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Iš Rusijos.
PRASIDEDA RE VOLIŲ -

CIJA.
Kazokai šaudo į. minią. Pe

terburge barikados. 
300 žmonių sužeista.

Išsiplėtojęs visoj Rusijoj 
streikas yra niekas dau
giau, kaip tik pradžia revo
liucijos, nes tai nėra ekono
miškas streikas, bet protes
tas prieš valdžią. Visų pir
miausia sustreikavo ant į 
Kaukazo Baku miesto žiba-į 
lo darbininkai; tas streikas į 
žibalo išdirbystėj liko visuo
tinu. Valdžia pradėjo slo
pinti tą streiką su kariume-' 
nės pagelba ir pavartojo aš- i 
triausias priemones—gink
lo spėką.

Kad užprotestuoti prieš 
valdžios užsipuolimą ant 
Kaukazo darbininkų, su
streikavo Peterburgo ir ki
tų miestų darbininkai. Šian
dien streikas apima jau visą i 
Rusiją. Telegramos prane- i 
ša, kad 23 liepos Peterbur-1 
ge streikuojančių skaitlius | 
siekė jau 200,000 žmonių/ 
Rygoj streikuoja 40,000, Lo- 
dziuje 20,000, Odesoje 30,- 
000. Apie tokius pat strei
kus pranešama iš Revelio, 
Maskvos, Viborgo ir kitų 
miestų.

Peterburge buvo jau ir 
susirėmimų. Mat miesto 
gatvėmis jodinėjo būriai 
kazokų. Liepos 22 d., kaip 
skelbia telegramos, į vieną 
tokių burių pasipylė iš visų 
pusių revolverių šūviai ir 
krūva akmenų. Kazokų 
tarpe pasidarė sumišimas. 
Daug jt krito sužeistų. Pa
skui pribuvo daugiau kazo
kų ir ėmė šaudyt į minią.

Kitoj vietoj darininkai 
pradėjo statyt barikadas ir 
už jų pasislėpę šaudė į ka
zokus. Kazokai barikadas 
išardė. Da kitur kazokus 
šaudyta iš langų. Kazokai 
tuomet apšaudė tuos na
mus, iš kurių girdėjosi šū
viai. Iššaudyta langai ir iš
ardyta sienos. Į dvi dieni 
sužeista 300 žmonių ir apie 
20 užmušta. Kasdiena dar
bininkai stengiasi rengti de
monstracijų, bet kariumenė 
ir policija juos išvaiko.

ŽINIOS IS VISUR
AIRIJOJ KRAUJAS JAU 

PASILIEJO.
Kariumenė šaudo. 4 katali

kai užmušti, 70 sužeista. 
Kaip "Keleivio” skaityto

jams jau žinoma, Airijoj 
eina karšta kova dėl auto
nomijos. Kovoja katalikai 
su protestonais. Ir vieni ir 
kiti ginkluojasi. Pereitoj 
subatoj apie 9 mylias nuo 
Dublino atėjo katalikams 
laivas su ginklais; atvežė 
10,000 šautuvų ir 70,000 pa
tronų. Apie 1,000 katalikų 
išėjo iš Dublino pasiimti 
tuos ginklus. Pakelij jie 
sunaikino visus telegrafus 
ir telefonus. Bet valdžia 

i Dubline vistiek apie ginklus 
! sužinojo ir nusiuntė 200 po- 
licijantų juos atimt. Dau- 

Baisi prietaringa žmogžu- gelis katalikiškų policistų 
dystė.

Rusija Rengiasi į.karę.
Pasklydus gandui, kad 

Austrija kabinas prie Ser
bijos dėlei užmušimo Sara
jeve Austrijos sosto įpėdi
nio, Rusijos ministeriai 25 
liepos .sušaukė nepaprastą 
posėdį ir pačiam carui pir
mininkaujant svarstė, kokią 
Rusija turėtų užimti pozici
ją, jeigu tarp Austrijos ir į 
Serbijos kiltų karė. Ap-1 
svarstę dabartinį vidujinį 
Rusijos stovį ir darbininkų 
bruzdėjimą, ministeriai pri
pažino, jog Rusija šiandien 
yra stipresnė, negu kada 
nors ji buvo, ir ji negalinti 
apleisti Serbijos, jeigu Aus
trija ant jos užpultų. Ca
ras tą viską patvirtino ir 
liepta jau mobilizuoti ka- 
riumenę. Vadinas, Rusija 
eina prieš Austriją.

I 1$ AMERIKOS.EUROPOJ GALI KILT 
DIDELĖ KARE.

O priežastimi to yra užmu
šimas Austrijos sosto 

įpėdinio.
Netikėtai pereitoj sąvai

tėj Europos padangėj pasi
rodė baisus karės debesiai 
ir kuomet šita žinia pasieks 
skaitytojus, gal būt, jog lier 
sis jau irkraujas. Austrija 
ir Serbija stori viena prieš 
kitą jau su ginklu rankoje 
ir skerdynės gali prasidėt 
bile valandą. Rusijoj pas
kelbta jau mobilizacija at
sarginių. Manoma, kd šio
mis dienomis ir Vokietijoj 
bus paskelbta mobilizacija. 
Franci jo j išleista įsakymas, 
kad visi valdininkai butų 
ant savo vietų. Anglija su
laikė rengiamus jūrių ma
nevrus, kad laivynas neišsi
skirstytų. Juodkalnijoj vi- • 
si vyrai pašaukta prie gink- i Salt Lake City.—

ANGLIAKASIAI KOVO
JA DINAMITU.

Viena kasykla sugriauta ir 
sudeginta.

* Forth Smith, Ark.— An
gliakasių streikas šioj apv- 

i linkėj nesibaigia. Pereitoj 
i sąvaitėj streikieriai išgrio
vė dinamitu Coronado Coal 

; Co. kasyklą ir sudegino ją. 
i Vienas skebas liudija, kad 
beto da streikieriai užmušė 

i du kasyklų sargybiniu ii 
įmetė juos ugnin. Valdžia 
pradėjo tyrinėti, ar tas tei
sybė. Trįs kasyklos buvo 
sugriautos jau pirmiau, už 
ką areštuota 10 unijos I. W.

i W. agitatorių.

I. W. W. moteris kalėjime 
badauja.

New Yorke areštuota už 
demonstraciją prieš Rocke- 
.fellerį B. Edelsoniutė, jau
na žvdelkaitė, I. W. W. na
rė. Teismas nuteisė ją 3 
mėnesiams kalėjimo, arba 
užsimokėt $300. Mergina 
pasirinko kalėjimą, o tenai 
uždaryta ji pradėjo badau
ti, tikėdamosi, kad tokiu bu- 
du valdžia bus priversta ją 

i paleist.

Kars tango mokytoją.
E. St. Louis, III.— Henry 

Spencer, kuris nužudė po
nią M. Rekroat, 31 d. liepos 
bus pakartas. Spencer mo
kydavo tango šokti.

I W. W. vadovas bus sušau
dytas.

Esperantų suvažiavimas.
Liepos 20 d. Chicagoj at

sidarė Septintasai Ameri
kos Esperantistų Susivieni
jimo suvažiavimas. Dele
gatų priėmimui buvo sudai
nuota toj tarptautinėj kal
boj opera ”Pygmaliori ir 
Galatae.”

Streikieriai rengiasi griaut 
kalėjimą.

Ohio valstijoj, Jeffersorr 
pavieto kalėjime sėdi ’ I W_ 
W. agitatoriai, kurie buvo 
suimti po riaušių prie Brad- 
ley kasyklos. Dabar pas
klydo gandas, kad anglia
kasiai rengiasi sugriauti tą 
kalėjimą ir paliuosuoti sa
vo vadovus.

r___ v ____________ x- - ________ Atei-
atsisakė vyriausybės klau- lo. Austrijos ambasadorius nančio rugsėjo 4 dieną čia 

--.X 1-— 4—Anrrliini nocLnlkn ; Rttc- onocmJt’tHo T TATNikolajevo kaime, Černi- syt, už ką tuojaus buvo nuo Anglijoi paskelbė atsišauki- bus sušaudytas I. W. W. va-
govo gub., tūlas Grigorijus vietos pavaryti. Katalikai rną, kad visi Austrijos pa- dovas Joe Hill, darbininkų
Onuško, su pagelba savo tė- nenorėjo ginklų atiduoti ir valdiniai , prigulintieji prie poetas ir kompozitorius,
vo, nužudė savo moterį Fe- prieš juos pasiųsta kariu- kariumenės, tuojaus grįžtų
froniją. Grigorijus 2 metu menė. Katalikai pradėjo namo,
atgal vedė ir negalėjo susi- mušti kareivius. Šitie pa- <

Pereitoj žiemoj, sausio 
mėnesije, nežinomas žmo- 

___ — _v____ ,_______________ ___ x O priežastimi to visko, ar gus nakčia nušovė čia krau- 
- laukti vaikų. Jis vežiojo sa- vartojo ginklą: kelis kartus bent pakurstymu prie to,; tuvininką Marrisoną ir jo 
vo moterį pas įvairius burti- šovė ir pradėjo durtuvais ~~ ~ ~ TZ
ninkus ir duodavo gerti vi- badyt. Gatvė tuojaus likos 
šokių vaistų, bet tas nieko užklota sužeistais. Keturi 
negelbėjo. Grigorijaus tė- tuojaus mirė ir turbut da 7 
vas senis Onuško nutarė, mirs, o 60 suviršum nuvež- 
jog ji esant velnio apsėsta ir 
prikalbino sūnų ją nužudy
ti ”Dievui ant garbės, o vel
niui ant paniekos.”

Jiedu surišo moterei ran
kas ir kojas, užnėrė už kak- 

! lo virvę ir pakorė grįčioj už

ta ligonbutin.

Baisus gaisrai Peterburgo 
apielinkėj.

Policijai juos suareštavus, 
Rusijoj buvo neišpasakytai 
didelės kaitros. Po visą 
Rusiją buvo kilę gaisrų. Pe
terburgo apielinkėj, netoli 
Šlisselburgo dinamito dirb
tuvės užsidegė girios ir gai
sras jau kone siekė dirbtu
vių, buvo laukiama baisios 
katastrofos, bet valstie
čiams pradėjus gesinti ir 
iškasus griovius, liepsnos 
pasisekė sustabdyti. Laike 
girių gaisro karščiai siek
davę 100 su viršum laipsnių 
nakties laike.

Pakorė keturis žmones.
Čita.— Karės teismo nu

sprendimu pakarta du kynu 
už plėšima ir žmogžudybę ir 
du ūkininku, užmušusiu 75 
metu senį ir norėjusiu jį 
apiplėšti.

Policistai plėšikais.
Rockville Center, N. Y.— 

Nuo pereito rudens čia bu
vo labai daug plėšimų, bet 
policija niekad plėšikų ne- 
sugaudavo. Dabar išsiaiš
kino, kad pati policija plėš
davo. Dviejų pilicijantų 
vištinyčiose atrast a skry
nios su vogtais daigtais ir 
juos tuoj areštavo. Prie 
plėšimų prigulėjęs ir tre
čias policistas, bet tas da
bar ant vakacijų. Iš viso 
šitan miestelije yra 6 poli
cistai.

Salatais užsinuodijo.
Leominster, Mass.— Mer

gina vardu Wood iškėlė sa
vo vaikino priėmimui vaka
rienę, laike kurios trįs ypa- 
tos užsinuodijo salotais. 
Vaikinas jau mirė, kiti sun
kiai serga. Salotai buvo 
maišyti su agurkais ir sar
dinėmis.yra užmušimas Sarajeve ■ sūnų. Kapitalistai^ pasis- 

Austrijos sosto įpėdinio, ■ tengė suversti tą žmogžu- 
apie ką buvo jau savo laiku įdystę ant I. W. W. vadovo, 
rašyta. Austrija nužiūrėjo, j Jiems tas pasisekė ir jie pa- 
kad prie to užmušimo dau- j smerkė jį mirtin. 
giausia patarnavo Serbija;!
< i j ii * • i i !

Austrijos princui buvo pa-Į 
gamintos Serbijos sostinėj I

i

Jei Rusija įsikiš, visos di
džiosios valstybės bus 

įveltos.
Visas pasaulis dabar tė-

1.U V11 VU II UdAUl e <1 lvlV I •• t* •• X
balkio; be to subadė jos pil- mija į Rusiją Jeigu ji tarp 
va «u via I AustriJ°s ir Serbijos jsikis,

Policijai juos usareštavus, :v!sos. didžiosios valstybės, 
iie Besigini, bet sakosi atli- visa beveik Europa bus j- 
kę gerą darbą, nužudę vel
nio apsėstąją.”

Tai ką daro tamsumas ir * 
prietarai I

Austrijos ir Serbijos įsikiš,
I

susekta, kad net ir bombos j Panamos kanalas bus ati
darytas 15 rugpiučio.

- Belgrade Todėl Austri- i Iš Washingtono praneša- 
ja nusiuntė Serbijai griežtą'“įalas bu/'atid^vtas'll

Emigrantai grįžta.
Liepoja.— Atvažiuoja čia 

daug emigrantų, kurie be 
pasportų buvo išvažiavę A- 
merikon. Tokių emigrantų 
skaičius per mėnesį siekia 
1500 žmonių.

. Areštai.
Pabijancai.— Susekta ne- 

legalės literatūros sandėlis. 
Areštuota trys žmonės.

Girių gaisrai siaučia.
Vitebskas.— Dinaburgo 

ir Lincinsko apskr. dega 
valdžios ir atskirų savinin
kų girios, malkų sandeliai, 
namai. Ugniai gesinti pa
šaukta to krašto gyventojai 
ir kariumenė.

Girios gaisras smarkiai 
platinasi. Dega giria, na
mai, dorpinės,.javai. Ugnis 
apėmusi 1000 dešimtinių. Į 
gaisro vietą atvažiavo 
bernatorius. ,

gu-

Nėra lietaus.
Minskas.— Didelė kaitra 

neduoda augti javams. Žo
lė pievose džiūsta. Pastarą
jį laiką ištiko dėlei kaitros 
daug gaisrų. 14 kaimuose 
sudegė apie 400 kiemų. Nuo
stoliai siekia ligi milijono 
rublių. Gyventojai prašo 
Dievo, kad duotų lietaus.

traukta karėn, nes už Au- 
; striją tuomet užsistotų Vo
kietija ir Italija, kadangi 
jos visos trįs yra susivieni- 

i jusios. Rusijos pusę tuo- 
i met palaikydamos turėtų 
! įsikišti Anglija ir Francija, 
kurios turi tarp savęs pada
riusios kitą susivienijimą, 
priešingą pirmamjam. Tai
gi butų karė, kokios žmoni
jos istorija da nežino.

žmonės boikotuoja caro 
monopolkas.

Jaroslavlis.— Gauta 40 
valstiečių nutarimų uždary
ti monopolius ir aludes. Li
gi šiol išpyldyta 19 tų nuta
rimų.

Minskas.-
mėn. pradžios gauta 35 val
stiečių nutarimai uždaryti 

■ girtuoklybės įstaigas 170 so
džiuose ir miesteliuose.
į Kišinevas.- Gegužės mėn. 
Besarabijoj išgerta mažiau 
degtinės, kaip pirma 8 tūks
tančiais kibirų; už degtinę 
išrinkta 70,000 rublių 
žiau, kaip pirma.

Nuo birželio

ma-

Skandalas ponios Caillaux 
byloj.

Ponios Caillaux byla dėl 
užmušimo "Figaro” redak
toriaus labai triukšminga. 
Paryžius apie ją tik ir kal
ba. Pereitoj sąvaitėj net 
teisėjai susipyko. Vyriau- 
sis teisėjas Albonel iššaukė 
savo bendrą-teisėją Dagou- 
ry dvikovom Pati gi kalti
ninkė teisme apalpo, kada 
pradėjo skaityt jos laiškus.

tų savo kaltininkus ir atsi
prašytų už varomą prieš 
Austriją propagandą. Ka
dangi Austrijos princo už
mušimas įvyko visai ne Ser
bijoj, tai toks Austrijos rei- 
kalarimas išrodo stačiai už
sipuolimu ir jieškojimas 
priekabių prie Serbijos. Tuo 
reikalavimu labai pasipikti
no Rusija, Juodkalnija ir 
kitos draugiškos Serbijai 
šalis.

Serbija tečiaus į tą Aus
trijos reikalavimą atsakė 
gana prielankiai; ji apsiė
mė dalyką ištirti, tik nesu
tiko, kad tame tyrinėjime 
dalyvautų Austrijos valdi
ninkai ir kad jie kaltininkus 
teistų, kaip tai norėjo Aus
trija. Konfliktui išrišti 
Serbija pasiūlė dagi sušau
kti Hagoj konferenciją.

Toks atsakymas Austrijai 
vienok nepatiko ir ji įteikė 
Serbijos pasiuntiniui Vieno
je pasportus keliauti namo. 
Toks Austrijos pasielgimas 
yra lygus karės apskelbi
mui. Beto. Austrija pada
rė kitą karišką žingsnį areš
tuodama traukinyje netoli 
Budapešto Serbijos genero
lą Putniką, kuris grįžo su 
savo dukteria iš vakacijų. 
Šito jau užtenka, kad pradė
ti karę. Dabar tik laukia^ 
ma, kuri pusė atidarys pir
ma ugnį. Sulyg paskutinių 
žinių, netoli Semendrijos 
buvo jau ir mušis.

: kanalas bus atidarytas atei- 
j nančiais metais, kovo mė- 
nesije, kuomet prie didžiau
sių iškilmių perplauks jį 
tarptautiškas laivynas.

Apleido kasyklas, miestelis 
mirė.

Seattle, Wash.— Niekam 
nieko nesakydama, Cana- 
dian Pacific gelžkelio kom
panija apleido savo anglies 
kasyklas ties Hosmeru ir 
apie 1000 darbininkų likosi 

j be darbo. Miestelis, kuris 
i vien tik iš tų darbininkų už- 
i silaikydavo, tuoj mirė. Biz
nieriai paliko savo biznius, 
krautuves, namus, ir ką ga
lėdami pasiėmę išvažiavo 

j kitur. Tuojaus potam pri- 
ibuvo geležinkelio darbinin- 
j kai, iškėlė kasyklų mašinas, 
! nuplėšė nuo gelžkelio reles, 
į susikrovė viską į vagonus 
ir išvažiavo.

Paleista areštuotieji.
Lodžius.— Keletą dešim

čių žmonių areštuotų prieš 
gegužės 1 dieną, dabar pa- 
liuosuota.

Savotiškas gubernatoriaus 
įsakymas.

