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ŽINIOS 1$ VISUR, 
“Baltasis Vilkas” vėl siaučia 

Kvnuose.
Kaip buvo jau nesykį ra

šyta, Kvnuose yra susiorga
nizavus gana stipri armija, 
kurią vadovauja gabus vy
ras, baigęs Japonijoj kariš
ką akademiją, dabar pasiva
dinęs “Baltu Vilku.” Kokis 
tos armijos tikslas, tikrai 
nežinia. Laikraštija vadina 
ją paprastą plėšikų gauja. 
Bet, kaip rodos, nėra tai pa
prasti plėšikai. Jie daugiau
sia kovoja prieš krikščionių 
misijas: degina jų bažny
čias ir smaugia misijonie- 
rius. Valdžia “Baltojo Vil
ko” armiją labai persekioja, 
lkišiol jis veikė Hupeh, Hu- 
nan ir šensi provincijose. 
Bet valdžia išsiuntė prieš jį 
40.000 kareivių ir, kaip tele-i 
gramos skelbė, gegužės pra-į 
tižioj “Baltojo Vilko” armi
ja ties Kinjanu likos visiškai 
sunaikinta: 400 žmonių už
mušta, o 600 nuskandinta 
Kinšui upėj. Bet šiomis die
nomis ji netikėtai pasirodė 
pietuose. Birželio 3 d. ji su
deginusi Nin-Čan kaimą ir 
išplėšusi Toa-Čan. Paskui ji 
apsupusi Čoni ir sunaikinusi 
tenai dideli klioštorių. prie 
kurio buvę 100 Amerikos ir 
Anglijos misijonierių. Val
džia dabar siunčia kariume- 
nę i pietus.
Mona Lizos vagis gavo tik 

metus kalėjimo.
Florencija, Italija.— Vin- 

cenzo Perugia, pavogęs iš 
Paryžiaus muzėjaus bran
giausi pasaulije paveikslą 
Mona Lizą, kuris taipgi yra 
žinomas ir kaip “La Giocon- 
da,“ gavo tik 1 metus ir 15 
dienų kalėjimo. Kadangi 
jis jau sėdėjo iki teismo, tai 
jam reikės da pasėdėt tik 6 
mėnesius.

Mona Liza yra nupiešta 
garsaus italų artisto Da 
Vinci, bet laike karės fran- 
euzai tą paveikslą pavogė ir 
parsivežė Paryžiun. Angli
ja siūlė už ji $5.000,000. bet 
franeuzai neatidavė.

Treji metai atgal tas pa
veikslas iš muzėjaus dingo; 
rėmus rado po laiptais, o au
deklas buvo išplautas. Daug 
buvo triukšmo; detektivai 
išjieškojo kiekvieną kampeli 
ant žemės, bet nerado. Ame
rikos detektivų užlaikvtojas 
yra atvežtas Amerikon ir 
Burns sakė, kad paveikslas 
jis galįs jį surasti, tik reikią 
jam gerai užmokėti. Tik po 
dviejų metų pasklydo gan
das, kad Mona Liza atsira
do. Perugia norėjo parduo
ti ją Florencijoj muzėjuj ir 
tapo areštuotas. Jis teisino
si, kad jis atsiėmė tą pavei
kslą kaipo Italijos savastį, 
kurią franeuzai buvo pavo
gę. Nors ištiesų franeuzai 
jį ir pavogė, tečiaus Italijos 
valdžia franeuzams jį su
grąžino, o Perugią pasodino 
kalėjiman, tik kaip >atrio- 
tą, tai nesunkiai b?. lė.
Mongolija prašo pripažini

mo jos autonomijos.
Pekinas.— Mongolijos val

džia jau trečiu kartu įteikė 
Amerikos ir Europos valsty
bių atstovams prašymą, 
kad pripažintų jos savyval- 
dą. •.

Susikapojo viens kitam 
galvas.

Madridas, Ispanija.— Pra
ėjusioj sąvaitėj čionai buvo 
parliamento atstovo So- 
riano su buvusio premiero 
Maura sunumi dvikova. Šo
ko viens ant kito su kardais 
su didžiausiu įniršimu ir į 
17 sekundų susikapojo viens 
kitam galvas. Maurai likos 
perskelta kakta, o Sorianui 
perkirsta nuo ausies iki bur
nai veidas.

Ginčai kilo iš skandalo 
parliamente 27 geguž.. kada 
Maura šoko ant atstovo su 
lazda ir kumščiomis užtai, 
kad šis pavadino jo tėvą 
žvėrių.
Areštuota 200 universiteto 

studentų.
Portugalijoj susekta kitas 

monarchistų suokalbis prieš 
republiką. Monarchistai 
bando vis sugriauti žmonių 
valdžią ir sugražinti monar
chiją. kad šalį valdytų kara
lius, kuris nesenai per revo
liuciją tapo numestas nuo 
sosto ir dabar valkiojas po 
svietą kaipo dūšia be vietos. 
Šiuo kartu tokį suokalbį su
sekta tarpe Coimbra univei- 
siteto studentų. Birželio 3 
d. kariumenė apsupo uni
versitetą ir 200 studentų 
areštavo.
Ant syk išsiveržė keli vul

kanai.
Batavia, Java.— Ant San- 

guiro salos, apie 140 mylių į 
pietus nuo Filipinų, 5 birže
lio ant syk išsiveržė keli vul
kanai. Verdanti lava bėga 
nuo kalnų upeliais, užlieda- 
ma aplinkinės girias ir lau
kus, kuomet akmenis ir pele
nai, kuriuos vulkanai išmeta 
į padanges, krinta ant visos 
salos kaip lietus. Sunaikin
ta 100 triobų.

Baisi audra Japonijoj.
Tokio.— Vakarų ir pietų 

Japonijoj siautė labai didelė 
audra. Ant jūrių sudužo 
keliolika žvejų laivų ir ma
noma, kad šimtai žmonių 
bus žuvę. Daug jų išgelbė
jo garlaivis “Mongolia.“ Na
gasaki mieste audra sugrio
vė kelis šimtus namų.
Streikininkai sunaikino pu

sę miesto.
Palermo, Sicija.— Strei

kas sieros kasyklose čia pa
siekė tokio laipsnio, kad mi
nia streikininkų užpuolė Po
rto Empedacle miestelį ir 
pusę jo sudegino. Išsiųsta 
kariumenė.

Riaušės ant laivo.
Vancouver, B. C.— Ant 

stovinčio čia japonų garlai
vio 100 indusų pakėlė riau
šes. kam jų taip ilgai neiš
leidžia ant kranto. Ant lai
vo reikėjo šaukties ginkluo
tos policijos, kad numalši
nus riaušininkus.
Airijoj vis da ramu, bet gin

klai gabenama.
Belfasstan, Ulsterio šir

din, 5 birželio da įgabenta 
3,000 Mauzerio šautuvų. 
Taigi ulsteriečiai vis da gin
kluojasi prieš Airijos savy- 
\aldą. bet iki šiol da sukili
mo žingsnių nesimato.

Prigėrė du lakūnai.
Netoli Portsmoutho, An

glijoj. nupuolė j jūres anglų 
kariškas orlaivis ir prigėrė 
du lakūnai.

Colorados kapitalistai areš
tuoja streikierius.

Kaip jau buvom rašę, Co
lorados kasyklų baronai ne
pasitenkina tuomi, kad su
degino streikierių šėtrų ko- 
lioniją su moterimis ir vai
kais. Jie eina toliau. Da
bar jie teismo keliu nori nu
bausti tuos streikierius, ku
rie drįso nuo užpuolikų gin
ties. Praėjusioj sąvaitėj jau 
27 angliakasius areštuota. 
Juos kaltina pirmo laipsnio 
prasižengime prieš kapitalą 
— jie per mūšį buvo užėmę 
vienos kompanijos kasyklą. 
Laukiama ir daugiau areš
tų. Tuo tarpu apie nubaudi
mą tų žmogžudžių, ką su
rengė streikierių šeimynų 
skerdynę, nieko negirdėt.
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Streiko pabaigos Coloradoj 
nesimato.

Colorados kongresmanas 
Keating ir Oklahomos sena
torius Owen pataria prezi
dentui paskirti komisiją, 
kuriai gal pasisektų sulai
kyt Colorados streikierius 
su kasyklų savininkais. Bet 
vargiai tas nusiseks. Nea
pykanta vienos klesos prieš 
kitą Coloradoj taip didelė, 
kad abidvi pusės pasiryžu- 
sios greičiau žūti, negu nu
sileisti. Tarptautiškas U.M. 
W. of A. unijos direktorius 
Lavvson pasakė, kol unija 
nebus pripažinta, apie susi- 
taikimą negali būt nė kal
bos. Kompanijų gi atstovas 
Welborn pasakė, kad orga
nizuotiems darbininkams 
kasyklų savininkai “neprie- 
šingi,” bet unijos niekuomet 
jie nepripažins, nes tas jiems 
reikštų “savžudystę.” Gir
di, unija nori jau ant savi
ninkų bosauti; ji nori, kad 
męs neturėtume teisės sam
dyti kitokių darbininkų, 
kaip tik unijistus. Argi tai 
galimas daiktas? Ne, ne. to 
nebusią niekados.

žuvusių ant “Empress of 
Ireland” suskaityta 

jau 1024.
Apie nuskendimą "Emp- 

ress of Ireland“ skaitytojai 
žino jau iš pereito “Kel.” nu
merio. Dadar suskaityta, 
kad išviso žuvo su tuo laivu 
1024 žmonės, taigi neką ma
žiau, kaip su “Titanicu.” 
Kaip buvo jau rašyta, ”Em- 
press of Ireland" nuskendo 
St. Lawrence upėj, Kanados 
pakraštije, 29 gegužės nak
tį. Dabar išsiaiškino, kad 
iš viso ant to laivo buvo 
1476 žmonės, o ne 1387. Be 
to jis vežė iš Kanados 159 
maišus laikraščių. 51 rrfaišą 
laiškų ir 1903 registruotus 
dalykus. Viskas žuvo. Bus 
išmokėti pinigai tik už mo- 
ney orderius, kurių nusken
do už $140,000.

Birželio 8 d. St. Lawren- 
ce’o upėn buvo jau nusileidę 
narūnai apžiūrėti nusken
dusį laivą. Narūnas Druid 
išbuvo no vandeniu suvir- 
šum valandą laiko, išvaikš
čiojo visus laivo kambarius 
ir sako, kad jame tebesą da 
anie 800 kunu. Laivas gu
lįs ant šono, 180 pėdų gilu
moj. "

1$ AMERIKOS. Farmeris pašovė konstebėlį.
Livermore Falls, Me.— 

Farmeris Lincoln G. Wyman 
pašovė netoli nuo čia konste
bėlį Berry, kuris buvo nuva
žiavęs jį areštuoti, o paskui, 
bijodamas bausmės, ir pats 
nusišovė.

Tos tragedijos istorija to
kia. Farmeris turėjo šunį, 
bet nenorėjo mokėt už jį mo
kesčių. Konstėbelis šunį už 
tai nušovė. Paskui konste- 
bėlis atvažiavo automobiliu- 
je su kitu žmogumi ir far- 
merį areštuoti. Kaip kons
tebėlis priėjo prie duru, tuo
jaus pasirodė farmeris Wy- 
man ir užklausė: “Ar tai tu 
mano šunį nušovei?“ 
“Taip,“ atsakė konstebėlis, 
“ir aš atvažiavau tave paimt 
Į teismą.“

“Palauk, aš tau parody
siu!” atsakė farmeris, išsi
traukdamas iš už durų kara
biną. Konstebėlis atšoko at
gal. Farmeris šovė sykį, pa
skui antrą, ir konstebėlis 
krito mirtinai sužeistas. Au- 
tomobiliaus savininkas pa
bėgo, o konstebėlis paliko 
gulįs ant žemės. Kada pri
buvo pagelba, farmerį rado 
sėdintį su revolveriu ranko
je negyvą.

Naujas įstatymas apie apsi- 
. vedimo laisnius.

Nuo 28 gegužės Massa- 
chusetts valstijoj inėjo gv- 
veniman naujas įstatymas 
apie apsivedimo laisnius.

Sulyg to įstatymo kiek
vienas gali papulti į bėdą, 
jeigu laikys išsiėmęs apsive
dimo laisnį ilgiau, kaip 6 
mėnesius.

Kiekvienas kunigas, kuris 
tik duotų šliubą porai, ku
rios laisnis butų išimtas se- 
naiu kaip 6 mėnesiai, gali 
būt nubaustas už peržengi
mą to įstatymo.

Taip pat gali būt baudžia- 
; mi ir laisnio savininkai.
i Naujas įstatymas reika- 
I Jauja, kad išimtas laisnis, 
jeigu jis nėra naudojamas, 
butų sugrąžintas ten, iš kur 
išimtas, nevėliaus 6 mėne
sių. ______

Chicagoj užsidaro jau 5-tas 
privati škas bankas.

Gegužės 27 d. Chicagoj 
užsidarė Jackson Park Ban
kas. Tai jau penktas iš ei
lės privatiškas bankas čia 
užsidaro vienos savaitės bė
gi je. šiame pastarajame 
žmonių buvo sudėta $65,000. 
Lietuviai turėtų būt su to
kiais bankais atsargus. Visi 
Chicagos lietuviški bankai 
taipgi yra privatiški. Jie la
bai greitai gali nunešt žmo
nių pinigus, nes valdžia jų 
neprižiūri.
Angliakasiai savo ginklus 

pakavojo.
Kampanijų šnipai Colora

doj pranešė stovinčios tenai 
kariumenės vyresnybei, kad 
angliakasiai nevisus atidavė 
ginklus. Jie atidavę tik 
prastesnius, mažai kam ver
tus šautuvus. Geriausius gi 
karabinus ir daugybę amu
nicijos streikieriai užkasę 
žemėn ir juos nesunku esą 
atrasti. Bet kariumenės vy
resnybė atsakė, kad ji dau
giau ginklu neiiškos, jei ne
baus iš Washingtono tam 
tikro paliepimo.

Darbininkai dabar griežia 
dantimis.

New Castle, Pa.— Anais 
metais į miesto tarybą čia 
buvo išrinkti socijalistai. 
Darbininkams buvo gerai. 
Bet kapitalistai susivienijo 
ir pasivadino “bepartyviš- 
kais.” Agitacija už tą “be- 
partyvišką” partiją ėjo ant 
gatvės, karčemose ir bažny
čiose. Ir sekančiais rinki
mais darbininkai balsavo už 
“bepartyviškus“ kandida
tus. Dabar gi tie “beparty- 
viški“ ponai padarė nutari
mą, kad kiekviena kompani
ja laike streiko gali įsteigti 
savo privatišką policiją, ku
ri turės teisę streikierius a- 
reštuot ir šaudyt.

Darbninkai pamatę savo 
klaidą dabar griežia danti
mis. Unijos jau renka para
šus, kad visuotinu balsavi
mu atšaukus visą tarybą, 
paliekant tik majorą Tyle- 
rą, nes tas yra socijalistas ir 
gina darbininkų reikalus.

Rooseveltas norėjo užgrieb
ti kasyklas.

Šiomis dienomis New Yor- 
ke buvo Suvienytų Ameri
kos Angliakasių (U. M. W. 
of A.) unijos pirmininko 
White’o byla. JĮ skundė vie
nas advokatas, reikalauda
mas atlyginimo už patarna
vimą unijai laike angliaka
sių streiko 1903 metais. Ši
toj byloj Rooseveltas buvo 
liudiniku ir tarp kit-ko jis 
pasakė, kad laike to streiko 
jis buvęs pasiryžęs pašauk
ti kariumenę ir užimti ka
syklas, nors paskui jį užtai 
ir iš vietos prašalintų, tik 
tuo tarpu streikas pasibai
gęs.
$100,000 už kiniečio galvą.

Dabar San Franciscoj vie
ši brangus kinietis, vardu 
Hsie. Jis renka tarp Ame- 
riikos kiniečių aukas revo
liucijai prieš dabartinį ky- 
nų prezidentą Juan Šikajų. 
Jis turi jau surinkęs $30.000. 
Kynų prezidentas paskyrė 
už jo galvą 100 tūkstančių 
dolerių. Kas jį užmuštų 
Kvnuose, galėtų likti turčiu, 
bet Suvienytose Valstijose 
pats atsidurtų ant kartuvių.
Už savo biaurumą laimėjo 

dovaną.
Paterson, N. J.— John 

Powers laimėjo čia biaurių 
žmonių parodoj pirmutinę 
dovaną — deimantinę špil
ką. Jis yra biauriausios iš- 
žiuros Patersone. Poliėi- 
jantas Hennessev laimėjo 
antrą dovaną už raudoną sa
vo nosį.
Coloradoj šaudo į federališ- 

ką kariumenę.
Kapitalistų dienraščiai iš

spausdino triukšmingą ži
nią, buk Coloradoj iš strei
kuojančių anglakasių buvei
nės vieną vakarą paleista 
apie 20 šūvių.

Ar nebus tai tik kapitalis
tų provokacija?

Kasykloj žuvo 25 anglia
kasiai.

Meksikoj, netoli Pachuca, 
25 gegužės Santa Gertrudis 
kasykloi atsitiko didelė ne
laimė. Leidžiant kasyklon 
sunkią mašiną, ji nukrito į 
šaftą, užmušdama 25 darbi
ninkus, kurie dirbo apačioj. 
Areštuota v ) bosus.

redakcijai 10c., galės ją gau
ti. Knygutėj telpa kaip 
Schmidto, taip papiautos jo 
merginos paveikslai ir apra
šyta visa kruvinoji istorija. 
Knygutė naudinga kiekvie
nam katalikui ir bedieviui.

West Virginijoj vėl sumiši
mai ; streikierius meta 

iš namų.
Vakarinėj W. Virginijoj 

vėl užvirė kova tarp anglia
kasių ir kasyklų baronų. Te
nai streikuoja 16,000 angha- 

[ šių. Birželio 4 d. “Pitts- 
i burgh & W. Va. Coal Co.” 
I kasykloj buvo kruvinas su
sirėmimas tarp streikuojan
čių ir streiklaužių Du kom
panijos namai, kur gyvena 
streiklaužiai, tapo beveik vi
sai sugriauti. Gubernato
rius Hatfield pranešė savi- 

,aP" ninkams, kad jeigu tik rei-

Prigėrė du lietuviai.
Philadelphijoj, Pa., 29 ge

gužės 4 lietuviai, 3 lenkai ir i 
1 vokietys susėdo į valtį ir 
išplaukė ant Deleware upės 
pasiirstyt. Žmonių buvo per 
daug ir valtis apvirto. Du 
lietuviai nemokėjo plaukti ir 
nuėjo kaip švinas ant dug
no. Butų ir daugiau prigė
rę, jei ne vokietys, kuris ge
rai mokėjo plaukti ir gelbė
jo juos, pakol pribuvo pagel- 
bos laiveliai. Reikia pažy
mėti, kad lietuviai netik 
plaukt nemoka, bet susėdo į 
valtį sunkiai apsivilkę, r y _____ w _ _____ _____ _
siavę, kas ir mokančiam jįs tuojaus prisius mili- 
plaukti apsunkintų issigel- cjją streikieriams malšinti- 
bėjimą. . Brook pavieto nusiųsta

Nuskendusių vardus Phi-1 tenai burvs deputy šerifų, 
ladelphia Jnųuirer paduo- Apie Wellsbury eina paska- 
da M. Mieter ir S. Pleyer, j0Sj kacį streikieriai jau ge- 
bet ’ Keleivio koresponden-1 rai apsiginklavę ir rengiasi 
tas tvirtina, kad jie lietuviai.; pasitikti šerifus šūviais. U-

Kiek Rockefellcris turi mJ°.5 Yaldyba iš
- • no išsiuntė prezidentui Wfl-

P nigų. i šonui telegramą, prašyda-
Kiek Rockefelleris turi pi- ■ ma federališko tyrinėjimu, 

nigų, niekas tikrai nežino, rr^r.
nes daug milijonų jo yra į- 
dėta Meksikoj, Anglijoj, Ru
sijoj ir kitose šalyse. Šio
mis dienomis jo turtus sus
kaitė apmokesčiavimo komi
sija Ohio valstijoj. Pasiro- 
1—1 1 • 1 • 1 • 1 1 • • •

Atsakymo da negavo. Tuo 
tarpu kompanijos pradėjo 
mėtyt streikierius iš namų.

Ir vėl areštai.
Iš Shenandoah, Pa., mums

■ rašo:
L. S. S. 28 kuopa rengė 7

sija ūmo valstijoj, rasiro-
dė, kad vien tik toj valstijoj L. .
jis turi judomojo (personai) birželio prakalbas. Dalijant 
turto $311,226,347 vertės, už tų prakalbų plakatus, du vy-
kurį turi užmokėt $1,556,131 
mokesčių.
Amerikos ”Macochas” jau 

išėjo iš spaudos.
Knygutė “Amerikos ’Ma- ^0/

rai tapo areštuoti, o du pa
bėgo. Kas užsiundė polici
ją, kol kas nežinia, bet to
liau gal išsiaiškins. Teis
mas paskirtas ant 10 d. bir- 

, , . , , ... .^v. Klausimas: kur męs
cochas arba kaip katalikų nuejsime su tais areštavi- 

■ .PaPoveimais?
CnOll-

kunigas Schmidt 
merginą“ jau išėjo iš spau-' 
dos ir kas prisius “Keleivio“ j. Paukštys, “Vienybės Lie- 
rpdakciiai 10c.. era les įa fran- tuvninkų” leidėjas, jau 

mirė.
Gavom iš Brooklyno ži

nią, kad J. Paukštys, “Vie
nybės Lietuvninkų“ leidėjas, 
kuris buvo apsirgęs proto 

[liga, mirė Kings Parko E- 
gonbutije. Laidojo ne ”vie- 
nvbiečiai,” bet giminės, ku
rių Sirvydas sakė Paukštys 
neturėjęs.

“Motinos” Jonės negali 
sustabdyt.

“Motina“ Jonės nuvažia
vo Kanadon. British Colum-

Išradėjas pasikorė.
Hartforde senoj daržinėj 

pasikorė William Frederick 
Haas, čeverykų siuvimui 
mašinų išradėjas ir daugelio 
kitokių mašinų pagerinto- 
jas. Už savo išradimus jis 
susidėjo didelius pinigus, 
kuriuos paskui pralošė kor- ________________________
tomis. Birželio 1 d. jį rado bijos policijos viršininkas 
minėtoj daržinėj pasikoru-i nenorėjo jos įleisti, sakyda- 
sį. > ! mas, kad ji savo prakalbo-

Pohcijantas nušovė italą. į-ug xTanaimo anglakasius.
Beverly, Mass.— Praėjusį Bet Kanados parliamentas 

nedėldienį tarp italų čia kilo pripažino, kad ji turi teisę 
muštynės ir šaudymai. Vie-' įvažiuoti kaipo keliauninkė 
nas italas, Dicinto vardu, šo- į ir kalbėtoja ir valdžia negali 
vė ir policistą, kuris norėjo jai to uždraust, 
triukšmadarius areštuoti.. 
Policistas šovė atgal ir italą j 
užmušė.
21,490 unijistų Mass. valsti

joj neturi darbo.
Sulyg valstijinio statisti

kos biuro žinių, surinktų iš 
1082 Massachusetts valsti
joj gyvenančių unijų, turin
čių sykiu 173,000 narių, pa
sirodo, kad 13 nuošimčiu, t. 
v. 21,490 unijistų neturi dar- į 
bo.
Perkūnas užmušė du žmogų.

Kilusi po didelių karščių 
audra su perkūnija New 
Yorke pridarė labai daug 
blėdies. Negana medžiagiš
kų nuostolių, perkūnas da) 
užmušė du žmogų.

