjų apie ją man pra
nešti šiuo adresu:

M. A. Balčiūnas
3 Norcross pi., So Boston, Mass.

Pajieškau Jono ir Amelijos Daunų, 
gyveno Schenectadv, N. Y., iš kur iš
važiavo Philadelphijon. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu jų pačių atsišauk
ti arba žinančių jų antrašą pranešti 
šiuo adresu:

Alphons Wilkauskis
26 College st., Schenectadv, N. Y.

Pajieškau draugo Jono Tamuliuno, 
Kauno rėdybos, Panevėžio apskr., 
Ramigalos valsčiaus, Truskavos par., 
Pašilių kaimo, gyveno Brooklem’e. 
Dėl svarbaus reikalo meldžiu atsi
šaukti arba žinančių meldžiu maį 
pranešti šiuo adresu:

Jonas Grakauskas
P. O. 14 Thomas, W.Va.

Pajieškau draugų Petro Yndzelės 
ir V. Petrausko, Kauno rėdvbos, Vilk
mergės apskričio, Panedėlio parapi
jos, Yndzelis Obeliu kaimo, Petraus
kas Lebedžių, meldžiu jų pačių atsi
šaukti arba žinančių apie juos mel
džiu man pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas.

P. Vidugiris
300 Harding st., Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 23 metų amžiaus, aš esu 
30 metų. Atsišaukiančios malonės 
prisiųsti ir savo paveikslą.

Juozas Milleris
Camp N. 1 Damas Lumber Co. 

Ontonaga, Mich.

Pajieškau brolio Teodoriaus Ba
cevičiaus, Kauno rėdybos, Telšlih. 
apskričio, Pavandenio parapijos, prieš 
4 metus gyveno Pittsburge. Kas apie 
jį žino malonės pranešti arba jis pats 
lai atsišaukia šiuo adresu:

Aleks Bacevičius
346 Harmor st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo brolio Povilo čereško 
Kauno gub., Ukmergės pav., Deltuvos 
miestelio, 7 metai Amerikoj, pirma 
gyveno St. Louis, Mo. Meldžiu jo -pa
ties atsišaukti arba kas apie jį žino 
pranešti, nes turiu labai svarbų reika
lą.

Antanas čereška,
3 Sturtewant avė., Nonvood, Mass.

Pajieškau Antano Marčelionio, Su
valkų gub., Pajavonio gmino, Mari
jampolės pavieto, Pašventupio sod., 
Išvažiavo iš W. Hammond, Ind. rasi 
pas gimines, kurie randasi apie Bos
toną, palikęs negražų vardą čionai. 
Jeigu kas jį užtiktų, malonėkite kuo- 
greičiausiai duoti man žinią ir nuro
dykite policijai, kad pasaugotų. Ge
ras atlyginimas tam, kuris praneš.

Antanas Bublis,
36 155th st., W. Hammond, III.

Pajieškau savo tėvo Ferdinando 
(Mike) Kungio, iš Kauno gub., Telšių 
pavieto, Varnių sodžiaus. Amerikoj 
gyvena jau 25 metai. Sakėsi gyvenąs 
kastynėse apie Washington. Labai 
svarbus reikalas, meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

Kazimiera Kungaitė [341 
1841 So. Halsted st, Chihcago, III.

REIKALINGI VYRAI.
Geros vietos! Gera mokestis! Rei

kalinga 100 vyrų mokytis barberys- 
tės . Kambarys, valgis ir įrankiai 
duodami. Kreipkitės: (35)

HALL’S BARBĖK COLLEGE, 
8J4 Washington st., .Boston, Maso.

I

CHICAGO, ILL.
Draugystė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtoją No I. Town 
of Lake. Narių Atydai!

A. a. narys Juozapas Kazake- 
vičia, iš Lietuvos Kazokas, 28 
metu amžiaus persiskyrė su šiuo 
svietu. 24 d. liepos šių metų 
velionis dirbdamas Common- 
welth Edison Co. prie anglių 
skaldomos mašinos nelaimingai 
pateko į mašiną ir tapo sutrin
tas. Velionis paėjo iš Kauno 
gub., šaulių pavieto, Bilazoriš- 
kių sodos. Velionis neturėjo ar
timų giminių, todėl pati draugy
stė rūpinos ir atidavė paskutinį 
patarnavimą. Aprūpino grabo- 
rius Ezerskis. 27 d. liepos Dr- 
stė L. T. Tėvynės Mylėtojų No. 
1. nulydėjo į šv. Petro neprigul- 
mingą katalikų bažnyčią, o iš 
ten po bažnytinių apeigų paly
dėjo ant Lietuviškų Tautiškų 
kapinių.

Lai būna amžinu atilsiu toji 
laisva žemelė musų draugui.

Draugystės narius, kurie yra 
išbuvę 6 mėnesius draugystėj, 
šiuomi meldžiu užsimokėti po- 
smertinės po $l.oo pagal drau
gystės konstituciją.

K. A. čiapas, prot. sekr.

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Apšvietos draugų atydai!
L. A. Dr-jos susirinkimas atsibus 

pėtnyčioj, augusto 15 d., 8 vai. vaka
re, 1913 m. Tautiškam name 103 
Grand str., Brooklyn, N. Y.

Malonus draugai ir draugės, malo
nėkite ateiti ant šio susirikimo, nes 
turėsime labai svarbių apkalbėjimų, 
taipgi nepamirškite naujų draugų at
sivesti. Sekr. J. Patašius.

5

Parsiduoda Forničiai.
Geri veik naujutėliai ir garai užlai- 

1 kyti forničiai dėl 4 kambarių ir kar- 
j tu vargonai, parsiduoda pigiai; atsi- 
I šaukit pas:

P. M. ant 4 lubų.
' 543 Main st., Cambridge, Maaa.

Parsiduoda
KRIAUČIŲ DIRBTUVĖ
Geroj vietoj, vidurije miesto tarp 

hotelių ir pačto; parsiduoda pigiai. 
Randa maža Priežastis pardavimo 
ta, kad turiu saliuną, tai negaliu 
dviejų biznių užlaikyti. Norintiemb 
platesnes žinias suteiksiu per laišką.

A. TUMAS,
96 Statė st., Hartford, Crnn.

Parsiduoda
PUIKUS VARGONAI

Ne per brangiai; reikalingam gar* 
proga nusipirkt. Atsikreipkit žiną 
adresu:

M. TITIŠKIS, [331 
3415 Auburn avė-, Chicago, IIL

$5.00 Už 50 CENTŲ.
Tėmykite pas ką randasi šitokie 

pinigai, ir teiksitės pranešti man, g 
apturėsite minėtas kainas. Pas ką 
randasi seni arba navatni pinigą^ 
teiksitės susižinot su manim, o gau
site teisingus patarimus.

Ir šiaip už 1838 metų 50c su litera 
O. $5.00, 1894 metų 10c su litera S 
$2.00. Adresuokit: (33)

JoeViškoška
299 Norfolk st., Newark. N. J.