Viatka.— Redaktorius 
"Viatskaja Rieč” buvo nu
baustas keliais šimtais rub. 
Šita pabauda buvo sumokė
ta laikraščio skaitytojų. 
Gubernatoriui ta skaityto
jų užuojauta labai nepatiko 
ir jis išleidė aplinkraštį, ku
riuo draudžiama rinkti pi
nigų laikraščių pabaudoms 
apmokėt. Prasižengusieji 
prieš šį įsakymą, bus bau
džiami trimis mėn. kalėjimo 
arba 500 rub.-

Išdegė visas kaimas.
Ohio valstijoj 24 liepos 

sudegė visas De Graff kai
mas, susidedąs iš 15 gvven-, 
tojų.

i 
I

Wilsonas liepė skųsti New 
Haveno gelžkelį.

Prezidentas Wilsonas įsa
kė generališkam Suvienytų 
Valstijų prokurorui Mc 
Reynolds’ui patraukti tie- 
son New Haveno geležinke
lį už įvairias suktybes ir 
peržengimą prieštrustinio 
Šermano įstatymo. Tyrinė
jimai tos kompanijos trau
kėsi jau nuo pereito rudens. 
Byla trauksis gal kelis me
tus. Kaltinama 16 kompa
nijų, prigulinčių prie to 
trusto, ir 29 atskiri asmens.

Fordo "rojus” užsidaro.
Detroit, Mich.— Fordo 

automobilių fabriką, tas 
darbininkų ”rojus,” užsida
ro iki 3 rugpiučio ir 10,000 
žmonių pasiliks per tą laiką 
be darbo.

Išplėšė "lietuvių karaliaus” 
saliuną.

Kaip rašo "Milwaukee 
Leader,” 20 liepos naktį So. 
Chicagoj išplėšta Frano Ar- 
šanskio saliunas. Plėšikai 
susprogdinę dinamitu gele
žinę spintą ir pasiėmę 
$1,180 pinigų pabėgę. Ar- 
šauskis So. Chicagoj esąs 
žinomas kaipo "lietuviu ka
ralius.”

Huerta pardavė žemes po 1 
centą už akrą.

Dabar tik sužinota, kad bu
vęs Meksikos prezidentas 
Huerta prieš pat savo pabė
gimą pardavė Anglijos ban- 
kieriams 50,000,000 akrų že
mės, po 1 centą už akrą. 
Revoliucijonierių pirm. Ca- 
rranza to pardavimo nepri- 
pažinsiąs; žemė esanti Me
ksikos žmonių, ne Huertos.

Kunigas paliko $400,000.
St. Paul, Minn.— Katali

kų kunigas Thomas C. Ke
nedy mirdamas paliko baž
nyčiai, jos įstaigoms ir savo 
gaspadinei $400,000, 
riuos jis susidėjo į "

Serai turėjo 1
45

tus. Gerai turėjo Iur 4!

kū
me-

Didelis gaisras skerdyklose.
Nuostoliai apie pusę mi

lijono dolerių.
Liepos 25 d. Chicagos 

skerdyklose sudegė didžiu
lis 5 augščių namas prigu
lintis Morri’ui & Co. Sude
gė 2 milijonu svarų kiaulie
nos, 15,000 galionų taukų> 
5,000 pamuštų jaučių ir 
šiaip įvairių įtaisų. Nuosto
lis siekia apie pusę miijono 
dolerių. Po gaisrui visame 
skerdyklų apskrityj kįlo 
svaiginantis dvokimas.

Traukinys nuslido nuo 
bėgių.

Ties Derby, Miss., nusli
do nuo bėgių greitasis trau
kinys. šeši žmonės likos 
sužeisti, du labai sunkiai.

Nubaudė evangelistą už . 
merginas. *;

Charles Carlson, evange;- 
listas, tapo nubaustas Chi
cagoj $20 už nepadorų pa
sielgimą su jauna mergina 
parke.

Už $3.75 pasmaugė žmogų.
Chicago, III.— Juodveidis 

Ford ir 18^kos metų vaikė
zas Goldstein policijai pri
sipažino pasmaugę žmogų, 
kurio lavonas dabar atras
ta ant Michigan ežero kran
to su užkimšta akmeniu bu
rną. Pasmaugę jiedu rado 
pas jį $3.75.

18,000 angliakasių nutarė 
streikuot.

Scranton, Pa.— Jeigu iki 
30 liepos Deleware, Lacka- 
wanna and Western Coal 
Co. savo darbininkų reika
lavimams nenusileis, tai su 
1 d. rugpiučio išeis streikan 
18,000 angliakasių.

Užpuolimas ant traukinio.
New Orleans, La.— Lie

pos 25 d. du plėšikai netoli 
nuo čia užmušė gelžkelio 
sargą, sustabdė New Yorko 
traukinį ir pagriebę $20.25 
pabėgo.
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— KELEIVIS

Peržvalga. kams dirbant jų laikraštis 
turi pasisekimą!

Prie "Kovos" gi risi žmo
nės yra samdomi. Jie dir
ba tenai ne dėlto, kad laik
rašti pakelti, bet dėlto, kad 
algą gauti. Tame tai ir sle
piasi visa paslaptis, kodėl 
privatiškiems laikraščiams 
geriau sekasi, negu Sąjun
gos organui.

i

Ginčai dėl privatiškų laik
raščių.

Tūliems L. S. S. nariams 
pasirodė, jog privatiškai 
leidžiami socijalistų laikraš
čiai stovi daug geriau, negu 
leidžiamas oficijalis Sąjun
gos organas "Kova." ir 
jiems pasidarė pavydu: pra
dėjo svarstyti ir tartis, kaip 
čia suvaržius privatiškų lai
kraščių besiplatinimą. Mas- 
sachusetts L. S. S. rajono' 
konferencija išnešė net re
zoliuciją prieš privatiškus. 
laikraščius.

Tasai tūlų sąjungiečių už-i 
simojimas iššaukė socijalis-

' .........................  ‘ Pri- j
anr

jų užsipuolimą aštriai kri
tikuoja. Nesutinka su pri
vatiškų laikraščių priešais 
ir rimtesni sąjungiečiai. 
Drg. J. Šukys tokį užsipuo
limą vadina stačiai klaidin
ga taktika. Girdi:

"Nori tarimais tu laikraščių 
besiplatinimą suvaržyta O tai 
yra vienas klaidingiausių bū
dų.

”Tos priemonės klaidingos 
todėl, kad soc. laikraštijos be
siplatinimą varžyt butų reak- 
cijonieriškas darbas. Nes so
čiai. literatūros platinimąsi į 
varžydami, patįs savam i am' 
darbui kelią pastotume.

"Antra. Tokie nutarimai ■ 
nė neišpildomi. Neišpildomi 
todėl, kad kiekvienas socijalis- 
tas, matydamas geresnio turi
nio ar parankesni platinimui 
laikrašti ar kitokius raštus, 
nežiūrint keno jie leidžiami, 
platins uoliau, negu savuosius, 
nes tai jo priemonė, su pagelba 
kurios savo užduoties darbą 
.sparčiau varys pirmyn. Užduo- 
<Eru gi pildymą niekam už
draust negalima.”

, ’ Toliaus drg. Šukys nuro
do, kodėl "Kova" neturi to
kio pasisekimo, kaip priva- 
vatiški socijalistų laikraš
čiai. Jiems sekasi geriau 
dėl to. kad jie geriau aprū
pinti ir įtaisyti, negu "Ko
va.” Pavyzdžiui:

Keleivis’ nuolat sądarbi- 
ninkams apmoka, tarpais ir po 
du redaktorių laiko. Laisvės’ ■ 
redakcijoj nuolat du ir tris 
žmonės dirba; 'Naujienų’ re
dakcijoje tris žmonės dirba: 
Grigaitis, Jurgelionis ir Lalis. 
O musu ’Kovos’ redakcijos- 
darbas ant vieno žmogaus su
verstas. Tas vienas žmogus 
už S18 sąvaitėj ne mažesni lai
kraštį už kitus turi raštais už
pildyti. Gyvenimo nuotakius 
sekti, pamąstyti, knygose pa
sirausti. darbininkų gyvenimo 
dvasią pagaut nebėra kada.”
Tas vra neužginčiiama 

tiesa. Tečiaus yra ir dau
giau priežaščių. dėl kurių 
"Kova" neturi tokio pasise
kimo, kaip privatiniai laik
raščiai tos pat pakraipos. 
Visų pirmiausia, "Kova" 
yra organizacijos organu ir 
rašo daugiausia apie tos or
ganizacijos reikalus, o pa
šaliniams tas visai nerupi. 
Jeigu ir telpa kitokio turi
nio raštų, tai žmonėms ris- 
tiek rodosi, jog Sąjungos 
reikalai. Tai vienas daly
kas. Antras — "Kova" yra 
socijalistų organu, o to var
do nesusipratę žmonės išto
lo bijosi. Privatiškai lei
džiamas laikraštis gali ra- Sociales" profesorium, lei- 
šyt aštriau da ir už "Kovą," džia francuzų 
bet jis neišrodo toks baisus I 
ir greičiau platinas.

Toliaus, prie privatiško 
laikraščio dirba patįs savi
ninkai — dirba po 16 ir 18 
valandų į parą ir 7 dienas 
sąvaitėje. Vienas žmogus 
čia tankiai padaro už tris, 
o algos sau ima tik tiek, 
kiek reikia užsimokėt už 
valgį ir kambarį. Ar jis sė
da valgyt, ar eina gult, jis 
visuomet galvoja, kaip pa
derinus laikraštį, kaip pa
darius jį žmonėms patinka- 
mesniu. Ar galitaa tad ste- 
bėties, kad taip\ savinin-

1 \ .kas

tų laikraštijoj ginčus, 
vatiški laikraščiai toki kad daugelis

Mokslo 
pav.,

žinoma, Škotijoj yra nema
ža lietuvių. Jie turi tenai 
susitvėrę net Socijalistų 
Sąjungą ir leidžia savo or
ganą "Rankpelnį.” bet vei
kėjų turi nedaug. Inteli
gentų nėra nė vieno, sako 
drg. Baranauskas; viską 
veda patįs darbininkai, ku
rie yra daugiau prasilavinę 
kalboj ir rašte.

Socijalistų sąjunga tarp 
Škotijos lietuvių galėtų būt 
vienok stipri ir didelė orga
nizacija, jeigu taip tankiai 
nesimainytų jos nariai. Da
bar gi į porą metų jie persi
maino kuone lig vieno žmo
gaus. Seni išvažiuoja, o jų 
vieton atvažiuoja nauji. 
Kiek pagyvenę tie vėl va
žiuoja toliaus.

Drg. Baranauskas sako: 
"Škotijoj yra musu išei

viams lyg ir atsilsio sala jųjų 
kelionėj iš Lietuvos į Ameri
ką arba net į Australiją. Ku
nigai net atkreipė i Škotiją 
savo akis sustiprinimui 'ave
lių’ dvasiškai, o faktiškai tai 
sustiprina savo kišenius ir dar 
airišius kunigus išmokina dau
giau imt pinigų nuo 

parapijonų.”
Dabar Škotijoj 

tuvių kunigai: 
taip pat pradėjo 
raštį — "Išeivių 
Tame laikraštije jie

Amerikiečių literatūra 
spaudos parodoj.

Lietuvių Mokslo Draugi
jos sumanymu šiemet Įtaisė 
Vilniuje pirmutinę lietuvių 
spaudos parodą. "Lietuvos 
Žiniose” skaitom, jog

"Pačioje parodoje išstatyta 
aplink 2.500 leidinių. Trūks
ta aplink 500 leidinių; dau
giausia trūksta iš Amerikos. 
Dėl dvieju priežasčių nepilna 
paroda. Pirma,
leidėjų nėra atsiuntę 
Draugijai savo leidinių, 
iš Rygos Jakavičius net ir sa
vo laikraščio nesiunčia, 
bant jau apie kningele; 
tra. daug kas yra valdžios už
drausta ir neleista 
pav.. iš 
partijos 
išstatyti 
'Ašis’ ir 'Spartakas.’”
Amerikos raštai 

metasi savo didumu. 
Ūkininkas" Amerikos 
raščius stačiai ir 
"Amerikos didlapiai 
tuvoj leidžiami laikraščiai 
išrodą tik kūdikiais prieš 
amerikietiškus. Taip pat ir 
su knvgomis. Tečiaus Lie- . . . .
tu vos ‘laikraščiai amerikie- bar jie pradeda organizuoti 
čių literatūrą labai peikia, tamsesnius

I

nekal-
An-

išstatyti,
visų socialdemokratų 
spausdinių tegalėta 
tik dvi kninguti:

ištolo
"L. 

laik- 
vadina 

Lie

lietuvių

du hc-
dabar

esą 
jie 
leisti laik-
Draugą." 

visuo
met išniekina socijalistus ir 
leidžiamą jų organą "Rank
pelnį."

Negana to. kad tie "arti
mo meilės" skelbėjai užpui- 
dinėja socijalistus patįs, da

* VnOCCDfiynCHPI iflC bet toji gavus dovanas pra- 
i KUIlkurUnULivulUUv dėjo nuo jo šalinties, tasai

CHICAGO, ILL. 
Tautininkai užaušę.

gai traukia jaunimą j 
savo kilpas. Anarchi

stų nė dūko nebe
sigirdi ir t. t.

Musų tautininkų 
mas sulyginus su pereitais 
metais yra sustingęs. Apie 
"sustingimo” priežastį sun
ku spręsti, bet tūli arčiau jų 
stovintie žmonės tvirtina, 
kad mažai kas jiems bepri- 
jaučią, per tai jie apatijon 
Įpuolę. Gal būt. bet mano su
pratimu, ar ne bus tik jų nu
siminimo ir ūžausimo prie- 
žaščia pasitraukimas iš jų 
tarpo veiklesniųjų jų "bro
lių." Mat dauguma tauti
ninku prisidėjo prie socija
listų ‘ ‘
"draugais.

"Draugai" veikia, 
liai" gi susnūdo.

matydamas esąs apviltu pa
reikalavo dovanų atgal.

HERRIN, ILL. 
Kas su tokiais daryti? 
Liepos 12 d. L S. S. 21

Kuni- S—tė pasikvietė J. K—kį, kp. savo susirinkime buvo
i kuris gyveno viename bute pakėlusi klausimą apie vie- 

?»• nnvooA A T> IninVc RRVO kllftnAfc .T _ir parašė A. P. laišką pa- ną savo kuopos narį J. G., 
'__ : 1__  smuklininke* kuris iš didžiausio alkoho-

adresu, pas kurį A. P. užei- j Įio priešo, virto girtuokliu- -
ta tokiu necenzuriskų žo-! si pardavinėti svaiginan- 
džiu, jog viešai jo negalima ' čius gėrimus slapta. Jisai 
buvo skaitvti. A. P. gavęs: mėgino susirinkime išsitei- 
laišką nuėjo pas advokatą'sinti, bet buvo aiškiai daro- 
ir perdavė laiška pašto vai- dvta,

“ ‘ ‘ suaręs- pardavinėja.

siuntė vieno

veiklu- davo- Laiške buvo prirašy-Į ir panaikinus smukles ėmė

N0RW00D, MASS.
Pagirtinas socijalistų ir lai

svamanių. veiklumas. 
Prakalbos.

Norwood’o socijalistai ir 
laisvamaniai — tai veikliau
si žmonės, ką aš mačiau. 
Štai socijalistų kuopa gerai 
gyvuoja; L. D. K. Keistučio 
draugija (pašalpinė) pui
kiai stovi; Labdarybės

I

draugija, kurią begriauda-
------------------- ------------ -----------------------------------------X

iš jų

Mat dauguma tauti-

ir tokiu budu liko

"bro-

čiu literatūra labai peikia, tamsesnius darbininkus ir 
I Sako, labai darkyta kalba .Įuos ima siundyt prieš soci- 
ir veik visi raštai — verti- jalistus.
mai. L* taip tie Dievo tarnai,

Mums rodos, kad šimtą' tikėjimo skraiste prisiden- 
sykių geriau geras verti- g§> sėja tarp lietuvių nea- 
mas, negu tuščia originale pykantą. _ kursto vienus 
pasakaitė, kokios paprastai prieš kitus, ir išnaudoja 
išeina iš po Lietuvos litera- juos. Sykį tie žmonės yra 

suorganizuoti į parapiją ir 
moka parapijai duokles, an- 

lvgi ‘tra organizuojami į
• -taip vadinamas "blaivinin- jau "sudiev! 

kų” kuopas ir čia jie vėl tu- 
kiti ri mokėt, o kunigai iš to 
----  naudojasi. Taigi ir ant tos 

apsilaižydami rašė. kad Ge- ’atsilsio salos"“darbininkai
; negali pa

mušų silsėti — ir čia kirpikai juos 
suranda.

—

• tų plunksnos.

Genevos "akademija"—
p. Gabrio "biurui." 

"Lietuvos žinios" ir 
Lietuvos laikraščiai nesenai

nevos (Šveicarijoj) mokslo jieškanti duonos 
akademija suteikė j-------
d-rui Basanavičiui garbės 
nario titulą —prisiuntė jam 
profesoriaus diplomą. Da
bar gi išėjo aikštėn, kad to
ji "mokslo akademija" yra 
įsteigta vien tik rekliamai. 
-Jos įsteigėjai skelbiasi pa
sauliui dideliais mokslin
čiais, rašytojais ir t. t. . Jos 
"rektorius" net medalių ga
vęs už savo raštus. Su
prantama. tuos medalius 
jam suteikė ta pati "mokslo 
akademija." o tie jo parašy
ti veikalai, kaip dabar pasi
rodė. yra Narbuto "Lietu
vos Istorija" ir "Lietuvos 
Mitoliogija,” tik išversta 
francuzų kalbon. ir ta kal-

i ba esanti labai darkyta.
Tos "akademijos” "kan- . 

clerius," tūlas Dūkštą, taip- j 
, gi esąs didelis "mokslo vy-Į 

ras:" jis pasidaręs sau ates-į 
tatą buvo įstojęs net univer-! 

! sitetan, bet tenai jo "moks-: 
las" tuoj išsiaiškino ir tapo 

i vvras išvarytas. Taip rašo i
■ "Viltis."

Taigi ta "mokslo akade-
■ mija” labai primena p. Gab
rio "informacijos biurą." 
Šis irgi skelbiasi kokios tai 
“L’Ecole dės Hautes Etudes

I

i

Katalikai savo veiklumu 
išdalies gali lyginties soci- 
jalistams.