Pasmerkti unijos viršinin
kai šaukiasi prie VVilsono.
Pasmerkti geležies darbų 

unijos 29 viršininkai kalėj!- 
man už dinamito suokalbį, 
nusiuntė Wilsonui peticiją, 
prašydami bausmės dovano
jimo. Wilsonas da nieko 
neatsakė.

Namų statytojų streikas 
Chicagoj pasibaigė

Sustreikavus trįs mėne
siai atgal plytninkams, apie 
150,000 namų statytojų ne
teko darbo. Birželio 3 die
ną streikieriai su darbda
viais susitaikė šiek tiek lai
mėdami ir daugelis sugrįžo 
darban.
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Kodėl dvasiškija remia karę 
su Meksika?

Keistai išrodo katalikų 
dvasiškijos politika. Kuni
gai visuomet rėkia, kad ka
talikas niekados negali būt 
socijalistų. nes socijalizmas 
veda prie kruvinos revoliu
cijos. o kraujo praliejimas 
yra griežtai priešingas Kris
taus mokslui. Bet kada kį
la karė, tai socijalistai vi
suomet kelia prieš ją protes
tus, o katalikų kunigija tyli. 
Kilus karei su Meksika, ii 
net viešai pradėjo tą karę: 
remti. Stebėtinas dalykas. į 
rodos: ir Kristaus mokslas! 
priešingas kraujo pralieji
mui. ir Dievo yra pasakyta 
„neužmušk.” o Dievo tarnai 
Amerikoj savo pamoksluose 
liepia eiti jauniems vyrams 
Į karę prieš Meksiką, kas 
reiškia šaudyt ir užmušinė
ti meksikiečius, kurie yra 
dagi tokiais pat katalikais.

Kodėl dvasiškija taip da
ro?

Į tą klausimą atsako „A- 
merican Citizen.“ Popieži
nė politika pamatė, kad iš 
tos karės galima pasinaudo
ti. Jaurez yra konfiskavęs 
milijonus bažnytinių turtų 
valstybės naudai ir aprube- 
žiavęs dvasiškijos sauvalę. 
O jei atsiminsim, kaip dva
siškija yra godi ant turtų, 
tai lengva bus suprasti, ko
kią tas konfiskavimas pada
rė jai širdperšą. Ji stačiai 
siuto iš piktumo. Amerikos 
kaptalistų valdžia gi stovi 
dvasiškijos pusėj. Todėl, 
mano sau juodoji armija, jei 
Amerika Meksiką -■ užka
riaus. konfiskuotus bažny
čios turtus bus galima atsi- 
ūmti ir su palūkomis, ir štai 
priežastis, kodėl ji remia ka
rę su Meksika.

Negana to. Meksikos ar- 
civyskupas „paskolinęs" 20 
milijonų Meksikos dolerių 
kovai prieš dabartinę revo
liuciją. Jei revoliucijonie- 
’riai paims viršų, tai tie pini- 
:gai turės žlugti. Ir nevien i 
tSk tas. bet tam arcivyskupui 
atsilygindami revoliucijo
nieriai galės da daugiau 
dvasiškija prispausti. Ir 
štai kita svarbi priežastis, 
kodėl dvasiškija remia karę 
su Meksika.

Vadinas, dėl pinigo ir no
ro viešpatauti. Dievo tarnai 
pamina po kojų ir Kristaus 
mokslą ir Dievo prisakymą. 
Pavyzdinga jų dora!

Musų teatro priešai.
Pagrindų Kurmis rašo 4- 

tam "Veidrodžio" numerije 
, apie musų teatrą ir jo prie- 
j šus. Tų priešų jis suranda 
Į daug, bet didžiausiu iš jų 
( bene bus tik spauda. Ji sta- 
i čiai griauja teatrą. Saky
damas "spauda." p. Pagrin
dų Kurmis turi omenije mu
sų korespondentų rašomą 
kritiką,

"kuri niekados nemoka atskir
ti vertės veikalo nuo talento ak
torių. su pamėgimu tekina pagy
rimus ir reklamuoja savo gerus 
draugus, kurie su laikraštinin
kais ir kritikais neretai vaka
ruoja prie kavos puodelio. Išba-1 
ra. pajuokia savo ypatiškus. 
nors ir gabiausius aktorius, prie-: 
šus. žodžiu, visus tuos, kurie 
konkuruoja su jo (kritiko) drau-Į 
gaiš, giminėmis ir numylėti
niais.”

Su tuo galima butų jau su
tikti. Bet toliau p. P. K. Įsi
vaizdina visai nebūtus daik
tus. Jam rodosi, kad visi 
laikraščiai sustoję petis-pe- 
tin prieš lietuvių sceną, ne
lyginant japonai prieš Port- 
Arturą. ir visokiais budais 
stengiasi ją griauti. Tuo 
liksiu laikraščiai rašą pagy
rimus už tokius lošimus, "už 
kuriuos kiekvienam buvu
siam svetainėje reikia raus
ti.” o gerus visuomet nupei
kia. Pagrindų Kurmiui esą 
net žinoma, kad—

"pasiustu recenzijų redakci 
; jos tankiai netalpina. Ir netal
pina nedėlto. kad 'nesuskaito- 

i mai' parašyta, nedėlto kad joje 
nebūtų išreikšta mintis, bet tik
tai todėl, kad kritikuojama laik
raščio draugai, šalininkai, 
nes ir t. t."

Iš to jau išeina, kad 
musų artistai-mėgėjai 
laikraščių draugai ir net gi 
minės.

Na ką-gi jau am 
"kritikos" pasakvti
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.Juodoji Romos armija grasi- 
sina kraujo praliejimu.

Juodoji Romos armija ne 
vien pas lietuvius organi- 

• zuoja užpuolimus ant nepa
tinkamų sau kalbėtojų, bet 
ir pas anglus ji taip pat vei
kia. Štai ką rašo 
can Citizen:"

”Leidžiant Citizen 
atėjo iš Dovero. N. .J.. 
25 Kolumbo vyčiai su 

is priešakije atpiškėjo

”Ameri-

mergi-1
Dievą.

ir;

j

!

Kun. Schmidto šventumas.
Katalikų organe „West- 

ern Catholic” randame ga
na Įdomų dalykėli. Vienas 
to laikraščio skaitytojas 
klausia redakcijos:

”1. Ar žmonės, kurie ėjo pas 
kun. Schmidtą ispažintin, gavo 
išrišimą ir ar turėjo jis galę nuo
dėmės atleisti?

”2. Kada jis papiovė 
ną, jis prasižengė prieš
Ar galėjo jis laikyti mišias 
daryti Dievui aukas?

”3. Jei mirdamas žmogus gau
tu iš jo paskutinius sakramen
tus, kokia butų pasekmė?”

Katalikų organo redakci
ja atsako:

”1. Niekas negalėjo atimti tė
vui Schmidtui jo kunigiškos ga
lės. Syki kunigas, kunigas ant 
visados. Tas faktas, kad jis 
pats papildė nuodėmę, neatėmė 
jam galės duoti išrišimą tiems, 
kurie ėjo pas jį išpažintin.

”2. Taip, kad ir kažin kaip 
sunkiai kunigas butų nusidėjęs, 
jis gali laikyti mišias ir daryti 
aukas.

”3. Tokia, kaip kad jis butų 
priėmęs paskutinius sakramen
tus nuo kiekvieno katalikų ku
nigo.”

Tai tokia popiežinė dok
trina: „Syki kunigas, kuni
gas ant visados.” Ir nedaro 
skirtumo, ar jis bus doras 
žmogus, ar žmogžudys, pa
kol jis pripažįsta popiežių 
savo viršininku. Dievas turi 
jo klausyt, vistiek kad jis ir 
Schmidtas butų.

Įdomus „štofas” tas popie
žinis tikėjimas, ar ne?

V-

Į spaudą, 
žinia, kad 
dviem ku

nigais priešakije atpiškėjo pas 
Elite Hali savininką ir pasakė, 
kad jeigu jis duos savo salę bu
vusio kunigo d-ro Slatery 'be
dieviškai’ paskaitai laikyt, tai 
salėj bus kraujo praliejimas.

"Salės savininkas pabūgo ir 
salės nedavė.”

Tai kokių priemonių grie
biasi popiežiaus milicinin
kai! Negalėdami savo opo
nentų Įveikti protu, tie gal
važudžiai grasina kraujo 
praliejimu.

Kas butų, jeigu popija pa
imtų Į savo rankas valdžią? 
Ji tuojaus Įsteigtų inkvizi
ciją "bedievių" naikinimui.

S.L.A. seimas ir Gabrio 
**1_ ■ — ••biuras.

S. L. A. seimas paskyrė 
Gabrio „biurui" $50. Gal 
butų paskyręs ir daugiau, 
bet užmiršta apie jį ir tau
tiški centai išdalyta kito
kiems reikalams. Net ir 
tuos $50 atitraukta iš pas
kirtų imigrantų namui 100 
dolerių.

Vadinas, seimas Gabrio 
„biurą” priskaitė prie tau
tiškų reikalų. Norėtume 
žinoti, kam tas „biuras” tau
tai reikalingas? Jis jau gy
vuoja (Gabrio kambarije) 
kelinti metai, o ar padarė 
nors už centą kam nors nau
dos, išskiriant GabrĮ?

Jei Seimas skyria jam pi
nigus. tai turėtų žinoti ir už- 
ką. Bet mums rodos, kad 
Seimas to nežinojo ir neži
no. Balutis paagitavo, ir to 
užteko.

Musų nuomonė, aukauti 
visuomenės pinigus tokiam 
Gabrio „biurui'’ yra prasi
žengimas prieš tą visuome
nę. Gabrys, musų nuomo
nė. yra niekas daugiau, kaip 
tik p - - — -
dirbi 
kamj

i -

I 
ru” ir duokit jam aukų tam 
"biurui" palaikyti. Ir štai 
S. L. A. seimas atima $50.00 
nuo imigrantų namo, kuris 

į labiau už viską tautai šian
dien reikalingas, o skyria 
juos p. Gabriui — lietuvių 

| tinginiui.
Atkartojame: tai prasi

žengimas prieš visuomenę!

Areštavo redaktorių už pa
minėjimą teologijos 

žodžių.
"The Menace" praneša, kad 

šiomis dienomis tapo areš-i 
tuotas "Watson’s Maga
zine" ir ’AVeekly Jefferso-I 
nian” leidėjas Tarnas Wat-| 
son už siuntinėjimą krasa 
nešvarios literatūros. Taja 
nešvaria literatūra buvo nie- | 
kas daugiau, kaip tik ištrau
kos, paimtos iš Dens’o ir Li
guori katalikiškai teologiš
kų raštų, būtent klausimai, 

' kuriuos kunigai per išpažin
ti turi statyti motinoms, pa
čioms, seserims ir dukte
rims.

Įsivaizdink, skaitytojau, 
kokie tai "dailus" ir „mora
liški” turi būt tie klausimai, 
kad valdžia areštuoja žmo
gui už siuntinėjimą jų krasa. 
kaipo nešvaraus daikto.

Išrodo keistai, ar ne? Bet 
taip yra. 2>Iusų „doros mo
kytojų" "mokslas” jau nesy-i 
ki yra valdžios teismuose 
pripažintas nešvariu ir ne
leistinu viešai skelbti. Ne
tik krasa siuntinėt tą nešva
rumą draudžiama, bet drau
džiama net ir viešuose susi
rinkimuose ji minėt. Ona 
Lovvry. ex-vienuolė, kuri va
žinėdamos! su paskaitomis 
ir keldama kunigėlių darbe
lius i aikštę Įvarė dvasiški- 
ją didžiausion desperacijon, 
buvo areštuota Rushforde, 
Minn., ir patraukta teisman 
už pasakytą Winonoje pra
kalbą. kurioje ji minėjo to 
paties teologo Liguori 
džius.

Byla buvo 16 gegužės 
m. Teisėjas pasakė, kad 
toj byloj teismas turi nutart, 
ar to teologo žodžiai yra šly
kštus. ar ne, ir prirodyt. ar 
Ona Lovvry tuos žodžius 
vartojo, ar ne. Kadangi kal
bėtoja nesigynė juos varto
jusi. tai teismui liko tik nu
spręsti. ar tie klausimai, ku
riuos teologas Liguori liepia 
kunigams statyti moterims 
per išpažinti, yra nepadorus 

! (obscene), ar ne.
Ir teismas pripažino, kad 

nepadorus, ir Oną Lotvry 
nuteisė. Ji padavė apeliaci
ją i augščiausĮ teismą ir tas 
turės nuspręsti, ar šv. Li
guori žodžius galima viešai 
vartot, ar ne. Jeigu negali
ma jų vartot viešai, tai klau
simas. kaip juos gali kalbėt, 
moterims ir jaunoms mergi
noms Į ausi kunigas, neve
dęs vyras, privatinėj savo 
būdoj ?
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Įsitaisė raudoną tautišką 
vėliavą.

Keli musų korespondentai 
praneša, kad Lietuvos Sūnų 
D-ja Latvrence, Mass., Įsi-' 
taisė sau tautišką vėliavą! 
jau raudonos spalvos, kaip! 
d-ro Basanavičiaus buvo nu- i 
rodyta.

Sveikinam Latvrence’o 
Lietuvos Sūnų Draugiją su 
nauja vėliava.

Lavvrenciečiai buvo pir
mutiniai.

Who’s next?

dau-„Darbininkų Balso” 
giau nesigirdi.

Jau antras mėnuo, kaip 
pasirodė pirmas „Darbinin
kų Balso” numeris, bet dau
giau iki šiol nesigirdi. Ne
jaugi su pirmu numeriu in- 
dustrialistų organas butų 
miręs?

Kur dingo atlasas?
• Dar syki primenant „Vie
nybei Lietuvninkų,” kad ji 
malonėtų paaiškinti, kur 
dingo tas garsus atlasas, ku-

ras, E. Katauskis,— apie u- 
nijas ir kokią naudą atneša 
organizacijos; trečias, J. D. 
Bendokaitis, trumpai paaiš
kino apie socijalizmą ir a- 
pie pilietiškas popieras. Pu
blikos buvo neperdaugiau- 
sia; tvarka buvo gera, tik 
vienas pradėjo nerimauti, 
bet paprašytas prasišalino. 

Geistina, kad tokios pra
kalbos butų tankiau, tada 
musų žmonės suprastų kas 
tai yra organizacijos ir kam 
jos reikalingos.

Aukų surinkta svetainės 
apmokėjimui $1.41, tai 9c. 
buvo nedatekliaus. Užrašyta 
2 ”šakės„ ir paskleista daug 
visokių laikraščių tarp Nia
gara Falls lietuvių.

Gegužės 31 d. italų parapi
jonai nešiojo Marijos pavei
kslą gatvėmis, griežė du be- 
nai ir rinko aukas tai Mari
jai, lyg tas paveikslas norė
tų valgyt. Kvaili žmone
liai kabino dolerius, kiti net 
po penkis ir daugiau. Per 

Į aukas beveik nė Marijos ne
simatė.

Tai matote, darbininkai, 
kur eina vargšų pinigai. Net 
keli laikrodėliai prie to pa
veikslo buvo prikabinti. 
Mat. Marijai viskas yra rei
kalinga. Darbininkas.

bilėjui ir per du metu gar- valdžios šnipu, ir iki šiol da 
Jubilėjus senai praė- faktų neparodė.

i. i "Taipgi prieš S.L.A. seimą, 
kuris buvo Waterbury’je, 
kur aš gyvenu, aš parašiau 
Balučiui laišką, kad jisai, 
atvažiuodamas seiman, atsi
vežtų dokumentus, jeigu 
juos turi, ir tikrai prirodytų, 
kad aš esu šnipas.

„Atvažiavęs Balutis sei
man visai atsisakė duot ko
kius nors prirodymus. Tai
gi pasirodo, kad jis jų visai 
neturi. Jis pradėjo versti 
bėdą ant Mikelionio. Girdi, 
jus tą vyrą turite Waterbu- 
ry’je, kuris toki biaurų dar
bą atliko, tai ko da nuo ma
nęs reikalaujate?

"Tuomet siunčiau Balu
čiui i seimą du laišku per R. 
Balčiūną, kviesdamas ji Į 
trečiųjų teismą, kuris buvo 
paskirtas 28 d. gegužės, bet 
Balutis nedavė jokio atsa
kymo ir i teismą nepribuvo. 
Paskui mačiau ji kliube ypa- 
tiškai. kada buvo girtas, tai 
jis pasakė man taip: ’Jeigu 
nori nuo visko nusikratyti, 
tai pasakyk,, kad tave socija
listų laikraščiai prie to pri
vedė, ir bus viskam galas!

"Tai, kokiu budu tas šmei
žikas bando išsisukti.

„J. Konkolauskas.”
Jei Konkolausko laiškui 

tikėti, tai Balutis yra labai 
žemų norų žmogelis. Jis ne
turėdamas jokių prirodymų 
apšmeižė žmogų šnipu ir da
bar norėtų, kad tas pripažin
tų jo šmeižimą už teisybę ir 
apkaltintų už tai socijalistų 
laikraščius. Tą savo biaurų 
norą Balutis nesyki jau de
monstravo ir „Lietuvoj,” 
sakydamas, kad Konkolaus
kas tą donosą rašė prisiskai
tęs socijalistiškų laikraščių. 
Vadinas, tas žmogelis iki 
ausų išsimaudė purvyne, no
rėdamas Įmurkdyti tenai so- 
cijalistiškus laikraščius.

Gėda!

smo.
jo, o atlaso vis nėra. Kas su 
juo atsitiko: ar ant jūrių nu- 

' skendo, ar Gabrys jį praval
gė, negaudamas* aukų savo 

i"biurui?”

Prie užpuolimo 
ant drg. Perkūno.

9 užpuolikai paduoti jau 
district attorney’ui.

Apie katalikų užpuolimą 
ant draugo Perkūno L. S. S. 
XIII rajono sekretorius rašo 
"Keleiviui” šitaip:

„Garbi ’Kel.’ Redakcija:
„Tilpusioj iš Hoossick 

Falls, N. Y. korespondenci
joj ‘Vilniaus Studentas,’ ap- 

, rašęs, kaip katalikai buvo 
užpuolę per prakalbas drau
gą Perkūną, suvertė visą 
kaltę ant manęs,'buk tai.iš 
priežasties negerų plakatų, 
kuriuos aš pampinau, tas 
užpuolimas atsitiko.

„Jeigu aš tame kaltas, da- 
• linuosi skausmais su Perkū
nu ir kitais draugais, kurie 
taip pat nukentėjo.

"Bet norėčiau 'Vilniaus 
Studentui,’ o taipgi ir visuo
menei paaiškinti, kad užpuo
likai pasidarė dirbtuvėj švi
no paipas ir kitokius muši- 

' mo Įrankius Ankščiau, negu 
į plakatai buvo išdalyti. Tai
gi ne plakatai čia kalti. Fa
natikai rengėsi prie užpuoli
mo iš kalno. Tie sužvėrėję 
gaivalai kalbėtoją sumušė 
taip, kad visas kūnas buvo 
mėlinas, ant galvos guzai 
matėsi.

"Šiandien, 1 birželio, bu
vau.su advokatu John R. 
Parkeriu Troy’uje pas dist
rict attorney. Tenai radom 
ir magistratą Scott’ą, kuris 
papasakojo prokurorui šito
kį dalyką: Hoosick Falls 
teisėjas (justice of the 
peace) Moon priklauso prie 
lietuvių beno, griežia ant ba
lių ir vestuvių, sykiu su jais 
girtuokliauja per kiauras 
naktis; gėrimai parduoda
mi šventadieniais prie baro 
ir iki vėlyvai nakčiai girdė
tis girtųjų šukavimai.

„Tai išgirdęs, district at
torney net pašoko nuo kėdės 
ir tuojaus išsiuntė magistra
tą Į Hoossick Falls ištirt, ką 
’Moon' padarė su mušeiko
mis. kurie pastatyti po 
kaucija. Pagaliaus perpy
kęs nutvėrė už telefono ir 
pats telefonavo Į Hoossick 
Falls pas Mooną, bet tas ne
atsiliepė.

„District attorney’ui pa
duoti jau 9 užpuolikai, kurie 
sumušė prakalbų rengėjus 
Sparrą ir Orintą. District 
attorney laiko didžiausia 
pareiga uždėti sunkią Įsta
tymų ranką ant Hoossicko 
fanatiku.

■ * „A. V. Vasnelis.”

1

Kun, Krasnickas nubaustas 
$20.00 už mušimą moteries.

paprastas tinginys. Tingi
t. tai pavadino savo
bari „informacijos biu- ri ji žadėjo išleisti savo ju- apskelbdamas

Balutis prirodymų prieš Konkolauską neturi.
Prispirtas prie sienos jis 

verčia bėdą ant tau
tiečio Mikelionio.

Galų gale išsiaiškino, kad 
paleistas „Lietuvos” gandas, 
buk Konkolauskas yra rusų 
valdžios šnipas, yra niekas 
daugiau, kaip tik tyčia su
galvotas šmeižimo būdas so
cijalistų vardo diskreditavi
mui.

Kaip žinia, nelabai senai 
Balutis pasigyrė, kad visus 
„dokumentus” Konkolausko 
reikale jisai nusivežš S.L.A. 
seiman i Waterbury. Męs 
labai laukėm, ką tie Balučio 
”dokumentai” parodys. Ir 
štai dabar Konkolauskas 
mums rašo:

„Gerbiamoji ’Keleivio’ Re
dakcija! Malonėkite patal
pinti ši mano laišką gerbia
mam jūsų laikraštije.

„Skaitytojai atsimena tą 
biauruji incidentą, kurį ’Lie- 
tuva,’ o teisingiau sakant — 
Balutis buvo sukėlęs, viešai

. s mane rusų
I

Birželio 3 dieną E. Camb- 
' ridge’uj buvo K. Agonaus- 
ikienės su kun. Krasnicku 
j teismas. Moteris skundė 
! kunigą už sumušimą jos. 
! Liudininkų buvo iš kiekvie- 
į nos pusės po 10. Kunigo liu- 
: dininkai kaip galėdami sten- 
! gėsi jį teisinti. Bet tas nie
ko negelbėjo. Teismas atra
do kun. Krasnicką kaltu ir 

Į nubaudė ji $20.00.
To skandalo istorija šito- 

. kia. Gegužės 17 d. buvo 
„Nekalto Prasidėjimo’’ mo- 
terų draugijos mišios lietu- 
vių bažnyčioj. Po mišių vi- 

I sos moteris susirinko pobaž- 
nytinėn salėn. Atėjo tenai 
ir kun. Krasnickas. Jis tuoj 
pradėjo daryt reviziją, ku
rios moteris atliko išpažinti, 
kurios ne. Priėjo eilė ir K. 
Agonauskienei. ”O tu ar 
atlikai velykinę?” užklausė 
nelabai mandagiu tonu ku
nigas. Agonauskienė atsa
kė atlikusi, bet ne pas Kras
nicką, o pas lenkų kunigą. 
Tas Krasnickui, matyt, nela
bai patiko, nes kada parei
kalavus jam paliudymo mo
teris atsakė, kad ji jokio pa
liudymo negavo ir kad jis 
jai visai nereikalingas, nes 
jos sąžinė jai liudija, jog ji 
velykinę atlikus, Krasnickas 
ėmė varyt ją laukan. Girdi, 
čia tokios nereikalingos, ką 
lenkų kunigui neša pinigus. 
Bei Agonausk. nenusigando. 
Tas da daugiau jo piktumą 
padidino; jis pradėjo ją 
stumdyt ir gana skaudžiai 
užgavo. Pasidarė triukš
mas. Vienos užsistojo ūž 
Agonauskienę, kitos ėmė 
klykti, subėgo vyrai, o paga
liaus ir policija pribuvo.