KRIAUČIŲ ATIDAI.
Esiu kirpėjas vyriškų drapanų, 

priegtam galiu viską ir siutie, kam 
bus "bizės" laiku toks reikalingas už 
alginį darbininką arbą į partnerius, 
tai atsišaukit dabar. Platesnias ži
nias suteiksiu laišku. (33)

J. H. LUCAS.
139 Gass Avm Detroit, Mich...

PARSIDUODA
Parsiduoda valgomų daiktų krau

tuvė "groseris.” Biznis eina gerai; 
dailioje vietoje, apgyventoje lietuvių, 
lenkų ir vokiečių. Priežastis parda
vimo, ėjimas į kitą biznį. Norintieji 
pirkti kreipkitės šiuo adresu: (34)

A. M. MARTUS,
120 Grand str. Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNIEČIŲ ATYDAI!
Didelis išvažiavimas į "MAPLE 

GROVE PARK,” kurį parengė L. S. 
S. 83 kp. ant 17 rugpjūčio (aug) 1913.

Šis išvažiavimas bus papuoštas įvai
riais žaislais, monologais ir deklama
cijomis. Taipgi bus "Aido” choras iš 
kurio dainų visi busit užganėdinti. 
Musu išvažiaviman ketino ir ”Džian 
Bamba” atvažiuoti su savo ”fonėm.” 
Parke yra puiki salė, kur jaunieji ga
lės smagiai pašokti.

Pradžia 9 vai. ryte. Įžanga dykai.
Visus širdingai kviečia dalyvauti, 

atsivežant savo užkandą.
Davažiuoti iki ”Richwood” Stebelių 

bile karais ar elaveitenu persimai
nant ant Myrtle Avė,” karo. Važiuo
ti iki tas sustos. Išlipus paeiti prie
kin vieną bloką iki ”Lefferts Avė” 
ir eiti po kairiai, kur musų draugai 
lauks ir nurodys.

KOMITETAS.

DIDŽIAUSIS BALIUS
Rengia D. D. L. K. Vytauto ant 

pirmos dienos rugsėjo 1913, "darbo 
dienoj” (Labore day) atminčiai de- 
šimtmetinių sukaktuvių dr-stės gyv<» 
vimo. Apvaikščiojimo programas ga
na platus: prakalbos, teatras — "Liz
das naminio liūto,” dainos, deklemaci- 
jos, solo, grand maršas ir šokiai. Mu
zikantai nusamdyti geriausi iš visos 
apielinkės. Balius prasidės antrą va- 
vandą po pietų ir trauksis iki vėlai 
nakčiai.

Kviečiame visus aplink gyvenančius 
lietuvius neskiriant lyties ir amžiaus 
atsilankyti į viršminėtą balių.

Germania Hali,
No.285 Wooster st., New Haven, Conn 

Komitetas.

VIEŠA PADĖKAVONĖ
Aš Dominikas Tamulevičius siunčiu 

širdingiausią padėkavonę Lietuvių Re- 
pub. KI. W. D. L. K. Keistučio už su
teikimą man dovnai svetainės 2 dienoj 
rugpjūčio kur atsibuvo iškeltas pokilis 
naudai mano iš priežasties ligos pa
vargusios moteries, kuri jau 3-ti me
tai serga.

Visiems draugams ir visai lietuviš
kai New Haven’o visuomenei, skait
lingai dalyvavusiai viršminėtam poki- 
lije tariu kuoširdingiausią padėkavo
nę Domininkas Tamulevičius.

GERA PROGA
Jeigu norite įgyti gerą biznį, tai 

pirkite Groserštorį ir Bučernę, geroj 
vietoj, biznis gyvuoja čia jau nuo 15 
metų, todėl gerai išdirbtas. Lietu
viams vieta prieinamiausią ir gerai 
žinoma. Pardavimo priežastis ta, 
kad vienas negaliu kelių biznių va
ryti. Kreipkitės prie: (34)

Paul Darges,
1316 Rebecca st., N. S. Pittsburgh, Pa

NAUDOKITĖS PROGA.
Parsiduoda Valgomų daiktų krau

tuvė, (Grocery store). Biznis gerai 
išdirbtas; aplink apgyventa lietuviais 
Priežastis pardavimo, tai ka>l minėta 
krautuvė užlaikoma dvieju vaikinų, iš 
kurių vienas važiuoja į Lietuvą, tad 
antram nevedusiam sunka išlaikyt 
Norintieji platesnių žinių, kreipkitės 
ant šio adreso: z34)

BIČKUNAS IR VALAITIS.
Driggs avė., cor N. 6 str. 

Brooklyn, N. Y.
577

PARSIDUODA -
Parsiduoda labai pigiai saliunas ge

roje vietoje ir biznis gerai eina. Prie
žastis pardavimo — Išvažiuoju į A- 
laską. Parsiduoda su visais įtaisy
mais, arkliu ir tt Yra svetainė kar
tu, ir daug lietuvių apgyventa. Atsi
šaukite tuojaus adresu:

C. TUSKEN, [34] 
15009 S. Halsted st.. Phoenix. III.

GERIAUSIA
SIUVĖJA (KRIAUČKA).

Siuvu vvisokius Moteriškus Rūbo* 
pagal naujausias madas. Aš moki- 
naus siūti Europoj ir ištyriau geriau
sias metodas, todėl mano pasiūti rū
bai turi gražią išveizdą ir smagiai ne
šiojasi. Todėl meldžiam lietuves 
kreiptis pas mane. [35]

ALEKSANDRA SUDYMT
364 Broad way, So. Boston.

JOS. ZUPKOVSKI

Praneša šio laikraščio skaitytojams, 
kad jis turi ryšius su didele ir gerai 
žinoma drapanų ir čeverykų firma
S. H. HARRISON & CO. 

kur jis gali visuomet patarnauti savo 
draugams. The Harrison Co. dabar 
turi speciali išpardavimą atlikusių 
nuo pereito sezono žieminių ir rude
ninių siutų ir overkočių, kuriuos da
bar parduoda lygiai už pusę kainos. 
Vasariniai siutai, Packard čeverykai 
ir kitokie tavorai labai nupiginti. Tai
gi naudokitės iš didžiausio išpardavi
mo gražiausių ir naujausios mados 
drapanų visoj Naujoi Anglijoj. Atei
kit šiandien ar bile dieną.

Saldumynu Sankrova
Reikalaudami Smetonležių 
(Ice cream)Rodės ar kitokių 
cukrinių išdirbių, kreipki
tės pas mumis. Parduodam. 
Sme»onledžius kvortomis į 
namus po 35 c. už kvorta.
Smetonledžiai irKonfektai 
kasdien šviežiai išdirbami. 3$

ICE CREAM PARLOR
327 BROABffAY, SO BORTO*.

<>
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Gerą Dieną, Drauge! — 
gerą dieną!

Na, o kur 
tamista ei
ni ? — Pas 
JONĄ 
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alaus, 
nes ten šal- I 
tas ir go
riausia vi
sam Brook
lyne alus ir 

— Taip, ir ai

Aį

I
4 k

F
gardus užkandžiai, 
misliju, kad ten g 
nes labai rami vieta. 1 
cigarai ir gardi degtinė, žmo
nės ten gali gerai susistiprint. Bot 
kur jis gyvena? — Nugi itai, po 
numeriu: [16-4]
74 Grand St, kampan Wyto Ava

BROOKLYN N. T.
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6 KELEIVIS

Laiškas Džian Bambai:

kybė, tai rasit, ir šiandien 
musų bažnyčia sakytų, kad 
moteris neturi dūšios.