Kunigai jaunimą traukia 
į savo kilpas kiek tik įsten
gdami. Daugiausia veikia 
kunigužis Kemėšis organi
zuodamas "Vyčių," arba 
kaip tūli vadina "lietuviško 
vaisko" kuopas, 
žiai: Serapinas, 
nas ir Ežerskis, taipgi 
mažai prjgelbsti Kemešiui. 
Nemažai jaunimo jau pak
liuvo į jų gudriai užtaisytus 
spąstus. Žinoma, socijalis
tai tą mato ir jie turės pa
sirūpinti, kad apsaugojus 
jaunimą nuo "juodosios" 
itekmės.

Kunigu-
Staniuky- 

ne-

Visi da šiaip-taip kruta, 
veikia, bet anarchistai pas 
mus šįmet jau suvis nutylo.

"Laisvoji Žmonija," kuri 
da vis žadėjo išeiti, nebepa
sirodo. Prenumeratorių do
leriams, greičiau gal bus - ““ "* “

Kuomi yra Vanagaitis Prū
sų lietuviams.

Tilžės Lietuvių Kliubas 
mums prisiuntė hektogra
fuotą laišką, kuriame išro- 
doma, kuomi esąs J. Vana
gaitis Prūsų lietuviams.

Vanagaitis iki šiol truk-' 
dęs kiekvieną rimtą tautini 
darbą, šmeižęs ir žeminęs 
jojo vykintojus. Prūsų lie
tuviai jį pažįsta, kaipo blo
gos valios žmogų. Ameri
kiečių suaukauti pinigai esą 
suvartojami šmeižimui jam 

; nepatinkamų veikėjų.
Jais aprūpintas Vanagai

tis dabar svaidąs be baimės 
savo apnuodintomis vyly- 

ičiomis į jam nepatinkamus 
: asmenis per savo juokų lai- 
I kraštį "Sukuri." 
■ Tai mat, kaip sunaudojami 
j Amerikos darbininkų pini
gai.

Į

|

Užpereitą savaitę apleido 
Chicagą draugė Visockienė 
—L. S. S. 81 kp. narė ir cho
ristė. Taipgi ji buvo veikli 
"Dramatišk. Ratelio" prie 
VIII rajono L. S. S. lošėja. 
Ji išvažiavo Cleveland’an, 
Ohio.

Pora savaičių atgal mirė 
džiova išsirgusi 8 mėnesius 
mergaitė Milda Kaičiutė. 
"Liet Žurnalo" leidėjo duk
tė. Velionė lankė "High 
School.” Prigulėjo prie L. 
S. S. 81 kp. choro. Buvo ga
na protinga ir rimta mer
gina.

Apskundė "Naujienas.”
Laikraščiai praneša, kad 

Jonas Kulis, "Lietuvos” ir 
kitų laikraščių agentas, ap
skundė "Naujienų" bendro
vę, reikalaudamas $10,000 
atlyginimo už įžeidimą jo 
garbės korespondencijoj iš 
Cicero, III. Koresponden
cijoj buvo pasakyta, kad tū
las vyras (pasakyta, kaip 
jis išrodo) rinkęs tenai au
kas "Naujienų" streikie- 
riams. "Naujienų" redak
cija pridėjo prie tos kores
pondencijos savo pastabą, 
kad "Naujienose" jokio 
streiko nėra buvę ir tas au
kas greičiausia rinkęs Jo
nas Kulis, nes jo esanti ly
giai tokia pat išvėizda. Ūž 
tą pastabą Kulis ir apskun- 

ugeliuį pu yra dė "Naujienas.”

j kalboj (o 
kaipgi!) laikrašti, dalyvau
ja tautų suvažiavimuose, 
kalbasi su ministeriais, žo
džiu — vyras augščiau gar
bės.

Škotija, tai lyg atsilsio sala 
lietuvių kelionėj.

Taip sako savo laiške, ra
šytam "Kovos" redakcijai, 
drg. A. Baranauskas, L. S. 
D. P. atstovas, kuris nesenai 
apleido Ameriką ir grįžda
mas Lietuvon apsistojo Ško
tijoj. t

Musų draugai socijalistai 
vis kas-kart daugiaus pra
deda neužsiganėdinti priva- 
tiškais socijalistų laikraš
čiais.

Liepos 12 d. 22 kp. L. S. 
S. susirinkime kilo s gana 
karštos diskusijos dėl pri
vatiškų socijalistų laikraš
čių.

Liepos 18, 81 kp. susirin
kime irgi buvo gana karštos 
diskusijos link to paties 
klausimo.

Išnešta ir rezoliucija, 
ri savo laiku turės tilpt 
ganė "Kovoj.”

mas vietinis kunigas jau net 
pailso, tvirta kaip ąžuolas; 
"Aido” choras, kurį palaiko 
socijalistai ir laisvamaniai, 
jau turi mokytoją ir lavina
si dainose; nesenai susis
pietė būrys jaunų-energiš- 
kų vyrų (apie 20) ir žada 
lavinties muzikoj — taigi 
turėsime socijalistų ir lais
vamanių orchestrą; bet kas 
puikiausia — tai kad tautiš
kas namas baigiamas jau 
statyt.

Reikia paminėti, kad lie
pos 19 d. buvo kaipir apvai- 

: kščiojimas, bei paminėji
mas tautiškojo namo staty
mo pradžios. Žinoma, prie- 

• taringų apeigų nebuvo nei 
|"duko” ir šventu vandeniu 
i tautiško namo niekas nelai
stė. Kalbėjo Bagočius, ku
ris, teisybę sakant, nors yra 
daugumo šmeižiamas, bet 
yra "smart boy" ir "dacol.” 
Jo prakalbos — lietuviškai 
ir

kad jisai svaigalus 
Kai kurių 

kuopos narių nuomone jo 
nevalia esą kritikuoti, nes 
tai jo privatinis dalykas. 
Mano-gi nuomone męs soci
jalistai turėtume kitaip
žiūrėti į tą dalyką. Jeigu

išmetame iš Sąjungos susi
kompromitavusius kalbėto
jus ir kitus panašius ken
kiančius Sąjungai narius, 
tai tuo labiau turėtume kri
tiškai žiūrėti ir į panašius 
girtuoklybės prievarta pla
tintojus. Štai faktas. Bir
želio 30 d. buvo mokesties 
diena. Alaus mėgėjai su
sirinkę pas J. G. traukė iki 
įkauštant. Vienas žmoge
lis norėjo savo draugą par
sivesti namo, bet išbėgusi J. 
G. žmona, traukė atgal į 
butą sakydama: "Jonai, kur 
eini, už bonkutę alaus 10c. 
neužmokėta.” Jonas tapo 
įvestas atgal ir gėrė iki au

ėiais kišeniais. nė už irnetims M.
barį nebeturėjo kuom už- * 
simokėti.

Antras vėl tą pačią naktį 
įkaušęs pas J. G. užsimanė 
palošti kortomis ir nuėjęs 
pas J. G. kaimyną, belošda
mas susimušė; atėję policis- 
tai nugabeno šaltojon net 6, 
vyrus. Be to J. G. ir dau
giau ydų turi. Jis samdo 
tamsius fanatikus, kad su
muštų laikraščių korespon-• triukšmingas kooperacijos 
dentus. jeigu tik sužino ku- j susirinkimas. Šis susirin- 
ris į laikraštį rašinėja. Ke- kimas bus iš eilės jau tre

čias. Lermai kįla dėlei 
knygvedžio. Visa knygve- 
dystės tvarka buvo labai su
painiota, taip kad direkto
riai negalėdavo nieko su
tvarkyti ir jokios atskaitos 
visuotinuose susirinkimuo
se neišduodavo.

Kada kooperacijos nariai 
^pareikalavo paaiškinti apie 
krautuvės stovi, tuomet 
knygvedys atsakydavo, kad 
"viskas yra kuopuikiausia." 
Nariai nepasiganėdindami 
tuomi paaiškinimu, reika
lavo atskaitų apie krautu
vės stovį: kiek apyvartos 
esti į dieną, sąvaitę bei mė
nesį? Kiek yra pelno ar 
nuostolių iš bizniško atžvil
gio ir t. t. Pirmininkas su 
knygvedžiu versdavo visą 
kaltę ant direktorių, buk 
"tie esą vyriausi kontroliai 

1 ne- ir turi parodyti minėtas 
-----------  bažnyčiose skaitlines.” Direktoriai tei- 

vale-e automobiliuose lin-' lietuviškai poteriauti, tas smdavosi negali vakaro lai- 
guoties, tai jiems ir'bedar- labai nuslopino tautą. Tas ku visų knygvedžiu pareigų 
bės nėra. A. Booben.

dybai. J. K—kis 
tuotas ir pasodintas belan- 
gėn; jo nepaleidžia be 1 
tūkstančio dolerių. J. 
K—kis buvo išmintingesnių 
žmonių perspėtas, nes jis 
tūliems buvo tą laišką 
perskaitęs, bet jis nepaklau
sė. Šis atsitikimas tai pa
sarga musų lietuviams, ku
rie nežino, jog pašta yra Įs
teigta ne dėl blevyzgų ir 
garbės plėšimo, bet dėl rim
tų susirašinėjimų.

Liepos 16 d., 15 metų vai
kas, Antanas Lukošius, 
smuklininko sūnūs, važiuo
damas motorcikle pakliuvo 
po gatvekariu ir liko sun
kiai sužeistas.

Tėvai patįs kalti kam per
ka vaikui tokius daiktus, su 
kuriais gatvėje da ir suau
gusiam pavojinga.

A. Booben.

I

angliškai — buvo gana
I

Akelaitis, kuris, kaip darbo 
žmogus, tai gana pusėtinai 
pakalbėjo. Bevelnis.

CHICAGO, ILL.
Anglų laikraščiai meluoja 

per akis.
Anglų laikraštis "Chica

go Daily Journal" liepos 17 
d. redakcijos pastabose sa
ko, jog Amerikoj nesą be
darbės, tik laikraščiai apie 
tai prasimanę, darbo esą iki 
valiai ir bedarbe kas dien 
einanti mažyn; dirbtuvės 
dirbą geriausia ir su di
džiausiu išbadėjimu reika
laują ir priimą darbininkus. 
Juk tai meluoja per akis ta
sai demokratų laikraštis! 
Prezidentas Wilsonas kar
tas nuo karto, taipgi tą pa
čią dainą dainuoja, bet kaip 
prezidentas, taip ir tasai 
laikraštis nemato (turbut 
nenori matyt), kad tūkstan
čiai darbininkų dėlei bedar
bės kenčia didžiausi skurdą 
ir dauguma šeimynų su ma
žais vaikais minta pusba
džiai — viena duonele.

Toj pačioj Chicagoj be
darbių randasi tūkstančiai, 
dirbtuvės dirba visai men
kai ir tik po kelias dienas 
sąvaitėj. Fabrikai ir dirbtu
vės, kurios atleido darbinin
kus. da niekur neteko girdė
ti, kad butų atgal darbinin
kų nors dalį priėmusios.

Gerai sako priežodys: 
"Sotus alkano neužjaučia.” 
Kai kapitalistai visa ko per- ■ 
tekę gali sau gardžiai pa-

i

VVILLAMETTE, ORE.
Liepos 12 d. Lietuvių 

draugija iš Portland, Ore. 
surengė pikniką. Buvo už
kviesti ir Oregon’o lietuviai. 
Butume gražiai pasilinks
minę, jei nebūtų buvę svai
ginančių gėrimų, bet pradė
jus svaigalus vartoti prie- 
vakarij jau dauguma buvo 
įkaušusių ir visa graži tvar
ka suįro.

Vienas vaikinas mėgino 
r__ w___ t__7_____ 7_____pasakyti prakalbą apie dar-

nemaža triukšmo tarp šv. bininkų būvį, bet girtuok- «. • •• ~ i • • -_ - x •_ir__

ku- 
or-

v • 
Zl-"Naujienų” paskelbta 

nia, kad šv. Jurgio bažnyčia 
užstatyta Union Trust kom
panijai už $88,000.00, sukėlė

Jurgio parapijonų. Mat šv. 
Jurgio parapija yra viena iš 
didžiausių parapijų Chica- 
goj, kur klebonauja kun. 
Kriaučiūnas.

Julius Minkštutis.

liai ėmė kelti triukšmą ir 
nieko neišėjo.

.. šventakuprys.

CHICAGO, ILL.
Laiškuose blevyzgoms nė

ra vietos.
Tūlas A. P—lis susidrau

gavo su S—te ir žadėjo ją 
vest. Pripirko dovanų ir 
jau manė busiąs mylimu, sargesniais

-tai-------------------rrmfciA. --------------- 1 -- -------------------
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LEWISTON, ME.
Triukšmas kooperacijoj. 
Nariai prašalina valdy

bą ir daro tvarką.
Liepos 10 d. buvo gana

lios dienos atgal vienas vi
sai nekaltas asmuo kone nu
kentėjo už parašymą teisy
bės.

Taigi ar privalome laiky-: 
ti panašius narius kuopoje? 
Gal kam išrodys, kad aš 
perdėjau? Ne. aš da ir dau
giau jei bus reikalas pasa
kysiu.

F. K. Skužinskas.

DETROIT, MICH.
Klierikai piemenų rolėse.
Šv. Juozapo draugija pa

rengė prakalbas. Kalbėjo 
klierikai iš Orchard Lake 
seminarijos Pr. Rusas ir VI. 
Montvidas. Jų prakalbos- 
tai šlykštus plūdimas ir 
pliovonės. Pirmasai pra
dėjo apie tautą ir tikėjimą. 
Priėjęs prie spaudos atga
vimo pasakė, jog rusai i 

i davė lietuviams L________

„ > netik atlikti, kad suversti visą 
kalbėti, bet ir stovėti ant knygų tvarką, prie to dar 

neišskaitą kas esą parašyta 
(nors rašoma buvo lietuviš
kai), numeriai esą neaiš
kus: 1-mas panašus į 7, 4 
į 9-tą, 5 į 8 ir t t

Darbo laike per daug gir
tuokliaudavo, kiti darbinin
kai negalėdavo surasti kny- 
gvedžio, direktoriai atėję 
peržiūrėti, taipgi jo neras
davo krautuvėje. O virš- 
minėtame susirinkime dėlei 
minimų priežaščių knygve- 
dis prašalintas ir jo vieton 
išrinktas naujas.

Koop. prezidentas taipgi 
norėta prašalinti už leidi
mą betvarkiai įvykti. Šėri- 
ninkai nepasiganėdindami 
knygvedžiu, laike susirin
kimų norėjo prirodjli blo
gąsias jo ydas ir reikalavo 
slapta balsavimo. Prezi
dentas pasididžiuodamas su 
savo ”aš” neleido slaptai 
balsuoti. Vaidų kelime 
svarbiausią rolę lošė prezi
dentas, nes jis nežiūrėjo j 
dalyką, vien tik į ypatas. 
Dabar tikimės, kad vaidai 
užsibaigs. A. če reiki.

* įį, ■

vyrukas nemokėjo
L__'_'____\ '___ ______ .. .
pagrindų; kiek žodžių sakė, 
tiek sykių ranka mosavo. 
Pabaigoj ėmė šmeižti soci- 
jalistus. Išvadino bedie
viais, razbaininkais, vagi
mis, gyvuliais, tamsunais 
nemokančiais nė skaityti, 
nė rašyti. Jo kalba buvo 
niekas kitas, kaip siundy- 
mas katalikų prieš socija- 
listus.

Antrasai, Montvidas, ta
sai suvis begėdiškai plūdosi. 
Paskirstė lietuvius Į tris 
dalis: šliuptamiai-bedieviai, 
socijalistai ir šventakupriai 
ir ėmė kolioties, kaip so
džiaus pusbernis. Publika 
pradėjo nerimauti. Mat, 
vyrukai mokinasi kunigais, 
tai reikia iš anksto pasimo
kinti keiksmų prieš laisvus 
žmones. Po prakalbų pu
blika uždavinėjo klausimus, 
bet "kalbėtojai” atsisakė at
sakinėti. Pasidarė betvar
kė; pirmininkas uždarė su
sirinkimą, tečiau publikoj 
kjlo diskusijos ir laisvama-

BROCKTON, MASS.
Čia vienas vaikinas J. Y. 

išvažiavo su mergina J P-te 
motorcikliu pasivažinėti; 
bevažiuojant vieškeliu prie
šais užvažiavo kitas motor- 
ciklistas ir abu susidaužė.
J. P—tei sulaužė ranką. ____ .___

Reikėtų jaunimui būti at-1 niai su katalikais ilgai dar 
__ .-..j . J, .y* gin£ijosie buvęg.
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GARDNER, MASS.
Kapitalistai mulkina lietu

vius.
Pas mus štai kokių įdo

mių naujienų girdisi. Ka
pitalistai jau ir svetimtau
čius ima mulkinti. Liepos 
12 d. jie surengė prakalbas 
lietuviams tarpininkaujant

savo kunigėlį turėtumėm; 
turbut neužtenka girdėti 
kai ungarų kunigas keikia

rastos merginos, bet šoko 
kantarkos, davatkos ir net 

n.«i —__pati kunigo gaspadinė. Ku-
unijos organizatorius, nori, nigas matydamas siuto iš pi- j 
kad lietuviškas patrijotas ktumo, bet nedrįso sustab-J 
atsitrenktų ir sukeltų nea-'dyti, nes bijojo, kad negau- 
pykantą. " i tų į sprandą. Sulaukęs-gi

Čionai vra 7 skerdyklosnedėldienio liepos 19 d. ku- 
jose dirba 75 nuošimtis sve- nigėlis griešmnkėms atsi- 
timtaučių gaudami mažą mokėjo bažnyčioje per, pa- 
atlyginimą.

I
I

nutarta: jei pamatys dar- męs, toli gražu, prekyboj su!vo kaimynės ir net vedė ją Į 
■ - - - - - ... .. ’ . pas ilgaskvernį prisiektu

Po prakalbų griežė L. D. moteriškė-gi suvis buvo ir į 
K. V. orchestra ir dainavo j yra nekalčiausia. Tai ką į 
Cambridgeaus jaunimo cho- daro fanatizmas! Juk, kaip į 

Pagirtinas dainorių negraužia tokių žmonių są- ■ • 1 • . W • — ** 1 — v •

bininką darbinėmis drapa- žydais negalime lyginties. 
nomis vaikščiojant prie ka
syklos, bausti iki $5.00 ir 
išmesti iš unijos.

Antanas Kairys.