K. Agonauskienė tuomet 
pasiėmė gerą advokatą ir 
patraukė kunigą teismam 
kuris ir nubaudė jį.

Buvo ir juoko. Už vertė
ją (tlumočių) teisme buvo p.

kuriuo kunigas labai nesu
tinka. Todėl kada reikėjo 
kunigui prisiekti, jis (kun.) 
nenorėjo imti prieš "bedie
vi” prisieką.

Žmonės teismo nuospren
džiu labai užganėdinti. Sa
ko: nors syki prilipo ožka 
liepto galo.

Kertėj Betupis.

MINERSVILLE, PA.
Linksmas gyvenimas vargui 

nesąjaučia.
Šitoj apielinkėj dabar lin

ksmus laikai. Mat darbai 
eina gerai, alkanų nerastai 
kas šventadienis vis geguži
nė. Gegužinės buvo rengia
mos per visą gegužės mėne
si. Bet minersviliečiai tur
but užmiršo, kad kitur dar
bininkai gal duonos neturi. 
Jie užmiršo, kad 1912 metais 
ir juos visuomenė šelpė be
darbės laiku. Dabar, man 
rodos, pašalpos reikalingi 
musų draugai Coloradoj. 
Bet apie tai niekas nė neuž
simena. Mat, anot tos pa
sakos, sotus alkanam nesą
jaučia.

Draugai. Kapitalistai vie
nur glosto, kitur reikalau
jančius duonos darbininkus 
švino kulkomis šeria. Šian
dien tas dedasi Coloradoj, 
rytoj gal pas mus. Jei męs 
šiandien užmirštam anuos 
savo draugus, kiti galės už
miršti mus. Taip negali 
būt. Mums reikia solidaru
mo. Kada vieniems nelai
mė. kiti turim gelbėt. Musų 
vadovai turėtų apie tai pa
sirūpint, bet kas tau?! Bile 
tik mums gerai.

Senas Singelis.

W. LYNN, MASS. 
Balius ir teatras.

Gegužės 30 d. Lietuvių U- 
kėsų Kliubas turėjo balių su 
teatru. Vaidinta vieno vei
ksmo farsas „O. S. S. arba 
Šliubinė Iškilmė,” beto da 
sulošta dialogai: „Džian 
Bamba su Keide” ir „Persis
kyrimas su pačia.” Per
traukose dainavo vietinis 
Jaunuomenės Choras.

Nors nekurie artistai išėjo 
tik pirmą kartą ant scenos, 
bet savo užduoti atiiko ge
rai ir prijuokino publiką ik- 
valių. Bet užvis labiausia 
patiko dainos.

Balius buvo su skrajojan
čia krasa. Pirmą dovaną, 
sidabrini kapšeli, laimėjo A.

SALĖM. MASS. 
Kaip kunigas supranta be

darbės priežastj.
A. Čiras turėjo krikštyt 

kūdiki. Prieš krikštą nuėjo 
pas vietini lenkų kunigą. 
Kunigas žinodamas, kad A. 
Čiras priklauso prie socija- Bakanauskiutė. Antrą, skri- 
listų kuopelės, pradėjo sakyt! nutę saldainių — O. Žvingi- 
jam pamokslą. A. Č. mokė- liūtė.* 
domas rimtai kalbėt, Įsileido Pu! 
su kunigu ir i didesnes dis
kusijas. Tarp kit-ko A. Č. 
kunigo užklausė: „Kodėl da
bar užstojo bedarbė?’-2 Ku
nigas štai ką paaiškino: 
„Bedarbę pagimdo naujos 
mados. Pažiūrėk Į moteris: 
Pirmiau jos dėvėjo 12 pėdų 
pločio andaroką. o dabar vos 
tik 3 pėdų. Reiškia, 9 pėdos 
atsimetė nuo kiekvieno an- 
daroko, o Suvienytose Vals
tijose yra 45 milijonai mo
terų, o kiek jos turi andaro- 
kų? Tai pamislvk, kiek au
deklo likosi nesunaudota! Ir 
tokiu budu turi audinyčios 
sustot. Taip yra ir su kitais 
darbais.”

Kas galės prirodyt dides
ni asilą?

Šiame mieste gyvena 
rokai lietuvių. Yra Šv. 
tro ir Povilo draugystė, 
ji nieko neveikia, išskiriant 
vieną balių ant metų.

Man teko būt lietuvių sve
tainėj (turi nusisamdę), tai 
žmoneliai kaziruoja iš rie
šutų. Man užklausus, kodėl 
jie tokiais vaikiškais daly
kais užsiima, vietoj skaity
mo laikraščių ir knygų, ga
vau šitokĮ atsakymą: ”0 ką 
čia tos gazietos! Va, pir
ma kaziravom iš pinigų, vė
liau iš cigaretų, o dabar iš
rado (pamiršau kas) iš rie
šutų ; tai pigiausis ir geriau
sias daiktas.” Laikas butų 
jau salemiečiams susiprast.

Lipčius.

ge-
Pe- 
bet

NIAGARA FALLS, N. Y. 
Pirmos lietuvių prakalbos.

Gegužės 30 d. čia buvo 
pirmu kartu lietuvių prakal
bos. kurias surengė keliatas 
susipratusių darbininkų. Iš 
Rochesterio 
kalbėtojai: 
J. " '

pribuvo tris 
Pirmas kalbėjo

Mankus apie dabartinį 
Babilius, laisvas žmogus, su darbo žmonių skurdą; ant-

Į

I

Publikos buvo prisirinkę 
gana daug. Liks gražaus 
pelno. L. U. Kliube darbuo
jasi daugiausia pirmeiviški 
vaikinai.'

Liet. Jaunuomenės Cho
ras gana didelis ir jau gero
kai prasilavinęs. Mokina B. 
A. Simanavičius iš Camb
ridge.

Nedėlioję, gegužės 31 d., 
daugelis vaikinų ir merginų 
susirinko Lietuvių Svetai
nėn, o iš ten nuėjo Į girias, 
kur linksmai praleido laiką 
prie visokių žaislų. Mano
ma tokių išvažiavimų daryt 
tankiau. Tik gaila, kad mu
sų „Juozukai” su savo cho
rais, vietoj išvažiuot i girias, 
ant tyro oro, skiepuose bač
kutėms operacijas daro. Ka
da gi jie sisipras?

Lipčius...v*

SIOUX CITY, I0WA. 
Teatras.

Gegužės 31 d. musų jauni
mas vaidino vieno akto ko- 
medijėlę „Kurčias Žentas.” 
Perstatymas žmonėms pati
ko, ką galima spręsti iš del
nų plojimo. Beto da buvo 
deklamacijos, kas taip-pat 
žmonėms labai patiko. Ge
riausia atsižymėjo T. Gird- 
vickaitė ir J. Stroliukas.

Labai gaila, kad daugiau 
merginų bijosi prisidėt prie 
to gražaus darbo — scenos. 
Bet tame kaltas tamsumas. 
Štai vienai merginai prieš 
lošimą susirgus, tamsunai 
pradėjo juoktis, kad vieną 
Dievas jau „pakorojęs,” gal
va ištinusi; gal ir kitus „pa
kopsiąs,” gal i užpakali gal
vas atsuksiąs.

Mat, tamsiems musų žmo- 
neliams rodos, kad lošti te
atrą tai labai nedoras dar
bas. Ot, pasigerti ir gerai 
pasimušti, tai kas kita.

Gaspadinės tarnas.

w

Į

buvau.su
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CHICAGO, ILL.
Apvaikščiojimas Tautiškų

jų kapinių.— 
„šakės” vakaras.

Gegužės 30 d. Chicagos 
lietuviai apvaikščiojo meti
nes sukaktuves įkūrimo 
Tautiškųjų Kapinių. Diena 
buvo graži, bet žmonių ap- 

„ vaikščiojime dalyvavo ne- 
perdaug, nes pagret kapi
nių buvo dviejų liet, drau
gijų piknikai.

Kalbėjo drg. P. Grigaitis

kad dabar socijalistus suva- 
j rys jau ožio ragan, o tautą 
pakels į padanges. Ir iš tie- 

į sų išsyk p. šeštokas dėjo vi
sas spėkas, kad įtikti tautie
čiams, nes tikėjosi gauti 

l džiabo pas p. A. Ramanaus
ką. Bet kada p. Ramanaus
kas priėmė į savo krautuvė
les už darbininką Z. Jankau
ską, tada K. šeštokas pama
tė, kad tautiečiai jo neremia. 
Jie nori, kad jis uždvką 
„naikintų” socijalistus. Ir 
šeštokas liovėsi su tautie-

IŠ LIETUVOS.GARDNER, MASS.‘ 
įdomios diskusijos.

Gegužės 24 d. čia buvo dis
kusijos „ar geriau senam 
vesti, ar jaunam.” Senber
niai skundėsi, kad jie nelai
mingi ir tankiai pasitaiko 
nesmagumų su gaspadinė- 
mis. Todėl, girdi, reikia jau
nam vesti.

Jaunieji gi nurodinėjo, 
kad šiandieniniam surėdy
me ekonomiškas darbininko 
padėjimas neleidžia jaunam 
vesti, nes žmogus neuždirba 
tiek, kad galėtų prideramai 
šeimyną užlaikyti.

Laike diskusijų buvo daug 
”nelegališkų” išsitarimų.

M. J. Vaitekus.

tint nors vieną iš tų mažutė- Harbor. Tas taipgi supirko 
lių, tas vertas pririšimo ma- vestuvėms rubus ir kitus rei- 
luno akmens ir paskandini- kalingus daiktus, bet priė

jus sutartam laikui, mergi- 
;na pabraukšt ir išvažiuoja 
’ sau. Dabar ji nuvažiavo į 
; Michigan City. Reikėtų pa- 
j sisaugot ir kitiems vyrams 
nuo tokios merginos, nes ji 
moka gerai apie vyrus apsi
sukti. St. Misevič.

svetimtaučių vakaruose, bet 
niekur taip nemačiau, kad 
juoktųsi ten, kur reikia ne- 
juokties, o apsišluostyt vei- 

I das. Pavyzdžiui, Ona pasa
koja visas gyvenimo kar
čiausias valandas, padary
tas per p. Tubanskį, ir ren
giasi jau nusižudyti, o Čia 
krikščia musų mergelės su 
vaikinais gumą kramtyda
mi, kaip kokiam cirke.

Dabar apie lošimą.
Paprastai musų korespon

dentai rašydami apie tokius 
vakarus sako: „buvo kelios 
klaidos, bet kaip darbinin
kam, tai reikia dovanoti — 
sulošė gerai.” Man atrodo, 
kad tokie korespondentai 
patįs nepažįsta klaidos, to- 

i dėl taiD ir užbaigia savo 
pranešimą. , ♦

Žmonės lošdami daro daug 
stambių klaidų, kurių gali ir 
darbininkai išvengti. Var
guolis (J. Naujokas) apren
gtas buvo gana gerai. Te
čiaus jo nudavimai nuo pra
džios iki pabaigai buvo ne
tikę; kalba ne lošimui tiko, 
tik poteriavimui. Ona, jo 
duktė, 18 metų (P. Janušiu- 
tė) atrodė apie 30 metų. 
Drabužiai, ypač paskutinia
me akte, visai netiko — per
daug geri. Apie judėjimą 
galima pasakyt, kad ant to
liaus geriau tegul neima to
kių sunkių rolių, kur reikia 
gyvumo ir jautrumo, kur 
reikia publikai išreikšt ko
kias skriaudas daro ponai 
jaunom beturtėm mergelėm. 
0 to viso jai ir truko.

Petras — jaunasis (J. Ke- 
! merzunas), jeigu butų kam į 
; pamokinti, jis savo užduoti! 
atliktų gerai. Tubanskis Į 
(S. Dargis), labai gaila, kad; 
tas žmogus nepažįsta savo; 
talento, o jis savo užduotį 
atliktų pagirtinai. Patarti
na drg. S. D. važiuoti į di
desnius miestus, kur yra 
scenos žinovai, kaip tai Bo-! 
stonas, Chicago ir pasimo-! 

■ kinti scenos meno.
Apie kitus nėra reikalo 

kalbėti, kadangi rolės buvo 
visai trumpos ir jokio aky- 
vumo nepadarė.

„Musų Gerasis” sulošta 
i geriau: geriausia lošė Peliu
kas (A. čipokas). Antrą, 

.galima pagirti — Marytę! 
į (Smulkščiutę); ji turi liuo-į 
są judėjimą, drąsiai reikale 
žiurėjo į publiką. Kaip pir- 

galvas ir kėlė didžiausi triu- mu syk.'tai savo užduotį ga- į , v • Nr -1 _ ____ • TT’-l.Z _: =

ir neprigulmingas kunigas ; čiais draugauti. jis dabar
Jankauskas. Abudu kalbė-; 
jo gerai, tik Jankauskas, 
kaipo kunigas, neapsiėjo be 
„Aniuolas dievo” ir poterių 
”už dūšias.’’ Kaipo kunigui, 

’ nors ir neprigulmingam, ne
daug už tai tegalima butų 
užmesti, bet Tautiškųjų Ka
pinių komitetui, kuris kvietė 
kunigą už kalbėtoją tokiam 
reikale, tikrai reikėtų iš
reikšti papeikimas. Juk tau
tiškos kapinės ir įsteigtos 
tik dėlto, kad atsikratyti 
kunigijos globos, o čia, tar
tum tyčia, vėl kviečiamas 
kunigas „aniuolus dievo” 
giedoti... Neprigulmingi ku
nigai taip pat kaip ir Rymo 
katalikų kunigai mulkina i 
tamsius žmonelius savo pa-į

sumanė naują būdą: jieško 
turtingos merginos, L__. 
daug uždirba ir pinigų turi. 
Jis nori su tokia apsivesti, 
kad moteris eitų dirbti, o jį 
leistų baigti mokslą.

K. š. švogeris.

LAWRENCE, MASS. 
Draugystės jubilėjus ir pro

testas prieš tautišką 
vėliavą.

Gegužės 30 d. buvo apvai- 
kščiojimas 20 metinių suka
ktuvių šv. Lauryno draugy
stės. Apvaikščiojime daly
vavo Lietuvos Sūnų ir Moti
nos Dievo Aušros Vartų dr- 
stės.

_________ ___ ______  _ Kadangi d-ras Basanavi- 
sakomis apie dangaus ir pe-čius pasiremdamas istorijos 
klos karalybes.______________ “

Pačios kapinės daugiau 
panašios ant miško negu ant 
kapinių. Matomai da daug 
prie jų reikės pridėti triūso 
ir skatiko, kol jos pagrožės.

Tą pačią dieną vakarel 
Mieldažio svetainėje buvo 
parengtas „šakės” vakaras. 
Vakaro programas buvo di
delis ir įvairus.

Pirmiausia, nepribuvus V. 
Karaliui, pakviestas kalbėti 
studentas Kučinskas. Kal
bėtojas, nors ir be prisiren
gimo, tečiaus kalbėjo geriau, 
negu galima buvo tikėties. 
Skambioj ir aiškioj savo kal
boj nuosekliai nurodinėjo 
kunigijos ir kapitalistų ne
dorybes, darbininkų vargus 
ir kelią į laimingesnę atei
tį—socijalizmą. Žmonės už
silaikė priderančiai ir pasi
baigus kalbai suužė smarkus 
delnų plojimas.

Toliaus sekė chorai, dialo- 
logai, monologai, deklama-; 
lascijos, kun. „Bimbos” pa-j 
mokslas ętc. Iš chorų ge-i 
riausia dainavo 81 kp. L. S.! 
S. mišrus choras po vadovy
ste J. Katiliaus, nors negali
ma peikti ir „Rūtos” choro. 
Artistiškai atliko dialogą 
„Pasikalbėjimą dvasiškųjų” 
M. Visockienė ir J. Kuzmic
kas. Taip pat labai gerai 
atliko monologą „Palaimin
ta motina” A. Kaminskienė, 
monologą „Davatka” — M. 
Visockienė ir monologą „Ri- 
dzikas” — J. Markus. Bet 
užvis geriausia atlikta ir 
žmones daugiausia prijuoki
no kunigo „Bimbos” pamok
slas, kurį artistiškai pasakė 
J. Jankauskas.

„Šakės” pamaldose neuž
siganėdinta vien kunigais ir 
davatkomis,— jame buvo at

silankęs ir vienas „vysku- 
; pas” ir net „šventas Petras.” 
‘ Pastarasis nesiteikė kalbėti 
su ”smertelnais” žmonėmis, 
tik su savo aniuolu palydovu 
pašoko „Tango.” „Vysku
po” monologą atliko J. Uk- 
tveris gana gerai.

žodžiu, viskas nusisekę 
kuopuikiausia, jei galima 
kam ką užmesti, - tai bene 
muzikantams, kurie netik 
Marsalietės, bet ir paprastų 
šokių gerai negalėjo sugrie- 
žti. Taip pat nepagirtinas 
chicagiečių elgimasis — tai 
rūkymas viešoj svetainėj, 
ypač vasaros laiku.

Žmonių buvo tiek daug, 
kiek tik galėjo talpinti Miel
dažio svetainės sienos. Visi 
likosi užganėdinti.

Chicagos svečias.

kuri

i

mo ant jūrių dugno.”
Žiūrint į tą pamokslinin-' 

ką, taip ir matai inkvizito-' 
rių, kuris pririštų akmenį ir 
paskandintų kiekvieną žmo
gų, kuris skaito teisingai 
darbininkų reikalus ginantį 
laikraštį, tik bėda, kad ne
turi tokios galės.

Toliaus tas artimo neapy-i 
kantos skelbėjas liepė sau-l 
gotis „bedievių” ir išniekino i 

■ pirmeiviškus laikraščius, i 
, Neturėdamas nieko rimto| 
' jiems užmesti, išvadino juos 
„šlamštais,” „supuvusiais 
grybais” ir t.t.

Klausiu pono klebono, kas 
daugiau gali vesti žmonės į 
papiktinimą, kaip jis pats? 

kų laikraščių ir abelnai lite
ratūros, kuri yra vienatinė 
mokykla ir kelrodžiu varg
šams darbininkams, yra 
biauriausiu papiktinimu.

"Saugokitės bedievių,” 
reiškia, neapkęskite jų, bė
kit nuo jų ištolo, varykit 
juos iš savo namų — ar tai 
ne papiktinimas, ar tai ne 
kurstymas vieno žmogaus 
prieš kitą vientik užtai, kad 
gamta jam suteikė kitokį! 
protą ? Klausiu kunigo, ar i 
tai ne papiktinimas?

Kada socijalistai, niekam 
blogo nedarydami, nusineša J“

! i I

I
Juk išniekinimas pirmeivis- 

i j__ _ i _ Y __ L.1 —.
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i dokumentais prirodė, jog 
! lietuvių tautos vėliava buvo 
raudona su širmu žirgu vi- 
durije, tai Lietuvos Sūnų 
Draugija šitokią vėliavą ši
tai parodai ir įsitaisė.

Kuomet visos draugystės’ 
susirinko į svetainę ir taisė-j 
si eit ant gatvės, tai šv.| 
Lauryno draugystė užpro- j 
testavo prieš tautišką vėlia
vą ir pareikalavo, kad L. S. 
D. jos neneštų. Bet L. S. D. 
vienbalsiai nubalsavo, kad 
jeigu neleis Vėluvos nešt, tai; 
visai ir ant gatvės neit. Lau
rai vis savo giesmę giedojo. 
Paskui L. S. D. nutarė, nie
ko nepaisant, eit ant gatvės, 
o jeigu sugrąžins, tai parei-i 
kalaut, kad apmokėtų visus 
iškaščius. Bet išėjus ant 
gatvės jau nieko nesakė.

Kodėl gi Laurai taip bijo
jo raudonos vėliavos?— Ogi 
todėl, kad buvo užkvietę ’’fa- 
therą” O’reily, Scanloną 
(majorą) ir kitus darbo 
žmonių priešus, kurie laike 
Lawrenco streiko liepė mili
cijai ir policijai daužyti 
jiems patiems (Laurams) į 

kšmą prieš raudoną vėliavą,: na gerai atliko. Kiti gi lošė 
po kuria buvo organizuoja-; vidutiniškai. Ką d_arė musų 
mi audėjai ir vedama kova, režisierius, sunku įspėti; jis 
O’Reilv tuomet susišaukęs i turbut užmiršo, kad jau lo- 
miliciją ant Canal gatvės’ šėjai_ stoja prieš publiką; jis j 
pas Pacific dirbtuve laimino, manė sau, kad dar genera- ’ 
ją ranką dangun iškėlęs. Už liška reoeticija, kadangi pri- 
tai Šv. Lauryno draugystė reikus Onai pasodinti Petrą,; 
susikvietus tuos visus inkvi- ■ neturėjo ant ko. Prireikus į 

zitorius sveikina juos delnų! užsikast agurką, nebuvo 
oloiimais. klausosi jų pra- parnešta iš štoro.. Tokių; 
kalbų ir bijosi raudonos ve- klaidų gali ir prasti darbi-

netoli bažnyčios padalyti 
žmonėms lapelių, kviečian
čių publiką ant prakalbų, tai 
prikurstyti maldininkai iš
bėgę iš bažnyčios užpuola 

į ant jų ir kaip kokie žvėrįs 
j ima mušti, draskyti, spardy- 
i ti ir sukruvintus gatve val
kioti (žiūrėk „Kel.” No. 14 
š. m. L. čečkausko paveiks
lą), neatsižvelgdami, kad tas 
žmogus jiems nieko blogo 
nėra padaręs, kad jis toks 
pat darbininkas kaip ir jie, 

Į ir kad jie atima jam vienati
nį jo turtelį — sveikatą. O 
pasakyk, kunige, ar tokie 
tavo mokinių darbai nepikti
na tavęs? Socijalistai nė 

'ant vieno žmogaus da nėra 
! užpuolę, nė vieno nesumušę, 
i o jus jau keliems atėmėt 
sveikatą. Tai pasakyk gi to
liau, dūšių ganytojau, kam 
pirmiausia reikėtų pririšti 
prie kaklo malūno akmenį ir 
paskandinti ant jūrių dug
no? Frenkutis.

DETROIT, MICH. 
Peiktinas paprotys.

Pas musų nekuriuos lietu- 
i vius inėjo madon rengti stu- 
■ binius šokius. Sueina „spor
tai” bei „sportės,” prisivel
ka rudžio, degtinės, ir link
sminasi kaip kas išmano. 
Kartą nedėlios popietį ėjom 
su draugu iš prakalbų, tai 
išgirdom nežmonišką stau
gimą visokiais balsais, bil
desį (gatvės vardą šiuo kar
tu užtylėsiu), tartum toj 
grintelėj jie ten pusiau plė
šosi. O jau „muzikė”—bėgk 
iš tolo ausis užsikišęs. Vie
ton nueiti į prakalbas, pre- 
lekcijas, pasimokinti ko- 
nors naujo, vieton išvažiuoti 
ant tyro oro ir tenai pasilin
ksminti, pažaisti taip, kad 
nekenktų nė sveikatai nė do
rai, jie praleidžia tą brangų 
laiką prineįėjusiam kamba
ryje, šokdami aplink raugalo 
bačką kazoką ir blevyzgoda
mi. Ir kas aršiausia, tai ir 
tūlos merginos nesigėdi da
lyvauti tokiame abaze, ir 
trintis pakampėmis su ap
svaigusiais vaikinais ir šau
kti: „Džianuk, pas mane su 
ta bonkute!’’