Tikimės, kad to paaiškini
mo musų skaitytojui pa
kaks.

Jonui Miegaliui.—Žinios 
nesvarbios. Nieks negal 
gimti tokių, kokių privalo 
būti. Reik išauklėt. Taigi 
vietoje peikt per laikraščius, 
pradėkite daugiau veikti ant 

j vietos, kad tie draugai ne
žiovautų ir nesiraižytų iš 
nuobodumo.

Keleivio skaitytojui. — 
Nesvarbu. Jaunimas vis bus 
jaunimu. Jei kunigui nepa
tinka toks choras turėti baž
nyčioje, jie gali ir be bažny
čios laikytis chore, nes pa
linksminimai dainomis ir 
koncertais musų visuomenei 
gana reikalingi.

Berželiui — Žinute ne
svarbi. Peštynių tarpe tam
sių katalikų visur tiek, kad( 
apie tai neapsimoka ir rašy
ti.

J. Kirveliui. — Apie p-ne 
Ulevičienę vertėtų plačiau 
aprašyti vietiniame laikraš- 
tije "Pirmyn.” Jūsų priduo
ta žinutė mažai naudos at
neštų I. W. W. unijai, nes iš 
jos nedaug ką galima patirti.

G. E. Daugėlai. — Jau a- 
pie tai buvo "Kel.” rašyta. 
Kartot neapsimoka.

Jonui Dagiui. — Kadangi 
J. R. Pušinis savo laiške į re
dakciją pataiso savo klaidą, 
tai jųsų patėmijimo jau laik- 
raštin nededame. Jis ir pats 
apsižiūrėjo.

J. Vainilavičiui. — Talpi- 
i name šitame numerije J. Ja
kimavičiaus pranešimą. 

I Nors jis trumpas, bet aiškus 
ir tikimės, kad Liet. Laisvės 
D-ja bus tuomi užganėdinta.

"Keleivio” No. 29 buvo 
i pasakyta, kad nelabai seniai 
da bažnyčia skelbdavo, jog 
moteris neturi dūšios. Tas, 
matyt, ne visiems patiko, 
štai dabar gaunam laišką, 
kurio autorius reikalauja ir 
prirodymų, kad taip buvo. 
Jis rašo:

”Tamstos pereitam nume- 
Į riję (29-tame. Red.) rašėt, 
! kad nelabai seniai da bažny
čia skelbdavo, kad moteris 
neturi dusios. Taigi dabar 
aš ir pareikalausiu iš tami- 
stų prirodymo, kada tai bu
vo, kokia bažnyčia taip 
skelbdavo ir nuo kada mote
riškei dusia pripažinta. Jei
gu tamstos man tai prirody- 
sit, tai tada aš tikrai kuni
gėlius apjuokčiau ir išgė
dinčiau; o jei ne, tai patir
siu jūsų teisybę.—

K. Batakis.
Labai mums smagu, kad 

žmogus reikalauja prirody
mų. Visųpirmiausia, kokia 
bažnvčia tai skelbdavo ? fe
Krikščioniška. Neapykan
tą ir pažeminimą prieš mo
terį skelbė jau ir stabmel
džių tikėjimai. Krikščiony
bė gi, kuri iš stabmeldiškų 
tikėjimų yra išsivysčiusi, 
savo nuomonę apie moteriš
kę paveldėjo nuo stabmel
džių. Gal tas nemalonu bus 
išgirsti ,bet ką čia padarysi, 
kad ištikrųjų taip yra. Juk 
mus visus mokino poterių, į 
kuriuos įeiiĮ£ ir „Dešimts 
Dievo Prisakymų.” Tie ”pri-| 
sakvmai” vra nukalti žvdųI fe fe fe fe •

pranašo Maižiaus, kuris gy
veno su viršum 1,400 pirm 
Kristaus, taigi giliausioj 
stabmeldystės gadynėj. Ir 
tuose ”prisakymuose” mo
teris jau priskaityta prie a- 
silo ir jaučio: ”Negeisk mo
teries tavo artimo, nė tarno, 
nė jaučio, nė asilo.” Vadi
nas moteris yra tokia pat 
savastis, kaip asilas arba 

| jautis, kurių vyras nepriva- 
lo geisti, jeigu tie gyvuliai 
priklauso jau kitam vyrui.

Tokia nuomonė buvo Mai
žiaus ir tokios nuomonės 
prisilaikydavo ir pri
silaiko krikščionybės skel
bėjai. Tą panieką ant mo
teriškės Maižius metė ma
tyt užtai, kad ji, sulyg jo 
nuomonės, pragaišino rojų.

Krikščionybės skelbėjai, 
priimdami Maižiaus pasa
kas apie pasaulio sutvėrimą 
už šventąjį raštą, priėmė vi
sas jo pažiūras ir apie mote- 

■ rį. Šv. Povylas, šv. Petras, 
šv. Hieronimas ir kiti šven
tieji, ant kurių musų bažny
čia daugiausia savo mokslą 
remia, visi kalba apie mote
rį su panieka. Daleiskime 
šv. Povylas, rašytam savo 
laiške pas korinius 14, 34 ir 
35, sako: ”Jusų moterįs turi 
tylėti bažnyčioje, nes netu
ri būt joms valia kalbėti. Jos 
turi būt padonėmis, kaip 
liepia įstatymas. Jeigu jos 
nori ko išmokti (dasi žinoti y, 
namie vyrų tekiausia. Nes 
nepadoru yra moterims kal
bėti bažnyčioj.” Šv. Tarnas 
(1227—1274) sako: ”Mote- 
ris yra greitai auganti žolė, 
netobula esybė. Jos kūnas 
subręsta greičiau vien dėlto, 
kad jis menkesnės vertės ir 
gamtai nereikia taip dau^ 
ant jo dirbti.”

Taigi neįstabu, kad taip 
nužemintai motriškei krik
ščionių bažnyčia nepripa
žindavo dūšios. Ir kada 
Macon’o susivažiavime (Vi
tam šimtmetije) katalikų 
dvasiškija pakėlė klausimą, 
ar moteris turi dusią, ar ne, 
pakilo karštos diskusijos. 

:Po didelių ginčų klausimas 
paleista per balsavimą. Tik 
vienu balsu daugiau pripa
žinta, kad turi. Ir tai tik 
dėlto, kad moteris pagimdė 
Kristų. Jeigu ne ta aplin-

Mr. Džian Bamba.
Nors tavęs iš feiso nepa

žįstu, ale žinau gerai jūsų 
vardą iš peiperių, kad esi ge
ras, mokytas ir labai smart 
vyras; žinai -visas geografi
jas, užlaikai bučernę ir kipi- 
ni saliuną, kur somtaims iš- 
gydai sergančius. Taigi 
kreipiuosi prie tavęs su pra
šymu išexpleinit du kviešče- 
nu.