Padėjimas jų mokslą; visas „tango” šo- 
- - - - - -•*—"karvėmis,”„Šiaur. Amerikos Civiliškai | apVerktinas; darbai visai kėjas išvadino

\ „ Kalbėjo anglas G.silpnai eina. Šimtais žmo- nepasigailėjo nė savo gas-lygai.” j
Dillon, o „Vėžio” zeceris Vi-
taitis vertė lietuviškai. ______________ e____ ?
Nors buvo žadėta aiškinti stato savo krutinę, kad dik- Per išpažintį neduos išrisi- 
Amerikos istoriją, bet pu- tesniais išrodvtų. ’ Jie žino, mo nė vienai šokėjai.. Ka

I nių laukia prie dirbtuvių, į padinės, ir jai suteikė tą pa
žiūrėdami bosui i akis, iš- /į ’ ^arv®s" . titulą. Sakė,

sė kalbos buvo niekas kitas, L______ 11.1 1.
kaip darbininkų mulkini- turi iš ko pasirinkti. ___
mas. Štai žiupsnelis kalbos: baisu esti žiūrėti Į tą turga- 
„Daugelis žmonių sako, kad vietę. Čia žmonės daug pi- 
turtingi žmonės yra negeri, gesni uz gyvulius, nes turi 
bet netiesa, Jurgis Washin- alkani eiti" į turgavietę ir 
gtonas buvo turtingas žmo- parsiduoti save su „dūšia" 
gus, tečiau gana geras. Kad jr kunu ir ten prakaituoti 
ir yra šioje šalije turtingu į uz menkiausi atlyginimą.

i ii tni noro Va T7 •__ Y_ •__x _

kad bosas menko neims, nes ?jn. ar savo gaspadinei duos į
Xet i išrišimą ?

Zanemunčikas.

NORWOOD, MASS.
„Graudus verksmai” dirb

tuvėj.
Vienas darbininkas odų 

Kai apšviestesnieji ėmė dirbtuvėn atsinešė laikraštį 
_ , pamatęs ją fanati-

,______ c __ „~c, matydami, kų faraonas V. K. nusinešė
. męs-gi dabar kad tik per uniją jie galės į „šakę” prie užveizdos ir 
1 1 111 Z"! 1A1 • • V • ■ • • ■« • a a-a -1

ko jiems'
J - • • V*

žmonių, tai nėra ___ __________
pavydėti. Jie čia atėję į šią; tuos nelaiminguosius orga- „šake; 
šalį, vedė kovą su indijonais' nizuoti į unija. - - - -
ir žvėrimis, “* 
ateiname, kaip Į rojų, o jei-! pasipriešinti prieš savo iš- graudžiai verkdamas skun- 
gu neužtenka kuriems ai- naudotojus ir tuomi pakelti dėsi, kad jisai nedirbsiąs toj 
gos, kokią^ dabar gaunate, į a]gas jr sutrumpinti valan- dirbtuvėj, jeigu į čia valia 
tai užtai, kad. per puikiai das darbo, tai tamsuoliai su busią nešioti panašias „Ša- 
norite gyventi. . Vietoj vai- i kapitalistais nusigando, kės,” nes galįs dar perku- 
gyti keksus, pajus ir kito- Kapitalistai matydami, kad nas nutrenkti. Negalėda
vus gardumynus, geriaus jiems darbininkiška unija mas gerai su užveizda susi-

Vietoj vai- į kapitalistais

stovi žemai, nes čia ir suva
žiuoja anglių kasti daugiau 
tamsus žmoneliai — apšvie- 
stesnių mažai kas teapsigy- 
vena. Susipratusių tai ir 
čia jau pradeda rasties, tik 
kaip matosi trūksta jiems 
vadovų.

Teko pažinti nekurias iš 
čiongimių merginų, kurios 
kalba gražia nesudarkyta 
kalba ir skaito lietuviškus 
laikraščius.

Yra daug norinčių daly
vauti vaidinime, mylinčių 
dainas ir muziką, jaunuolių, 
bet visa bėda, jog nėra kam 

! pamokina, nėra vadovų. 
Tiesa, čia yra pora garsių 
organizatorių, bet darbinin
kai nusiskundžia, sako jie 
mums neprieinami, su mu
mis ir kalbėti nenori. Rei
kėtų daugiau vietinei L. S. 
S. kuopai pasidarbuoti jau
nuolių dvasinių reikalų ap
rūpinime.

Parapijos reikalai, kaip 
girdėjau, stovi gana pras
tai. Bažnvčia, dėlei kurios 

\ parapijonai tiek daug byli
nėjosi. apleista; lietuvių į ją 
lankosi mažai, dauguma jų 
eina prie neprigulmingo kn. 
Mickevičiaus, žadama sta
tyti naują bažnyčią. Sena
jai bažnyčiai po bylai tak
sas užmokėjo vyskupas, jis 
žada duoti naują kunigą 
airį ir kad lietuviai su ai
riais ant pusės užlaikytų 

į bažnyčią, žinoma, vėliau 
atiduota bus airiams. Taip,, 

į tai lietuvių turtą vėjas ir iš
nešios. S. V. Vytautas.

ras. j
rūpestingumas, kurie per 
trumpą laiką, jau taip gra
žiai susimokino ir žavėtinai 
padainavo.

Prie kooperacijos prisira
šė 42 nauju nariu, pažymė
tina, jog prisirašiusiųjų tar
pe didesnioji pusė merginų. 
Garbė už tai lietuvaitėms,

žinė už nuplėšimą savo ar
timui šlovės? Ar, gal būt, 
pas katalikus-fanatikus są
žinės nėra. Gal būt, jų są
žinę atima kunigai per iš
pažintį Įkalbėdami, jog jie 
turi teisę atleist nuodėmes. 
Juk. anot kunigų mokslo, ir 
didžiausis nusidėjėlis gali 

kad supranta savo visuome-jbut šventu, bile tik jam iš
neš reikalus!

Buvo renkama liaudies 
namo statymui aukos, su
rinkta $41.27.

Publikos buvo pilna Rod- 
dy Hali svetainė.

K. J. Vaškys.

MINERSVILLE, PA. 
žuvusio angliakasio šerme- 

nįs.
Jau buvo rašyta, jog po- 

| ra sąvaičių atgal kasyklose 
: tapo užmuštas K. Poseika, 
užgriuvus ant jojo anglių 

i skeveldroms.
Liepos 14 d. buvo jo lai

dotuvės. Pažymėtina, jog 
laike šermenų, prie jo kars
to, musų lietuviai atlikinėjo 
tas pačias senovės prieta
ringąsias apeigas. Giedojo 
rožančius ir šaukė iš dan
gaus dvasias, kad atsiimtų 
velionio „dūšią,” nors toji, 
kip mainose liko, tai jau ir 
nebeišeis iš tenai. Buvo ir 
rojaus skistimėlio giesmi
ninkų gerklėms pavylgyti.

Lydžiant į kapines lyjo 
lietus; žmonės ėjo pėsti per 
purvyną. Lydėjo velionį ir 

■ kun. Dumčius, bet jisai va
žiavo karietoje ir da gavo 

: gerai užmokėti. Ar ilgai 
da męs mokėsime „dūšių 

i ganytojams” dolerius ir 
samdysime karietas tiems

pažins savo nuodėmes ir 
darys Romos trustui biz
nį. Viską žinąs.

FITCHBURG, MASS. 
Blaivus piknikas.

Liepos 19 d. Liet. Jauni
mo pašelpos draugija buvo 
parengusi blaivų pikniką. 
Žmonių buvo labai daug. 
Buvo ir prakalbų. Kalbėjo 
klierikas Petraitis; užsipui- 
dinėjo socijalistus ir jų kal
bėtojus.

Tas patsai vyrukas liepos 
i12 d. sakydamas prakalbas, 
i kaip akis išdegęs niekino vi-

V

kius gardumynus, geriaus į jieiįs t___________  __ ... o___________________
nusipirkit duonos^ bulkelę,įyra pavojinga, ėmė šnipinė- šnekėti, jisai jam išaiškino _ _

gy~iti ir suradę priklausantį i pirštu rodydamas "Šakės” į b^r^nfnkams? 
ir rodydamas: 

savo pilvą, paaiškino kokią 
nes nos, kuriai jis uždirba duo- prasmę tos karikatūros turi

kvortą pieno ir galima 
vent.”

Tai bent prakalba! 
di, nepykite ant turčių, 
jiems sunkiausia esą 
vent, ba jie dirbą smageni- 
mis. Darbininkas naktij iš- 
simiegąs. o turtuolis nuo 
nuovargio negalįs išsisilsėt. 
Bet visa sunku ir beatsi- 
minti. kokių niekų ten bu
vo pripasakota.

Antras _kalbėjo p. Vitaitis 
vienas. .
gerai užmoką ir jis ką jam didesnį atlyginimą ir trum

pesnes valandas darbo, tai 
visai neidavo ir po ta puse i 
gatvės, kur unija laikydavo 
susirinkimus ir aiškindavo 
anie vienybę. Tūli sako: 
„Tai kam man unijos 
kia; bosas man sakė, 
laike streiko jie laikys 
mis dirbtuvėse ir duos 
mums gerai valgyti ir 
lėti, o užmokestį pasiųs pa
čioms.” Tas netik tarpe 
lietuvių buvo girdėti, bet 
ir tarpe kitų. Atminkit, 
kad jų viliojimas tau darbi
ninke nieko negelbės, ir jie 
jokiu budu streiko negali 
sulaikyti, nes jau yra užtek
tinai susirašiusiu prie uni
jos, kad ir šiandien galima 
iššaukti streiką.

Laikas jau tau, darbinin
ke, pradėti galvoti ir nežiū
rėti į priešų kaukimą. Eik 
ir lankvkie darbininkiškus 
susirinkimus ir netikėk sa
vo

ti ir suradę priklausantį; pirštu rodydamas 
i prie unijos, nežiūrėdami joi karikatūras 

Gir-1 padėjimo ir didelės seimv- r"'1™

gy- ną, ėmė atleidinėti iš dar
bo. sakydami, kad jie atlei
džia juos dėl „Inefficiencv.” 
Tamsuoliai išgirdė, kad ki
ti rašosi i unija ir rengiasi 
prie streiko, taip nusigan
do, (turbut iš gailesčio) ir 
matydami, kad bosams gre
sia pavojus, ar gal bijodami,

link kunigų.
Žinoma, užveizda ramin

damas žmogelį, neva, užta
rė. Sako: „Jeigu tu Džian 
nešiosi tą laikraštį į dirbtu-! 
vę, tai aš tau ir pėdės nepa- 
fiksisiu.”

Jeigu kūdikis verkia, rei- 
kia-gi jo numaldymui žadė- 

Pasisakė^ kad jam kad išlaimėjus streiką gaus ti lapės pyragų.

liepią, tai ir atsakinėjąs. 
Pagyrė publiką už manda
gų užsilaikymą. Ragino 
šviesties ir skaityt knygas, 
tik neskaityt laikraščių, ku
rie žmones pjudo prieš vie
nas kitą, tik nepasakė kas 
tai per laikraščiai.

Žinom, žinom, p. Vitaiti, 
kurie laikraščiai veda dar
bininkus pirmyn, o kurie at
buli rėpliojai

Zanavikas.

Vėjavaikis.

rei- 
kad 
mu- 
ten 
gu-

WINNIPEG MAN. CANA- 
DA.

Lietuvis judošius.
Aš niekuomet netikėjau 

pasakoms apie Judošiaus 
parsidavimą, bet dabar per
sitikrinau, kad judošių ir 
musų tarpe netrūksta.

Winnipeg’e buvo rinki
mai provincijonalinės val
džios — gubermanų. Rin
kimuose dalyvavo 3 parti
jos: socijalistų, konservaty
vų ir liberalų.

Daliję apgyventoj lietu
viais laimėjo konservatyvai, 
nes radosi tūlas lietuvis A. 
C—s, kuris, kaip vėliau su
žinota, gavo nuo konserva
tyvų partijos S200.00 ir ve
dė už tą partiją karštą agi
taciją. Kiti lietuviai buvo 
papirkti cigarais ir alučiu, 
kurio visi prisrėbė.

Pažymėtina, jog tasai ju
došius iki šiol skaitė save 
darbininkų užtarėju. Win- 
nepego socijalistai dabar 
jo kitaip nevadina, kaip iš
gama, parsidavėliu. Juk 
tai judošiškas darbas.

Vienas iš draugų.

ALBANY, N. Y. 
.žvėriškas darbas.

Kiek tai gėdos ir pažemi
nimo daro visiems lietu
viams alkoholis; prieš jį ko
vojama, kaipo prieš visų 
baisiųjų nelaimių ir skriau
dų šaltini, bet ir reikia ko
voti — kovoti be atvangio 
ir neperstojant.

Štai liepos 4 d. vienas lie
tuvis alkoholikas S. Sevei- 
kis, berods, jau sakytum su
dūlėjęs senis, nes turėjo 70 
metų, pasigėręs išžagino 8 
metų mergaitę, italo dukte
rį-

Begėdi senį uždarė kalėji- 
man ir niekas nebegali iš
imti, turbut sėdės iki mir
čiai. Vanagas.

priešų Įkalbinėjimams.
Nekaltas Avinėlis.

MORCESTER, MASS.
Prigėrė ežere besimaudy

damas.
Liepos 17 d. So. Worces- 

terio ežerėlij besimaudyda
mas prigėrė Jonas Navic
kas. Jisai vandenije darė 
visokius juokus, bet pate
kęs į gilią vietą nugrimzdo. kaip’akTslšdeges niekino vi
ii* nebeišsikasė, o gelbėti ne-į sus pirmeiviškus laikraš- 
buvo kam. Velionis nepri-įčius ir kvietė remti „Drau- 
klausė prie jokių draugijų gą," nes eSąS suvis kritiška- 

aP* me padėjime. Ne jau vyru- 
PeaP- čiai, kad ir visai baigtų juo- 

kente ir keikė socijalistus. dasai „Draugas” kapurno- 
ties, darbininkai jo nesigai
lės, jei jis nori gyventi, tai 
tegul eina su darbininkais, 
ir lai ne plusta jų organiza
cijų. J. Lietuvis.

ir neskaitė jokių raštų, 
sišvietusių žmonių 
1
Jis paėjo iš Ukmergės pav., 
Indrioniškio vai. Pagirių 
viensėdžio.

Reikia pastebėti, jog ta
me ežere šįmet prigėrė jau 
8 žmonės; 2 iš jų lietuviu.

Reikia būt atsargesniems 
su vandeniu!

Vargo Sūnūs.

Senas Singelis.
RONBURY, MASS.

Vedęs vyras gyveno su sve
tima moteriške, polici

ja abudu areštavo.
Nesenai atvažiavo čionai 

iš Montello, Mass. Juozas 
S—vinskis, kuris paliko 
Lietuvoj pačią su vaikais, ir 
pasiėmęs 3 „baksus” alausir 
porą bonkų degtinės pradė
jo šokti su Barbora B—šie
ne, kuri taipgi Lietuvoj pa
liko savo vyrą su 5 vaikais 
ir sykiu su Juozu S—vins- 
kiu atvažiavo Amerikon. 
Po tų šokių ir magaryčių 
S—vinskis su B—šiene for- 
mališkai pradėjo gyvent. 
Bet namų savininkui toks 
„biznis” nepatiko ir jis pa
šaukė policiją.

Atėjo nakčia du policistai 
ir liepė atidaryt duris. S— 
vinskis su B—šiene suprato, 
kad čia bus jau negerai, pa
rėmė duris iš vidaus ir ne
leidžia į savo kambarį. Bet 
policija bė jokių ceremonijų 
duris išlaužė ir abudu areš
tavo, nedavė jiems net ap
sirengti.

Teismas nubaudė S—vin- 
skį 3 mėnesiams ant Deer 
Island akmenų skaldyt ir 
užmokėt $500, o B—sienę 2 
mėnesiams kalėjimo ir 500 
dolerių.

J. Mikalauskas. 
A. Palubinskas.

BROOKLYN, N. Y. 
Klerikalų prakalbos.

Liepos 10 d. Klebonijos 
salėje buvo parengtos pra
kalbos. Pirmas kalbėjo vie
tinis kalbėtojas, koks tai 
Toluba, apie tautos reika
lus ir L.R.-K. Susivienijimą. 
Po jo prakalbai vietinis kle
bonas perstatė antrą kalbė
toją šiais žodžiais: „Dabar 
kalbės Susivienijimo prezi
dentas ponas Krušinckas. 
Kaip popiežius žino katali
kybę, Rusijos caras politi- 
tiką, taip p. Krušinckas Su
sivienijimo reikalus.” (Tai 
menkas žinovas. Red.)

Tai mat, tik tris tokie gu
druoliai. Tai tokios mintys 
pas juodosios armijos atsto
vus.

Jisai kalbėjo apie S. L. R.- 
K. A. ir ir gyrė Chicagos 
davatkas (šv. Kazimiero 
vienuolyno seseris). Sako: 
„Da iš lietuvių tuom tarpu 
nesiranda, bet toliau aš ma
nau susilauks ir musų tauta 
tokių seserų, nes tai yra ge
ru daiktu, jos yra geros 
mokytojos ir apsiima pigiai 
mokinti, už $15.00 į mėne
sį.” Aš pasakyčiau, jog nuo 
maro, bado, ugnies, karės 
ir nuo davatkų mokyklų — 
apsaugok mus Viešpatie!

Trečiasai kalbėjo „Vyčių” 
karalius kun. F. Kemėšis iš 
Chicagos. Tasai atsistojęs 
nežinojo nė ko sakyti, sako 
jau tiedu viską išpasakoję 
ir pradėjo tą pati kartot.

Po prakalbų Krušinckas 
rodė „tautos ženklelius” ir 
atvvrutes, sako, nusipirkęs 
ženkleli gali lipint kitoj pu
sėj koperto, o jei nori gali 
sudeginti.

Tai ko nebeišgalvoja! 
Turbut greit paskelbs atlai
dus už „tautos ženklelių” 
vartojimą. P. G. S.

DETROIT, MICH. 
žmogus be mielaširdystės.
Detroito katalikai gyve

na pagal Kristaus mokslo.
Kaip jau laikraščių skai

tytojams yra žinoma, jog 
šioje šalije siaučia didelė be
darbė, tas pats ir Detroite. 
Bet kas stebėtina, kad ran
dasi galvočių, kurie iš be
darbių vargšų daro sau ge
rą biznį. Štai kad ir M. 
V—lis dirbantis Studebeker 
ant Fort st., šluostydamas 
langus ir duris ofiso, patė- 
mijo, kad ir lietuvių nema- . 
žai stovi prie dirbtuvės var
tų, daugiausia grinoriai, 
kuriems negavus darbo, 
gręsia skurdas. Tasai ge
rasis štai ką sugalvojo; sa
ko šešiems vyrams: ”duo- 
kite man po penkinę, o aš 
angliškai pakalbėsiu su už
veizda ir bus darbo.” Jis tą 
nujautė. Vaikinai nors ir 
paskolinę, bet sutaisė $30 ir 
atidavė geradėjui. Tai mat, 
kaip elgiamasi pagal Kris- 

i taus mokslą. Skaitytojai 
nemanykit, kad jis yra be
dievis arba socijalistas, ne, 
grynas katalikas, kaip kri- 
kštolas; jis socijalistų ne
apkenčia, buk tie gyvena 
”pagoniškai” ir ne pagal 
Kristaus mokslą elgiasi. 