Su laiku bus viešai pagar
sinta vardai ir pavardės tų 
ypatų, kurios rengia arba 
duoda vietas tokiems nemo- 
rališkiems „pasilinksmini
mams,” bei kurios lankosi 
į juos.

Todėl kviečiu visus „spor
tus” bei „sportes,” kurie my
lite tokius „pasilinksmini
mus,” o neskaitote „Kelei
vio,” kad tuojaus jį užsira- 
šytumėt. nes nuo šiol bus 
dailiai piešiami jūsų darbe
liai. Taigi žiūrėkit, kad ne
reiktų paskui sakyti: „Džio
vai, paskolyk 'Keleivį,’ gal 
tie ru... ir apie mane ką ra
šo?” Vaikinas.

NEW YORK, N. Y. 
Teatras.

L. S. S. 52 kuopa iš Brook
lyno buvo surengus čia va
karėlį 23 gegužės. Buvo pa
skelbta, jog bus vaidinama 
”žydas Statinėje’’ ir „Jau
navedžių Naktis,” bet kaip, 
reikėjo, tai pastatyta tik pa-| 
skutinis veikalėlis. Vakarė
lio rengėjai atsiprašė publi
kos, kad dėl tūlų priežasčių 
„Žydas Statinėje” statyt ne
gali, ant ko iš publikos pa
sigirdo balsai: ”Tai atiduo
kit kvoterius, kuriuos surin- 
kot dėl to dalyko!” New 
Yorko lietuviai labai negra
žiai pasielgė mesdami tokį 
išsireiškimą. Ten buvęs.

DUBOIS, PA. 
Spaudos atgavimo apvaikš- 

čiojimas.
Dubojiečiai lietuviai buvo 

sumanę parengti 30 gegužės 
spaudos 10-metinių sukak
tuvių apvaikščiojimą. Kal
bėt pakvietė drg. S. Michel- 
soną ir Vitaitj- abudu iš So. 
Bostono, bet nė vienas ne- 
pri’buvo. Taigi spaudos at
gavimą paminėjome vien šo
kiais.

Gerbiamieji kalbėtojai, ki
tą syk nelaukit paskutinės 
dienos, bet atsakykit anks
čiau, kad nebūtų taip apvilti 
rengėjai. Kvietėjas.

Stebuklingas žmogus.
Viduklės (Raseinių apsk.) 

apylinkėj prasiplatino Kar
pio, kelmiškio žiniaus, veiki
mas. Tamsus žmoneliai ne
tik skubina pas jį ligose pa
tarimų, gj’dymų jieškoti, bet 
ir visuose reikaluose eina 
pas jį „ant rodos:” pavogė 
kam pinigus, nujojo keno ar- 
klį, ”susiprovojo” su kuom, 
tai žmoneliai ir traukia prie f 
jo, kad jiems patartų, pagel- g 
betų. Buvo atsitikimas, v 
kaip žmonės pasakoja, kad 3 
jį buvo parsivežę padėti at- g 
jieškoti vietą, kame yra už- g 
kasti žemėse pinigai. Jiems | 
”žinius” parodė neapribotą 1 
plotą; žmoneliai kasė, dar- 1 
bavos, prakaitavo net kelias 3 
dienas — kaip nėr, taip nėr. 3 

j Ką gi „kasėjai” darys?— | 
j jiems gėda prisipažinti, kad i 
veltui darbavos ir turėjo pa- ■ 
leisti kalbą, buk iškasę pini- | 
gų puodą. ■

Kas musų tamsuolių neiš-’j 
naudoja.

Nežmoniškas kerštas.
Slėpsčių kaime (apie Bir- 

žius) prieš Velykas atsitiko 
gaisras. Kaip spėjama kaž
kas padegė Vėgio grįčią. Vė- 
gys bent spėjo iš ugnies iš
šokti, kai kuriuos daiktus 
begelbėdamas, apdegė jis 
pats ir jo šeimyna. Tas kai
mas nuo 1905 m. jau daug 
kartų dega ir vis, kaip spė
jama, iš padegimo. Pirmiau 
degindavo iš keršto, kad ne- 
siskirsto, dabar gi, kad išsi
skirstė. Žmonės tamsus, 
laikraščių neskaito, paguo
dos jieško vien tik girtuok
liavime ir žvėriškame kerš
te. K. V.
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liavos, kad ji gali nepatikti 
tiems ponams.

0 žmonės, žmonės, kada 
■ jus suprasite Kristaus žo
džius : „Apsisaugokit nuo 
vilko . kuris ateina pas jus 
avies kailije įlindęs?”

Vyturys.
CLEVELAND, OHIO. 

Teatras.
Gegužės 23 d. L. S. S. 3 

kuopa vaidino du veikalu: 
„Žmonės” ir „Musų Gera
sis.” Publikos buvo nedaug, 
gal užtai, kad jau biskį per 
šilta, o prieto dar nebuvo nė 
viename laikraštije pagar
sinta. Tai klaida, nes visuo
menė, kuri lanko socijalistų 
vakarus, naudojasi daugiau 
laikraščių apgarsinimais, 
negu plakatais prie bažny
čios dalinamais, į kurią ji 
nesilanko. Įžanga buvo tik 
25c. ypatai; pelno matyti ne
bus. Programas buvo sau
sas. z Kodėl gi jie nepakvie
tė nei vieno choro, kurių čia 
randasi beveik visų tautų?..

Jeigu užsiminus apie pub
likos užsilaikymą, tai jau 
tiesiog „grinorija.” jei taip 
galima išsireikšti. Buvau 
keliuose didesniuose mies-

ninkai išvengti.
Ant galo deklamavo eiles 

J. Naujokas. Tas žmogus 
nė nesupranta, kad jam tas 
darbas visai netinka: o prie 
to dar kelis žodžius pasakęs 
užmiršo, apie ką jis kalba. 
Geriau prisirengtų prie vie
no, o tinkamai, negu prie 
daug, o nemokėt nei vienu.

Andrejevas.

DETROIT. MICH. 
Kam reikėtų pririšti 

malūno akmenį?
Nesenai musų klebonas 

sakė (ne tiek sakė, kiek ko
sėjo) pamokslą apie papikti
nimus. Didžiausiu papikti
nimu, sulyg jo, yra skaity
mas gerų laikraščių ir apsi
švietimas. Suprantama, jis 
nesako, kad tie laikraščiai 
geri; jis vadina juos „bedie
viškais.” Girdi, kas skaito 
„bedieviškas gazietas.” tas 
netik pats eina iš kelio, bet 
ir kitus veda i pragarą, pa
sakodamas, buk nėra Dievo, 
nėra Velnio, nėra pragaro 
ir 11. O tas tai ir esąs pa
piktinimas. Jus skaitydami, 
sako, bedieviškus raštus ve
dat savo kūdikius i napikti- 
nima, o atsiminkit Kristaus

TAMAQUA, PA. 
Negražus lietuvių darbai.
Šio miestelio lietuviai la- 

į bai nepagirtinai elgiasi. 
' Pas juos labai madoje biau- 
rios kalbos ir visokie pravar- 

i džiavimaisi. Rodos, kad jie 
kitaip laiko negali praleist. 
Ir to da neužtenka. Jie pa- 

irodo da ir kitokių negražių 
'darbelių. Dirba per porą 
į savaičių angliakasyklose pa
kol sulaukia laimingos išmo- 
kesčio dienelės, o tada kad ir 
kažin kaip butų kurs nuvar
gęs, tuojaus traukia Į saliu- 
ną prie baro, o ten tai jau 
stiklas stiklą varo. Maukia 
seniai, maukia ir jauniejie. 
Visi draugai ir prieteliai, vi
si sveikinas ir mylisi.. Tik 
ir girdi: sveikas Džianai! 
sveikas Tarnai! Taip vienas 
kitą meilės žodžiais sveiki
nasi iki vidurnakčiui. O jau 
kuomet grįžta namo, tada 
ima sveikytis kumščiomis ir 
peiliais.

Štai da nesenai, 23 gegu
žės, buvo vienas toks susirė
mimas tarp dievobaimingų 
katalikų. Netik ką nosis ap
sidaužė, akinius užsidėjo, 
bet da ir apykakles raudonai 
nusidažė. Mažiukas.
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GARY, IND. 
Norėjo apsivesti du, bet nė 

vienam neteko.
Gegužės 10 d. turėjo būt 

vestuvės St. Misev. su Petr 
K. Jiedu jau senai buvo su
sitarusiu apsivesti, todėl Mi
sev. buvo gerokai išsikašta
vęs. Prieš pat vestuves 
mergina susitarė ant greitu.

LAWRENCE, MASS. 
šeštokas ir tautiečiai.

Kada atvažiavo pas mus p.
K. šeštokas, tai tautiečiai la-, _ _ ___________________ o_____________o____
bai pradžiugo, nes manė, tuose ir lankiausi lietuvių ir židžius: ”Kas išdris papik- jų su Vacį. Mock. iš Indiana

i

SHENANDOAH, PA. 
Teatras.

Gegužės 29 d. „Aušra” 
statė scenoje "Ponas ir Mu
žikai.” Gaila žiūrėt į tokius 
žmonės, kurie nieko nesu
prasdami apie dailę, o imasi, 
kaip jie patys sako, ”loštie 
tijetrus.” Nebuvo nė vieno 
artisto, kuris butų atsakan
čiai atlikęs savo rolę. Išėję 
ant scenos kraipėsi, kaip tik 
katras mokėjo, o kitas kur 
atsistojo, tai kaip kuolas Į 
žemę įkaltas ir stovėjo. 0 
kalbėjo taip, kad ir arti sė
dintiems nieko nebuvo gali
ma girdėti. Kiekvienas kal
bėjo sau po nosia ir taip sku
bino, kaip katras galėjo. A- 
belnai, visos rolės atliktos 
taip, kaip kad davatka kal
ba ”tėve musų.”

Pažiūrėsim, ką ”Draugas” 
pasakys apie šį "lošimą.” Be 
abejonės išgirs.

K. Matuza.

SHEBOYGAN, WIS.
Kasžin, ar yra dar kur 

tamsesnių lietuvių, kaip pas 
mus; iš kur jie tokie čionai 
susirinko — nežinia... Lie
tuviškų šeimynų priskaito- 
ma į 300, pavienių 4 sykius 
daugiau. Tarp tokio būrio 
laikraščių skaitytojų labai 
mažai, kad turi keli vaikinai 
užsiprenumeravę pirmeiviš
kų laikraščių, tai tokių rasi 
tik vienoj iš 40 stubų. Kiti 
gi pasinėrę tamsumoje.

A. Mundaravičius.

EAST CHICAGO, IND. 
Piknikas.

Gegužės 24 d. čia buvo pir
mas piknikas, parengtas T. 
M. D. kuopos ir Ukėsų Kliu
bo. Publikos buvo labai 
daug ir labai gražiai viskas 
išėjo. Reikia pasidžiaugti, 
kad musų draugijos taip 
gražiai tarp savęs sutinka. 
Retai kur taip yra, kaip 
East Chicagoj. F. J. Swit.

REYMOND, WASH. 
Atsakymas p. Barzdilai. 
Rašydamas apie L. S. S.

183 kuopos koncertą p. Bar- 
zdila jieško vien tik blogųjų 
pusių pas veikėjus, lyg turė
damas kokį ypatišką piktu
mą. Tokiomis „kritikomis” 
atimama veikėjams noras 
veikti toliau. Tiesa, p. Ur
bono vedamas koncertas iš
ėjo nepergeriausia, bet p. B. 
Česunienė padeklamavo ei
les 22 sausio atminčiai laba5 
gerai. Paskui monologą 
”Ant vienos galvos” ji irg 
sulošė neblogai. O kad pa
darė pauzą, tai taip ir rei
kėjo. Kritikas, matyt, ne 
oažįsta scenos dalykų, jeigi 
iis nori, kad aktorius atkal 
betų savo rolę kaip „tėve 
musų.” Prašolninkas.

GARDNER, MASS.
Nubaudė svetimoteriautoją.

Čia yra vienas senbernis, 
kuris labai mėgsta landžiot 
pas svetimas moteris. Bet 
anądien jis pataikė ne ant 
savo. Moteris kirto kokiu 
tai įrankiu, nukirto ausį ir 
padavė policijai. Teismas 
nubaudė ji $25.00 ir 6 mėne
siais kalėjimo.

M. J. Vaitiekus.

SHEBOYGAN, WIS. 
Prakalbos.

M. Ringio salėj buvo pra
kalbos; kalbėjo A. Vasiliau
skas apie darbininkų reika- 
’us. Žmonės klausėsi laba’ 
atidžiai ir padarius pertrau
ką neišsiskirstė. Lėšų pa
dengimui sumesta $4.13.

Darbai čia eina nekaip.
Ten buvęs.

Baudžiavos liekanos.
Širvintų dvare (Vilniaus 

gub.) dar yra kelios pirkelės 
(grįtelės) pastatytos ant 
dvaro žemės. Kiek ten že
mės duota, tai nėra žinios, 
bet tų pirkelių savininkai 
dvare turi atlikti po kelias
dešimtis dienų ir po kelias 
dešimtines rugių ir vasaro
jaus nupiauti. Dvarui turi 
pirmiau, paskui savo dirbti.

Tas pats yra ir Rimirčių- 
palivarke. Visas sodžius tą- 
baudžiavą ’ _ ,
laiko savo darbo nudirbti. 
Reikėtų šiems žmonėms su- 
siprasti ir tas jungas numes- 
ti. Viską žinąs. $
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vargsta, neturi' '

Paklusni talka.
Šiais metais vienas Utenos 

žydas (Ukmergės ap.) pir
ko keletą sieksnių malkų pas 
vieną rusą netoli Tirmonų 
sodžiaus, žydas perėjo su 
buteliukais per sodžių, pra
šydamas žmones talkon, ir 
tirmuniškiai nesipriešinda
mi suvežė jam tas malkas, 
nors kelio apie 10 varstų, bet 
degtinės gavozpo taurelę, o 
kiti, sako, ir silkės po vuode- 
gėlį. O ką jei kokiam savo 
reikalui tokios talkos butų 
reikėję? Uodas.

„Liet. Uk.„

Suimta 28 vaikai ir davatka, j
Anykščių (Ukmergės ap.) ; 

anstolis areštavo 28 vaikus • 
ir davatką, kuri mokino juos j 
poterių. Vaikus suėmė apie 1 
4 vai. dienos ir išlaikė iki 12 J 
vai. nakties, neprileisdami | 
prie jų tėvų. Vaikučiai visi 
buvo maži, vyriausieji — 9 
metų, tat suimti, trijų sar
gybinių ir anstolio varomi, 
iš išgąsčio verkė, kai-kurie 
iš tos priežasties apsirgo. 
Tėvai pasiskundė guberna
toriui. ”L. ž.”
Sargybinis nušovė žmogų.
Pavišnių dvaro laukuose 

(Kaltinėnų vals. 
apskr.) sargybinis Kėvišas 
nušovė to pačio valsčiaus 
gyventoji, Labunovėlių so
džiaus Joną Butrimą, inta- 
riamą pavogime arklio ir Jį 
mėginusio iš policijos rankų j 
ištrukti.

(„Liet. Žin.”) jf
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

užpuolę ant socijalistų. jau 
suimti ir sėdi už geležinių 
grotų. Tik pradėkit dau
giau smarkaut, tai visą jūsų 
"vaiską" policija sukis į be
langę. kaipo razbaininkus.

— Vaike, nešmeižk žmo
nių. ba neturi faktų.

— Tu pats tuomi giriesi. 
Ir da kas keisčiausia, kad 
tas jūsų juokingas "vaiskas” 
prieštarauja pats savo tikę-. 
jimui.

— Kaip tai prieštarauja?
— Juk jus esant katalikai 

ir tikit į Dievo prisakymus!
— Na, tai kas?
— Dievas pasakė "neuž

mušk." o jus organizuojat 
kariumenę. kad mušti soci
jalistus. štai ir tu pats pri
sikabinai kreivą kardą. Ką
gi tas įrankis reiškia, jei ne 
užmušė jystę ?

— Vaike, apie tai pasikal
bėsime kitą sykį. Dabar aš 
turiu skubintis ant vyčių mi
tingo. Bus pirma lekcija, 
kaip lietuviškas vaiskas turi 

' sveikinti savo generolą. Gud 
■ bai. Į

BELE I V I S

— Sveikas gyvas, tėve!
— Vaike, dabar tu su ma

nim turi jau kitaip šnekėt: 
turi kepurę nusiimt ir ran
kon pabučiuot.

— Oho! Gal Chicagoj to
kios puikybės išmokai? Bet 
pasakyk, tėve, ką reiškia tas 
branktas prie tavo šono ir ta 
salaveišių armijos kepurė?

— Tai ne branktas, vaike, 
ale šoblia.

— O kam tu ją prie šono 
prisikabinai ?

— Ar tu nežinai, kad 
bar Amerikoj susitvėrė 
tuviškas vaiskas?

— Apie joki "vaiską" 
da negirdėjau

— šiur, vaike! Kodėl ne? 
Klausk ko tik nori, aš tau 
viską išvirožysiu, ba viską 
žinau.

— Visų pirmiausia aš no
riu kad tu. tėve, man paaiš
kintum, koks yra tikslas tų 
"vyčių" arba, kaip tu juos 
vadini, to "lietuviškojo vais- 
ko?"

— Vaike, kaip kožnas vai
skas užlaiko savo pienus sla
ptybėj. taip ir męs užlaikom 
juos slaptybėj ir negalime jų 
skelbti, ba kaip neprietelius 
viską apie mus žinos, tai 
męs nieko nežinosimi.

— Tėve, tu vadiniesi gene
rolu. o nemoki da atskirti

• Kariume- 
gai organizuoja kokius ten n^s tb^sAu. -v ra PaPrasti ginti 
” vyčius.”

— Taigi, vaike, tas ir yra 
-lietuviškas vaiskas.

— Na tai kam tau toji "šo
blia,” kaip tu ją vadini 7

— Aš, vaike, tapau paskir
tas generolu musų lietuviš
ko katalikiško vaisko. Da
bar jau tu manęs taip leng
vai nesukritikuosi. Matai, 
koks mano mundierius? — 
su palietais!

— O ką tu čia da ant ka
klo turi pasikabinęs, tėve? 
Bene koks skystymas, kuris 
priduoda daugiau proto?

— Tai ne tavo biznis, vai-' 
ke. Tu ant vainos nebuvai 
ir apie tokius daiktus nieko 
nesupranti.

— Tai galėtum man paaiš
kinti. tėve. Pasakyk, ką gi 
tu veiksi būdamas generolu ?

— Mokinsiu lietuvišką; 
vaiską muštravotis.

— Ir kasdieną tu vaikščio
si taip apsirengęs? '

— Šiur, vaike.
— O ar tu, tėve, nebijai, 

kad vaikai gali akmenais ta
ve užmušti?

— Vaike, tu užgauni vais- 
kavą mano stoną. Neuž
miršk. kad aš dabar turkiš
ką šoblia turiu prie šono.

— Taigi dėl tos ”šoblios” 
tu. tėve, ir gali įkišti savo 
kailį. Vaikai pamatę pamis. 
lvs, kad koks beprotis.

— Tylėk, snargly, ba kaip 
šveisiu, tai galva nulėks, 
kaip bulvė.

— Tėve, tu nors saliunan 
nuėjęs taip nesmarkauk. 
Sarmata bus visam "vais
ku!,” kaip girti airišiai iš
pers ”generolui” kailį.

— Da sykį tau sakau, kad 
manės daugiau nemokytum, 
ba aš dabar generolas ir ki-, 
tus mokinu.

— Gerai, tėve, jei tu prisi- į 
kabinės sena kardą ant syk 
įgilai taip daug proto. 
erai ir man šį-bei-tą paaiškin
tum?

da- 
lie-

pradėjo rody ties žingei
diems amerikiečiams už pi
nigus. O kiti... kiti ėmė lai- 
žyt kojas pergalėtojams. 
Valdžią naujos kolonijos 
Anglija pavedė generolui 
Botai — didžiausiam žem
valdžiui. Neapkentimas ši
to buvusio "liosybės karžy
gio” darbininkų klesos taip 
didelis, budai kovos su jais 
taip žiaurus, kad ir rusų val
džia rastų daug ko iš jo pa
simokyti.

Darbininkai, apšaukę vi-1 
suotiną pietų Afrikoj strei
ką. buvo daugiausia vieti-į 
niai gyventojai. Streikavo 
apie 300,000 darbininkų, j 
Didesnėji jų dalis dirbo auk-Į 
so kasyklose. Prieš apskel
biant streiką, dėl dabojimo 
tvarkos darbininkai buvo ‘ 
suorganizavę savąją polici
ją. kad neduot progos kišties 
į jų reikalus ginkluotai val
džios spėkai.

Tikrąją streiko priežastį 
Afrikos laikraščiai neprane
šė. Mat visa pietų Afrikos 
spauda, kaip ir dauguma 
Anglijos laikraščių, randasi 
kapitalistų rankose. Sup
rantama, kapitalistų orga
nai neskelbs, kas dedasi pie
tų Afrikoj. Jiems užmoka, 
kad tylėtų ir jie tyli.

Tikroji to streiko priežas
tis, trumpai išsireiškus, štai 

Laike anglų karės su bu- į kame.
- i Kad įtikti stambiems pietų j 

Afrikos žemvaldžiams ir ka- j 
pitaiistams, valdžia beveik' 
už dyką pradėjo vežiot savo 
geležinkeliais jų produktus 
— grudus, anglį ir t. p. Su
prantama, iš to valdžia tu
rėjo nuostolių. Taigi, kad 
padengti deficitą imta retint 
geležinkelio d„ ’ ' 
mušti jiems algas 
darbo valandas, šykštumas 
daėjo ligi to. kad valdžia ■ 
pradėjo netaisvt vagonų iri 
garvežių. Mašinistai ir pa
tįs pradėjo atsisakinėt va
žiuot su tokiais išklybusiais 
garvežiais. Geležinkelio dar
bininkų. o taip pat ir pasa- 
žierių gyvastis buvo už nie
ką.

Prieš tokį valdžios elgimą
si dar spalių mėnesij 1913 m. 
sukilo profesijonalė gelžke- 
lio darbininkų sąjunga, ir 
pareikalavo, kad butų pas
kirta komisija ištirti šį da- 
Ivka. Tuomet keliu ministe- 
ris prižadėjo daugiau neat- 
leiainėt darbininkų, tuomi 
labiau, kad tuosyk buvo 
daugybės stotyse darbo. At
leistieji darbininkai pradėta 
grąžinti atgal, bet ant ma
žesnių algų ir ilgesnių dar
bo valandų.

Praėjus trims mėnesiams 
valdžia ir vėl pradėjo atlai- 
dinėt darbininkus ir laužyt 
savo prižadus. Sausio 3 d., i 
1914 darbininkai nusiuntė 
savo deputaciją pas ministe- 
rį, bet ministeris jos nepriė-Į 
mė. Tuomet darbininkai 
apskelbė streiką 8 sausio,! 
1914 m. Gal būt, kad šis 
streikas butų užsibaigęs į 
greitu darbininkų laimėji- ’ 
mu ir nebūtų atkreipęs į sa-Į 
vę viso pasaulio domą, jei 
į tą streiką nebūtų įsimaišęs 
"laisvamylis” generolas Bo
ta. Jam liepiant, prasidėjo 
darbininkų areštai, kas dar 
labiau sujudino darbininkus. 
O kuomet policija įsilaužė į 
unijos namą, konfiskavo jos 
iždą, knygas, areštavo jos 
sekretorių ir kitus žymes
nius unijos narius, tuomet 
streikas ant syk išsiplėtojo 
ir liko visuotinu.