Vienoj gazetoj ”Laisve” 
Worcesterio 555 merginų 
feisų pentinimo skyriaus 
memberes ”Skraistveidė” ir 
”Teptaveidė” barasi ant 2-jų 
senbernių už susibarimą ne
pasidalinant viena jauna nu- 
teptveide, kur profesorius 
Bevardis pataria pasiųsti 
tuos senbernius Į Cambri- 
džiaus institutą po vardu 
”šlektužė.”

Aš gi turiu pasakyt, kad 
tas viskas yra tik dėl dželas 
tų musų senmergių, dėl ko 
ir visas 555 brenčius dabar 
susispoilino. Naujas-gi 
brenčius 999 jaunų netepta- 
feisių merginų senmergių 
nepriima.

Taigi klausiu Mr. Džian 
Bambos išexpleinit šiuos du 
kveščinu ir užtai iš kalno ta
riu jums moč ju blaiz.

1. Ar vra koks nors me- fe
disvn gydimui senmergių 
nuo dželas?

Ir 2., ar priimamos sen
mergės su nupentitais fei- 
sais į Chicagos seserų kloš- 
torį?

Jei jus Mr. Bamba to ne- 
išexpleinitut, ta gal jūsų 
Keidi apie tai gerai žino, ba 
profesorius Bevardis nesu
pranta mano langvič.

Jūsų truly Worcesterio 
Senbernių Pareitkelnių 
sportų 1-mo brenčio prezi
dentas.

Ex Fita.
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Laiškas Redakcijom
Garbi ”Kel.” Red.:—

Malonėkite pataisyti klai
dą, kuri įsiskverbė i kores
pondenciją iš Lawrence, 
Mass. tilpusią ”Kel.” N. 31. 
Ten pasakyta, buk tautie
čiai negerai elgiasi, besi- 
pjaustydami peiliais, o "Tar
ka” to nemato. Besipjaus- 
tvmo peiliais aš neužmetu 
tautiečiams, vien norėjau 
pasakyti, kad jie tokių dar- 

į bų nekritikuoja, vien gaudo, 
kad ir pramanytus socijalis
tų pasielgimus bei kalbas 
ir tuomi stengiasi bjaurioti 
visus socijalistus. Taigi 
klaidą pataisau.

J. R. Pušinis.

I

f Netikęs valgis.
Laike tarptautinės taikos 

konferencijos, Londone, ta
po parengta kariaujantiems 
deputatams puota; ant sta
lo buvo padėti danty krapš- 
tymui šipuliai. Baigiant 
puotauti vienas iš deputatų 

• padavė turkui tuos šipulius. 
Turkas su nekantrumu at
stūmė juos ir atsistojęs pa
sakė: ”Atleiskite, aš prie to
kių daiktų taip nepripratęs, 
kad kelis jų suvalgiau ir 
daugiau nebegaliu.”

S. Narkis.

I

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

J. H. C A R R
Parduodu Namus, Infiurinu 

padarau Morgičius.
849 DORCHESTER AVR, 

SO. BOSTON, MASS.
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D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatini* lenkiikaa 

;DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darbų gvarantuoju 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

GEBIAUII

Vienatinė tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y. 

Tarp HAMBURCO ir BOSTONO.

Didžiausioji Garlaivių 
Kompanija Pasaulije.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Athe 
ku darbų artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir r 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 

į ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS
453 Broadway So. Boston, Mass.

I

Turi 480 didžiųjų laivų, 
1,210,000 tony Įtalpos.

Įsteigta 1847 metais.

Į dešimts 
Dienų iš 
Porto j 
Portą.

Niekados
Nereikia
Mainyti
Laivo.

* ’N
Dviems sriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’’ ir “CINC1NNATI” 

C08 pėdų ilgi — 65 p£dų platus — 17,000 tonų įtalpos.

S

□

Akušerka £

■I Pabaigusi kursąHomans Medical -jį 
College, Baltiniore. Md. T 

į Pasekmingai otlieka savo darbą T 
j- prie gimdymo, toipgi suteikia vi- rj- 
.£ sokias rodąs ir pageibą in vairiose 
g moterų ligose.

I F. Stropiene |
į SO. BOSTON, MASS. X

Trečiųjų Kajutų 
ir 

Palubės
Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir 
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas 
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines 
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji

mus. kreipkitės prie

PIGIOS PREKES

Hamburg-American Line
607 BOYLSTON STREET, BOSTON, 

arba 41 Broadway, New York.
EI m JE
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DOVANAIDOVANAI!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knygų 

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

V-J» V <

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius.Jkurie gerai at
lieka darba. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Mass ir Coun. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠlMKONIS
HOLYOKE, MASS.

Ne toks kvailas.
Pas kalvį į kalvę atėjo 

žioplai išrodantis vaikas, 
kurs atsidėjęs žiurėjo, kaip 
kalvis dirba ir pynėsi kalviui 
po kojų.

Kalviui, ant galo, tas įsi
pyko, ir jis staiga kyštelėjo 
vaikui po nosia raudonai 
karštą gelžgali, kad nubai
dyti vaiką. Bet vaikas vi
sai neišsigando, tik ramiai 
tarė:

Jei duosi man penktuką, 
tai aš ji palaižysiu.

Kalvis išsiėmęs iš kišenės 
penktuką padavė vaikui. 
Vaikas palaižė penktuką ir 
nuėjo sau šalin, linksmai 
švilpaudamas.

Užlaiko geriausį

Elių, 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.
t
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BANK OF CHICAGO

VALSTIJOS DIDŽIULIO BANKO

TAUPOMOJI KASA

už 
pasidėtus 

Musu Raukt* 
taupyti pinigus 

mokame 

3% 
niMKimčiu

Depozitų Saugumas Apdrausta 
Banko Kapitalu ir Penirsian

54,100,000.
Taupomąjį Banko Skyrių 
Lietuviams veda A. LALIS.

Įteigtas 1879 metais

121 HAMPDEN ST.,

____________ i

STATĖ
KAMPAS La SALE ir WASHINGTON STREETS, CHICAGO.

PRIIMA PINIGUS TAUPYTI NUO $1 IR DAUGIAU

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bot teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdėstinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion vis :ų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimųsu visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras“, nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išs.- 
gydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
siunti r ų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CUNIC, 
1117Walnut st, Philadelphia, Pa.

TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS I Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 
6 iki 8.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
s tūboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų, 

f Reikalaukite tuojau*.

J.P. Tuinila,

Daugiau kaip 
34,000 

depozi toriu 
Taupiamajoj 
Banko Kasoj. 

Tarpe ją 
daug 

Lietuvių.
v



KELEIVIS

Draugysčių Reikalai
ATSIŠAUKIMAS!

Į brolius darbininkus, pagel
bėti streikuojančius darbi

ninkus vinių dirbtuvės 
W. W. Cross Co.

Iš Montello, Mass.
Suvirš 300 darbininkų 

dirbančių toje dirbtuvėj už 
visai mažų mokestį, nuo 6 
iki 9 dolerių ant sųvaitės už 
10 valandų darbo. Su tokia 
mokesčia negalima pragy
venti ir mums abudu keliai 
lygus: skurdus gyvenimas, 
dirbant už mažų mokesti, 
ar badas streikuojant.