ĮAr męs, socijalistai, galime 
įimti pavyzdį nuo to žmo
gaus? Ne, nes butų labai 
riebu. Tą gali padaryt tik 
žemiausios doros žmogus.

Z. Z. 
-------------

KENOSHA, WIS.
Čia yra S. L.. A. 212 kuo

pa, į kurią priklauso pusė
tinas būrelis vyrų, bet mer
ginų suvis mažai tepriklau
so; kaip reikia prie saldai- 
dainių pardavinėjimo per 
piknikus, tai kreipiamės 
prie svetimų, ir žinoma, ne 
visos tarpininkauti sutinka. 
Kuopa per susirinkimą įvy
kusį liepos 19 d. paskyrė 3 
dolerius dovanų, išreikšda
ma ačiū Onai šlekytei ir 
Anastazijai Glinskaitei, bet 
jos nesutiko imt pinigišką 
atlyginimą, tai paskirtų pi
nigų globėjas S. J. B. užpre
numeravo joms abiems „Ke
leivį” visiems metams. Ti
kimės, kad josios ir ateiti.] 
patarnaus musų kuopai, už 
ką iš anksto vardu S. L. A. 
212 kp. tariu širdinga ačiū.

S. J. B.

COLLINSVILLE, ILL. 
Pilstimas iš tuščio dykan.
„Keleivio” No. 26 buvau 

parašęs žinutę, jog tarpe 
jaunimo randasi nemaža 
laidokų ir yra ištisa gir
tuoklių „gengė,” kuri ne
padoriai elgiasi. Kur bu- 
vęs-nebuvęs, iššoksta Mete- 
lionių Antanas ir valiai už- 
sistot ir teisint.

Ir kam reikėjo perpilsti- 
nėti iš tuščio dykan. Tiesa, 
kad yra keletas susipratu
sių vyrukų, jog aš apie tai 
ir pasakiau, bet jų aš ir ne
kritikavau, o rašiau tik apie 
tuos, kurie ištiesų savo ne
padorumu piktina ir pado
resnį jaunimą. Gal M. A. 
nemato pasekmių tų vaka
ruškų ir bando jas nuo žmo
nių akių paslėpti? Sako: 
„Męs rengiame prakalbas!” 
Bet ar daug į tas prakalbas 
atsilanko? Ir ar daug pri
guli prie socijalistų kuopos? 
Gi iš kelių šimtų vaikinų, 
tik mažutė saujalė. Kam 
da be reikalo polemizuoti, 
jei ištvirkėlių visur užten
ka, ne tik kad pas mus.

Senas maineris.

GARDNER, MASS.
Kur bonkos degtinės—ten 

ir peštynės.
Liepos 19 d. Lietuvos Sū

nų draugija surengė pikni
ką. Buvo prinešta visokių 
svaiginančių gėrimų, žmo
nės gėrė, o kiti net ir kazi- 
ravo iš pinigų. Tūlas J. 
M—sas su savo draugais 
sumanė palaipioti po me
džius. Belipinėdamas susi
draskė drabužius ir ranką 
ir norėjo, kad už tai pikni
ko rengėjai atlygintų jam 
degtine, bet rengėjams at
sisakius jis su savo sėbrais 
pradėjo užkabinėti žmones; 
kilo peštynės, kai kurie mė
gino įsismaginusius vyru
kus išskirti, bet ir tie gavo. 
Labai negražu buvo žiūrė
ti į kruvinus susidaužiu
sius vyrus. Negerai daro 
dr-ja rengdama pikniką su 
svaiginančiais gėrimais.

P. S. šviesiunas. 
STANDARD, ILL.

Streikuoja 600 darbininkų.
Liepos 13 d. sustreikavo 

600 darbininkų Baree kasy- 
klių. Streikas kįlo todėl, 
kad kompanija nenorėjo 
mokėt už rakus (akmenis).

Darbininkai sušaukė su
sirinkimą ir nutarė neduot 
dirbt mašinistams, pečeku- 
riams ir kalviams. Buvo

TACOMA, WASH.
Pas mus laisvo jaunimo 

tėra mažas būrelis, ypač 
merginos, laisvamanybės 
bijo, kaip žydas kiaulienos. 
Jei draugija surengia ba
lių, tai tautiečiai atrita sta
tinę rudžio ir traukia, kol 
nesusipeša; be muštynių re
tai apsieinama.

Čia sudegė S. Bismark 
Co. dirbtuvė; sudegė 3 žmo
nės. Daug žmonių neteko 
darbo. A. Samovičius.

PITTSTON, PA. 
Karvė” klebonijoj.

Keliatas Pittstono ir Wil- 
kes-Barre, Pa. davatkinų 
surengė liepos 16 d. pikni
ką, Valley View parke. Pel
nas buvo skiriamas Chica- 
gos „mergnamiui” (vienuo
lynui). Rengėjai tą dieną 
pavadino „Lietuviška die
na,” jiems pasisekė sutrau
kti daugybė apielinkės lie
tuvių. Pažymėtina, jog 
piknike dalyvavo nemažas 
skaitlius laisvamanių ir so
cijalistų ; 
mūsiškių 
maišyties tarpe fanatikų, 
kurie ant kiekvieno žings
nio mus persekioja. Pikni
kas ramiai praėjo, nors ke
li vaikinai ir apsidaužė vie
nas kitą, bet tas nieko, nes 
peštynės, tai paprasta kata
likų komedija.

Vakare buvo prakalbos. 
Kun. Kasakaitis pagyrė 
jaunimą ir palaimino visus, 
manydamas, kad viskas 
šventai užsibaigs, bet kur 
tau: šventas biznis pradėjo 
eiti velniop. Palaimintas 
jaunimas pradėjo šokti 

” šoko netik pap-

JT

matyt, nekurie 
da nesigėdyja

KANSAS CITY, KANSAS.
Šis miestas randasi vaka

ruose ir pagal statistikos 
žinių turi apie 86,000 gyven
tojų; tarpe jų randasi 50 
šeimynų lietuvių ir 2 ar 3 
sykius tiek pavienių. Rusų 
skaitoma apie 7000; be to 
yra ungarų ir lenkų. Apš- 
vieta tarpe svetimtaučių 
stovi žemai. Lietuviai čia 
da sugyvena santaikoj, nes 
mat, da čia jie neturi savo 
kunigo, bet visgi vaitojimai _ 
tarpe jų girdisi, kad męs „tango.1

BRIGHTON, MASS. 
Kooperacijos prakalbos.
Lietuvių kooperacija lie

pos 19 d. surengė prakal
bas, kad išaiškinus visuome
nei reikalingumą liaudies 
namo. Kalbėtojų buvo apie 
pusę tuzino, vietiniai ir iš 
kitur.

Visi kalbėjo apie vartoto
jų draugijų svarbumą, iš
skyrus vieną kalbėtoją, ku
ris plūdo žydus išvadinda
mas juos pasmirdėliais. Jis 
butų likęs išmintingesnių, 
kad vietoj rodyti prieš žy
dus savo neapykantą, butų 
nurodęs imti nuo jų pavyz
dį biznio reikaluose. juk

ST. CLAIR, PA. 
žmonės tebetiki į.burtus.
Šitas miestelis stovi tris 

mylios atstumo nuo Pottsvi- 
lle. Pa. Čia yra 4 anglių ka
syklos. Vienose dirbama 
pilnas laikas, kitose tik po 3 
dienas. Uždarbiai nevieno
di. Darbas naujai atvyku- 
siems sunku gauti.

Lietuvių yra apie 140 šei
mynų ir apie tiek pavienių. 
Laikraščių visai mažai te- 
simaišo. Yra da net ir la
bai senoviškos dvasios žmo
nių tikinčių į įvairius bur
tus. Tūlo smuklininko du
ktė įsimylėjo į vieną vaiki
ną, už kurio tėvai nenorėjo 
jos leisti, bet ji veržėsi eiti 
už jo. Smuklininkas ėjo 
pas burtininką, kad tas iš
pranašautų ar duktė už jo 
ištekės, ar ne. Nesenai to 
paties smuklininko sūnūs 
pametė $20.00, tai tėvas ii 
vėl važinėjo pas kelis burti
ninkus sužinot kas rado 
tuos pinigus. Burtininkas 
išpranašavo, jog radusi tū
la augšta moteriškė. Tasai 
pargrįžęs užsipuolė ant sa-

SCRANTON, PA.
Abelni bruožai.

Teko keliatą dienų pavie
šėti šiame patogiame mies- 
telije. Graži kalnuota vie
telė, apgyventa daugiausia 
vargšų angliakasių. Atvy
kus Į čia iš didmiesčio, nie
ko akyvo negalima pastebė
ti, duiuoja tik kasyklų len- 
dynės, j kurias sulenda bal
ti išblyškę darbininkai, o iš
eina iš jų kai kaminkrėčiai 
suodini.

Apšvietimas, kiek mačiau,
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kaip tvanas. Ir butų jau 
viskas gerai buvę, ale pasie- 
nije atsistojo švento Jono 
be galvos skyriaus maršal- 

Ika ir pradėjo protestuoti: 
ar jus, sako, mislinat lietu
višką vaiską pastatyt jau po 
bobos andaroku? Kur tada 
musų akys bus? Visas svie-I 
tas iš mus juoksis! Pasida
rė liarmas. Prezidentas! 
kala plaktuku Į stalą ir šau
kia: šarap, ba uždėsiu fai- 
ną. o tas jam atšauja: tu 
pats šarap! Aš matydamas, 
kad svarstymas nueina nuo 
temos, kaipo generolas, už
lipau ant steičiaus. išsitrau
kiau kardą ir moksliškai su- 
komandavoja u: smirno.’
jūsų generolas kalba. Ale 
nė vienas nenusigando, ūžia 
ir gana. Prezidentas sako, 
geriaut nuo steičiaus. aš čia 
tvarką darau, ne tu; o aš 
jam sakau: ir tu šarap. ba 
aš generolas ir ant visų vy
resnis. Jis man už krutinės.

as jam Kaip sveisiu kardu iz •_ — —— ir nukirtau vieną ausį. Kfllp pflSlflarOAš jam kaip šveisiu kardu
1 • . • •

Tuo tarpu sekretorius pri
šokęs man kaip duos Į akĮ, 
aš kabarkšt nuo steičiaus ir 
kardas kažin kur nulėkė, 

j Kas toliaus buvo, nebema
čiau. Tik pajutau, kaip pc* 

1 listeišine daktaras siuvo 
' man galvą. Ir dabar da yra 
guzas, kaip kiaušinis.

— Tai, vadinas, turėjot 
manevrus, tėve.

— Jes, vaike, man taip ir 
prisiminė turkų vaina, ka
da vienam basurmanui no
rėjau nuimti galvą.

— Dabar eik. tėve, pasil
sėti.

— Tik tu, vaike, niekam 
apie tai nepasakok, ba soči-i 
jalistai kai išgirs, tai iš
juoks visą musų vaiską. Ne
sakysi?

— Apie tai nesirūpink, tė
ve.

— Na. tai ir gud bai.

BALSAS IS LIETUVOS.

stebuklai?
Juodas sniegas.

Nelabai senai telegramos 
iš Šveicarijos atnešė žinią, 
jog tenai ant kalnų snigo 
juodas sniegas. Sniegas iš
rodė, kaip kad butų maišy
tas su suodžiais. Tyrinėji
mai parodė, jog tais mena
mais suodžiais buvo susirin
kusi daugybė be padidina
mojo stiklo neižiuromų mu- 

■sulelių (inzektų).
Senovės laikuose, kada 

žmones nemokėdavo daryt 
moksliškų tyrinėjimų, tokie 
apsireiškimai buvo skaito
mi stebuklais arba blogais 
ženklais, pranašaujančiais 
Dievo bausmę, nelaimę ir tt. 
Nepaprasti gamtos apsirei
škimai visuomet nugązdina 
tamsius ir prietaringus 
žmones, bet nė vienas gam
tos apsireiškimas nepasėjo 
tiek baimės, kaip netikėtas 
raudonas lietus.

— Sveikas gyvas, tėve!
— Tegul bus pagarbintas. 
— Tėve, kur tu buvai pra

puolęs pereitoj savaitėj?
— O kas tau galvoj.
— Tėve, toks šiurkštus 

atsakymas tau nepritinka. 
Vyčių generolas turi būt 
mandagus ir ir inteligentiš
kas. Jei aš tavęs mandagiai 
užklausiau, tu gali manda
giai man ir atsakyt.

— Aš, vaike, žinau, kodėl 
tu manęs taip klausi.

— O gal ir nežinai.
— Žinau.
— Na, tai kodėl gi? 
— Tu nori mane išjuokt.
— Visai ne.

- — Jeigu ne, tai kas tau 
do biznis klaust, kur aš bu
vau?

— Nes pereitoj savaitėj 
aš tavęs nemačiau.

— Aš, vaike, ant vakacijų 
buvau.

— Ar nemeluoji?
— Nosą r.
— O kodėl tavo dešinioji 

akis juoda?
— Dabar tokia mada, vai

ke.
— O kiek tau šita mada 

lėšavo?
— Tai mano biznis.
— Geriau, tėve, pasakyk 

teisybę: kur ir už ką tu ga
vai mušti.

— O iš kur tu žinai, kad 
aš gavau mušti?

— Tą liudija tavo išveiz- 
da.

— Ar ištikro aš taip išro- 
dau, kaip gavęs mušt?

— Matai, jau tu nesigini! 
Vadinas, kailin tu gavai.

— Jes, vaike, tik tu nie
kam nesakyk, o aš tau pa-' 
pasakosiu, kaip tas atsitiko.;

— Sakyk, tėve, drąsiai, 
niekas nežinos.

— Buvo taip. Gerbiamas 
musų prabaščius Mylibobas 
sušaukė mitingą, kad nutar
ti, kokia lietuviško vaisko 
turi būt vėliava, ba, matai, 
vaiskas be vėliavos, tai, at
siprašant, kaip šuo be vuo- 
degos.

— Ir tenai tave aptaisė?
— Šarap, kada aš kalbu!
— Gerai, tėve, tylėsiu.
— Susirinkus musų komi

tetui, pulkininkas Cibukas 
apėjo, kad nuo blaivininkų 
mitingo yra da atlikusi pu-' 
-sė bačkutės alaus. Ėmėm 
tuojaus ją ir ištuštinom. 
Kada mitingas atsidarė, vi
si viršininkai buvo jau Įkai
tę. Džiova Stimbiras, va
dovas vyčių skyriaus po glo
ba švento Jackaus su kup
ra, padarė įnešimą, kad vė
liava butų balta, o ant jos 

■numalevot šventą Jurgį 
ant širmo žirgo, duriantį* A

Tečiaus Romos kunigija 
užpylė pinigais valdžią ir 
laikraščio redaktorius už
mokėjo pinigišką bausmę 
už pagarsinimą tokios tei- 

iš j sybės.
Šis atsitikimas buvo pa

minėtas ir laikraštij "Mena- 
ce" No. 168, liepos 11 d. š.m.

Musų kunigai mėgia ki
tus mokinti, kad nekeltų ko-

liance miestelije, Ohio vals
tijoj, nukrito tiek daug slie
kų, kad žmonės paeit nega
lėjo. Iš kur jie ėmėsi, sun
ku Įspėti, bet visgi jie turė
jo paeiti iš žemės, o ne 
dangaus, kaip daugelis tam
sių žmonių tikėjo.

Nėra abejonės, kad vėjo 
sūkuriai, ciklonais vadina
mi, išneša su vandeniu žu
vis, varles ir kitokius gy- vos prieš ypatas, bet štai ne- 
vius į padanges, o paskui ’ ’ ’’ 
tie krinta žemyn ir žmonės 
stebisi, iš kur tas imasi. Ci
klonas arba tornado yra oro 
sūkurys, kuris kartais suka
si po 500 mylių i valandą. 
Pats sūkurio vidurys visa
dos yra tuščias ir tuo vidu
riu, tartum kaminu, ciklo
nas viską sukdamas traukia 
augštyn. Traukia netik 
dulkes ir šieną nuo pievų, 
bet kartais išneša Į padan
ges čielas triobas ir vandeni 
iš prūdų. O išnešti oran 
daiktai negali juk ant visa
dos tenai pasilikti. Kaip 
tik ciklonas juos paleidžia, 
jie krinta vėl ant žemės. Ir 
tokiuo budu kartais "lija” 
sliekais, varlėmis, žuvimis 
ir kitokiais daiktais. Keli 
metai tam atgal toks atsiti
kimas buvo ir Luisvillėj, 
Kentucky valstijoj. Perė
jus smarkiam ciklonui tapo 
užlietos miesto gatvės ir 
vanaenije buvo daugybė žu
vyčių.

Anglijoj lordo Eastnordo 
dvare syki "prilijo” vėžiais. 
Škotijoj sykį "lijo” varlė
mis. Kitą syki Anglijoj 
prilijo jūrių žolėmis.

Tamsus ir tikintieji žmo
nės tokius atsitikimus skai
to stebuklais.

senai laikraščiuose kunigi
ja pakėlė didžiausj triukš
mą prieš Italijos atstovą 
Ernestą Nathan’ą, kuris at
stovaus Italiją 1915 m., San 
Francisco parodoj. Mat, E. 
Nathanas yra laisvamanis, 
tai kunigija pakėlė didžiau
sią kovą prieš jo ypatą. Ku
nigu kurstomos visos kata
likų organizacijos apskelbė 
prieš tą parodą griežtą boi
kotą.

Vienu žodžiu kunigija re
mia ir prijaučia tik tą, kas 
palaiko žmonėse prietarus 
ir stiprina jų Įtekmę.

A. Booben.

Liaudies namas, ar tautos namas?Kraujo lietus.
Pavyzdžiui, 14 d.

1813 metų. Kalabrijoj, Ga- 
racijos gyventojai pamatė 
po pietų baisų debesį atei
nant nuo jūrių pusės. Jo 
spalva po valiai keitėsi iš 
tamsiai pilkos Į ugningai 
raudoną: padangė pra
dėjo temti ir tuojaus 
pradėjo kristi dideli tamsiai 
raudoni lietaus lašai, kurie 

I išrodė kaip tikras kraujas. 
Sutemo visai. Visi manė, 
kad atėjo jau svieto pabai
ga. Žmonės pradėjo bėgti 
į bažnyčias melsties. Ku
nigai pradėjo šaukties į 
dangų ir tą liepė žmonėms 
daryt. Ne poilgam dangus 
prašvito ir "kraujo" lietus 
praėjo. Kunigai tuomet ai
škino žmonėms, kad tai bu
vęs Dievo stebuklas. Die
vas paklausęs maldos ir at
mainęs savo bausmę.