Kad užsmaugus šį strei
ką. Bota prisiuntė 100,000 
ginkluotu būrų, kurie noriai 
ėjo streikierių malšinti. Ir 
numalšino beginklius darbi
ninkus. Valdžia išleido net 
naujus prieš darbininkus į- 
statymus. Bet tai tik tuo
laikinis valdžios pergalėji
mas. Nė žiauriausi darbi
ninkams įstatymai, nė Botai 
nuo valdžios pagyrimas bei 
nadėkavonė nenugązdys 
darbininkų; pirmas jų pra
laimėjimas nesustabdys jų.

Dėl ko sukilo 
pietų Afrikoj dar 

bininkai.

««

rais rišo pasaulio susipratę 
darbininkai karštai simpati
zavo būrams, kaipo ginan
tiems savo laisve bei nepri- 
gulmybę. Bet susipratę dar
bininkai tėmijo ir tai. kad 

u būrai savo tėvynėj su vieti- 
; niais darbininkais apsieida-
■ i vo nė kiek ne geriau, kaip 

kitų šalių kapitalistai su sa-
■ vo darbininkais.

Jeigu ligšiol susipratęs 
proletarijatas simpatizavo 
būrams, tai nuo paskutinio
jo šių metų garsaus streiko 
jau nebesimpatizuos. Būrai 
su savo pagarsėjusiais va- 

, dais pastaruoju laiku sulošė 
begėdišką rolę kovoje pietų 
Afrikos darbininkų su kapi- 

i talu. Jie nusimetė patrijo- 
į tizmo kaukę ir atvirai pasi- 
I rodė kuomi esą — aršiau
siais priešais darbininkų ju- 

Į dėjimo. ■
Pasiturintieji būrai, kurių 

skaitliuje daugiausia buvo 
ūkininkų iu didelių žemval
džių. anuomet parodė, kad 
jie moka narsiai kovoti už 
laisvę — už savo neprigul- 
mybę. Bet dabar jie taip 

: pat parodė, kad laisvė ir ge
rovė darbininkų jiems nė 

■kiek neapeina. Nesutiki
mai tarp burų-darbdavių ir 
jų samdomų darbininkų pie
tų Afrikoj apsireiškė ašt
riau, negu kur nors kitur. 
Suprantama, ir tarp būrų y- 
ra darbininkų draugų, bet 
čia kalbama apie tuos burus, 
kurie šiokiuo bei tokiuo bu
du įgyjo valdžią. "Savųjų” 
žiaurumas stumte stūmė 
darbininkus į kovą, ir padi
dino abiejų pusių atkaklu
mą.

Savo laikais būrų karžy
giai Bota, Devet ir kiti sė
mė drąsą ir spėkas iš tarp
tautinio proletarijato jiems 
užuojautos ir užtarimo prieš 
godžius Anglijos kapitalis
tus bei finansistų paglem- 
žiančią politiką. Anglija 
pergalėjo. Josios rankose 
atsidūrė Transvalio au
kso kasyklos. Ir štai da
bar minėtieji būrų tautos 
karžygiai pasirodo aršiau
siais reakcijonieriais ir deda 
visas pastangas, kad pas- 
kandyti kraujuose darbinin
ku judėjimą, kurie pasiryžo 
iškovoti geresnes darbo są
lygas ir šiek tiek žmogiškes
nę užmokestį.

Užkariavus Anglijai bu
rus. su jais pasielgta žiau
riai. Anglija atėmė iš 
jų visas aukso kasyklas — 
didžiausį šalies turtą, o pa
čią jų respubliką padarė sa
vo kolonija. Puolus respub
likai. puolė podraug ir jos 
generolu garbė. Nekurie ju

I

I
I

aš 
da negirdėjau. Aš tik skai- 
čiau laikraščiuose, kad kuni-j _ Pieno-

savo šąli ir viešpataujančios 
klesos reikalus. Tas tikslas 
nėra slepiamas. Bet to ap
gynimo būdas tai jau kitas 
dalykas; tas ištiesų yra sle
piamas. Bet aš. tėve, da ii’ 
neklausiau tavęs, kokie jūsų 
pienai, t. y. kokiu budu jus 
manot kariauti: aš tik klau
siau koks jūsų tikslas, t. y. 
su kuo jus manot kariauti ir 
ką jus norit ginti? Aš no
riu. kad tu man tą paaiškin
tum.

— Ol-rait. Maike. Dabar 
aš supratau, ką tu mislini. 
Tu jau persigandai. kad 
męs neapskelbtume socijali
stams vainos. Jes, vaike, su 
tuo tikslu mes ir tveriam lie
tuvišką vaiskų, kad socijali
stus išnaikint. Airišiai turi 
susiorganizavę tokį vaiską 
no vardu Knights of Colum- 
bus, o mes po vardu Lietu
viški Vyčiai.

— Ne, tėve, aš nė kiek ne- 
nusigandau. Man tik juo
kas iš tokių kareivių, kaip 
tu. tėve. Tik tu pažiūrėk į 
ką tu panašus — baidyklė 
žvirbliams baidyti, daugiau 
nieko. Ir tau rodos, kad aš 
tavęs jau persigandau.

— Nesigink, vaike, aš ži
nau, kad dabar socijalis
tams kinkos dreba. Jus da
bar negalėsit per savo pra
kalbas ant kunigų kalbėt. 
Musų vaiskas jūsų kalbėto
jams nė ant steičaus neduos 
išeiti. Męs buvom da neor- 

i ganizuoti ir vaiskavo mušt
ro nemokėjom ir tai jau ke
lis socijalistus sufiksinom. 
Nesenai Detroite kelis prie 
bažnyčios sumušėm, kai atė
jo savo bedieviškų plakatų 
dalyt, dabar Hoossick Falls 
trim sulaužėm šonkaulius. 
O kas bus, kaip kiekvienam 
mieste męs turėsim po rotą 
ir daugiau išmuštravoto vai- 

___ sko? Tai smertis, vaike, Vi
tai įsiems socijalistams!

j — Nesidžiaugk, tėve, Hoo- i
’ssicko fanatikai, kurie buvo ligi tiek nusižemino, kad Pietų Afrikos darbininkai,

I

I
I
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kaip ir visų šalių darbinin
kai, gerai žino, kad apart 
retežių jie savo kovoje nie
ko negali nustoti.

J. S—tis.

Pragaras Kana
dos kalėjime.

Ottawos kalėjime, Kana
doj, su kaliniais apsieinama 

! taip, kad jau ir kapitalistiš
ki laikraščiai pavadino tą 
kalėjimą pragaru. Yra te
nai valdžios užlaikomas gy
dytojas Wilson. kurio parei
ga yra rūpintis kalinių svei
kata. O štai kaip jis ripi- 

J naši: *
Kovo 7 d. apsirgo vidurių 

liga kalinis Bunyan 12:15 
vai. naktį. Wilson atsisakė 
atsikelti ir kalinis mirė.

Kovo 31 d. 4:30 vai. iš ry
to tapo sužeistas kalinys 
Lottridge. Wilsonas atsisa
kė atsikelti ir kalinys mirė.

Balandžio 14 d. Wilsonas 
buvo šaukiamas prie kalinio 
Hamiltorto, kuri 1:05 vai. 
naktį visą surėmė skausmai. 
Wilsonas atsisakė atsikelti 
ir kalinys mirė.

Septyniosdešimt kalinių 
randasi tame kalėjime pas- j 
merktų visam amžiui. Die
na iš dienos tie žmonės skal
do tenai akmenis; diena iš 
dienos girdėtis vis tas pats 
nuobodus nenuilstančio kū
jo taukš, taukš ir taukš. Ir 
tai visas jų toks gyvenimas. 
Skaldo akmenis ir kiti kali
niai. kurie pasmerkti apro
buotam laikui; skaldo net 
ir 15-kos metų vaikai. Nėra 
tiems žmonėms pamokos, 
nėra susirgus pagelbos, tik

i

I
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darbininkus,!
ir ilgint I sunkus darbas ir už mažiau- 

šykštumas; si daiktą bausmė.
Nedėliomis nedirba. Pri

žiūrėtojai ir kalėjimo tarnai 
norėdami kuogreičiausia sa
vo darbą atlikti ir išeiti na- 

■ mo. 9 vai. išryto paduoda ka
liniams pusryčius,

Kl.— Ką tas reiškia ”jisį to šimto. Jei Rusijos valsty. 
geriau gelbsti?” bėj dispanserų butų bent

At.— Išvaro iš kalinių ne- tiek, kiek Vokietijoj, tai Lie- 
i.i--------- .tuvoj jų turėtų būti viršiau

50, o dabar yra tiktai dvi 
panaši įstaigi — Vilniuje ir 
Kaune.

Dispensarui įtaisyti reika
linga yra keliatas vietos 
žmonių, gerai suprantančių 
džiovos pragaištingumą. Tie 
žmonės sudaro dispansero 
valdybą. Be jų, dispanserai 
reikalingas yra gydytojas ir 
1 ar 2 gailestingieji seseri.

Dispansero butas suside
da iš kelių kambarių, kur 
ateina ligoniai, kur gydyto- 
ias juos perveizi ir kur atlie- 
:ama ir visi kiti reikalingi 

darbai. Dispanseras nuo sa
vo ligonių jokio mokesnio 
neima. Dispanserai, netur
tingam esant, jis tą tiktai ir 
tedaro, kas buvo aprašyta. 
Turėdamas daugiau lėšų jis 
įsteigia sau nedidelę sanato
riją, kur tilptų 15—20 ligo
nių, labiausia sanatorijos 
gyvenimo reikalingų. Tur
tingesnieji dispanserai pa
deda ligoniams netik žodžiu, 
bet ir pinigais: dovanai duo
da vaistų, valgį, butą ir t. t. 
Kiti didesnieji dispanserai 
jau netik džiova rūpinasi, 
bet ir vaikų sveikata, ir gir- 
tuoklybės naikinimu, nes 
vaikai ir girtuokliai leng
viau džiova suserga. Aišku, 
kad dispanserams laikyti 
reikia šiek-tiek pinigų. Iš 
kur jie imama? Tam tikslui 
įvairiose vietose įvairių prie
monių imasi: sudaroma 
tam-tikros kovai prieš džio
vą draugijos, prašoma pini
gų iš įvairių labdarių drau
gijų, taisoma vakarai, lote
rijos, renkama aukas ir t.t. 
Ypač išsiplatinusi yra kas
metinė vienos dienos rinklia
va — baltosios gėlės diena 
(Rusijoj 18 balandžio). Da
žnai dispanserai gauna nuo
latinių pašalpų iš valdžios, 
miestų valdybų ir valsčių.

Kiekvienas džiovininkas 
pavojingas yra visuomenei, 

' nes jis nesaugojamas nuolat 
platina savo baisią ligą, už- 
krėždamas ja kitus žmones. 
Dėlto visuomenė, turi saugo- 
ties jo, kovoti prieš tą vaikš
čiojantį visiems pavojų, nes 
jis lygiai visiems gresia. Vi
suomenė turi rupinties, kad 
kiekvienas džiovininkas kuo
greičiausia išgytų arba ne
būtų bent kitiems pavojin
gas. Tam ji turi nesigailėti 
pinigų ir kituose kraštuose 
nesigaili. Vaisiu tų darbų 
yra tas, kad dispanserams 
atsiradus, tuose kraštuose 
daug mažiau žmonių besu- 
serga džiova ir susirgusieji 
greičiau išgija. J. ž.

"Sveikata.”

paklusnumą.
Kl.— Kaip?
At.— Turbut tas vandens 

smarkumas, kurs muša j kū
ną, įspaudžia iš jų vėją.

Kl.— Ir sakot, kad tai ge
riausia gelbsti?

At.— Da nebuvo tokio at
sitikimo, kad nepagelbėtų.

Kl.— O ar yra da koks 
i baudimo būdas?

At.— Yra šaudymas.
Kl.— šaudymas žmonių 

mirtin?
At.— Taip.
Toliaus paklaustas inspek

torius, kaip dideils gali būt 
spaudimas vandens tose dū
dose, iš kurių švirkščiama i 
išrėdytus kalinius. Jis atsa
kė, kad 60 svarų ant ketur
kampio colio. Vadinas, to
kiu sunkumu vanduo muša 
i kalinių kūną. Nestebėti
na. kad tokia pragariška o- 
peracija išspaudžia iš kali
nių "vėją.” Juk ji gali ir 
kaulus sulaužyt. Ir taip su 
kaliniais apsieinama katali
kiškoj Kanadaj.

Kaip dabar gina
masi nuo džiovos.* •

Džiova yra tai visiems ži
noma limpanti liga; ji dau
gybę žmonių pačiame žalu
me i kapus nuneša. O ka
dangi tai yra vis dažniausia 
iš visų ligų, tai ji ir daro ne
apsakomai daug pragaišties 
kiekvienai šaliai. Visų ša
lių gydytojai ir mokslininkai 
jau senai galvojo, kaip čia 
tikriau nuo jos apsigynus ir 
ją paveikus. Vis tobulino 
senus gydymo budus ir jieš- 
kojo naujesnių, dar geres
nių už senesniuosius.

Tebeieško geresnių būdų 
ir dabar ir visuomet jieškos, 
bet šiandien męs jau galime

I

. 11 vaJ* pasakyti, kad džiova yra iš
plėtus, 1 vai. vakarienę ir is- gydoma ir ka*d nuo jos gali- 
pina namo Tam antar-eina sau namo. Taip aptar
naujama sveiki kaliniai, taip 
ir ligoniai. Nuo 1 vai. nedė
lios iki panedėlio ryto kali
niai negauna nė valgyt, nė 
gerti.

Nusidėjusius kuomi nors 
kalinius prieš kalėjimo vy
riausybę nežmoniškai kan
kina. Suriša kaliniui kojas, 
pririša prie šonų rankas ir 
nuogą kiša į šaltą vandenį, 
kuris žiemos laiku esti net 
su ledais. Paneria žmogų į 
vandeni visai ir tol laiko, kol 
burbulai pradeda eit ant vir
šaus. Tą žvėrišką darbą at
lieka kalėjimo sargai. Da
bar prasidėjo tyrinėjimas, 

i "Boston Transcript” paduo
da tyrinėjimo komisijos 
klausimus ir vieno sargo at- 

i sakymus:
Kl.— Tai vadinas, sargai 

pakelia kalinį ir paneria po 
; vandeniu ?

At.— Taip.
ki. ■ 

jvas po vandeniu?
At.— Taip, būtinai galvas.
Kl.— Paskui vėl kalinį iš

traukia?
At.— Taip, tuoj vėl ištrau

kia.
Kl.— O kaip greit, kaip 

ilgai laiko po vandeniu?
At.— Pakol burbulai pra

deda eiti ant viršaus.
Kl.— O kas duoda tokius 

įsakymus?
At.— Vyriausybė.
Kl.— Kokia vyriausybe, 

kas?
At.— Bile kas: perdėtinis, 

užveizda arba daktaras.
Kl.— O kodėl toks nardy

mas yra daromas?
At.— Už įžeidimą vyriau

sybės.
O štai kokį paliudymą ko

misijai davė inspektorius 
Dauglas Steward apie švirk
štimą kalinių iš gaisrinių 
dūdų.

Klausimas.— Ir jus sakot, 
kad švirkštimas yra tinka
mesnis būdas?

At.— Jis geriau gelbsti, joj jų jau yra pusketuriolik- kapitalistams.

I

Ar paneria jų ir gal-

ma apsisaugoti. Tamsus ir 
neišmintingi žmonės ir da
bar dažnai dar reikalauja. 

I kad gydytojas duotų nuo 
džiovos tokių vaistų, nuo ku
rių liga po vienos-antros die
nos kaip ranka nuimtų. Nuo 

į kai-kurių ligų tokių vaistų, 
I tiesa, esama, bet nuo džiovos 
dabar kaip tik priešingai 
gydoma. Nuo džiovos šian
dieną vaistų duoda labai ma
ža, ir tie patįs nelabai daug 
tereiškia.

Džiovininkus dabar gydo 
gerindami jų gyvenimą, 
duodami jiems daugiau svei- 
kesnio ir stipresnio valgio, 
daugiau atilsio, laikydami 
tyrame ore, šiltai, saulės 
šviesoj, na. ir dar šiek tiek 
vaistų pridėdami. Tokiu gy- 
gydyme, pasiseka papra
stai ligonis išgydyti, jei dar, 
žinoma, jis nestovi viena ko
ja grabe. Taip, džiovinin
kams gydyti steigiamos yra 
tam tikros ligoninės, sanato
rijomis vadinamos, nes na
mie tai sunku išpildyt. Bet 
sanatorijų steigimas ir už
laikymas nėra pigus, kaš
tuoja jos dešimtimis tūks
tančių rublių, ir pragyveni
mas jose nepigus. O kadan
gi sanatorijose reikia prabū
ti ne vieną mėnesį, tai ir iš
eina nemaža pinigų. Dėlto 
sanatorijos sunkiai yra pri
einamos bėdniesiems žmo
nėms, kurie daugiausia džio
va ir serga. Dėlto jau prieš 
10 metų buvo sugalvotas 
naujos kovos prieš džiovą 
būdas—dispanserai.

Dispanserai yra tai tokios 
įstaigos, kurios naikina 
džiovą vietoj. Atsirado jie 
išpradžių Francuzijoje ir 
paskutiniais laikais labai 
greitai ėmė platinties po vi
sas šalis, kaipo geriausis į- 
rankis kovai prieš džiovą ne
turtingųjų žmonių tarpe. 
Apie dispanserus dabar la
bai daug kalba ir Rusijoj. 
Francuzijoj’dispanserais yra 
visa šalis išklota, o Vokieti-

Raudonos Kibirkštis.
Kunigai negalėdami eiti 

prieš pirmyneigą atbuli, tai 
nors apykakles atsisuka at- 
bulon pusėn.

Kiekvienas kapitalistų įs
tatymas šaudo kaip ir kiek
vienas karabinas — tiesiog 
Į darbininką.

Amerika yra puiki šalis. 
Jai priklauso turtingiausi 
pasaulije tinginiai ir bėd- 
niausi darbininkai.

Kraujo lietus būtinai rei
kalingas, kad augtų kapita
listų pelnas.

Pinigas nuperka viską, bet 
negali nupirkti darbininkų 
nusiraminimo.

Lengva žmones prajuo
kinti, bet sunku priverst 
juos protauti.

Tylėti prieš kapitalizmo 
žvėriškumą tik tuomet 
kas, kada numirsi.

Gerai yra pasakyta, 
b^dni vra bėdni dėlto, 
jie nežino kodėl jie bėdni.

Amerika yra laisva šalis

lai-

jog 
kad
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LIETUVA.
Gražų rytą šviesi saulė 
Užtekėjo ant dangaus. 
Aš pakėlęs akis savo 
Pažiurėjau ant brangaus

Savo krašto numylėto. 
Numylėtosios tautos;
Išėjau potam ant kranto 
Pažiūrėti Vilijos.

t

Apsidairęs atsisėdau
Ir mintįse paskendau:
Matau,
Rodos,

rodos, seną laiką, 
senkapius lankau.
* * ♦

kalbu su seneliais,Rodos,
Ką sumigę gul tarp girių, 
Jie man kalba apie tautą 
Lietuvos didvyrių.

t

1

KELEIVIS fi

te. Žmonės puolėsi gelbėt.' Pajieškau apsivedimui merginos 
zr . .v* n tarp 18 iki 25 metų. As esu 2o metųDu jaunuoliu išgolbcjo, O iš Suvalkų gub., Naumiesčio pav.,gei- 
vienas prigėrė. Mat šis ne- stina> kad ir„r7.ersinaJiš čia pat gimi- , . . v o .... .. .. mo butų. Milincios dorą gyvenimąlaimingas sėdėjo Vldurije atsišaukit prisiųsdamos savo paveik-
valties, tai neturėjo ko stve- Mi
rties. Jonas Z—s. J. A. Vidrinskas, 

:BOX 415 Wasson, III.i---------------------------------------------------
. • v __’ Pajieškau draugo Antano Genzbi-

KareiVlS nušovė piemenį ir Į gelio Kauno gub., Laižovos parapijos, 
i Arksudės kaimo, Šiaulių pav. Jis pa
gal amato kalvis ir staliorius. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti.

A. Bundoris,
i 28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

pats nusižudė.
Netoli Lazdunienų sodž. 

(Sartininkų valse. Raseinių 
apskr.) pasienio sargyboje 
bestovįs kareivis nušovė vie
tos gyventojo sūnų, 11 metų 
S. Jankauskį, ganiusį ten- 
pat karves. Paskui, mato
mai, bijodamas pats atsako
mybės pats save nušovė.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo še- 
dlecko, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Stancija Jewja, kaimo Posieki; apie 
8 metai Amerikoj, turiu svarbų rei
kalą, Prašau atsišaukti ant šio adre
so.

Wm. Šumski,
463 Oak st., Scranton, Pa.

Kaip iš Azijos atėjo. 
Kaip jie Viliją išvydo. 
Pas Nemuną atsisėdo 
Ir lietuviškai pragido.

Kaip po tam jie karę vedė 
Su laukiniais gyvuliais
Ir įtaisė gyvenimą 
Panemunės pašaliais.

Kaip nedori atėjūnai 
Bandė lietuvius prigaut, 
Kad tie ginklą nusitvėrę 
Buvo priversti kariaut.

Ir apgavo musų žmones: 
Jungą sunkų baudžiavos 
Krikščionybė tad uždėjo 
Ant mus krašto — Lietuvos

♦ ♦ *

Pusterėjo šiaurys vėjas — 
Sudrebėjau, sujudau: 
Koks čia trankos piktadėjas? 
Aš iš miego pabudau.

Ak, Lietuva mano miela. 
Kaip tu man brangi!
Man sunkumas širdį drasko. 
Kad tu jungą vis velki.

Prisiuntė "Keleivio” Mergaitė. t

AUŠTA.
rvušta aušrelė apreikšdoma die

ną,
Ji gązdin priešą šviesybės ne

vieną ;
Kaip tik ji išauš.
Šviesa įsigaus, 

Išnyks tad 
Tuoj švis dienelė.

Pajieškau draugų Adomo Vėgės ir 
! Juozapo ir Antano Mežanskų Kauno 
Į gub.. Panevėžio pav., Kilučių kaimo, 

T , .... /T-. Turiu svarbų reikalą, jie patįs ar kasLinkavos miestelio (Pane.-juos žino malonės pranešti.
vėžio apskr.) valstietis Vin- s. Krumenis,
centas Vilminskis nuolat ba---------------------------------------
rėsi su savo broliu Petru dėl 
žemės. Petras Vilminskis 
išleido tą žemę nuomon An
tanui Novickiui. Vincentas 
gi nutarė išvyti iš tos žemės 
Novickį ir priprašęs kaimy
nų ir pažįstamų nuėjo vary
ti Novickį. Prasidėjo muš
tynės. Už vis daugiau tose 
muštvnėse kliuvo Papeliuč- 
kiui.

Muštynės dėl žemės.

' sko ir Antano Rabikausko Kauno gub. 
Šaulių pav., pirmiaus gyveno abu 
Cicagoj, III. Jie patįs ar kas juos ži
no malonėkit pranešti.

Ig. Ilevičia,
2020 So. Roble st., Chicago, III.

ii:

L

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

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

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

pas Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka ypatiškai atsikreipus, 

arba per laiškus. Kiekviename reikale kreipkitės į

NEW CIT! SAVINGS BANK, CHICAGOJ
• gausite mandagu, greitą ir gerą patarnavimą.

A. J. Bierzjnskl, Prezidentas.

New City Savings 
BANK.

4601 iO. ASHLAND AVĖ., 
CHICAGO, ILL.