Jau mums kitokios išei
ties nėra, kaip tik galutinai 
kovoti už pagerinimų būvio, 
jau vienas iš mus draugų pi- 
kietaujant tapo policisto 
žiauriai apdraskytas ir a- 
reštuotas, o teisme nėra jo
kios teisybės, kaltas ir at
likta.

Tokiam vargingam padė
jime, mums labai reikalinga 
pinigiška pagelba varyt tų 
kovų, kadangi męs reikalau
jame pripažinimo unijos, di
desnės mokesties ir sumaži
nimo valandų dienomis ir 
naktimis dirbantiems.

Taigi suteiksite greitų 
mums pagelbų, kiek kas ga
lėdami alkstantiems kovoti 
prieš vergiškų padėjimų, 
kad męs galėtume su jųsų 
pagelba išlaimėti geresnes 
sųlvgas minėtoj dirbtuvėje 
ir iškovoti žmoniškų gyveni
mų.

Aukas siųskite ant kasie- 
riaus vardo—

A. White, 
Box 18, Montello, Mass.

šitoksai: 1 d. balandžio bu- 
vo gyvais pinigais $16, 
269.61: nuošimčių— $220.Uv, I 
iki 1 d. liepos įplaukė $8.! 
860.68, viso — $25.350.29. j 
Antrame bertainyje išmokė- I 
ta $6.925.04, 1 d. liepos lieka 
ižde gyvais pinigais $18. 
425.25. Pridėjus prie to 
SLA. Namų ir kitokio turto 
vertę, tikrasis SLA. turtas 
siekia $57.340.15.

Sulyginus šį bertainį su 
pereitų metų bertainiu, ran
dame, jog SLA. turtas pasi- 

I didino ant $7.031.49. 1912 m.
1 d. liepos buvo ižde $11. 

| 393.76, 01913 m.—$18.425.25.
Per šį bertainį išmokėta 

pomirtinių $2.587.50, ir pa
šelpos ligoje — $422.70.

A. B. Strimaitis.

I $25.350.29. j

F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
J. J. N. Jei suviliotų mer

ginų veda kitas vyras, ta 
mergina jųsų negal skųsti, 
ir suprantama, prie tokių 
aplinkybių ir neskųs. Vie
nok iš to nėr ko džiaugties. 
Su tokiu darbu užnuodijai 
gyvenimų tai mergaitei ir 
jos vyrui, ir tų nuodų nieks 
išdildyt negal, ir jei ir davė 
į kailį jums tas vyras, var
stu koks teisėjas jį už tų bau
stų. Džiaugkitės, kad crar 
blogiau nepadarė, nes kad 
būt ir atėmęs jums norų ant 
visados tokius darbelius at
likt, visai būt jis „nesugrie- 
sijęs.”

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresu, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žemiaus nurodyios formos Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripil- 
dykit tą blanką ir prisiąskit redakcija:. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
siu daug nesmagumą ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ABRESĄ
SENAS adresas:

Pavardė ir vardas

No Street,

Miestas ir valstija

NAUJAS adresas:

Pavardė ir vardas

No. Street,

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

Pasabga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.29, 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3. 
tųpenumerata išsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.

Su pagarba ‘‘KELEIVIO” Administracija.

rinkt iš “Keleivio” spaudos kny- su Jieva. 
gų, kurių surašąs seka žemiau. 
Dovanos skiriamos tik iki

Rugsėjo mėnesio 1913 m., 
todėl meldžiame gerbiamųjų 
skaitytojų nepraleist šios pro
gos.

Knygos “Keleivio” spaudos: 
Davatkų Gadzinkos.

Padidinta ir pagerinta šešta 
laida. Labai juokingos

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

10c.

Džian Bambos Spyčiai. 
ir kitos Fonės.

Daugiau juokų negu saliu- 
ne alaus. Kiekvienam name 
yra naudinga, nes toje kny
goje telpa labai daug įdomių 
juokų. Kaina...............25c.

7

Kur musų bočiai gyveno
Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c.

Legališki žmogžodžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la

bai gera perstatymui...................

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

10c.

10c.

Reikalaudami knygų kreipkitės 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass.

M:
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REIKALE LIETUVIŠKŲ 
DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 

DIDŽIAJAM NEW YORKE
Draugai ir draugės, ku

rie dalyvavote pereitoj 
konferencijoj kaipo delega
tai nuo draugijų, arba kurie 
esate išrinkti naujais dele
gatais, visi malonėkite pri
būti ant sekančios konferen
cijos, kuri įvyks 31 rugpiu- 
čio (Aug.), 1913 m., 2 vai. po 
pietų, po No. 101—3 Grand 
st., Brooklyn, N. Y.

Viešų reikalų komitetas 
malonės susirinkti pėtnyčioj 
8 vai. vakare, 22 rugpiučio, 
toj pat svetainėj, 101—3 
GrSnd st., Brooklvne.

Vienkart pranešu, kad se
kančios dienos yra jau užim
tos pokiliams:

Rugsėjo 20 turi užėmus 
Simano Daukanto Dram. 
Dr-ja.

Spalių 25 
tojų choras.

Spalių 18 — Lietuvių Siu
vėjų Unijos skyrius 54.

Draugijos, kurios da netu
ri užsiregistravę dienų, ma
lonės užsiregistruoti pas 
sekretorių
L. D. S. D. N. Y. sekretorius, 

S. Karvelis,
127 Grand st., Br’klyn, N. Y.

J. K. Yele. Nors jus ir at
važiavote tik 13 metų turė
damas ir jau apie 13 metų, 
kaip Amerikoj, jums reik iš- 
siimt pirmas popieras, ir 
laukt du metus, kol gausite 
antras. Greitesnio budo nė
ra. „Certificate or landing” 
ne būtinai reikalinga, jeigu 
atminsi dieną atvažiavimo 
ir laivo vardą, bet tas pri
klauso daugiausiai nuo vie
tinio prokuroro (U. S. dist- 
rict attorney), kurs egzami
nuoja. Jis gal pareikalaut, 
kad pristatytumet, bet jeigu 
negalima surast, pristatysit 
tik laišką iš imigracijos val
dybos, ir to pakaks. Dėlto 
neatsisakys jums popieras 
duoti, jei kitų priežasčių ne
būt. -

Dievo Žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis 

papasakojimas ............................... 15c.
Beždžionių Prezidentas.

šios gadynės pasaka............... 10c.

Kodėl aš netikiu į Dievą?
Arba tikėjimo kritika ............

Žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga. Iš 

jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo 
su gamta ir kaip civilizavost 
Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais..........................

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

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

Paparčio žiedas
Ir kitos gražios apysakos, ku

riose nurodoma, kaip žmonės įsi
tikėję j visokius burtus ir tt. ....

20c.

25c.

15c.

15c.

Scenos Mylė-

SLA. STOVIS 1-Ą DIENĄ 
LIEPOS 1913 M.