Debesis išsisklaidė, žmo
nių baimė praėjo. Ištyrus 
tą keistą skystimą pasiro
dė, jog tai buvo paprastas 
lietaus vanduo, maišytas su 
tamsiai rausvomis dulkė
mis, išmestomis tuomet iš 
vulkano.

Tais pačiais metais, spa
lių mėnesije, panašus apsi
reiškimas buvo ir Su vieny 
tose Valstijose, netoli Pied-

Darbininkai, neduokit kle- redaktorius, 
rikalams pinigų.

Jau kelinti metai, kaip 
Amerikon pradėjo važiuot 
"pasiviešėt" Įvairus veikė
jai iš Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos. Anais metais 
kun. Tumas ir kun. Alšaus- 
kas, pernai dras J. Basana
vičius ir M. Yčas, šiemet gi. 
kaip laikraščiai rašo. Ame
rikon išvažiavo vėl du vei
kėjai: iš Marijampolės kun. 
Motiejus Gustaitis ir iš Pa
ryžiaus J. Gabrys. Visų tų 
viešnagių tikslas buvo vie
nas: parinkti iš amerikiečių 
lietuvių aukų tėvynės la
bui. kaip paprastai yra sa
koma, 
pirmiau buvusias 
ir jų vaisius 
jau žinomi, 
ištarti tiktai keletą žodžių 
apie dabar važiuojančius 
Amerikon "svečius” i 
tikslą.

Apie GabrĮ jau yra rašę 
laikraščiai ir Lietuvos ir 
Amerikos, jo. kaipo veikėjo,

kun. Alšaus
kas ir tolygus žmonės.

Ta pati "Draugija"

kovo,

j smakui gerklę. Ale pulki
ninkas Cibukas tuoj užpro
testavo. Sako, tu. Stimbiri, 
nieko nežinai ir tylėk; šven- 

Į tas Jurgis, sako, yra olrait 
vyras, ale ant musų vajau- 
nos vėliavos jis netinka; 
ant musų vėliavos geriau 
numalevot didelį stiklą ir
bačkutę ir ant jos parašu v 
"Šaltas alus," tai. sako, mu-

! su vaiskas turės didesnį pa
traukimą. Patvirtinta! su
šuko visas mitingas ir pra
dėjo plot delnais. Ale kam
pe atsistojo vyras su dide- 
lia nosia ir sako, kad tas 
bus negerai, ba socijalistai 
mus išjuoks: geriau, sako, 
padarykim tautišką vėlia
vą, raudoną ir su žirgvai- 
kiu viduryj, tokią, kaip da
ktaras Basanavičius nurodė 
ir... Ale čia vyčių preziden
tas davė plaktuku į stalą ir 
sušuko: Sėskis, tu nieko
nežinai, ba tu biblijos nes
kaitei. Bet tas vyras stovi 
ir kalba toliaus. Sako, da
ktaras Basanavičius 
tiškuose reikaluose 
vistiek, kaip biblija.

i darė triukšmas. Vieni šau
kia: išmest jį, jis socijalis- 

I tas! o kiti rėkia: šalin rau- 
! dona vėliava. Ir kažin kuo
mi tas butų užsibaigęs, jei
gu nebūtų atėjęs tuo tarpu 

jprabaščius Mylibobas, ku- 
i ris dideliu savo mokslu vi
sus nuramino ir dėl atšal- 

■ dymo visų kraujo liepė za
kristijonui tuojaus pašaukti 

i bačkutę šalto sterling 
ieliaus. Pradėjom gert ir 
svarstyt. Vienas įnešė, kad 

i reikia padaryt tokią vėlia
vą, kaip musų profesorius 
Gabrys nurodė, tai yra: mė
lyną, žalią, geltoną, rusvą ir 
baltą, ba Lietuvos mergos 
iš tokių spalvų audžia sau 
andarokus ir todėl tos spal
vos yra tautiškos. Patvir
tinta! atsiliepė keli balsai. 
Ale amerikonai tokios vėlia
vos nepadarys, kibą Į Vil
nių reikia duot orderį, pa- 
tėmijo prezidentas. Tuomet 
atsistojo Stimbiras ir sako, 
kad į Vilnių šaukties visai 
nereikės, ba pas jį dabar tik 
ką atvažiavo iš Lietuvos 
švogerka ir atsivežė lygiai 
tokį andaroką, kurį su mie
lu noru lietuviškam vaiskui 

I paaukausianti. Andarokas 
Į esąs visai nedaug dėvėtas ir 
lygiai toks, kaip Gabrys nu
rodė; taigi reikią tik išar
dyt, prajerką užsiut, ant 
lazdos užkabint — ir vėlia
va gatava. Puiku, sušuko 
pulkininkas Cibukas; po to
kia vėliava jauni musų vy
rai spiesis, kaip avįs prie

Nekalbėsiu čia apie 
keliones 

— jie visiems 
Šičia aš noriu

Musų laikraščiuose ir gy
voj žmonių kalboj priimta 
Amerikos lietuvių kolionijo- 
se statomus namus vadinti 
"tautiškais namais.” Rašo
ma ir kalbama: "Buvo pa
rengtos prakalbos tautiš
kam name,” "renkama au
kos pastatymui tautiško na
mo." "Buvo teatras tautiš
koj svetainėj" ir t-1. Mano 
nuomone, tokis pasakymas 
yra klaidingas ir visai netin
ka. Tie namai ir tos svetai
nės, nėra visos lietuvių tau
tos, o tik atskiros lietuvių 
kolionijos, todėl ar ne geriau 
tiktų juos (namus ir svetai
nes) pavadinus "Lietuvių 
liaudies namais," bei "Lietu
vių svetainėmis." Juk tų 
namų ir svetainių statymui 
sudeda pinigus ne vieni tau
tininkai, ten rasi ir klerika
lų, ir tautininkų ir socijalis- 
tų centus. Mat, męs ameri
kiečiai užgirdę, kad Vilniu
je Mokslo ir Dailės draugi
jos namai pavadinti "Tautos 
namais,” pasekę juos ėmė
me ir savo statomas svetai
nes taip vadinti, bet mums 
tas suvis nepritiktų.

P. šetekšnis.

kun. 
Dambrausko leidžiama 1911 
m. yra paskelbusi savo nuo
mones apie Lietuvą. Jos iš- 
manvmu. lietuviai vra tik* f

Rusijos caro kampininkai, 
lokatoriai, stačiau sakant, 
jo bernai, kurie turi jam 
tarnauti, nesipriešinti, lau
kti, kol jis pats duos kokių 

’ malonių. "Draugija" ir da
bar yra tokių pažiūrų skel
bėja. Kun. Alšauskas gi ne 
nuo šiandien yra intaria- 
mas šnipinėjime, pirmeivių 
išdavime caro valdžiai.

Tokių tai žmonių rankose 
yra ir minėta progimnazi-l 
ja. Ką ji užaugins Lietu-i 
vai? Gal būt sumanių mo-į 
terų, tėvynės piliečių, gerų 
motinų? Ne! Ji gal užau-

moteriš- 
paverg- 
sielomis

j

I

i

ginti mums tik fanatikių, 
” ir jųjų ‘ne laisvų pažiūrų 

i kių, bet dogmomis 
a I tų, užnuodytomis 
* davatkų.

........................    Dabar, kuomet 
abejotina vertė ir garbė vi- į kelia balsą apie 
siems gerai žinoma, o jo Pa
ryžiaus "rėkykla” tai net 
pragarsėjusi: tat jisai Ame
rikos lietuvių visuomenei 
taip-pat tur-but gerai pažįs
tamas. Kun. gi M. Gustai
tis iš Marijampolės ne toks 
populiarus, nors ir žinomas. 
Jisai yra Marijampolės "Ži
burio" mergaičių progimna
zijos vedėjas, direktorius, 
Marijampolės valdžios vyrų 
gimnazijos prefektas, rašy

tojas, poetą. Išvertęs lietu
vių kalbon Adomo Mickevi- 

’ čiaus "Krymo Sonetus,” 
bendradarbiauja Kaune lei
džiamam mėnesinij laikraš
tij "Draugija.” "Draugijo
je" spausdinama jo eilės,!
originalės ir vertimai. Tik
slas jo kelionės, rodos, pa- 

I rinkti aukų "Žiburio” laiko
mai mergaičių keturklesiai 
progimnazijai Marijampo
lėje. Ar Gabrys rinks au-! 
kų dar ir kitiems tikslams, i 
ar ne, pasakyti negaliu. Pa-Į 
galiaus ir kun. M. Gustaitis 
gal būt atvažiavo ne tuo 
vienu reikalu. Be abejo, j 
abudu juodu kreipsis Į A-j 
merikos lietuvius, prašys! 
dėti aukų. Papasakos, kad 
lietuviams reikia šelpti sa
vieji, reikia remti lietuvių 
mokyklos, Marijampolės 
progimnazija, kalbės apie 
tėvynės labą, jos kultūros 
kėlimą, gerovę, ateitį ir t. c. 
Ir visa tai bus labai gražu, 
nes kun. M. Gustaitis, kur 
reikia, moka ir karštai pa
kalbėt. Tečiau pažvelgta
me, ką jie surinktais pini
gais mano stiprinti. Mari
jampolės mergaičių progim
nazija yra lietuvių rankose 
— tas tiesa. Bet reik at
minti, kad ją laiko klerika
lai. Tie klerikalai, kurių 
galvos Lietuvoje yra kun.

dobilų ir musų vyčiai augs, Dambrauskas, "Draugijos*'
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Ką veikia 
kunigija?

Šis

S. L. A.
Lietuvos 

busimą

tau- 
yra 

Pas*-

autonomiją, apie 
Rusijos revoliuciją, kuomet: 
kelia aikštėn Lietuvos de
mokratijos norus ir troški
mus, kuomet amerikiečiai 
nori žodžiu ir darbu prapla- ___ - -,.x . ..
tinti tą minti, kad Lietuva JV 3 a; ~itoj
bus kada nors nepriklauso- 
ma. turės savo autonomiją, 
dabar nereikėtų ir šlykštu 
butų remti tokias Įstaigas, 
kur auklėjama ne sumanus 
kovotojai ir kovotojos už 
musų laisvę ir nepriklauso
mybę, bet klerikalų pastum
dėliai ir pastumdėlės, jų dn- 
vos veikėjai ir veikėjos. 
Tais pinigais steigkime sa
vo, demokratiškas mokyk- 

i las, remkime pažangiąją 
Lietuvos dali, o ne tuos, ku
rie savo gerovės, savo poli
tikos vardan išsižada Lie
tuvos ateities ir ragina ne- 

! sipriešinti ir bernauti Ru- 
i sijos carui. Laikas supras
ti, kad ir tautiškumas turi 
savo ribas ir toli ne visa ge
ra. kas tautiška lietuviška.

Svečiai kalbės su jumis 
gražiai ir bus dideli "pir
meiviai" bet atminkite jų 
varomą politiką Lietuvoje. 
Atminkit, kad tas abazas 
su davatkomis sugriovė Ma
rijampolėje pirmeivių "Ga
biją,” atminkit, kad jie dir
ba musų juodašimčių orga
nuose "Draugijoj” ir ”šal- 
tinije," atminkit, kad "Žibu
rys” yra klerikalų draugija, 
o M. Gustaitis jos piminin- 
kas. Atminkit ir savo 
"money making spirit’o’’ 
pagalba uždirbtus centus 
naudokite kitiems, prakil
nesniems, žmoniškesniems, 
doresniems tikslams!

Ne barbaras.

I

i

Suvienytos Valstijos uži
ma 3 milijonus mylių ilgio ir 
pločio. |

kėj pribirėjo tuomet iš dan
gaus tamsiai raudonų miltų, 
panašių į maltą plytą. Vie
tomis tie milti užklojo že
mę kelių colių storio sluok
sniu. Sekančią dieną lijo 
lietus. Vanduo susimaišęs 
su tais miltais paliko ant 

, žolės ir lapų raukšlėse krau
jo ženklus. Kaimiečius tas 
apsireiškimas labai išgąsdi
no. Tamsus ir dievuoti
žmonės pradėjo kalbėt, jog 
tai ženklas, pranašaująs
Dievo bausmę. Bet moksli
ninkai tuos miltus ištyrė ir 
atrado, kad buvo niekas 
daugiau, kaip tik išmestos 
iš kokio nors vulkano 
kės.

dul-

Juodas lietus.
Lapkričio mėnesije, 1819 

metuose, Montreal miestas 
urnai likos apsuptas tamsa 
ir tuojus pradėjo lyt lietus, 
taip juodas, kaip juodas ra
šalas. Tyrinėjimas parodė, 
jog tas "rašalas” yra niekas 
daugiau, kaip tik paprastas 
lietaus vanduo, maišytas su 
suodžiais. Apie Ohio upę 
tuomet siautė girių gaisras 
ir kĮlo sunkus debesiai du
rnų su suodžiais. Nuo Ohio 
upės į šiaurės putė didelis 
vėjas. Suodžių debesiai li
kos nunešti Kanadon ir su
simaišę su krintančiu lietu
mi nudažė jo lašus juodai, ir 
tokiuo budu pasidarė "ste
buklas.”

Kaip kartai* H ja gyvais 
daiktai*.

1895 metuose, balandžio 
mėnesije laike audros Al-

žemiau paduotas 
straipsnelis buvo tilpęs lai
krašti je "Silverton Jour- 
nal.”

Tūla vienuolė Lasenan, iš 
Mary Louise vienuolyno, 
atėjo vėlai vakare i protes- 
tonų bažnyčią ir meldė tos 
bažnyčios kleboną, kad ją 
gelbėtų ir paslėptų nuo ka
talikų kunigų, kurie ją su
gavę nukankinsią. Ji pasi
sakė, jog antrą syki pabėgu
si iš katalikų vienuolyno. 
Pirmą syki ją sugavę ir par
gabenę. už ką ją nežmoniš
kai bausdavę ir ji negalėda
ma tų kančių panešti, vėl 
nuo jų pabėgusi. Tą vaka
rą vienuolyne buvęs didelis 
pokylis, suvažiavę "daug ku
nigų ir vienuolių, kurie nu
sigėrę darę su vienuolėmis 
visa, ką tik kuris sumanęs, 
bet laike vakarienės jei pa
sisekė nuo Įkaušusių "Die- 
vo tarnų,, pabėgti.

Kunigas ir ten buvusi 
moteris girdėdami vienuo
lės žodžius, labai nusistebė
jo. Kunigo klausiman, ai 
vienuolės turinčios baltus 
nuometus (vielus) yra ver
čiamos prie paleistuvavimo, 
vienuolė atsakė, kad ne. "Ir 
aš pakolei turėjau baltą 
nuometą, nebuvau persekio
jama” — sakė vienuolė.

— O kaip jie elgiasi su 
vienuolėmis, kurios dėvi 
juodus nuometus?

— Aš čia prie moterų ne
galiu tą visą išpasakoti.

— Ar negimsta vienuoly
nuose kūdikiai iš kunigų 
priežasties?

— Labai tankiai.
— O ką jie su kūdikiais 

daro?
— Daugybę nužudo prie; 

gimdymo, o kitus atiduoda 
Į prieglaudų namus, kur iš
mokina kunigais, arba vie
nuoliais.

Vienuolės kalba ir priro
dymai buvo užrašyti prie 
liudininkų: L. Myers, C. W. 
Reynolds, S. Reynolds ir 
Grace Joung ir užtvirtinta 
pas nuotorą J. E. Hosmer, 
kuris yra redaktorium to 
paties ”Silverton Journal” 
laikraščio.

JL " L »
SKAUSMO IR VILTIES 

VALANDOJ.
Kad skausmai širdelę jauną — 

Nustotų kankinę.
Suskąmbėt galingą dainą — 

Iš laisvos krutinės.
Kad siela jausmais turtinga — 

Paliautų virpėjus,
Gimt daina drąsi, galinga — 

Kaip audra, kaip vėjas...
Laisva daina, daina šviesi — 

Sužadintų žmones,
Pasiliet bangomis džiaugsmo, 

Laisvės ir malonės.
Viršum kalnų, pašlaitėlių, 

Erdvėse banguotų,
Visa gamta ją pamiltų, 

Visi ją dainuotų.
Apgaubtų pasaulį margą — 

Nuramintų širdis 
vargdieniams prispaustiem- 

siems — 
Sužibėtų viltis.

Bet daina drąsi negimsta, 
Tik troškimas lieka,

Meilė širdį smarkiau spaudžia— 
Skausmas bepalieka...

Vardunas.

|

Ir

Vagys susiėję savo lindy
nėse dalijasi lobiu; kapita
listai susirinkę direktorių 
rūmuose pasidalina tuomi, 
kas pasisekė nuo darbinin
ko nusukt neužmokant už 
darbą, o kunigai bažnyčiose 
šaukia: ”Saugokities, soči- 
jalistai nori padalyti tur
tus-” Bet apie vagius ir 
kapitalistus, kurie jau se
nai dalinasi darbininko tur
tus, jie nė žodelio neprasita
ria.

1
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KELEIVIS

IŠ LIETUVOS.
SODŽIUS IR SODIEČIAI.

Išleistuves Amerikon. ’
Panevėžio stotij teko ma

tyti keistą išleistuvių sceną. 
Važiuoja Amerikon 4 mer
ginos, o jųjų seserįs ir tėvai 
palyaovai traukia sutarti
nę, tartum Jeremijaus rau
dą. "Amerikietės” irgi pri
taria, bebudamos vagone... 
Štai paskutinis skambutis... 
jau tuč tuojaus eis trauki
nys. Štai jau sušvilpė ir 
traukia. O kiek čia ašarų, 
riksmo! Traukinys eina, o 
senutė motinėlė bėga griū
dama paskui traukinio... 
rauda kiek tik begali. Gai
la jai savo vienužės dukre
lės, kuri, palikusi senutę 
motynėlę, gal vienui viena 
vargelio vargti ir aimanuo
ti iki gyvos galvos bėga, va
žiuoja Amerikon... Sveti
mieji, matydami tokį lietu
vių žmonių tamsumą, juo
kiasi ir stebisi. — Kam ir 
važiuoti ton Amerikon, sa
ko jie: jei reikia tiek ašarų 
išlieti ir viešoje vietoje 
kvailiais pasirodyti. O mu
sų Žmonės tO nepaiso ir, būtinai jį surast.