POEZIOS
»_________________ _______

Jeigu dane,

Visose liuosose
Valaidose

Tirts siag|
UžsiialM

Pajieškau draugo Jono Navicko 
Kauno gub., Rumskų miestelio, taipgi 
ir Antano Grabliaucko Suvalkų gub., 
Panemunės prap., Li sagu ros kaimo. 
Malonėkit atsišaukti šiuo adresu:

Franciškus Bagdonavičia,
944 W.35 PI., Chicago, III.

Pajieškau Juozapatos Donkaitės 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Šimonių 
volst., Juodžiunų sodžiaus. Ji pati ar 
kas ją žino malonės pranešti.

Charles Kriukas
2334 S. Oakley avė., Chicago, III.

T>stadriugi$ bus gtrimiis, 
Ateis, hd busi liudniausis, 
Užjaus skinsi), dailįs svietą

Pakils liotis netikėta, 
Atgins wns, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

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

pustrečio šimto 
lais Ailin Irnvora* < OV

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 25 ir 35 metų , mylinčios dorą 
gyvenimą ir kad turėtų nors $1000.00 

i nes aš esu apsigyvenęs. Atsišaukit 
_ , .1 prisiųsdamos savo paveikslėlį.
Ladunovelių sodz. Rasei- i j. l. d.

DU ap. policijos buVO Užtikta B0X U- F- S- Johnson City, in. 
slaptas bra\ oras, varąs deg-' Pajieškau brolio Jurgio Kandroto, 
tinę. Suimtas bravoro savi-'Vilniaus p.u.b? Trakų _pay„ Kruonio 
ninkas Jonas Rutminas, ku- Suš buvo Boston? M«“?dob£ene
ris buvo bemėginęs bearti, žinau kur ?ra- Jis Pats ar kas Ji ma* 
bet jį bėgantį nušovė. Tar- (26)
djmaS eina. Brattleboro, Vermont

Policija užtiko slaptą bra- 
varą.

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

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

Aukos surinktos per vestuves A. Pet- 
tronio. kurios skiriamos politiš

kiems kankiniams.
Aukavusiųjų vardai.

A-. Pet™n,>s į- Latvėnukę jauna-
a- ^lcia\lc\Ps’ pijos; prieš dvejis metus gyveno Bos-

y-j .u. \ . Mizero po $1-00; ton, Mass.; turiu svarbų reikalą. Jie
K. v įaugins, S. L zubaliutė, A. Lžu- patįs ar kas juos žino, malonės pra- 
baliute, A. Šimonis, A. Karsokas, A. nešti. (25)
Macis, Z. Valeskiutė, A. Krioklis, P. ‘ Zofija Grigaliutė, 
Krioklienė, P. Kuodis, J. Morkūnas, 49 Foster st., So. Manchester, Conn. 
J. Gnciunas, J. Sanskas, V. J. Lat- j__________________________________
venas, P. Kubilius, J. Latvėnas, G. Pajieškau pažįstamo Prano Nizins- 
Latvieniene po 50c.; M. Norkiute 30c. skio, Prusagalos sodos, Alizavos pa- 
J. Dragūnas, S. Petroniutė, J. Keli- ; rapijos Panevėžio pav., Kauno gub., 

Apie o metai Amerikoj, 2 metai at
gal gyveno Bridgeport, Conn., dabar 
nežinau kur gyvena. Jis pats ar kas 
apie jį žino, teiksis duoti man žinią.

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

Pajieškau brolio Antano Grigaliūno 
• ir pusbrolio Juliaus Marozos Kauno 
gub., Kėdainių pav., Josvainių para-

notis P. Šilaikiutė. M. Kubiliuke, A. 
Zabrauskiutė. P. Vatkus, J. Mičiavi- 
čius. J. Baniulis, A. Audiskas, P. Pu- 
raskiutė. P. Žvirblis, S. Mičiavičius 
po 25c.; K. Dragūnas ir P. Keturakis 
po 10c. ---------

Viso $19.75.
Vik. Mizer.

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

Christ Woltner, (25) 
BOX 135, Oglesby, DL

JIEŠKAU' DARBO.
Norėčiau mokintis prie statymo ra

mų ir sutikčiau dirbt kitam pagelbon. 
Jeigu kam toks darbininkas butų rei
kalingas, kreipkitės ant šio adreso:

.J. Naujokas.
28 Broadway, So. Boston, Mass.

; MONTELLOS LIETUVIŲ BENAS.
Minėtas Benas susideda iš gerai 

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

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

Reikia pridėt už 2c. štampą atsa- 
1 kymui.

REIKALAUJU DRAUGO.
Kuris supranta atsakančiai kalvio 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos mė

nesinis susirinkimas bus 18 d. Birže
lio (June), tai yra ketverge, 8:30 vai. 
vakare, Tautiškam name, 103 Grand 
st. Draugai ir draugės, malonėkite 
visi ant šio susirinkimo atsilankyt, 
nes yra daug svarbių reikalų.

Taipgi meldžiu visų L. A. D. narių 
priduot komitetui "Emigracijos Šel
pimo kortas,” nežiūrint kokioj drau
gystėj yra užsimokėję. Maloniai yra 
kviečiami atsilankyt ir tie draugai, 
kurie nori prigulėt prie L. A. Draugi
jos.

J. Parulis, Raštininkas.

Ta pati knyga gražiais kietais J] 
audeklo, auksuotais apdarais: *’*•

Gaunama

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

REIKALINGAS
Kooperacijoj gaspadorius, turi mokėt 
lietuviškai, lenkiškai ir pusėtinai an
gliškai kalbėt ir turi mokėt bučernės 
darbą. Mokestis 18 dol sąvaitėj, tei
singam žmogui darbas ant visados.

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

PARSIDUODA FORMČIAI
Geri nauji fomičiai trims kamba

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

Kazimieras Lengvinas,
134 Bowen st„ So. Boston,

Lietu-
(25)

Mass.

PARSIDUODA 4 LOTAI
Chicagos priemiestije ant 110-tos 

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

IZID. RUMCHAKS.
944—35th Place, Chicago. IIL

PARSIDUODA GROSERNĖ
Bizis eina jau 30 metų su viršum. 

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

ir priešai Į 
tekės tuoj 

saulelė, 
Žus neteisybės šešėlių sauvalė;

Kaip saulė pakils. 
Greit viskas sušils. 

Pražydės ir žiedai

Paj ieškoji mai

bro
lybes. 

B. Šidiškis.

IŠ LIETUVOS.
Gaisras.

Joniškij (Šiaulių apsk.) 
nesenai naktį ištiko gaisras. 
Užsidegė Vilio Dumčio klo
jimas ir per akies mirksni 
visas klojimo šiaudinis sto
gas buvo jau liepsna apim
tas. Kibirkštįs, dagi visi de
gančių šiaudų gniužuliai 
ėmė lakstyti į visas puses. 
Bematant, liepsna persime
tė ir ant kitų stogų. Nepra
slinko nei dviejų valandų, 
kaip suliepsnojo dar dvi gy
venamosios ir 11 kitokių tro
bų. Ugnis taip greitai vis
ką rijo, kad ūkininkai nega
lėjo suspėti kai-kuF:nei gy
vulių išvesti. Sudegė todėl 
drauge su trobomis dar vie
nas arklys, 7 karvės, 9 kiau
lės, 4 avįs ir 2 veršiu. Gyvu
liai baisiai baubė, žviegė, 
žvengė, bliovė, taip kad ūki
ninkai jų gailėdami, mėtėsi 
i visas puses, stengdamiesi 
juos gelbėti, bet nieko nepa
darė. Nuostoliai siekia 
tūkstančių rub. ”L.

Pajieškau Paulinos Vaičiulės Kauno 
gub., Panevėžio pav., Salamiesčio pa
rapijos, Rudekų sodž., išvažiavo iš 
Lietuvos 1913 m., dėl nesveikų akių 
ne..urį laiką gyveno Argentinoje, pas
kui girdėjau, kad tūlas V. Kitra su
viliojęs ją išvežė iš Emigracijos na
mo. Kaip patirta, tas vyras turi su- 
sinešimus su baltosios vergijos pre
kyste. Ji pati ar kas ją žino, malo
nėkit pranešti. (26)

Albinas Marciunas,
Almasen la Flor, Berissa Puesta 

la Plata F. C. S., Republic 
Argentina.

Pajieškau Franciško Gražio Kauno 
gub.. Vilkmergės pav., Svėdasų parap. 
Rimdžių vienasėdos; ilgą laiką gyve
no Argentinoj, prieš 3 metus išvažia
vo j Brooklyn, N. Y.; dirbo cukemė- 
je. Jis pats ar kas jį žino malonės j 
pranešti.

Jose Žvirblis,
Calle Aristobolio dėl valle

620 Quilmes, F. C. S 
Rep. Argentina.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Juozo 
Zakarauskų ir tetos Magdalenos Za- 
rauckienės Suvalkų gub., Mariampo- 
lės pav., Skriaudžių parap.; girdėjau 
gyveno Chicago, III. Jie patys ar kas 
juos žino, malonės pranešti.

Juozapas Mauručaitis.
71 BAXTER ST., So. Boston, Mass.

Simonas Masiulionis pajieškau sa
vo pačios Marės Baltaišiutės po vyru 
Masiulionienė, kuri nuo manęs atsis
kyrė jau 14 metų. Aš prašau jos pa
čios atsisaukt arba kas apie ją žino 
malonėkit pranešti šiuo adresu: (25) 

Simanas Masiulionis.
725 W. Main st., Charlottesville, Va.

Pajieškau pusbrolio Mikolo Jankaus 
Kauno gub., Šaulių pav., Radzviliškio 
parap., Šniuraičių kaimo; pirmiaus, 
gyveno Argentinoj, dabar girdėjau at
važiavo į Ameriką. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

Adolf Yankus,
107 Sigel st., Philadelphia, Pa.

i

10 
ž.”

Nelaimė iš degtinės.
Per švento Jurgio atlai

dus, gerai degtinės prisigė
rę, irėsi valtij per Metelių 
ežerą (Seinų ap.) trįs jau
nuoliai. Bet staiga papūtė 
smarkus vėjas ir valtį apver-

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

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

Pajieškau dėdės Jurgio Kapočiaus 
Suvalkų gub., Mariampolės pavieto, 
Pagirmonių gminos, Pakuonio parap.' 
20 metų kaip Amerike. Jis pats ar 
kas jį žino, malonės pranešti.

F. Kapočius, 
3252 So. Morgan st, Chicago, III.

J. MATHUS
Geriausias Lietuvio 

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

J. MATHUS
344 Broadway, So. Boston, Mass

PARSIDUODA.
geras saliunas, vieta apgyventa lietu
viais, lenkais ir rusais. Biznis eina 
gerai. Parsiduoda todėl, kad savinin
kas turi du saliunu ir vieną nori 
parduot dėlto, kad negali abu gerai 
apžiūrėt.
pas:

Draugystė šv. Petro Ne. 1, 
Town of Lake, Chicago, OL 

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas.

1645 W. 47th st, Chicago, UL
Pagelbininkas — Kostantas Iovaii*- 

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

1736 W, 47th str., Chicago, UL 
Finansų raštininkas — P. PivaroMa, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, IN, 
Kasierius — A, Blinstrupis,

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

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

8 Stokes

Platesnių žinių klauskit
(27)

J. DRAGŪNAS, 
s t-. Providence, R. I.

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

AND. KIVERIS.
1140 Wenttwarth ave_, Chicago 

Heights, III.

Liet. Pasilinks.-Draugiškas Kliubas 

INDIANA HARBOR, IND.

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

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

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

2113—137 st., Indiana Harbor, In& 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

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

Room 22 Palace Hotel,
Indiana Harbor, Ind. 

Maršalka — Konstantinas Baltunis, 
3525 Deodar st., Indiana Harbor, Ind. 

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-tos kožną mėnesį 1-mą valan
dą po pietų Tony Mikalocz salSjtu 
2112 — 137th sto Indiana Harbor, Ina

Astuoni Tūkstančiai Lietuvių Skaito “ŠAKĘ”
Ar Tamsta skaitai juokų laikraštį “ŠAKĘ”?

Jeigu da neskaitai, tuoj užsirašyk, nes tokiu budu padidįsi “SAKES” skaitytojų skaitlių iki 12 tūkstančių
Kaip greit priaugs "ŠAKES” skaitytojų skaitlius iki 12 tūkstančių, taip greit ‘-ŠAKE" eis du sykiu į 

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

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

“ŠAKES“ turinys yra gana įvairus, nes yra vedami nuolatiniai skyriai, kaipo tai: Kunigo Bimbos pa
mokslas. pasikalbėjimas Beždžiones su Žmogum, pasikalbėjimas Dvasiško Tėvelio su Dvasiška Motina. Švento 
Petro Pranešimai. Ką kūmas sako apie cicilikus Kratiniai. Paezija, korespondencijos ir kiti smulkus juokai. 
“ŠAKĖJ” yra talpinami puikiausi poveikslai. ir štai vienas iš tų puikiųjų “SAKĖS“ paveikslų—

Šitas paveikslas parodo, kaip Kristans įpėdiniai—kunigai—maldingai praleidžia šventas velykas.
Mielas brolau bei eesuo, dėl didesnės dievo garbės, įdėk vieną popierinj dolerį (1 dol ) į laišką ir prisiusk 

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

“ŠAKE”

1• f®
G iŠ:;

1607 N. Ashland A<ve., CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA FARMA.
Gražioj vietoj, 80 ekerių, 60 ekerių 

Dirbamos žemės, stuba su 2 ruimais, 
2 tvartai, skiepas, vištinė, sodas, 30 
ekerių užsėta rugiais, viena mailė nuo 
miesto; parsiduoda už $2000.00 įmo- 
kėt reiktų $1,80(100. Platesnix žinių 
dirbamos žemės, stuba su 2 ruimais, 
kėt reiktų $1,800.00. Platesnių žinių 
klauskite pas

JOHN KITRUSH.
Buckner, III.

PARSIDUODA BARBERNĖ
Puikioj vietoj su naujausiais įtai

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

Antanas Bartašius,
666 Main st., Montello, Mass.

Palaimintos Lietuvos Dr-etl
Chicago, IIL

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis.

671 W. 18 str., Chicago, BL 
Prezidento pag. — A. Tamkeviči*.

1916 Canalport ave„ Chicago, Ui 
Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 

1616 So. Halsted st, Chicago. BL 
Finansų Raštininkas — J. Sykor, 

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

1916 Canalport avė, Chicago, Bt

•»

PARSIDUODA
dvi čeverykų taisimo dirbtuvės, vie
na prekiuoja $1,000.00, kita $300.00 
reikalaujama partnerio arba gero 
šiaučiaus. Biznis išdirbtas gerai. Krei
pkitės šiuo adresu:

J Tp! 1 aj
322 Mulbery st., Rockford, III.

PARSIDUODA FORNlčIAI.
Nauji gražus fomičiai, dar tik me

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

Petras Vaitkevičius, (24) 1 
398 Second st.. S«. Boston. Mass.

Liet. Neprigulm.
Chicago, UI.

Valdyba.
Prezidentas — Jonas Vainauskas.

3239 S. Halsted st., Chicago, ID. 
Prezid. pagelb. — Jonas šimtelis, 

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

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

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

922 — 35 th place, Chicago, ID 
Susirinkimai atsibuna kas paskati

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:M vo 
kare. **Aušros” svetainėje, po No. 11d* 
S. Halsted st. Metinis susirinkta** 
pripuola sausio mėn. Bertaininial: Ba
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Ida- 
pos mėn.

LIETUVIŲ DRAUGYSTE.? 
KURIOS TURI 

’K ELEI VĮ” Už ORGANE

Lietuviu Mokslo Braukysi 
Pittsburgh, Pa.

Tėvynės Mylėtojų Nb. 1
Town of Lake, Chicago, f*

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės N* 
ant Town of Lake, Chicago, IIL, a 
tingai atsibuna kiekvieną pirmą a ----- . _ . -- ■ -

J
dėldienį mėnesio nuo 12 vai dieną, 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 4# 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskls, 

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

5235 S. Bishoff st, Chicaro,
Prot. rašt. K. A čiapas, 

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

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

4612 So. Ashland ave^
Užžiurėtojas org. Matauaas 

3446 S. Emerald avė., Chicago, HL

1

U

L

t

Liet. D-tės Šviesos Žvaigždį Wl. 
Town of Lake, Chicago, IIL

Mitingai atsibuna kiekvieną toto* 
lodėldien; mėnesio Ciprijono Zoto>»- 
kio Salėj. 4512 S. Wood str.

Valdyhrt
Prezidentas — Augustas Barčius,

5235 Bishop str.. Chicago, m 
Vice prez. — Jonas Waselkevicz,

4508 S. Wood st., Ccicago. TD. 
Protokolų raštininkas ir organo nžžto» 
rėtojas — Felix Manelis,

6050 Blackstone avė., Chicago, I& 
Kasierius — Kaz. K. Strzynectas,

4612 S. Ashland ave„ Chicago, D 
Turtu rast. — And. Giedrimas,
4541 So. Hermitage avė., Chicago, W 

Organo užžiurėt.— F. Manelis,
6050 Blackstone avė., ChicagoJlL

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBAS 
CHICAGO PEIGHTS, ILL, 

Viršininkai: 
Pirmininkas — Rapolas škadauckaa, 

1327 Wentworth *▼* 
Pagelbininkas — Adomas Velavičia, 

1444 Wentworth ąyą. 
Prot. Rašt. — Mikolas Remeikia, 

1505 Wentwortn ąt*. 
Finansų Rašt. — Andrius Kiveris, 

1140 Wentvrorth *v* 
Kasierius — Antanas Sriebalfaa, 

1401 Wer.tworth •**. 
Kasos globėjai: — Kazim. LtikoHo* 

1439 Fifth ava, to 
Jurgis Akunevičia,

1414 W«ntworth ava, 
Chicago, Heighta, IIL
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Amerikoniškai.
''Laikinu aš Džianą,” 
Sakė mamai pana. 
"Jis man taip patinka, 
Kad net dreba kinka. 
Mamitėle miela. 
Spardos manij siela. 
Nerimstu be Džiar.o. 
Oi mamyte mano, 
Leisk man ji mylėti, 
Leisk su iuo išeiti. 
Leisk pasikalbėti. 
Jis yr musų šteite. 
Džianas fain vaikinas 
Vis pasidabinęs. 
Ūsus nusiskutęs. 
Saldžios jo luputės. 
Kada tik priglaudžia. 
Prie savęs prispaudžia. 
Taip karštai bučiuoja, 
Akis net žaibuoja. 
Taip jis mane myli. 
Kogi mama tyli?” 
Motina išgirdus 
Tik rankom suplojo 
Ir nubėgus tėvui 
Kalbą jos išklojo. 
Marė gi supykus 
Užsimetė rūbą 
Ir tuojaus su Džiar.u 
Ėmė korte šliubą. 
Šiandien tėvas keikia, 
Džianą gademuoja. 
Bet šis to nekerin’. 
Linksmai sau gyvuoja.

J. J.

tuojaus pasipiovė ir puikiai 
gyveno per tris metus. O 
vokietys vis didžiavosi per 
tą laiką ir laukė, kada turės 
savo namuose kunigą, kai
po aukštą ypatą.

Praėjo tris metai ir atva
žiavo čigonas pas vokieti:

— Na, gerą dieną, pamt 
gaspador!

— O kur mano margis?— 
■Argi jau jis kunigu?

— Taip, panie gaspador, 
jis tikrai yra kunigu; jau ir 

' parapiją turi.— atsakė čigo
nas.

Vokietys pasakė, jog jis 
nori matyt, kaip jo margis; 
dabar išrodo išėjęs toki aug- 
štą mokslą. Čigonas liepė 
jam apsirengti. Vokietys 
apsirengė puikiausiais savo 
parėdais, sėdo prie čigono ir 
nuvažiavo.

Alytos parapijoj gyveno 
tuomet klebonas vardu Mar
gis. Čigonas tai žinojo. At
vežė vokietį prie klebonijos 
ir sako:

— Eik į vidų ir klausk ku
nigo Margio.— Ir atsisvei
kinęs su vokiečiu leidosi sa
vo keliu.

Vokietys linksmas priėjo 
prie klebonijos, pabeldė į du
ris ir tuojaus kunigo gaspa- 
dinė jam duris atidarė.

— Labs ryts. panele! Ar 
čia mano margis gyvena?— 
paklausė vokietys.

— Taip, kunigas Margis 
čia. Jis dabar sėdi savo raš
tinėj— atsakė gaspadinė.

— Ar galiu aš jį matyti?
— Taip, kodėl ne?— atsa

kė gaspadinė ir Įleido vokie
tį pas kunigą.

Vokietys inėjęs įsmeigė 
savo akis į kunigą ir nežino
damas, kaip tai galėjo stotis, 
kad iš jo margio išėjo tokis 
mokintas vyras, taip jam ta
rė:

— Labą dien, ponas kuni
ge ! Ar sveiks .ar gyvs, ir 
kaip tau klojas, tu mano 
margi ?

Kunigas nežinodamas ką 
tas reiškia, išvertė akis, vei- 

I das jo išbalo ir visas pradė
jo drebėt. O reikia pasaky
ti, jog vokietys buvo labai 

I didelis ir tvirtas vyras. Vo
kietys patėmijęs, jog kuni
go veidas labai persimainė, 
vėl jam tarė:

— Dabar tu jau daug gra
žiau išrodai, kaip ragų netu
ri.

Kunigas Margis netu- 
sustojęs damas kantrybės sušuko:

N.

Kaip margis išėjo i kunigus.
Bakšių kaime gyveno vo

kietys Karolius Krigelis. 
Turėjo jisai porą ariamų 
jaučių; vienas buvo raudo
nas, o kitas margas. Rau
donasis jautis buvo geras ir 
darbštus, o margis netikęs 
ir pilnas puikybės. Žagrę 
pamatęs visuomet bėgdavo Į 
tvartą, už ką vokietys tan
kiai jam šonus lazda apglos- 
tydavo. Vieną kartą taip 
bedovijant lazda tingini, at
važiavo čigonas ir < '
klausia vokiečio:

— Na. panie gaspador, už kas tau pasidarė? 
ką tą gyvūną taip kankini ?

— Užtai, kad labai netikęs 
ir tinginys — atsakė vokie
tys.

— Et, niekus kalbi, panie 
gaspador,— atsakė čigonas. 
— tas tavo jautis, panie gas
pador. yra geras ir labai iš
mintingas sutvėrimas. To
ki, panie, gyvuli dar galima 
ir Į kunigus išleisti.

Vokietys nusistebėjo:
— Tu sakai, kad tą neti

kėli i kunigus galima išleis
ti? Tas negal būti.

— Taip, ištikrujų galima, 
nes ir pats ^akai. kad jis tin
ginys, o tinginiai i kunigus 
tik ir tinka, tik reikia pini
gu-

— Na. o ar daug gi reikė
tų? — paklausė vokietys.

— Panie gaspador. tris 
šimtus rublių, tris ve
žimus šieno ir tris purus 
avižų ant metų. Per tris 
metus mokysis seminarijoj, 
ir po trijų metų bus kunigu.

— Donner-Wetter 
šuko vokietys.— Jeigu taip, 
tai imk tą tingini ir veskis Į 
tą seminariją, o po trijų me
tų žiūrėk, kad iš mano mar- 
gio butų jau kunigas, nes 
ištikrujų jis niekur daugiau 
netinka, kaip tik i kunigus.

Čigonas iš džiaugsmo net 
pašoko. Tuojaus margi pri
sirišo prie vežimo ir nuva
žiavo savais keliais. Ant ry
tojaus atvažiavęs gavo mi
nėtus pinigus, šieną ir avi
žas. Sugrįžęs nartoo margi

su-

o

— Donner-Wetter, jei bu
čiau žinojęs, kad tu busi toks 
bestija, da veršiu tau būnant 
bučiau papiovęs ir ant friš- 
tiko sau iškepęs. Kada už 
mano pinigus neteko jaučio 
vuodegos, tai dabar ir pažin
ti manęs nebenori!... Ach. 
mein lieber Gott!