(Prisiųsta).
„Tėvynes” N. 31-me pa

skelbta SLA. atskaita už an
trų 1913-ų metų bertainį, už 
balandį, gegužį ir birželį 
mėn. Iš atskaitos matoma, 
kad SLA. sparčiai ir žymiai 
auga. Štai kelios skaitlinės:

Per tris mėnesius prisira
šė 468 nauji nariai: ant $1. 
000 apsaugos 36, ant $600 — 
52, ant $300 — 119, ant $150 
— 247; vaikų skyriun — 14. 
Iš viso antrame bertainyje 
išduota paliudijimų ant su
mos $139.950. Į skyrių pašel
pos ligoje prisirašė 465 nauji 
nariai. Buvo tame skyriu
je 1,049, dabar jau yra 1,514 
narių.

Piniginis SLA. stovis yra

A. Nonis. Jus negalit su
gyvent su pačia dėlto, kad 
jus esat laisvas, o ji dievota, 
ir visus uždirbtus pinigus 
velka kunigui, kurs kursto 
jų ir griauna šeimyniškų gy
venimų. Tie Romos apašta
lai ne jums pirman yra su
draskę gyvenimų ir pavertę 
jį į peklą. Bet vien dėl tikė- 
jimiško nesutikimo atsiski- 
rimų (divorce) negalit gaut. 
Suvaldyk bobų. Paimk jų 
ir perstatyk dalykų žmogiš
kai. Neklauso, gali delikat- 
niai ir į kailį duot, nors tai 
labai negeistina procedūra. 
Pinigų neduok visai, visas 
bilas, kaip randų, į krautu
vę, už drabužius pats mo
kėk. Pasakyk jai, kad su 
kunigu nesibičiuliautų, o jei 
nutversi, gausi atsiskyrimų. 
Jei pagautum kunigų prie 
bobos, gerai iškaršk jam 
šventų kūnų, tik nesudras
kyk skuros ir kaulų nelau
žyk. Jei nieks negelbės, o 
peklos daugiau nepaneši, 
pasiimk pinigus ir išvažiuok 
į tolesnį miestų, ji tada iš
moks gyvent.

DOVANOS
"KELEIVIO” SKAITYTOJAMS

Kiekvienas “Keleivio” skaity
tojas, kuris prikalbins užsira- 
šyt “Keleivj” ant metų ir pri
sius mums $1.50, gaus dovanų 
50 centų. Dovanas gali pasi-

Parašė
Amžinos Dainos 

Jovaras ........................... 15c.

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei- 

ių, iš viso apie 40 gražių dainų, 
tinkamų ir deklamacijoms...........15c.

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslą. Ver

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

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui.... 10c.

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitą knygą. 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.

Kaip tapti Suvienytu Valstijų piliečiu.
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir 
lietuviškai. 15c

Lytiškos ligos.
Labai naudinga knyga apsisau

gojimui nuo lytiškų ligų. Para
šė D-ras F. Matulaitis.................. 10c.

Lengvas būdas ižmokt angliikaL
Parankiausiai sutaisyta kny- 

ga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek 
gali skaityti. ................................. 21

Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

EOVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri- 
siųsim.

dohn E. ilolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAF
Atlieka visokį darbą pria palaidojimi 
kuogeriansiai oi nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston
Gyvenimo vieta 545 Broadvay.

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyne ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

DAKTARAS ir CHIRURGAS 

Ignotas Stankus. 
Tikras lietuvys daktaras 
baigęs mokslų eteitavlška- 
me universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianapolia, 
Ind. ir specijališkai moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir 
gydyti pavojingas ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus įrengs savo locnų SANATOR1UM 
(naminį Iigonbntį) ir užlaiko vieokine Ilgo, 
niųs dil gydymo ir darymo operacijų.

Gydo ligpas:
Nuo skandejimo šonų, nugaros, galvos ir 

pečių. Gėlimą sąnarių, kaulų ir kosulio. 
Reumatizmų, nedirbimo vidurių, slinkimų 
plaukų, išbėrimo kūno, užkrečiamų lytiškų 
ligų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimų. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas 

daktarų Stankų ypatiškai abra per laiškų, o 
neelgaiiesi savo žygio. Turi tūkstančius pa- 
dSkavonių už Išgydymų nuo visokių ligų. Dr. 
Ign. Stankus siunčia gyduoles į kitus miestus 
Amerikoj į Kanada ir Angliju. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip:

Dr. 1GNOT. STANKUS 
1210 8. Broad st., *

Philadelphia, Pa.

Telephone Se. Boston. 845 M.

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

Valandos:
Nes 12-2 dfaų ir ano 7*9 vakare. ■ 

SedėUoms iki S vai. po pietų.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Al’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
te ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauką ir pleiskaną 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos <1.00. Kįraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervą $1.00 
Vaiką ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti mostis nuo pučką 50 c- Nuo prakaitavimo koją 25 c.

Mostis ir skysčiai nuo niežą ir parką $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurią 50 c. •
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00

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

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

Visokie kvepianti muilai^lO, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokią paslaptingą 
ir kitokią ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st. į 
SO. BOSTON, MASS.

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Sinigų ir turėsite gražius rubus. 

[ęs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jušų brolis lietuvys

Zro Budreekls
222 W. Broadway, ir 24 Ames St., 
So. Boston, Mass. Montello, Mass.

Telefonas: So. Boston, 21013.
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v (demonstrantus išvaikė. A-

Vietinės Ziiuos
_____ Pereitoj nedėlioj policija 

areštavo, kaip ji sako,”vaik- 
,..Pa.^re? įau/orma" j ščiojantį saliuną.” Buvo tai 

italas Salvatore Nascio, ku
ris vaikščiojo italų apgyven
tam apskritije, o paskui jį

I sekiojo būrys įsigėrusių 
žmonių. Kartas nuo karto 

į prie jo prieina, tai vienas, 
tai kitas italas, parodo du 
pirštu — kartais tris — ir 
tuojaus Salvatore įsive
da jį į parankesnes duris. 
Nutėmijo tai vienas policis
tas ir priėjęs prie Salvatore 
pakėlė du pirštu. Italas pa
mojo ranka, įsivedė policis- 
tą į tarpdurį ir išsitraukda
mas didelę bonką degtinės 
užklausė: ”how much, mis- 
ter?” Policstas tą ”vaikščio- 
jantį saliuną” tuojaus areš
tavo.

liškai perėjo į lietuvių ran
kas. Pereitoj seredoj, 6-tą 
rugpiučio, buvo visuotinas 
Labdarystės Draugijos susi
rinkimas jau savoj svetai
nėj. Svetainės užveizda iš
rinktas J. Klimas. Nupirk
tame lietuvių name yra dvi 
didelės svetainės ir dvi ma
žesnės, neskaitant skiepo. 
Viena iš didžiųjų pavadinta 
Lithuanian Hali, kur gali 
būt laikomi baliai ir teatrai, 
o antra — Meeting Hali, 
ant pirmų lubų, gali būt var
tojama dideliems susirinki
mams, paskaitoms ir t. t. 
Kainos paskirta už pirmąją 
$6 prakalboms ir ‘paskai
toms, o už antrąją — $4 su
sirinkimams. Šalia tos pas
kutinės yra da mažesnis rui
mas, kurį galima panaudoti 
knygynui ir komitetų susi
rinkimams. Ketvirta nedi
delė svetainė yra ant vir
šaus, kur gali sutilpti i 200 
žmonių; šitai kaina paskirta 
$1 už susirinkimą.