Skaizgirio m. (Žagarės 
vai.) jaunuomenė norėjo su
rengti sau šeimynišką va
karą, bet tas nepatiko kle
bonui ir atvykusi policija 
tyrinėjo suėmusi 7 žmones 
ir norėjo sugauti rengėjus.

”Liet. Žinios.”

AUKOS 
Politiškiems kankiniams.

Lawrence. Mass.
Vestuvėse J. Petrušonio su Elzbie. 

ta Kevleniute, kur buvo susirinkę ke- 
liatas laisvų ypatų sumanė parinkt 
aukų politiškiems kankiniams. Visi 
dalyvavusieji mielai tam pritarė r 
aukavo šios ypatos:

J. Petrušonis, A. Kevleniutė, J. Ga
brėnas, L. Mikėnas, P. Gabrėnas po 
50 centų; J. Kavarciejus, A. Kevlė- 
nas, P. Kevlėnas, A. Kevleniutė, F. 
Stravinskas, A. Vilkaitė, J. Lukošiū
nas, V. Sadauskiutė, L. Babickiutė, 
A. Dūda po 25c.; A. Lukošiūnas 20c, 
P. Grina 14c, M. Micinskas 10c, E. 
Piravskiute 5c. Sykiu gauta $5.78.

Visi svečiai jautės užganėdinti ir 
linksmai išsiskirstė. Nebuvo nė to- 
rielkų nė galvų daužymo. Galėtų būt

mano laiškai sugrįžo man atgal. Ma
lonėkit atsiust tikrą adresą jis pats 
ar kas apie jį žino. Mano adresas: 

F. Kapočius, (33)
3252 So. Morgan st, Chicago, III.

Pajieškau Onos Vaičiuliukės Su
valkų gub, Naumiesčio pav, Ziglių 
kaimo. Keturi metai Amerikoj; gy
vena Waterbury, Conn. Malonės at
sišaukti.

J. Deikus,
183 Roebling st, Brooklyn, N. Y.

ATSIŠAUKIMAS.

Aš noriu važiuot į New Mexico ar 
į Arizona valstiją, taigi meldžiu at
sišaukti lietuvių iš tų valstijų, už ką 
busiu didelei dėkingas. (31)

A. Baltrukonis,
; BOX 471, Collinsville, III.

Broliai Salemonas ir Zigmas pa- 
jieskova dėdės Vinco Žiūraičio Ta- 
mosbudžio kaimo, Naumiesčio apskr, 
Suvalkų gub. Jau apie 20 metų A- 
merikoj; girdėjau, kad buvo Baltimo- 
re, Md, o dabar nežinom kur. Mel
džiu atsišaukti pačiam ar kas jį ži
notumėte, malonėkit pranešti.

Salemonas Žiūraitis,
26 Jersey st, Ansonia, Conn.

I

Pajieškau Juozapo Razmino iš Pa- 
karčmės kaimo, ir Juozapo Šimkaus 
Lūkiu parapijos, Raseinių pav., Kau
no gub. Turiu reikalą kaslink dabar 
atvažiavusių jo brolių Izidoriaus 
Vladislovo Šimkų. Jie patįs ar 
juos žino malonėkit pranešti, už 
busiu labai dėkingas.

W. Szimkus,
P. O. BOX 353, Aurora, m.

PARSIDUODA FORNIČIAI IR | DELKO METAT {.SALI SUGEDU. 
NAMAS. 1 SIUS LAIKRODĖLIUS?

Visai nauji fomičiai parsiduoda pi- Argi jus nežinot, kad męs galim 
giai. Taipgi parsiduoda ir 2 šeimy- kuonogeriausia sutaisyt. Męs dirba- 
nų namas. Platesnių žinių klauskit bame dėl daugelio Chicagos ir apie- pas |... _ ...................................—

ANTANAS ARBATAVIČIA.
110 Bouen st. So. Boston. Mass.

JIEŠKAU DARĘO
Esu geras fotografas, gerai apsi

pažinęs su tuo amatu. Sutikčiau bū
ti kitam pagelbininku arba su kitu 
draugu stoti į biznį. Kam tokis bu
tų reikalingas, meldžiu kreiptis lai
šku. (31)

D. L. Kissel,
3130 W. Harrison avė, Chicago, III. 

Telephone — Garfield 2468

REIKALINGAS
Partnerys arba pusininkas prie sa- 

! liūno, kadangi aš būtinai turiu va- 
, žiuot į Lietuvą, todėl reikalauju to
kio žmogaus, kuris galėtų vset biznį, 

i Reikalauju neženoto. Malonėkit at- 
isišaukt tuojaus. (31)

J. A. KARSOKAS.
520 Straight st, Paterson, N. J.

AUTOMOBILIUS PARSIDUODA
5 sėdynių automobilius, 35 arklių 

sylos, 4 mašinerijom, dirbtas 1912 
metuose, visai mažai važinėtas. Par
siduoda tik už 450 doleriu. Naujas 
prekiuoja $2,500.00. Pirkėją apsii
mu išmokyt važinėt ir padėsiu gaut 
’Tisence.” Priežastis pardavimo: no
riu užsidėt kitokį biznį; man reikia 
pinigų. Automobilių galit matyt ant 
261 W. Broadway. Gyvenu ant 130 
Bowen st, So. Boston. (33)

Peter Pilvenis.

linkės laikrodininkų, kodėl gi męs 
jums, skaitytojai, negalim to pada
ryt? Prisiųskit mums pasta, tas 
jums kaštuos tik 10 centų, o męs su
taisę sugrąžinsime; tokiu budu jus 
sutaupysite keletą centų ir darbas 
bus kur kas geriau atliktas. Laik
rodininkams, kurie prisiunčia dau
giau laikrodėlių, męs taisom visai pi
giai. .............. ..Kreipkitės šiuo adresu:

C. NURKAT. (33)
1854 W. North avė, Chicago. III.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO N«. 1 
Tawn of Lake, Chicago, IIL

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnas, 

1645 W. 47th st, Chicago, DL 
Pagelbininkas — Konstantas Iovaiia, 

4600 S. Paulina st, Chicago, DL 
Prot. raštininkas — K A. Čiapaa, 

1736 W. 47th str, Chicago, DL 
Finansų raštininkas—P. Pivaronaa, 
4503 S. Hermitage avė, Chicago, m 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė, Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas antrą ne

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj, šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538—40 
So. Marshfield avė, Chicago, III.

Pajieškau Marijonos Lazdauskiu- rengiantiems panašius pokylius. ‘ tės po vyrui Morkūnienė. 20 metų 
K ev lėnas. _ ; Amerikoj; pirmiaus gyveno West- 

______ —  ville, III. Ji pati ar kas ją žino, ma- 
__• • -v ■ • • * . lonės pranešti.Paj leskoj i mai j No„he„

“ ■■■ ■ — Northpines Ont. Canada.:
Paj ieškojimai

Pajieškau savo vyro Felikso Va- 
lantinos, 11 metų kaip išvažiavo iš 
Lietuvos ir gyveno S. Bostone ir iš 
čia išvažiavo į Mt. Carinei, Pa. Ko
kie metai atgal jis rašė iš Mt. Car
inei savo gentims ir nuo to laiko nie
ko apie jį nežinau. Aš atvažiavau 4 
sąvaitės iš Lietuvos ir malonėčiau 

Todėl meldžiu jo

I

kaip" Juozapato ^Pakalnį;
laužo rankas ir ašars lieja.

Grįžtančią Amerikon mote
rį nušovė.

"Apžvalga” (No. 40) pra
neša apie tokį atsitikimą. 
Viena moteriškė parvyko iš 
Amerikos su dviem mažom 
dukterim aplankyti Lietu
voje savo tėvo. Paskui ji 
grižo Amerikon. Kuomet 
ji, vedama dvejų vadovų, 
ėjo per Prūsų sieną, karei
vis pamatė keliauninkus ir 
šovė į juos. Šūvis pataikė 
į moteriškę. Vadovai išsi
slapstė, o nelaimingoji ke
liauninke pakrito negyva. 
Mergaitės (viena turėjo 8 
metus, o kita 11, pamačiu- 
sios savo motyną mirus, pa
kėlė dideli klyksmą. Subė
gę žmonės, atrado jas be- 
klupant prie savo močiutės 
lavono.

Nelaimingąsias paėmė į 
savo globą Tilžės policija.

kūdikiu dideliam varge.
Marijona Valantinienė.

377 2nd st, So. Boston, Mass.

Pajieškau Antano Rudis, Suval
kų gub, Rudominos gmino, Maišinų 
kaimo; 3 metai kaip Amerikoj; visą 
laiką pragyveno Elizabeth, N. J.; pra-

KAMBARYS IŠSIRANDA VOJA
Geras kambarys su valgiu arba be 

į valgio, šildomas žiemą garu, išsiran- 
davoja pigiai. Pamatyt galima kož- 

> nu laiku. (33)
M. SUDYMT.

122 F street, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
4 šeimynų namas, 12,000 pėdų žemės, 
randos'įneša $440 per metus, po No. 
87 Conterbury st, gera vieta Štarui, 
netoli Knovvles staklių 
parduodu pigiai—$4,200.
į kitą miestą. Apielinkė apgyventa 
lietuviais. (32)

J. P. MURPHY.
Room 720 Statė Mutual Bldg, 

WORCESTER. MASS.

LIETUVIŠKAS ENPRESAS.

dirbtuvės; 
Išvažiuoju

(32)

Pranešu visiems, kad laikau 
Ekspresą su pora arklių. Perkraus-
tymams atlieku darbą kuogeriausiai 
ir pigiai; taipgi važiuoju ir į kitus 
miestus. (36)

S. SIMO.VS ENPRESS,
757 Maple avė.. Hartford. Conn. 

Telephone: Charter 1225.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 
Town of Lake. Chicago, III.

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No 1 
ant Town of Lake, Chicago, III. su
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 

.A* 
ir

Pajieškau draugų: Andriejaus An- 
tanevičiaus, Dominiko Jokūbaičio, 
Juozapo Krivicko ir draugių: Marijo- 
jonos Jakubaitienės ir Palicijonos 
Krivickienės; pirm 10 metų gyveno 
Rygoje. Jie patįs ar kas juos žino 
malonėkit pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas.

George Bush,
% Arthur Plant, Garfield, Utah.

DUONKEPĖ IR NAMAS.
dailus štėbelis ir sandelničia mil

tams parsiduoda pigiai. Biznis ve
damas jau 10 metų ir gerai eina ir 
tik viena keptuvė visam mieste. Bu- 

l černės keturios, 
viais, lenkais ir 
žinių klauskite:

JUOZAS
P. O. BOX 1353,

PARSIDUODA FORNICIAI
Geri fomičiai 

nes išvažiuoju 
gali kasdiena.

JONAS
91 C st„

parsiduoda pigiai, 
Lietuvon. Pamatyt 

(
URBONAS,

So. Boston, Mass.

apgyventas lietu- 
rusais. Platesnių 

(33) 
RUŠĖNAS,
Jewett City, Conn.

puolė 23 Gegužės ir nuo to laiko 
žinia kur jisai randasi Jis pats 
kas jį žino, malonės pranešti.

Petras Križanauskas,
214 First st, Elizabeth, N.

ne- 
ar I

J.

Pajieškau Kazio Vasiliausko; pir
miau gyveno Wilburton, Okla. Paei
na iš Suvalkų gub, Vilkaviškio pav, 
Vaitkabalių gm, Griaužienių kaimo. 
5 metai atgal išvažiavo į Christopior, 
III. Jis pats arkas jį žino malonėkit 
pranešti.

J. Masilionis,
320 Plum str, Collinsville, III.

Pajieškau švogerio Juozo Liutkaus, 
10 metų kaip Amerikoj. Paeina iš 
Suvalkų gub, Marijampolės pav, Pa
nemunio gm, Pažaisliu kaimo. Pe
reitą žiemą gyveno Pittston, Pa. Jis 
pats ar kas jį žino malonėkit pranešt. 

Mikolas Ramanauskas,
56 Schuyler st, Albany, N. Y.

PIKNIKAS!
Rengia Moterų-Merginų "Birutės” 

Kliubas, Lavvrence, Mass. Subatoj, 
1 d. Rugpjūčio (August). 1914 Liet. 
Old Country Club. Prasidės 2 vai. 
po pietų ir trauksis iki 12 nakties.

Šitas piknikas bus vienas iš pui
kiausių ir linksmiausių, nes Birutės 
Kliubo moterįs-merginos smarkiai 
darbuojasi, kad publiką užganėdinti. 
Vakare bus iškabinėtos japoniškos 
šviesos, šokių salė bus papuošta žo
lynais ir vėliavomis. Nenorintie šokti 
galės suptis arba ramansuotis po pie
vas. Visus Lawrenco ir apielinkės 
lietuvius kviečiame atsilankyti. Ti- 
kietas tik 25c. Birutės KL Vald.

P. S. Jeigu butų lietus, tai pikni
kas bus atidėtas sekančiai subatai, 8 
Rusrpjučio (August).

LEIDŽIASI ANT RANDOS
ant 5 Glover Court, So. Boston, 3 

ruimai ir skiepas; randa—$1.50 per 
sąvaitę. Taipgi 4 ruimai su puikiais 
pritaisymais ant 3-čių lubų, randa— 
$2.25 per sąvaitę. 
raktus gausit pas

JOHN J.
15 Ward st, 

PARSIDUODA
Puikus trijų lubų gyvenimui na

mas, kuris randas po No. 203 North 
Fremont Avė, netoli Lexington st.; 
turi 10 ruimų, maudynę ir koridorių. 
Labai pigiai. Paklauskit pas Lee 
Dornberg, 220 Law Building, Court- 
land st, netoli Lexington st, Balti- 
more, Md. (33)

PRANEŠIMAS.
Daugumai žinomas K. MASALS

KIS. taisau armonikus ir kitus mu- 
zikališkus instrumentus, taipgi apsi- 
jimu grajit ant vestuvių ir balių. 
Užlaikau krautuvėlę tabako, cigarų, 
kendžių ir t. t. Meldžiu atsilankyt 
pas mane esant reikalui, o visados 
rasit gerą patarnavimą. (31)

K. MASALSKIS,
1202 So. Main st., Rockford, IIL

nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina st, Chicago, 
Vice- prez — F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st., Chicago, DL 
Prot. raš. — K. A. čiapas,

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

1805 W. 46th st., Chicago, 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė., Chicago, 
Užžiurėtojas org. Mataušas Silkaitis,

3446 S. Emerald avė, Chicago, DL

m.

dl
m.
dl

Dėl apžiūrėjimo 
(31)

DELAY.
So. Boston. Mass. 
BALTIMOREJ

GERA PROGA.
Draugai ir draugės. Aš pranešu 

Jums, jog mane 40 kp. L. S. S. iš
rinko laikraščių agentu jau antri 
metai, ir jau užrašiau apie 400 viso
kių laikraščių. Todėl kas pas mane 
užsirašys kokį nors darbininkišką 
laikraštį, gausit dovanų knygelę. 
Beto, pas mane galit užsirašyt "Vil
nį,” "Lietuvos Ūkininką,” "Lietuvos 
Žinias” ir "Rankpelnį.” Nebūkit be 
laikraščių. (32)

P. A. DEDYNAS.
5 Diamond st, Worcester, Mass.

LIET. PASILINKS.-DRAUGIŠKAS 
KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Prezidentas — S. J. Barzdys,

2120 — 137th st, Ind. Harbor Ind. 
Vice prezid. — Pr. Andrijauskis, 

2120 —137th st, Ind. Harbor, 
Prot. Rašt — B. R. Yasulis, 
2113—137 st., Indiana Harbor, 

Kasierius — Antanas Mikalocz, 
2112—137 st, Indiana Harbor, 

Turtų rašt.— Pranas Budis, 
Room 22 Palace Hotel, 

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

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valandą 
po pieų, Tony Mikalocz salėje, 
2112 137th st, Indiana Harbor, Ind.

Ind.
Ind.

Ind.

Ind.

Pajieškau Juozo Plusno, Kauno gu- 
bern, Raseinių pav, Luokės parap, 
23 metai, kaip Amerikoj. Kas apie 
jį žinotų praneškite, nž ką busiu dė
kingas.

Amb. Kentrus,
1112—14 S. 2nd st, Philadelphia, Pa.

i

Pajieškau apsivedimui merginos i 
nuo 17 iki 23 metų; aš esu 23 m. pu ! 
sėtinai užsigvvenęs; turiu savo biznį; 
geistina butų, kad mergina butų lais
vų pažiūrų ir nesibijotų civiliško šliu
bo. Platesnių žinių Kreipkitės per 
laišką ir su pirmu atrašymu prisiųs
kit savo paveikslėlį, o kiekviena gau
sit atsakymą. (32)

J. Sakatoski.
83 6th st.. Boston, Mass.v •'-v ik<i J .. _ ____

Burtai su žmonėmis susi
gyvenę.

Utenoje (Ukm. apsk.) ži
niuonys tebegerbiami. Į 
juos kreipiamasi dėl Įvairių 
reikalų. Štai vaizdingas 
paveikslėlis. Rėpusio Juli
jonai, 24 metų merginai, at
sirado raudonų dėmių veide. 
Tos dėmės "gražuolei” ne
patiko ir ji kreipėsi Į žiniuo
ne Šimonėlio Anelę. Žiniuo
nė davė buteliuką spirito 
su kaž-kokiomis žolėmis ir 
paslapčiomis Įsakė gerti tą 
skystimėli ir juo trinti vei
dą. Repšiutė ėmė gerti. Ir 
štai, trečią kartą išgėrusi 
pasijuto nebegerai. Tuojau 
ją nugabeno į ligoninę. Ne
žiūrint gydytojo rupesnio, 
ji nebepagijo.

Didelis palikimas.
šviekšnių T. Balsius 

vęs dvidešimties tūkstančių 
palikimą iš mirusio dėdės J. 
Balsiaus, buvusio žemiečių 
daktaro Kurske. Palikimą 
sudarą įvairus procentiniai 
poperiai ir visokia namų 
manta. Palikimas jau esąs 
pripažintas T. Balsiui.

ga-

Skubi šienapiutė.
Šienaujama Lietuvoje su 

dideliu skubumu. Užmo- 
kesnis darbininkams gero
kai pakilęs, nes mokama už 
dieną nuo 1 r. 50 k. ligi 2 ru
blių. Trūkstant darbininkų 
piaunama mašinomis ne tik 
dvaruose, bet ir vieno kito 
ūkininko. Dalgių, grėblių 
ir kitų įrankių daugiur jau 
pristigę,— tiek jų reikalau
jama !