Vokiečiai ir šiandien da 
yra tos nuomonės, kad visi 
kunigai paeina iš tinginio; 
jaučio giminės.

J. M. Lankelis.'
_

Redakcijos atsakymai.
Su vaiski n iui.— Jei duona 

negera, tai nereikia pirkti.. 
Lietuvis kepėjas bus tuomet | 
priverstas paimti geresni į 
darbininką. Koresponden
cijų rašymu gi nieko neat-. 
sieksit. Apie ”davatkų strei
ką" irgi nedėsime, nes nega
lima suprasti dalyko. Ra
šant korespondenciją nerei- : 
kia maišyti juokų.
J. Aržuolui.— Nedėsim, nesi 

užgaunat ypatas, o savo var
do nepasirašot.

Nauii Raštai
l 
i

Musų Dainiai, kritikos 
bruožai, parašė Kazys Pui
da, išleido "Katalikas,” Chi
cago, III. Knyga 142 pusk, 
kaina nepažymėta.

Materijos keitimosi Orga
nizmuose (paskaita), L. Vai
lionis, 56 pusi., 30 c. "Kata
liko” leidinys.

Įsteigkime tautišką ūkį. 
Maža knygutė: joje kalba
ma apie sumanytą Jovarui

I

I

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresų, praueškit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žeminus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tų blankų ir prisiųskit redakcija:. Adrsesą mamvami gatvės vardų pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

PERMAINAU ADRESĄ
SBNAS ADRESAS:

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

No. Street,

Juozapas Karpis
užlaiko 

ŠVARIAUSI SAL1UNĄ 
ant Bridgeporto 

podraug ir 
SVETAINĘ 

Veseilioms, baliams ir kitokiems 
susirinkimams. Ruginė degtinė 

gardus alus ir kvepenti 
Havanos Cigarai. (27) 

3229 So. Morgan S t., Chicago, 111.

j
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J

i

Miestas ir valstija

naujas adbnsas:
Pavardė ir vardas

No. 8treet

Telephone Se. Basto*, 845 M.

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

Valandos:

Nuo 18-2 dieną ir na* 7-9 vakare. 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

II Akušerka I į
=========» ===== === 

Geriausi Lietuviški 

FOTOGRAFISTAI.

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

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

Su pagarba ‘‘KELEIVIO?’ Administracija.

( 
ūki. Telpa ir kelios Jovaro 
eilutės. „Tėvynės” leidinys.

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors j kitą mies-

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

0, brolau, 
jau jis persi
kėlė Į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
VVythe avė. 

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

JONO KULBOKO CAFE
291 Wvthe avė.. Brooklyn. N. Y. 

'(21-5)

tą persikėliai?

tam 
lan-

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 

ir GERIAUSIA UŽEIGA 

Užlaiko geriausią Alų, Vynų, 

Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Baliams ir. 

kitokiems j asilinksminimams. Ta- 
voras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikti* meldžiam atsilanky
ti. (22)
8 Stokos st., Providence, R. I.

Ant 21 
akmens

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

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiū
ti ji mas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.

i ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėli apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 

j ir kabutis dykai su kiekvienu laikro- 
į dėlių.

Excelsior Watch Co.
M6 Athenaenm Blg., CHICAGO, ILL

Pabaigusi kursųHomans Medieal 

College, Baltimore. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbų 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą invairiose 
moterų ligose.

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS.

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

J. Andrulis, Pr. Laurinaitis C*. 

'Stanaičio galerija) 
Brodway, Se. Boston, Mass,

I

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums! |

Užtikrinam kad Jus sučėdysite $ 
pinigų ir turėsite gražius rublis. & 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- 
idų ir primieruojam rūbą pagal | 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos h? būna tvirtesni.
Genis vyrams Siutus ir Orerkotus | 

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

Jeigu norite turėt prus rudus pi-1 

pi, tad ateikit pas mus. a 
Taipgi išvalom ir išprosinam vi- jg 
sokias Vyrų ir Motery drapanas. &

Tikras Jūsų brolis lietuvys

— Ar tu iš proto išėjai ar 
Kada tu 

matei ant manęs ragus?
Vokietys matydamas, kad 

jo margis, kuriam jis davė 
mokslo lėšas per tris metus, 
dabar jau iškilo puikybėn ir 
nenori prie jo prisipažinti, 
perpykęs išsitraukė virvę iš 
kišeniaus ir sako:

— Mat. koks tu dabar pui
kus pasidarei, kada tave jau 
Į kunigus išleidau. Bet vie
nok tu esi mano margis jau
tis ir viskas. Ar tu pamir
šai. kaip šitą virvę ant ragų 
tau užnėręs glosčiau lazda 
tavo šonus, tu tingini!... Vie
nok tau tas nieko negelbės; 
nors tu ragų jau neturi, bet 
aš tau užnersiu šitą virvę 
ant kaklo ir parsivedęs na
mo vėl pakinkysiu į plūgą ir 
iš naujo šonus tau lyginsiu 
pagaliu.

Ir taip kalbėdamas vokie
tys pradėjo prie kunigo ar- 
tinties su virve rankoje ir 
daryti jau kilpą.

Kunigas matydamas, kad 
čia bus blogai, suriko nesa
vu balsu:

— Jėzau Marija!— ir pra
dėjo šauktis gaspadinę pa- 
gelbon:— Juze! Juzyte! gel
bėk, tas beprotis nori mane 
pakarti.

Gaspadinė sučiupus šau
tuvą atbėgo kunigo raštinėn 
ir pradėjo grasinti vokiečiui 
šovimu.

Vokietys matydamas, kad 
jį gali ištikrujų nušaut, no- 
roms-nenoroms išėjo keik
damas:

i
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Dr. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas,

259 Hannover st, Bostcn, fass j

7 NAUDINGI DABITAI Ori 
VERTI 25 DOLERIU UŽ

ir

STANDARD 01L CO

ILL.J L Buflalo 
Boston

rai $10.00 v Nepirk picių daigtų kitur, bet pamatyk musu laikrodėlius pirma. 
PECIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, 1 ' __Z_ 1.
adresą, o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5.85 ir Kaštus prisiuntimo. Ra-vk šiandien.

FISHLEICH &
951 ATHENAEUM BLOG ,

of New York
New Yorlc 
Albany

=7=1B(

•V SlTuj'

NESIŲSK PININGŲ! Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirdė
ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliais 
ir kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantiiką, puikiai išgraviruota laikrodėlj, 
vyro arba moters, su akmenuotais‘viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 šūvių nike
liuotą revolverį, baksą Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėla ir puikia špilkute 
DYKAI. PILNAI GvARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas* $15 00, 6 kiti tavo-

prisiųsk savo vardą ir

(25)

CO.,7 CHICAGO,

JUSU NEDEEDIENIO 
KEPSNIAI

geriausia daryti ant

Per/čctiort
WICK liLUE Fl.AMt

Oil Cook-stove
Jo pastovus, vienuodas karštis sulai
ko mėsoje turtingą, naturališką kva
psnį. Jus galit visuomet turėt tinka
mą karšti.
“New Perfection” pečius į minutą gali 
būti gatavas virimui. Nė kurstymo, nė 
pelenų, nė suodžiŲ.
Daromi visokio didžio— NNo. 1, 2, 3, 4 
ir 5. No. 5 turi naują virimajį pečiŲ 
be ugnies. Paprašyk parodyt kiekvie
noj geležies krautuvėj ir department 

ere.

Pigios Kainos Dideli Laivai 
Gražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo Charlestown,

Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per IV hite Star Linijų. 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir aįielinkėse, kreipkitės:
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
Gee. Bartaszius, 261 Broadway,

So. Boston.
Polish Indnstrial Assn, 37 Cross st 
P. Bartkeviėia, 877Cambridgest.,

Kast Cambridge.
J. Rettenberg. 115 Salėm st. " 
Nutilę Shapiro Co., 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canado;

1222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St., |
So. Boston. Mass. Montello, Mass. $

Telefonas: So. Boston, 21013. &

I 
h

> 25,000 Katalogu Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMOFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS, 
e KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap- 
• turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 

i tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki- 
' te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agen

tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:
W. S. WAIDELIS

112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

DPNPPP Specijalistas li-| UK« r E K gų abiejų lyčių.;:
Gydau privatiškas ligas vyrų ir moterų. Užsisenė- jž 

jusias ir chroniškas gydau greitai ir pasekmingai. 7-
Greitai gydomos tulžies, inkstų, skilvio, kraujo. $ 

nervu ir odos litras. PATARIMAS DA KAI.
Esu užsisenėjusių litru specijalistas. Ilga praktika, 3| 

daug išgydytų ir užganėdintų pacijentų yra mano re- įg 
komendačija. Vienoda kaina visiems. Savo atlyginimą T 
pavedu visų patogumui. Nelaukit, bet kreipkitės šian-S i 
dien.

Valandos nuo S ryto ligi 7:40 vakaro. Nedėliomis iri E 
šventadieniais nuo Orvto ligi 12 pusdienio. (24)

1827 BLUE ISLAND AVĖ.
i Ant Bankos, Ruimas 5-8, Arti 18 tos gatves, Chicago, III. v

EXTRA!



KELEIVIS 7

setantų namo (žmonių atstovai 
iš visų Suv. Valstijų, renkami dohn E. noian

■aujauaioe madoa 
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAg 
Atlieka visokį darbą prie palaiduJll 
kuosariaoriai už aabraaKią prakp. 
336 <Broadway, So Boston.

Gyraaima vieta e4»

6 kvortos tonkose geriausios 
degtines$4.00

Bostono miesto valdžia yra 
miesto tarybos rankose, kuri 
susideda iš 9 ypatų ir miesto 
majoro, o ne 94, kaip tas laikraš
tukas rašo. Nutarimus apie ka
tinus svarstė Mass. valstijos le- 
gislatura, o ne "kongresas.” Čia 
vėl faktas, kad tie žmonės turė
tų eit prie savo darbo, o ne grie- 
bties tokių dalykų, apie kuriuos 
jokios nuovokos neturk susitarė 
karčemininkai ir kitokie ”pod- 
riadčikai” laikraštį leist. Už re
daktorių paėmė kriaučiuką, už 
administratorių — Pennsylvani- 
nijos šleitų rinkėją, na ir "švie
čia” žmones, patįs elementariš
ko supratimo apie mokslą, val
džios surėdymą ar laikraštiniu 
kystę neturėdami.

LIETUVIAI!

4

t

i

“Keleivis,”

HAMBURGO 
HAMBURG4 

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

1

į

h

s 
i

I

A. Povilaikui. Tamsta netu
rėjai jokio reikalo, kad ir tuščią 
revolverį kišeniųje nešiot ir pas
kui susipykus karčiamoj su ki
tais girtuokliais, grasinti. Jei

KELIAUJANTIS LIETUVIS AGENTAS.

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokių ligų 

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

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Bile 6
senų degtinių, kurių kaina #1.00 už 
kvortą (Jūsų pačių išsirinktas) pre- 
kiuoja tik $4 00 ir ekspresą apmokam 

po visą naują Angliją.

H. L. G0LDEN <fc CO.
lap*rtaoti]al Ir Oaofiao] Llkitrlą Partar iat*.’aj 

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

Moters ir Merginos! rer mane galite užsisakyti viso* 
•u ui dailius ruOus. Mano lavonu tiesiog įsuirotuves. 

Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemes.

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

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai. r.uo žinomo žmonių skaitliaus)—

Niekur taip 
gerai ir pui
kiai nepada
ro paveiks
lus kaip lie. 
tuviškas ar 
tįstas Mou— 
teiloj.

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo
(aotietį nmitraukt paveikslus, o 
■^rodysi t da gražiau kaip gyvi. 
P asiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (17)

J. TAUKEVICIA
727 S. Mala st., Montello, Mass.

1914 metams jau atspauzdintas.
Šių mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapip.

42 Laiva? 1.417,710 tonų

H4MBUR64MERICM LINIJA

NORTH GERMAN LLOYD
> » 
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PŪKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kta daryti apslrgus, talp-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

Genių Dėdė. Kad skaitytojai 
tėmvtų ir neklausinėtų vieno ir 
to paties daikto po kelioliką sy
kių, gyvenimas ”Tiesų Sky
riaus” vedėjo butų daug links
mesnis.

Už neštoj imą įkariumenę į 
laiką, j ūmi reikėjo 1913 m., 
baus, bet kiek, sunku pasakyt, 
priklauso nuo aplinkybių, pasi
teisinimo ir karės teismo. Gali 
gaut valno arešto kiek, o gali 
gaut ir kalėjimą. Bet greičiau
siai paims į vaiską, duos pabari
mą, ir viskas. Atitamaut vis 
reiks.

Daktaro paliudijimai apie jus 
ligą, kaipo priežastį neštojimo, 
gai ir gelbės kiek, vis geriau 
kaip nieko, ir tokį palidijimą, iš
verstą rusų kalbon, su konsu- 
liaus paliudijimu, pasiųst val
džiai. Gavus reikalingą paliu
dijimą, kitką "Keleivio” Agen
tūra patarnaus.

Už prasišalinimą į užrubežį 
reikia tik ant rubežiaus grįžtant 
su konsulio pasportu užsimokėt 
3 rub. 50 kap.

A. J. Jus klausiat, ar "proto
kolas yra užtvirtinamas tą pačią 
dieną, ar sekančiam susirinki
me.” Tas priklauso nuo draugy
stės nutarimo. Paprastai musų 
draugysčių konstitucijos yra ra
šomos bile kokio "kas tai aš,” o 
tokie paprastai vos savo vardą 
tegali parašyt ir todėl visa kon
stitucija yra didžiausias nesą
monių jovalas, o konstitucijos 
nė pėdsako nėra. Juk musų 
konstitucijose yra prirašyta net 
tokių dalykų, kad susirinkime 
nevalia būt su kepure, kalbant 
reik atsistot, kalbant nerodvt su 
pirštu, arba neraukvt kaktos, o 
apie tokius dalykus, kas užtvir
tina nutarimus, kada jie ineina 
į galę ir kitus svarbesnius daly
kus —— nė žodžio. Papratimas 
pas lietuvius yra toks, kad jiem 
parliamentariškos taisyklės sve
timos; nutarimai yra skaitomi 
sekančiam susirinkime ip tuo
met užtvirtinami.

Jurgiui. Jus klausiat, ”ar šv. 
ourgis ištikrujų nudurė smaką.” 
Tas yra ne tiesa, o mitoliogijos 
klausimas. Vienok atsakau: 
Apie šventą Jurgį ir ”smaką” 
yra pasaka, kaip ir apie visus 
šventuosius ir ”cudus.” Ir ta 
pasaka yra nejauna. Anksti 
prieš neva to Jurgio laikus jau 
žmonės mąstė apie smakus, ku
rie ryja žmones, ir juos gabiai 
apdainavo Homeras, didžiaisis 
grekų epikas. Jis rašė apie Cy- 
clops Polvphemus, kurį per akį 
nudurė Ulysses. Bet ne vien 
grekai sapnavo apie smakus; a- 
pie juos turi legendas beveik vi
sos primityviškos tautos. Ir 
taip Horus. sūnūs Egyptėnų 
dievo Isis, nuduria smaką. Gre- 
kijos Hercules. dar lopšije bū
damas, nusmaugia jų keletą; 
Perseus susiremia kaip ir Jur
gis, su baisiu smaku, užmuša jį 
ir išgelbsti Andromedą nuo mir
ties. Romos gi minykai iš tų 
pasakų sau surado gerą mate- 
riolą, ir sutverę šventą Jurgį, 
parodo mulkiams ”dievo galy
bę.”

Tautiečiui. Jei siųsta per tą 
žmogelį laivakortė į Kauno rė- 
dybą nuėjo į Kijevą, galėtum ap
skųst jį ir pareikalaut atlygini
mo už nuostolius, bet nepatariu; 
viena, daug kaštuos, sugaištis, 
rūpestis, o antra, jau ir taip tei
smai Bostone pradeda laikyt lie
tuvius už klaunus. Geriausia 
pasimokyt ir įsitėmyt, kad pan- 
čiakų pardavinėtojai, kuriems 
tik malkas skaldyt arba ravus 
kasti geriausiai pritiktų, niekad 
bankieriais ir agentais nebus. 
Jei pirksit laivakortę pas atsa
kantį žmogų, nesmagumų netu 
rėsit.

Jus klausimas: ”koks yra kon
gresas Bostono miesto,” nuste
bino ir mane, kol nepaėmiau to 
"laikraščio” No. 19 ir nepama
čiau pranešimo apie "kongresą” 
ir "katinus.” Bostone jokio 
"kongreso” nėra. Kongresas 
yra Washingtone ir susideda iš 
penato (po du senatorių nuo
kiekvienos valstijos) ir Repre- už tą gavai tik 3 mėnesius, tai i

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

»»

•»

NAUJA LINIJA
Tarp BREMEN ir BOSTONĮ

Z. Miknaitis. Sulyg prisiųsto 
man raštelio, laivakortė pagal 
tos dienos prekę ant tos linijos 
tada iš Tilžės į jus miestą buvo 
tik $32.50, taigi tas agentas pa
ėmė $7.50 daugiau, kaip kad iš
puolė. Bet skųst neužsimoka, 
nes daugiau kaštuos, kaip kad 
gausit. Jau jus ne pirmas su 
tokiu skundu. Kompanija ir a- 
pie tą dasigirdo, ir viena savo 
šifkartes jau atėmė, kitos ir-gi 
atims, kaip tik sugaus sukant. 
Bet buvo jau nesykį garsinta, 
kad neit pas bile kokius agentė
lius. Kas jau butų, kad bile 
zokristijonas arba čeverykų par
davinėtojas galėtų būt bankie- 
rium?

Išeinant įnamiui (burdingie- 
riui) nevalia užgriebt jo drabu
žių nė kitų daiktų, nors jis ir 
neužsimokėjęs butų. Už skolą 
galima paduot į teismą. Drabu
žius gi užgriebus, jis gal nueit į 
policijos nuovadą ir ten gavęs 
policijantą atimt savo daiktus 
su jo pagelba.

A. Vileniškis. Jei moteris ar 
vyras išvažiuoja kur, nė valsti
ja nė valdžia nejieško jų, jei iš
važiuodami neprasižengė kuomi. 
Pabėgimas nuo pačios ar vyro 
nėra tokiu baisiu prasižengimu, 
kad valdžia keltų sau iškaščius, 
kad su j ieškojus vyrui pačią ar 
pačiai vyrą, jei juodu nenori sy
kiu gyvent. Jei pora nesutinka, 
juodu gali negyvent, o jei nori 
persiskirt, tad gal eit Į teismą ir 
gaut persiskyrimą. Už negyve
nimą krūvoj valdžia nesimaišo. 
Jei moteris skųstų, kad* vyras 
jai pragyvenimo neduodo, tada 
teismas vyrą baustų, jei jis butų 
ant vietos; bet jei ne, jo nejieš
kos, detektivų nesiųs. Kaip j ie
škot pabėgėli? Tam tikro plano 
nėra, kiekvienas turi pats žinot, 
ir suradimas pabėgusiojo kita
me miestelije daug pigiau apsi
eitų. negu suradimas kelioliktoj 
valstijoj, todėl ir kiek prekiuos 
negalima pasakyt. Ar palieka 
vaiką ar ne, nedaro jokio skirtu
mo, tik jei vaikas yra, padavus 
moterei Į teismą už nedavimą 
užlaikymo, vyras greičiau bus 
priverstas duoti užlaikymą.

Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 
ir tiesiog 

iš Bostono į Bremeną
Laivai išplaukia kas trįs savaitės 

Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose 
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie: 

0ELR1CHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

da labai lengva bausmė.
galima būt geriau žmonėm 
dingt, jei valdžia leistų kišenius 
revolverių prisikišt bile kam,
kas tik gal jį nusipirkt? žmo
nės pragyvena čia po 20 metų 
revolverio kišeniuje neturėję, 
pasakyk gi kam jis jums buvo 
reikalingas ? Pasirodyt galin
gu? Už tą ne vienas sunkiai 
mėta vo j a — akmenis skaldo.

J. Baginskas. Į Suvienytų 
Valstijų kariumenę priima tikt 
sveikus, žinomo ūgio ir sunku- J 
mo, kurie yra išsiėmę pirmas pi-1 
lietiškas, popieras, mokantieji ’ 
rašyt ir nors kiek angliškai kai- i 
bėt. Norint gi grįžt į Rusiją, už į 
dyką niekas nevežš, nė konsulis 
nė rusiška kompanija. Jei taip 
sunku su darbais miestuose, tai 
kodėl neit ant farmų? Juk da
bar ant vasaros vis galima gaut 
nors nelabai apmokamą užsiėmi
mą, o tas vis geriau, kaip duot 
sau kariumenei kailį lupt.

Vincas T. Ar nuo vaisko 
”spakainas" ar ne, važiuojant į 
Lietuvą geriausia išsiimt konsu- 
liaus pašportą. Vežties revolve
rius ar kitokius ginklus yra pa 
vojinga, nes nors į kišenius pa
prastai nežiūri, bet jie tur tie
są žiūrėt, ir jei atrastų, būt ne
smagumų. Knygas galima vež
ties, bet tokias, kurios nėra už
draustos valdžios, kitaip vėl tu
rėsit neparankumų. Jei porą- 
trejatą vežtumėtės, tai dar 
nieko, bet jei kokį tuziną-antrą, 
—tada nužiūrėtų, kad jus prieš- 
valdiškas knygas vežatės.

Užinteresuotam. Augščiau- 
sias Teismas Suvienytų Valsti
jų. tiesa, išnešė nusprendi, kad 
White Star Line, kuriai priklau
sė nuskendęs laivas ”Titanic,” 
neturi mokėt daugiau nuostolių 
nelaimingųjų paveldėjams, kaip 
$91,000, tai yra suma pinigų pa
imta nuo pasažierių už perveži
mą. .Bet tas nusprendis turi 
daug aprubežiavimų. Pirmiau
sia, jei žmonės galės darodyti, 
kad nelaimė pasitaikė per kom
panijos arba jos atstovų kaltę 
arba nerangumą. . Ir nuosto
liams rubežių nėra, gaus tiek,, 
kiek teismas atras atsakančiu 
atlyginimu esant. Antra, jei 
nukentėjusieji skųstų nuvažia-1 
vę į Angliją, tad šio teismo ap- 
rubežiavimas nieko nereiškia. 
Taigi tas aprubežiavimas lytisi 
tiktai tų, kurie skųs kompaniją 
Suvienytose Valstijose ir daro- 
dys, kad važiavo ant to laivo ir 
draug su laivu pražuvo.

Didžiausia 6arlaiviq Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

VATERLAND 58,000 Tonų 
950 pėdų ilgio laivas

IMPERATOR 52,000 Tonų; 
919 pėdų ilgio laivas

Tiesioginė Linija tarp
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFAX0 ir

PIGIAUSI KELIONE
I SENĄ TĖVYNĘ IR Iš TEN. 

YPATINGA ATYYDĄ ATKREI 
PIA ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tės prie
Geriausia patarnavimas STERE 

GTUJ ir III KABINETE, kuris ra 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 
roms, valgomojo kambario, maudy 
nes, skalbinyčios ir Lt.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitė* 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
New York, Philadelphia. Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St 
Louis. Minneapolis, New Orleanu 
Saif Franciseo

arba pas vietinius agentus.