Susirinkusieji buvo labai 
geram upe ir entuzijastiški. 
Ginčų ir piktumų, kuriais 
paprastai lietuvių susirinki
mai taip atsižymi, čia nesi
matė nė šešėlio. Nėra čia 
”šventakuprio,” -nėra ”be- 
dievio. Visus suvienijo vie
nas bendras reikalas, visi 
paliko draugais.

Kada tokia graži darbo 
pradžia, galima tikėtis gra
žių ir vaisių. Dabar* visų 
pirmiausia reikėtų įsteigti 
knygyną. Knygų, mums ro
dos, pradžiai redakcijos ne
atsisakys paaukauti. Gal 
atsiras ir narių, kurie galės 
dovanoti po kelias knygas. 
Knygyno duris turi būt at
daros netik nariams, bet 
kiekvienam lietuviui.

Ant Albanv ir E. Dedham 
gatvių 8 rugpiučio naktį už-

I

sidegė arklydė, kur ant an
trų lubų stovėjo 106 arkliai. 
Arklydė sudegė, bet arkliai 
išgelbėti.

Chelsea’je areštuotas Ja- 
cob Watchmaker už išeikvo
jimą iš Broadway banko 
$500 pinigų.

Russian-American Bureau.

*

I Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga 
ezpresinis laivas, kuris perbėgą į | 
8 H dienas, per vandenį prekiuoja 
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75. 
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt 
20c. persiuntimui. Pinigus nusiun- 
čiam į Rusiją per 16 dienų, greičiau, 
negu siunčiant per kitus.

RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, 
160 N.5 avė., tarp Lake ir Randolph st 

' CHICAGO, ILL.

Lietuviška kratuve 
Auksinių laikrodėliu

Parduodame auksinius laikrodėiius. didelius laiaro- 
džius, deimantinius ir šliubinius žiedus, britvas ir 
įvairius kitusauksoriškus daigtus. Pataisome laik
rodėlius, laikrodžius, ži^du- ir kitokius auksinius 
daisrtus. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainvt 
ant naujų. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
me pinigus į Lietuvą. Perdirbame paveikslus iš ma
žų į didelius ant autiimo. Darome kalendorius biz

nieriams, parduodam sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius 
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotų 25 me
tams retežėliu, vertu $8.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reika- 
laujme agentų nešiojimui auksinų daiktų. (36)

LITHUANIAN JEWELRY CO.
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.

i

LIETUVY, EIK PAS LIETUVI
Pirkt Dziegorėlius, Lenciūgėlius, 

Šliubinius žiedus, šipkortes, pada
ryt Doviernastis, išsiųst Pinigus j 
Lietuvą ir t. t. čia galite gaut nu
sipirkti puikios popieros gromatų 
rašymui ir visokių knygų. Jau per 
19 metų iš šito užsiėmimo pragy
vena. tai reiškia, kad reikalus žmo
nėms atlieka teisingai ir gerai. To
dėl visi eikite pas

JURGI JEŠMANTĄ
6 So. NVashington st.. Kampas E. 
Markei sU WILKES BARRE. PA.

DARBO BIURAS
Męs visuomet samdome žmones . 

Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge 
ležinkeiių.

Dabar reikalinga 100 darbininkų.
UNITED STATĖS EMPLOYMENT 

OFFICE
43 Portland Street, Boston, Maaa

ANTANAS AŠMIANSKAS
Į

i

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS

Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj,: 
Michigan valstijoj, Lake ir MasonI 
paviete, kur yra jau apsigyvenę 145 
Lietuviai Farmeriai, toj apielinkėj aš ’ 
turiu paėmęs nuo anglų rnt pardavi- į
mo daug gyvenamų Šarmų su triobo- į 
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin-1 
gi. Farmos visokio didumo ir visokių 
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar
pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
duot savo farmas pigiai. Todėl labai 
gera proga nusipirkt gerą farmą pi
giai. Tose pačiose vietose turiu gra
žios ir derlingos žemės, bet da neiš
dirbtos, kur galima nupirkus už pigę 
prekę padaryt geras ir brangias far
mas. Kiekvienas gali pirkt tiek ake- 
rių, kiek nori ir parsiduoda ant labai 
lengvų išmokesčių. Žemė traukiasi 
palei upelį arba palei ežerus, kuriuo
se yra daug žuvų. Dabar labai gera 
proga pamatyt ir apkainuot farmų 
vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit pa
sižiūrėt tuojaus. Turiu farmų ant 
pardavimo su apsėtais laukais, visais 
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik 
eik ir valyk sau javus, viskas gatava. 
Perkant čia farmą nieko negalima 
trotyt. Atvažiuokite dabar, pačiam 
vasaros vidurije pas mane ant far
mos. Būdamas pats farmeriu, galiu 
duot teisingą patarimą, kaip pradėt 
ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit 
praleist vakacijas pas mus ant farmos 
ant sveiko oro. upėse ir ežeruose pasi- 
žvejoti ir apžiurėtitinkame snį plo
tą žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo
jaus telefonuok į mano farmą, o aš 
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu 

j po tas vietas kur galėsi išsirnkti sau 
farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu 
knygutę ir mapą tų plotų dovanai.

ANTON KIEDIS. 
Peacock, Lake Co., Mich.

I

Gerai žinomas lietuvis S. Barac*- 
ričia, kuris yra išdavęs egzaminą ir 
aplankęs diplomą ant graboriaus, 
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
nam reikale galės patarnauti lietu
viams netik So. Bostono, bet ir apie- 
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pab
aidos velionį daug pigiau, nagoi imta učiai Prie to užlaiko karietas 
tnt visokių išeigų. Ofiso adresas:

258 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta: 63 Gold sL

pas

L. S. S. 60-tos kuopos iš
važiavimas pereitoj nedė
lioj į ”Spot Pond” buvo dar 
skaitlingesnis, negu visi pir
mieji, nes buvo į 400 ypatų. 
Jaunuomenė žaidė visą die
ną. Vieni šoko per virvę, 
kiti gaudė „žiurkę” ir kito
kius žaislus lošė, treti vuo- 
gavo, ketvirti prisirinko 
grybų. Drg. Pruseika pasa
kė prakalbą apie W. Cross 
Co. darbininkų streiką 
Brocktone ir paprašė publi
kos. kad sušelptų streikuo
jančius savo centais. Pada
rius kolektą, sumesta tam 
tikslui $13.60.

Tėvas Tamošius visuomet 
šmeiždavo socijalistų eks
kursijas ant jūrių, kur neiš
važiuodavo daugiau per 100. 
Bet ką jis dabar pasakys, 
kada su socijalistais išva
žiuoja 400 ypatų gražiausios 
jaunuomenės ir linksmai sau 
žaidžia ant gryno oro, klau
sosi prakalbų ir dainų? Juk 
jei tie 400 žmonių nueitų 
nedėlioj pas jį, tai tik po 10 
centų skaitant butų jau $40!

Ateinančioj nedėlioj ir vėl 
visi drožiam tenpat! Geisti
na, kad da daugiau publikos 
išvažiuotų. Kas nori prisi
dėt, meldžiam ateiti 10 vai. 
ryte į socijalistų svetainę. 
376 Broadway. Iš ten išva
žiuosime. Įžangos nėra jo
kios. Raulinaitis.

Šiąnędėl sustreikavo kai- 
kurie pieno išvežiotojai ir 
sakoma, kad streikas platin- 
sis. Jei taip bus, tai Bosto
nas gali pasilikt be pieno.

JAMES ELLIS CO.
Kampas B St. ir Broądway, 

So. Boston, Mass.
Pranešame lietuviams gy

venantiems Bostone ir apie- 
Unkėse, kad męs turime spe- 
cijališkas prekes jaunave
džiams ir tiems, kurie nori 
naujus rakandus.

Didelis pasirinkimas. Tei
singos prekės ir atvežimas 
dykai. Musų maža renda ir 
kiti iškaščiai duoda mums 
progą parduoti daug pigiau, 
negu kur kitur Naujoj An
glijoj, užmokant tuoj arba 
ant išmokesčio.

Atdara nanedėlio ir suba- 
tos vakarais.

JAMES ELLIS CO.
145 Broadway,

South Boston, Mass.

i

LIETUVIAI!

16,000 tonų

atsi- 
Beno 
į ki-

1138,

Uietuva Band
CHICACO, ILL.

Grynai lietuviška muzikališka draugija, susidedanti iš 
gerai išsilavinusių muzikantų.

Lietuva Band grajina 
naujausios mados šo
kius: Lietuviškus Euro- 
piškus ir Amerikoniš
kus,taipgi ir klasiškus 
grajus, geriausių kom
pozitorių. Minėtas Be
nas dalivauja baliuose, 
koncertuose, pikninkuo- 
se — žodžiu sakant, kas 
tik atsitinka iš muzika- 
liškos sryties. Garbus 
tautiečiai! Reikale mu
zikos, malonėkite 
šaukti į Lietuvos 
vyriausybę, arba 

tus narius.
Pirmsėdis— Vitautas I.. Lukauskas, 3314 Auburn avė., Tel. Yards 

pagelbiiinkas — J. Budris, 918 W. 32 st.; prot. rast. — K K. Pocius, 12245 Union 
avė , W. Pulman, 111.; finansų rast. —Alex Budris. 264 N. Marshfield avė ; kasie
rius — J. Rakauskas; J. Petraitis, 4528 S. Marshfield avė. Sueiga muzikantų 
petnyčiomis vakarais 8:30, Juozapo Ridiko svetainėj, 3253 Illinois Court, phone 
Yards 2716. Reikalingi muzikantai, grainantie iš gaidų (noių); teiksities atsi
šaukti nurodytu antrašu. . Su pasarba KOMITETAS.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

Pier 31st st, Brooklyn, N. Y.
TIESIOGINĖ LINIJA TARP 

RUSUOS IR AMERIKOS
Turi didžiausius, gražiausius ir ge

riausius pačtavus, naujus dvi-šriubi- 
nius laivus.

Russia
Kursk — 13.500 tonų

Czar — 13,000 tonų.
Roterdamą per 9 dienas be per
mainos, per 11 dienų be permai
nos
$31.00 —
$45.00 —
$65.00 —

Išplaukia kas
Reikalaudami platesnių žinių kreip

kitės pas generališką agentą
A. E. JOHNSON & CO.

27 Broadway, New York.
Arba pas vietinius įgaliotus agentus.

I

3čia
2-ra 
Ima

I Libavą. 
klesa — $33.00 
klesa — $50.00 
klesa — $75.00 
antrą Subatą.
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Skausmai ir Laužymai,
neatsižvelgiant į jų charakterį, duodasi- greitai 
apgalėt ir iš organizmo išvaryt, jeigu tiktai grei
tai ir laiku bus pavartotas
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Streikuojantieji viešbučių 
patarnautojai, kurie priguli 
prie I. W. W., surengė perei
toj subatoj demonstraciją, 
bet tuoj pribuvo policija ir

i

I
I

Gothardiškas Aliejus
(Severa’s Gothard Oil)

kuris yra žinomas kaipo vienas iš geriausių lini- 
mentų, arba skysčių tepimui ir kaipo tokis randa 
sau labai platų lauką, nes vartojamas įvairiuose 
atsitikimuose. Pagelbėjo kitiems—leiskit, kad pa
gelbėtų ir jums. Perskaitykit sekantį prirodymą.

Vėl gali dirbti.
‘•Pavartojus Severos Gothardišką aliejų, pasi
jaučiau daug geriau, skausmas kojoj pasiliovė 
greitu laiku, o po sąvaitei jau galėjau grįžti 
prie darbo ir dirbu dabar kaip pirmiau. Skai
tau jųsų Gothardišką aliejų vienu iš geriausių 
linimentų šios rūšies skausmams.

TOM TAMA, Box 8, Gardiner, N. Mex.
Išdirbinėjam dabar Severos Gothardišką Aliejų dve

juose didumuose: 25 centai ir 50 centų aptiekose.
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Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka; 
mano durvo bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmont

GERAS DAIKTAS
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRAUCKĄ, 307 — 4 at, 
ant kampo D st., SO. BOSTONE. 
Kitas geras daiktas eit į Petraue- 
ko Restauracijas valgyt, nes tos 
visados švieži ir gerai pataisyti 
valgiai ir pigiau kaip kitur. 
Restauracijos randasi šiose vie
tose:

Kampas D st. ir .Broadvay, 
SO. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany aL, 
BOSTON, MASS.

8) 7 Harrison ave^ arti Emmx aL.
BOSTON, MASS

1)

2)

TAUPINANT PINIGUS,Laikykit juos
Saugiame Banke. Musy Bankas yra po priežiūra Illinois valstijos.

KAPITALAS IR <5262.^00.00 UŽTIKRIXA JLSV
PERVIRŠIUS ? — PINIGŲ SAUGUMU

Priima depozitus, kad ir nuo $1.00 ir moka Sprocentą už visą laiką.

A< noriu atkreipti Jn<n doma link musų pinigų siuntimo 
ir laivakorčių pardavimo skyrių. Reikalus atliekame gerai 
greitai ir už pigiai. T iD pat‘ atliekame ir per laiškus. 
Rašykit. Vedėjas Lie .visko Skyriaus— A. PETKAUS.

CENTRAL MAIUFACTURIHfi DISTRICT BANĮ
1112 W. 3 5-ta Gatve (netoli Horgan), Chicago, I1L

SENI VYRAI*
VIDURAMŽINI VYRAI
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Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie badam? 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 'fiįį’įįs gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur UžnuodIJima kraujo, arba syflli, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuaiipneima, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
K tizma. Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 

Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusč, privatnai ir slapta, su *na- 
žais kaštais. ■’ < į -

ES= Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas
Sa ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži- 
—— nios ir talpina šiam tyloms slapūbes, kurios vyras turi
== , žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
SS bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 

pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
, dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.

= Mąsužmokam irpačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa- 
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

B Kuponas dykai gautos knygos. 
H Siusk Ji šendena.

DR. JOS. L1STER & CO. 
UI L. 301, 22 FIFTH A VĖL, CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimtnal dykai 
siunstos knygps ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavaldi........................ ••••••••••
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50,000 
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Stejtaa