Keleivio Kalendorius

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulije — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 

. Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laikas — 
Keiksme valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

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

- KAINA 25 c
“Keleivio” skaitytojams nusiŲsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražy kalendoriy įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
28 Broadvay, So. Boston, Mass,

Užlaiku geri ausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimu.

362 2nd st., Ss. Boston.

M. Gaili vaū Co

5 GRAND ST.,

H',Zi
K. P. SIMKONIS. | 

HOLYOKE, MASS. Į 
iioioiaoioiomomciaom'ž^

California Brandy very old 
Apricot Brandy, Cordial 
l’eacli Brandy, Cordial 
Pear Brandy. Cordial 
Višniovka. Cordial 
Malinovka, Cordial 
XXXX Rye Whiskey 
Kentucky Bourbon Whis. 
Scotch VVhiskey 
Irish Vhiskey 
Malt Whiskev 
Kock A Rye \Vhiskey 
Corn IVhiskey 
Gin, Holland Type 
Jamaica Kum Type 
Gero Seno Port Wine 
Gero Seno Orange Wine 
Gero Seno Peach Wine 
Monopol Vodka 
bonkos iš čia paminėtų

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 00
1 00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

gerų

Tdalngiauia ir Gariauata

APTIEKA
Sutaisom Receptu* su di

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

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadwaj> S Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laišku* 
o męs per ekspresą gydules pa
siusim.

Ei, Vyrai, risi pas

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

vyno ir Cigarų.

. Prieinamiausią ir parankiausia 
vieta lietuviams.

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

Crvfesonus medicinos

Uetuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St

Boston, Mass. 
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit f aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmorv

Pranešu visiems, kad Mš važiuoja 
į kitus miestus palaidoti velionis i» 
nė kiek brangiau norokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboriai. 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigia kainų pomninkša 
arba kryžius ant kapų ir užlaikąs 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA, 
258 Broadway, So. Boston, m— 
Telephone: So. Boston 839-J.

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligą apsi
saugoti.

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

KNYGOJ “KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališką 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdCs- 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
Šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt. tai atsišaukie pria 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klfniko* 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 9 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o 
ke ir pelnyčio j vakare nuo 6 iki 8.

BRANGIAUSIS ŽMOGAUS

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsima.. 
Nervų Stiprintojas., 
Vaistas dėl Vidurių. 
Kraoįo Stiprintojas.
Nuo kosulio..................... ...... .....
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. CLsIvan^ —t A.-

fi.ee 
.7*

i.«e 
.M 
.50 .se 

i.oe
M .ie 

s.oe
.25 
.25 .se

ir l ir
ir

10c. ir

,5Oc. 
,50c.
'25c.'

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .25 
Nuo Kojų nuospaudų. 10c. ir .~į 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo......................... ...
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris.. • 
Nuo plaukų žilimo....................
Nuo Reumatizmo.......... 50c. ir
Nuo lytiškų ligų...........50c. ir
Nuo dusulio.................................
Nuo kirmėlių........... ...................
Antiseptiška mostis...................
Nuo viduriavimo....................   •
Kastorija dėl vaikų. • ..10c. ir 
Proškos dėl dantų.....................
Karpų naikintojas.....................

Skilvinės proškos...........
Pigulkos dėl kepenų...
Blakių naikintojas........
Dėl išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.... 
Nuo kojų prakaitavimo. 
Gydanti mostis............... . ..........
Antiseptiskas muilas........... .. .25
Gumbo lašai................... 50c. ir 1.00

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknįs ir t. L, kalftw» 

* tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
I^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymai* 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jtlrv juaa brtnri yr* jnsų .veilcat*. tai tuojau, reikalaukite gyduolių, rašydaatf srb 
atsilankydami j LictMviiė*

VINCAS J. DAUNORA,
Mi Badforž Avom Kmm* Nerta *Mre. Brooklyn. W. Y
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STREIKAS BAČK1NĖJ.
Skebai pašovė du lietuviu.
South Bostono "Brooklyn 

Cooperage Co." bačkų dirb
tuvėje streikas dar nepasi
baigė. Birželio 6 d. gauta 
žinia iš New Yorko nuo 
kompanijos, kad nuvažiuo
tų unijos pirmininkas An
drei’ C. Hughes. Sulyg kom
panijos reikalavimo . 
Hughes švažiavo 6 birželio 
ir kuomet šita žinia yra ra
šoma da nesugrįžo. Ką kom 
panija jam pasakys, išgirsi
me vėliaus.

Sustreikavusieji darbi
ninkai laikos gerai ir strei- 
kierių skaičius auga. Kurie 
buvo pasilikę dirbti, manyda 
mi, kad čion bus tik baikos, 
pamatė, kad dirbtuvė liko tu 
ščia ir streiklaužiams gresia 
pavojus, pasitraukė nuo dar
bo ir stojo i streikuojančių 
eiles. Liko da keliatas strei-: 
klaužių, bet nedaug ir mažai! 
jie gali atlikt darbo. Dau
giausia streiklaužiauja ita
lai ir tamsus airiai. Yra ir j 
lietuvių, bet labai mažai. Pa
girtina, kad musų lietuviai 
Išsiveržia taip, kaip kitų! 
tautų žmones. Panieka to
kiems besmegeniams, kurie 
negana kad veržiasi i strei- 

i vie-

KELEIVIS

mas liktų greitu laiku inkų- sieksni žemės Tautos Namui! VVoburne nusižudė vienas 
nytas. Vilniuje. J. Janiūnas, dailydė. Savžudystės prie

------------- ■ žastis — negalėjo gauti dar
"Musų kunigai, besisteng- ■ bo 

darni kontroliuoti draugijini := 
visuomenės gyvenimą, taip 
toli Įsileido politikon. kaa 
užmiršo jau ir Dievo garbi
nimą," pasakė esgubernato- 
rius Guild savo prakalboj, i 
pasakyto j unitaru susirinki
me. Bet ką jis pasakytų, 
jeigu jis išgirstų lietuviškų 
kunigų pamokslus?

Draugiškai lietuvių pašel- 
pinė dragija "Vienybė.’’

Susirašinėjimo antrašas: 
K. Vaškis,

74 Wexford st.,
Brighton, Mass.

Rottenbergis mirė.
Pereitoj nedėlioj mirė po 

operacijos Julius Rottenber- 
gis. pagarsėjęs tarp lietuvių 
bankiers ir laivakorčių a- 
gentas. Jis buvęs turtin-

a p giausis žydas Bostone. Nors

- C? -- — --------------- - -------------- »

jtuojančių darbininkų 
tas, "bet nesidrovi da ir šau
dyt Į streikierius. štai pe- 
reitoj subatoj, t. y. 6 d. bir
želio streikieriai pasitiko 
buri italų ir prašė jųjų, kad 
neitų per streiką dirbti. Ita
lai atsigrįžę su revolveriais, 
kiti su peiliais šoko ant 
streikierių ir pradėjo šau
dyti. Streikieriai leidosi 
bėgti, palikdami savo kepu
res. Ir du streikieriai tapo 
pašauti. Antanui bukotai 
kulka perėjo per koją, tik 
laimė da, kad kaulo nesie
kė. o Antanui Lenčauskui 
tik per drabužius siekė. Tas 
italas kolkas da nesuimtas, 
bet policija ketino ji iš dirb
tuvės paimti J. P.

gimęs Australijoj ir nieko 
bendra su Lietuva neturėjo, 
tečiaus buvo taip gabus biz
nierius. kad Į15 metų pagar
sėjo tarp lietuvių, lenkų, ru
sų ir italų kaipo jų "tautie
tis" ir vienintelis žmogus, 
pas kurį galima pasidėti pi
nigus. nusipirkti laivakortę 
ir viską, ką tik norit. Ir di
džiuma lietuvių, vietoj dėti 
savo pinigus i atsakančią 
banką ir gauti procentų, dė
jo juos Rottenbergo kason 
ir laikė tenai dykai. Taip 
darė lenkai ir kiti tamsus a- 
teiviai. Rottenbergis iš to 
taip pralobo, kad ant Salėm 
streeto jo bizniui pasidarė 
jau per ankšta, tai rengė čie. 1 
lą bloką jau ant Hanover st

Palaidot jį išvežė 
Yorkan. Dabar biznio 
ta uždaryta, žmonių 
Salėm gatvė ir verkia, 
negali gaut pinigų.

Graži ekskursija.
Pereitoj nedėlioj L. S. S. 

60 kuopa buvo antru kaitų 
išvažiavus į Spot Pond gi
rias. Žmonių buvo daug. 
Žaidė "Aguonėle." "Mergu
žėlę," "Priegalvėli,” žilviti" 
ir kitus. Šie žaislai lošiama 
dainuojant ir labai patrau
kia žmones. Sudainuota ir 
be to da keletą dainų. Malo
nu matyt taip gražiai ir 
draugiškai žmones besilin
ksminant. Net svetimtau
čiai apstoję gėrisi. Sako, ir 
męs norėtume dalyvauti, tik 
gaila, kad nemokam jūsų 
kalbos.

Ateinančioj nedėlioj vėl 
važiuojam ten pat. Progra
mas bus jau platesnis. Drg. 
Michelsonas pasakys pra
kalbą. o vaikų draugijėlė 
"Bijūnėlis" padainuos ir pa-. 
deklamuos. Todėl malonu! 
butų da daugiau publikos i 
matyti. N. J. ■

New 
vie- 

pilna 
kad

Bostono ir apielinkės drau
gijų atidai.

Brangus viengenčiai.’ 
Męs, Brightono, Mass., 

draugija "Vienybė," laiky
dami mėnesini savo susirin
kimą, priėjom prie gana 
svarbaus klausimo: ar nebū
tų galima Bostono ir apie
linkės lietuviams susispiesti 
Į krūvą ir nusipirkti plotą 
žemės, kur vasarai atėjus 
butų galima rengti piknikus 
ir kitokius pasilinksmini
mus.

Męs manome, kad tuomet 
mums butų daug parankiau, 
negu dabar, nes tada lietu
viai, kaip ir kitos tautos, tu- 

J'ėtų savo vieną vietą, kuri 
be abejonės butų visiems ži- ■ 
noma. Dabar daug sykių į • 
pasitaiko, kad lietuvių d-jos i1 
parengia pikniką visai neži
nomoj vietoj apielinkės lie
tuviams ir todėl daugumas į 
nusiskundžia, kad žmonių 
buvo nedaug. Be abejonės! 
daug daugiau butų atsilan
kę, jei butų žinoma vieta; o 
antra, sunku yra gauti gerą 
vietą ant geros dienos, nes 
visi, kurie turi tam tikras 
vietas, gerosiomis dienomis 
patįs pasinaudoja, išduoda 
tik tada, kada mato, jog ne
galės padaryti sau pelno.

Todėl męs apsvarstėm, 
kad keliatui draugijų susi
dėjus galima butų nupirkti 
plotą žemės ir visiems juomi 
naeliui naudotis. Tas butų 
labai geru daiktu lietuviams 
Todėl męs ir kreipiamės į vi
sas Bostono ir apielinkės 
draugystes su savo sumany
mu: apkalbėkite jį savo su
sirinkime ir, jeigu jums pa
sirodytų sumanymas seru, 
praneškite mums. Susiraši
nėdami su jumis pakviesime K. Galvokas po 25c. Prie to 
ir kitas draugijas, o je’gu pats K. Urbonas pridėjo 
atsirastų keliatas pritariam S3.00 ir aukavusieji už minė- 
čių draugijų, gal sumany- tus pinigus nutarė nupirkt

Didelės Prakalbos.
So. Bostono Lietuvių Lab- 

darystės Draugystė rengia 
prakalbas ketverge, 11 bir
želio nuo 7:30 vakare. Kai- 
bes vietiniai ir iš kitur kai-į 
bėtojai. Gerbiamoji visuo-; 
menė kviečiama atsilankyt.

Komitetas.
Protesto Prakalbos.

Ateinančios pėtnyčios va
kare. t. y. 12 birželio, So. Bo
stono lietuvių kriaučių uni
ja rengia protesto prakal
bas prieš Colorados streikie- 

j rių persekiojimą. Prakal
bos bus Labdarystės D-jos 
svetainėj, prasidės lygiai 8 
vai. Kalbės S. Michelsonas.1

Birželio 3 d. vakare bus 
"Birutės Kanklių" choro su- 

įsirinkimas po No. 376 Bro- 
• adwav.

•C

Gegužės 31 d. Bostone po 
No. 70 Endicot st., buvo ves
tuvės Karolio Urbono su p. 
A. Šarkiute, kur buvo suk
viesta būrelis Įvairių žmo
nių. J. Janiūnas susirinki
mui patarė sudėt aukų Dai
lės ir Mokslo Draugijai Vil- 

: niuje, plačiau paaiškino ver
tę minėtos draugijos P. Va- 
liukonis ir pats Janiūnas. 
Aukavo šios ypatos:

J. Janiūnas, B. Tamošiū
nas, K. švagždis S. L. K., S. 
Danielius po $1.00; J. Misiu- 
lis, A. Valtaraitė po 50c.; S. 
Banis, S. Šarkiute, Švagž- 
diutė. V. Banis, J. Petraitis,

'• 4

RUSSIAN AMER1CAN BUREAU

Ši yra vienintelė 
Rusiškai Amerikoniška 
Kontora, po tiesomis 
lllinojaus valstijos, su 
kapitalu $10.000, ir jau 
varo vertelgystę nuo 
1SV2 m. Ji padaro ple

nipotencijas, jutrdavimo popierius ir ki- 
i tus dokumentus. Parduoda šipkortes 
ant visų linijų. Ji nusiunčia pinigus j 
Rusijos Valdžios Bankas ir arauna kny
gutes atsrai iš Besijos į penkias nedalias. 
Dėl prekių ir informacijos parašyk

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

Lasalle St.,, Chicago, III.

Urbonas pridėjo

i

Newtono policija suėmė 
plėšiką, kuris uždarytas beė- 
langėn bandė nusižudyti. 
Tyrinėjimas parodė, kad 
Bostone jis atlikęs daug plė
šimų. Jis yra sirijonas.

Areštuotas žymus biznie
rius E. I- Margalis teisme 
prisipažino, kad jis tyčia 
"subankrutijo," kad nerei
kėtų atiduot skolininkams 
pinigus.

Ant Kneeland gatvės po 
No. 17 nusižudė niekam ne
žinomas žmogus.

—
Maldene vagiliai išplėšė 

vieną aptieką ir pavogė už • 
$60.00 krasos ženklelių.

Farmos, Farmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- I 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
: 154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 

I ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a-

■ pėmęs ant išpardavimo daug farmų; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą Įmokant $100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pi- i 
gus. Atvažiuokit tuoiaus apžiūrėt, ! 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, ' 
todėl nąudokitės proga. Bankai su- I 
bankrutinus pinigai gal prapult arba į 
gal kas nors pavogt. Turint farmą. | 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems i 
kelionės iškaščiai apmokami. Va- ! 
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- I 
COCK. MICH.. 3:30 po pietų gausit . 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja Į 
apie 15c. Kurie važiuos į Sauble. aš ■ 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži- Į 
nių klauskit per laišką. (36) j

JONAS ŽEMAITIS.
BOX 13, SAUBLE, MICH. 1

r H

ir tas padare

BALLANTINES

BRAVARUS
I

netik garsiais, bet

žinomais kievienam

name, kur tik alaus

gerumas yra supran

tamas.

Galima gaut visur.

4

]0EJ[

Beveik

šimtmetis

kaip išdir-

bam geriau

sius

ALUS

ELIUS

Ballantine's Brararai 
Newark, N. J.

Rekonvalescentai
][

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

Severos Gyvenimo Balsamas
(Severa’s Balsam of Life)

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

Išsirašykit rimtą bepartivišką. 
talpinanti įdomiausius straip
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikrašų

“VAIDYLA”.
“Vaidyloje” rašoma gryna ir

kiekvienam suprantoma kalba, 
dedama naudingi, ir pamoki- 
nantie straipsneliai, pritaikomi 
jaunimo reikalams. “Vaidyla’ 
į.'-m'.us oa bminkui, taippat ir 
i..:?hgentiškam žmogui.

K-’.na metams tik 50c. 
norit pažiūrėt prisius

iu: ioc. Adresas:
“VAIDYLA”

810 W. 19 St. Chicago, III.

Dr. Alex. O’Malley 
(specialistas)

RUPTUROS
Išgydau; Greit

’ Atsakančiai 
( Galutinai

Diržai nereikalingi ant visados.
Galutinas išgydymas ruptaros (pa

trūkimo) abiejų lyčių, nežiūrant, kaip 
ji butų įsipenėjus, gvarantoojama be 
darymo operacijos.

Dr. O'Mally gydymo ffietoda yra 
liuosa nuo pavojaus. Nėi-a čia jokiu 
piaustymų, skausmų, operacijų. Ne-. 
reik sugaišt nuo darbo. Kada pagy- i 
dytas, jokių diržų arba juostų nereik. i 

Užganėdinimą gvarantuojam. Dau- i 
gybes turime padėka* onių nuo išgy- i 
(lytų žmonių. Suvirš 500 ligonių pra- ■ 
eitais metais tapo išgydyti.

Pareikalauk mano iliustruotos kny- j 
irutės apie patrūkimą, kurią aš pa-' 
siųsiu visiems atsišaukusiems, kurie 
prisius 2c. stempą persiuntimui.

( Kalbama ir rašoma lietuviškai ir
• lenkiškai.

DR. ALEI O’MALLEY
Ofisas *08 S. Washington St. 

Wilkes Barre. Pa.

«

Parmos Faunos!
Turiu ant pardavimo farmų didžiau

sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran
dasi Michigan valstijoj. Lake Mason 
ir Manistee pavietuose Žemė randasi 
prie pat geležinkelių ir arti portavų 
miestų ir miestelių. Turiu daug ne
išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi
sokio didumo farmų; prekė nuo 9 iki 
$25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 
gerais ir prastesniais budinkais, so
dnais ir be sodnų; prekė jų, pagal ge
rumo budinkų ir įtaisymų, nuo $5 iki 
$75 už akerį. Išpradžių reikia įmokė
ti suvis mažų sumų pinigų, o likusių 
palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemė 
yra geriausia, galima pasirinkti, ko
kios tik nori: lygaus lauko su mažoms 
kalvukėmis, palei upelius ir palei žu
vingus ežerus, oras kuosveikiausias, 
vanduo kuogeriausias ir lengvai gau
namas, javai užauga visoki. Rašykit 
tuojau, o gausite dovanai mapų ir 
knygutę ir kitokių literatūrų, kur ra
si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
žemę ir visos kolonijos padėjimų. At
važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė. 
Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj 
išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyveu ant farmos. Gavęs ži
nių, tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar į hotelį, paimsiu jus ir aprū
dysiu visų žemę, iš kurios galėsi pa
sirinkt pagal savo norų. Adresas: (27)

ANTON K1EDIS
PEACOCK. Lake County, MICH.

Stabmeldiška Lietuva

Kiekvienas lietuvis turėtų jų per

skaityt .........................................

Amerikoniškos Vestuvės.

Komedija 2-juose aktuose. Juo-

10c.

VIENATINE TIESI UNIJA 
tarp*

Rusijos ir Rusijos Ir

Amerikos Kanado*.

DWIN5K

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIENŲ

Greičiausi, Geriausi, Didžiausi, 
du-šriubiniai, pasažieriniai laivai tarp 

Liepojaus ir New Yorko, ir iš New 
Yorko j Rotterdam ir Liepojų. Žemo* 
prekės. Atsišaukit pas

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

Broadway, New York, N. Y.37

t H 4kinga ir lengva perstatymui... .10c. j 2gl Broadway,

AUKSORIŠKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokiu* 

Laikrodžius, didelius ir 

mažus,Vyriškus ir Mot** 
rištus, Auksinius, Pa

auksuotus ir Sidabrinius, 

Šliubinius žiedus. Dei

mantus ir visokiusper- 
lus; taipgi LenciugėŪua, 

Špilkas, Ife-anzolet**,

Laketukus ir kitokius pasipuošimui 
daiktus. Musų agentai P. Valiukonia 

Eristato orderius į aplinkinius mieste- 
us ir nieko brangiau neprekiuoja.
Dabar yra nupigintos prekės 25c. 

nuo dolerio, todėl geriausia proga 
pirkti.

Reikalingi agentai prie pardavimo. 
Norint platesnių žinių, kreipkitės per 

laiškų arba ypatiškai.
CHAS URBON

So. Boston, Man.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių pliti P“t kokios tik pasaulyj vartojamos, 
1)6 ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo SI.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos 11.00. Kraujo Valytojas SI.00.

Nuo saules nudegimo 50 c.* Bobro lašai gi.00. Nuo suirimo Nervų $1.0C. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

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

Gyduolės dėl suvalnininso vidurių 50 c. 
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo Si 00 

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

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

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Penumos visokių g$Iių 25, 50. 75. $1.W, $2.00 ir daugiau.

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

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

1

v

I
S

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

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

Visokiame reikale kreipkitėe šituo adresu:

K, ŠIDLAUSKAS kampas C st.
S0. BObTON, MASS.

r
■

Severos vaistai yra parduodami visose aptiekose. Reikai'lUųjt jy, 
įvardinki: ir nepamirškit pasakyt “Severos”. Jeigu i^gų aptieko- 

rius negalėtų pristatyt, pareikaiaukit tiesio. nuo

Kaina 75 centai.

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!

CHICAGO, ILL.

novė s netikusius įrankius-prosus. -čia jums 
nar jaustos rūšies "Imperial Self-Heating” 
Pr ąsas, kuris yra su geriausiais patobuli- 
D imais. šitų prosų vartojant, užčėdysite 3 

svarbiausius gyvenime dalykus: sveikatų. 
Rašykit man šiądien laiškų, priduodant savo adresų, 

” minima ir kainų šių prosų per laiškų. Reika-
pinigus ir laik p r 
o gausite platesni paaiš’ 
lingi agentai iš visų m jegtelių
M. J. DAMIJONAITIS , įo3 W. 33rd Su,

I Palinoeuojanti šalčiukai. |
t ar t ax 1 vmftFs ir pastkmiO£ri. Kaina 10 ir 25 c.1AD-LAA ( t aikams ir suaugusiems |

Šios visos gyduolės ir visokios kitnkt-js,kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nxteik pas jį. jis turi.

Tai viena iš dužiausių ap»jekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS

Naujos m? /jos, nauji pagerinimai! Iki šiol 
moters 1 ,UVo vergėmis netikusių prosų, 
ypatingai ? vasaros laiku, kaitinant prosų ant 
pečiaus jr> per dienų prakaituoja, kaip
foundr išprosina sąvaitės skalbinius.
Bet s jųdien galite jau mesti laukan ;tuos se-

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam* 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 1$ tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba ayfill, 
Triperi, arba gonorrhoea,Nuailpneima, Abel- 
na pragaišti špeku. Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, ftheuma- 
tizma. Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomose, privatnai ir slapta, su 'ne
žais kaštais. -r

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulų sveikatų, spėkas 
Ir stiprumų per pagėlbų tuos knygos. Ji i ra krautuve Ži
nios ir talpina Šiam tykrus alaptibes. kurkia vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokindami ui prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti Aitų knygų Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy. 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam Irpsčta. Bražik aiškeie sava vanta, pa
varde ir adresų aat Ho kuponą ir iiaiuak ji mums iendena.

Kuponas dykai putos knygos.
Siusk Ji iendena.

DR. JOS. LISTER 4 CO.

L. 301, 22 FIFTH A VĖL, CHICAGO.

Godotini: Ai esu užinteresuotas jusu pasiuliminal dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus iisiustumet 
vienų ii tuo knygų.

Vardas Ir pavarde........

Admaa

Stejtaa