Kauno guber. neleido vie
tinei ugniagesių draugijai 
surengti viešą vakarą bir
želio 15 d. savo iždo naudai.

Pajieškau švogerio Tadeušo Kur- 
Iaičio; pirmiaus gyveno West Haven, 
Conn. po No. 130 Highland st.; ra
šiau kelis laiškus, bet sugrįžo. Tu
riu labai svarbų reikalą kaslink pa
skolintų pinigų. Meldžiu jo paties 
atsiliepti, arba kas jį žino, pranešti.

Ona Kurelaitė (Tollaisha) (31)
120 Kishawaukee st, Rockford, III. be kontrakto, tai butu pavojus.

ant tos žemės neapsigyvens ir 
nuo jus neatims. Jei valdytų *

Pajieškau savo vyro Frano Tolušo Lietuvoj būdamas gali neit im- 
kuris mane apleido vasario 17, 1914] ti Šliubo pas kunigą, jei persi- 
£, ” įaS ^rinimai nepavelija. Apsivesi
atgal, kitaip vaikus atiduosu į Poor gali Jjer^eismą „ąrb^udnko'nt 
House. _ prajno gub, Telšių pav, 4 metai av-
1OV 4R Pet T 1 Portale Pa ir 1 ?Fveno Chicapoe, Mass, dabar 
BON 48 Partage, ir ;žirau knr jįs yra. aš gavau laišką

Pajieškau apsivedimui našlės arba 
merginos su vaiku, ne jaunesnes kaip 
30 metelių, turi būti blaivaus gyve
nimo. Aš esu našlis 40 metų, vaikų 
neturiu—vieną turėjau ir tas mirė, 
?i man dabar vienam labai liūdna... 

Jei rastųsi tokia, meldžiu atrašyti.
K. L. Stones, (31)

687 Main st, Cambridgeport, Mas„.

Pajieškau brolio Juozapo Ališaus
ko, Kauno gub., Šiaulių pav., Pėtni- 
čiškių kaimo, Šaukėnų parap., taip
gi ir švogerio Juozapo Danioto, pus
seserės Jievos Mockaitės ir pažįsta
mų; malonėkit atsišaukti patįs ar 
kas apie juos žino meldžiu pranešt. 

Antanas Ališauskas, (32) 
2116 Hamilton avė, Cleveland, Ohio.

Pajieškau dėdės Jurgio Kapočiaus, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Pakuonio parap. Vieną kartą buvau 
pajieškojęs, tai man atrašė vieną lai
šką, bet pridavė negerą adresą ir

CHICAGIEČIŲ ATYDAI.
Draugystė Šv. Fetro No. 1 paren

gė pirmą iškilmingą PIKNIKĄ Ne- J 
dėlioj. Rugpjūčio (August) 2 d. 1914. ’ 
Bus iškilmingas piknikas Leafy Gro- . 
ve. Blenstrupo darže netoli lietuViš- < 
kų tautiškų kapinių. Pradžia 9 vai. j 
ryte. įžanga 25c. porai.

Maloniai užprašom visus lietuvius ‘ 
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai at
silankyti į musų iškilmingą pikniką, i 
nes tai bus gražiausis ir puikiausis 
piknikas iš visų Chicagos piknikų. 
Ten bus parengtos lenktynės kelių 
rųšių; geriausiai atsižymėjusiems 
bus duota dovanų. Muzika bus lie
tuviška, griežš lietuviškus šokius, 
alus skanus, cigarai kvepianti ir dėl 
išalkusių turėsim gerų užkandžių.

Rengimo Komitetas. (32)

GERA FARMA PARSIDUODA
40 ekerių žemės su visais įtaisy

mais, visa aptverta, budingai, gyvu
liai, padarai; 20 ekerių apsėta, o kita 
galima sėt. Žemė gera, auga viskas. 
Kas nori pirkt farmą, geras laikas 
dabar apžiūrėt Tik 2 mailios nuo 
miestuko ir netoli nuo kitų miestų. 
Platesnių žinių klauskit per laišką

A. GARMUS. (31)
McNaughton, Wis.

KAM YRA REIKALINGAS 
Pianų ir vargonų tuneris (taisytojas)

Tai kreipkitės pas mane. Sutaisau 
sugadintus pianų ir vargonų balsus 
lietuviams ir svetimtaučiams. Darbą 
gvarantuoju. Reikale kreipkitės šiuo 
adresu: (31)

LONGIN BITINIS,
719 Main Street, Cambridge, Mass.

VESTUVES
(Scenai veikalas Miko Petrausko)
Toj knygoj "Vestuvės” yra dai

nų vyrų, merginų ir mišriems cho
rams; yra arijos įvairių balsų so
listėms ir solistams; yra ir šokių. 
Dabar užsirašant ir prisiunčiant 
ant syk pinigus, kiekviena kny
ga kainuoja 3 doleriai, vėlesniai, 
kuomet jau bus atspausdinta kai
nuos 5 dol. Neužilgo išeis iš spau
dos. Adresuokite:

Mr. M. PETRAUSKAS,
366 Broadway, So. Boston. Mass.

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 (?)t

AND. KIVERIS,
1140 Wenttwarth avė, Chicago 

Heights, IIL

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” UŽ ORGANĄ

i p TJTlTMTir X T ^a^ar madoj, bet kas iš tų 
b rlKJNlKAl nsra

:žinau kur jis yra. _ „
iš Lietuvos, kad mirė jo moteris ir 
paliko 3 vaikus, kurių nėra kam pri
žiūrėt Meldžiu žinančius jį man 
pranešti, už ką busiu dėkingas.

Antanas Budrik,
BOK 3, Glen st., Marlboro, Mass.

•Jurgis Bakis — kriaučius, rusvų 
plaukų, rauplėtas, didelė nosis, įlindo 
per langą ir paėmė Petrui Švigeriui 
8125.00 ir laikrodėlį vertės 825.00. 
Jeigu kas apie jį praneš, gaus dovaną 

Petras Švigeris,
203 So. 3rd st., Steubenville, Ohio.

JAUNAS VYRAS
Jieškau užsiėmimo prie laikraščių 

administracijos, knygyne, ar kitoj 
panašioj liet. įstaigoj. Buvęs moks
leivis, nesenai iš Lietuvos. Norėčiau 
mokinties zecerystės, jei kurioj lie
tuvių spaustuvėj butų reikalingas ze- 
ceris-mokinys, bukit malonus susira
šyt šiuo adresu:

J. B—NAS.
28 Broadway, So. Boston, Mass.

PUIKUS PIKNIKAS
Su įvairia programų

Parengtas VII Rajono L.S.S.A.

N<dcUoi’ 9d. Rugpiučio {August}, 1914 
Chicago, III.Justice Parke, PrtK.ST’

Trecia dalis pelno skirta “KOVOS” preso fondui.
Kalbės “N*ujienų"Redaktorius P.GRIGAITIS ir kiti žymus kalbėtojai.

Minėtas piknikas bus vienas iš linksmiausių. Dainuos 
chorai, bus įvairus šokiai, žaismės ir kitokie pamarginimai.

Visus nuoširdžiai užkviečia KOMITETAS.

Nuvažiuoti galima Archer Limit karais iki galui, Potam Jolietkarais iki daržui.

irnomciaemomcoac^^

|1 00
50
50
25

Puiki proga, Naudokitės!
EDMNNDO STEPONAVIČIO RAŠTAI 
AIDO LAIKAI, eilės .............................
KAS YRA TAIP. O KAS NE TAIP? . 
ANTROJI ADOMO PATI .....................

Viso vertės už <2.25. Kas prisius 11.50 tam nusiųsim visas minėtas 
knygas. Užsisakant knygas prisiųskit drauge ir pinigus. (34)

S. Tiškevičius, P. O Box 438, Ansonia, Conn.

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 
Pitsburgh, Pa.

| LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
<

<
-L 
<U

| Daugiau juokų, negu saliune alaus

I
 Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su

Džian Bambos feisu arba veidograpija.

Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie

rėly ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:

“KELEIVIS”
28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

:i<eie^ewieie^ei$iememeK<emeieieioteie^^^i6meie^eiememem^k

A. <1. Bieržynski, Prezidentas.

New City Savings
BANK

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-T* 

Chicago, IIL
Valdyba.

Prezidenas — Ed. Čepulis, 
2030 S. Peoria st, Chicago, DL 

Prezid. pagelb. — A. Tamkevičia,
1916 Canalport avė, Chicago, DL 

Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 
1616 So. Halsted st, ChicagoJIL 

Finansų raštininkas — J. Syker, 
5047 W. 32 st. Cicero, DL 

Kasierius — L. Kaspar,
3131 So. Wentworth av, Chicago, DL 
Organizaorisu — A. Tamkevičia,

1916 Canalport avė, Chicago, DL

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 
Chicago, I1L

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 
3239 S. Halsted st., Chicago, III.

Prezid. pagelb.— Jonas šimbelis, 
3253 S. Halsted st, Chicago, III.

Prot. rašt — P. Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chicago, III. 

Finansų rašt. — Pranas Sandarga,
3251 Normai avė., Chicago, III. 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35th place, Chicago, III.

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ” Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

TAUT. LIET. DR-STĖ ŠVIESOS 
ŽVAIGŽDĖ No. 1, 

Town of lakė, Chicago, IIL
Susirinkimai atsibuna kiekvieną 

antrą nedėldienį mėnesio Ciprijond 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

5235 Bishop st, Chicago, DL 
Vice-prez — Jonas Waselkevicz, 

4508 S. Wood st., Chicago, HL 
Protokolų rašt. — Vlad. Šarka,

4508 S. Wood str, Chicago, DL 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Turtų rašt. — And. Giedrintas, 
4541 S. Hermitage avė, Chicago, DL 
Organo užžiurėt.— F Manelis,

6050 Blackstone avė, Chicago, DL

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

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

J. MATHUS
344 Broadvay, So. Boston, Maae

POEZIOS

-J

l!>fe

i3R-ilr

» j■ ,--C ■ :

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liussost
Valandose

4601 SO. ASHLAND AVL,
CHICAGO, ILL.

AR ŽINAI? Kada ir iš kur geriausi ir greičiausi
išplaukia laivai ir kiek kaštuoja šifkortes?

Parašyk mums atvirutę, paduok savo vardą, pavardę ir tikrą adresą 
paminėk iš kokios ir iki kokiai vietai šifkortę nori pamokėti, o męs tuo
jaus prisiųsiĮne visus paaiškinimus.

Ar siuntei kada pinigus per musų Banką?
Prisiųsk mums savo adresą, o męs atsiųsime jums musų rublių kai

na* ir reikalingas blankas. Susipažinę su mums, kitų Bankų niekados 
nejieškosit.
Męs aprūpiname visus Bankinius ir seno krašto reikalus greitai, pigiai 

ir mandagiai- Kiekviename reikale kreipkitės pas mus.

New City Sawings Bank
46014603 So. Ashland avė., Chicago, III.

Tm tai draugas !>us geriausias, 
Artis. kad tusi lisdniausis 
Užjaus skalsių, čailįs svietą

Pakils mintis netikėti, 
Atgims noras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

KNYGĄ?
Nes turintis tąią byft 
Tirii imsi 
UžsiiaiM.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: ■

Ta pati knyga gražiais kietais JI 
audeklo, auksuotais apdarais: •P1

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, So. Boston, Mass. I
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VYRAI IR LEIDĖS.
VISI šARAP.

Mr. Džian Bamba sako spy- 
čius apie rojų.

Visi kikino ant -Jievos, 
kam ji nuskinė uždraustą 
bananą ir praliuzino rojų. 
Ale kaip žmogus gerai sau 
išpleinini. tai nėra jokio rei
kalo kikint. ba visas tas ro
jus nevertas buvo poros ge
rų šolderių. Jesary. žino
ma. šeši tūkstančiai metų 
atgal, kada Adomas su Jie-' 
va buvo da grinoriai, tai 
jiems rojus galėjo būt geras' 
tinksas, ale šiandien, kada 
žmonės visi jau cibulizuoti, I 
išrado muvinpikčius, viso
kius marmabilus ir moka, 
runyt didelį biznį, tai į tokį 
rojų žmogaus ir su kvorta 
viskės nenusivestum. Ai 
beč jur laif!

Netik žmogus, ale ir bo
bos šiandien neitų i rojų. Ir 
kągi šiandien sufragistė ga- 

Langų' 
daužyt; 
nebūtų, 
votuoti.

nė inžinų, nė šapų, nė briu- 
rių, nė alaus, nė viskės, nė 

' kitokių drinksų ir Džian
Bamba negalėtų runyt nė 

l bučernės, nė sailuno, o butų 
igal kaman lėberis ir nieko 
nežinotų nė apie biznį, nė 
apie kitokią geografiją. O 
dabar visi žino, kad Džian 
Bamba kypina saliuną, ba 

į esu rait vyras ir darau 
skver biznį, o angelckai kal
bu, kaip tikras airišis.

Jesary, rojus šiandien nie
kam nereikalingas, ba žmo
nės jau geresnių tinksų tu- 

į ri. Beto, kas dabar norėtų 
I nuogas su leidėmis po ro- 
įjaus bušius vaikščiot, kada 
j tiek daug uodų yra?

Aš jums pasakysiu, fren- 
• tai jus mano, kad šiandien 
geriausis pleisas ant svieto 
— tai Džian Bambos tautiš
kas saliunas, ba už nikelį 
žmogus gali gaut toki stiklą 
mostės, kokio nė šventas 
Pyteris rojuje negalėjo 
gaut. Jesary!

Yours truly.
Mr. Džian Bamba.

Kunigo ir popo vežikai.
Vienas kaimietis vežė ku

nigą pas ligoni. Bevažiuo
jant keliu sutinka priešais 

j atvažiuojant antrą vežimą, 
kuriame sėdėjo pravoslavų 
popas. Kelias buvo siauras 
ir jie suvažiavę nenorėjo 
vienas kitam duoti kelio. 
Kaimietis i popo vežiką sa
ko:

— Kodėl nesuki į šalį, ar 
nematai, kad aš vežu kuni
gą?!

Popo vežikas supyko, at
sisukęs ir su pirštu rodyda
mas i popą atšovė:

— O čia kas sėdi, ar vel
nias?

Genių Dėdei.— 
patalpinsime, bet 
greit, nes turime 
prisiųstų.

A. Jakščiui.—
teisingai, kiek 
saulij yra 
raščių — sunku, nes nuolat 
dygsta naujų, tečiau sulyg 
apskaitliavimo jų yra apie 
60. Vienose Suv. Valstijose) 
šiandien jų yra 26. vadinas, 
pusė tiek kiek Europoje. 
Dar girdisi gimsią keletas 
naujų.

Pataisę 
ne taip 

anksčiau

Pasakyti 
visame pa- 

lietuviškų laik-

Telephone So. Boatoa. 845 M.

IIDr.F. MatulaitisH
Pi 495 8roadway, So. Boston.

Valandos:
N na 12-2 dieni} ir nuo 7-9 rakare 

Nedelioms iki 3 ral. po pietį.

f

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutį, pasilaikydami 

temiaus nurodytos formos. Jeigu kuriem* per atvirutį neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adrsesą mainyami gatvės vardą pa- 
rašykit*raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
si® daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
SUNAS ADKUAl:

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

No. Street,

Miestas ir valstija

: s 
U

I

I
I

AR NORI. KAD MYLĖTU 
MERGINA?

SAUJAS AliBESAS:
Pavardė ir vardas

No. Street

DJiestas ir vals. i ja

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas trali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė temijant ant adreso raudono sklypelio, kur trale skai
tytojo pavardes yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 28-4. reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.28 1914 m. Kurių pavardės trale stovi 15-4, 
tų penutneratai Jsibaigė su laikr. No.15 ir turi atnaujini ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Gal kas paaiškintų?
Busiu dėkingas draugams, 

jei kurie apsipažinę su tais 
mani

I 
suvirinti geleži j

dalykais paaiškins 
šiuos klausimus:

1) Kaip 
su variu, arba žalvariu?

2) Kaip galima nulieti 
mašinoms paniaukas ir tam 
panašius daiktus: iš kokių i 
metalų ir su kokiais prietai- i 
sais tą galima padaryti?

3) Kaip nitavojasi su au- 
’ * r

Puikiai susikalbėjo.
išėjęs 

paklydo. 
Sutikęs davatką klausia:

— Davatkėle, parodyk 
man keli?

— Kad. kunigėli, mano 
keliai ”brudni,” vakar bul
ves kasiau.

Laimingas.
Vyrukas

gas: sakiau, kad su tamista 
da pasimatysiu, dabar tas 
ir Įvyko.

Našlė:— Ar nenorėtum 
tamista būti visados laimin
gu?...

Jaunas kunigėlis.
: pasivaikščioti

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitą mies
tu persikeliai?

i

da 
pat 
bet 

tam 
lan- 
ne-

O ne, 
vis ’ia 
gyvenu, 
senis' 
krašte 
kiaus ir 
randu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
AV'ythe avė. 

Dabar jis ten Įtaisė visokius paran- 
<umus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
iemą šilti. Todėl visiems gali pa

tart atsilankyti į
JONO KULBOKO CAFE

291 AVythe avė., Brooklvn. N. Y.

Jeigu nori, tad pasipilkksu. bei sidabru auksiniai ir 
sidabriniai daiktai ir kokių 

Esu laimin- prie to reikalinga vaistų?
A. Bubelis."Lietuviškojo vaisko’’ kariška 

daina.

Tegul giria šlama, ūžia.
Tra-ta-ta. tra-ta-ta I

O męs trauksim Į karužę. 
Tra-ta. tra-ta, 
Tra-ta-ta, tra-ta-ta!

Sustiprinkim Šiandien dvasią. 
O ryt kraują liesim drąsiai. 
Tų bedievių sicilistų 
Ir kitokių šmikilistų.

Tra-ta-ta, tra-ta-ta!
Tu aluti, tu stiprasis.
Karėj bičiuoli tikrasis.
Jei paslis katram mus koja. 
Tu padrąsink jį kovoje.

Tra-ta. tra-ta. 
Tra-ta-ta-ta-ta !...

Tvirtas mokslas cicilikų. 
Tvirtos kumščios katalikų. 
Su tom kumščiom vos tik

prie j om
Tuoj perkūną apgalėjom. 

Tra-ta-ta, tra-ta-ta!
Nars šalis čia ne vergijos. 
Bet lai kumščios visi bijos, 
Juk jus žinot, kad tam tyčia 
Susitvėrė vaiskas vyčių, 

Tra-ta, tra-ta,
Tra-ta-ta-ta-ta !...

Nagi vyrai, gale galų, 
Da po vieną maukim alų, 
Tegul vaiskas mus gyvuoja, 
Tegul mušas ir danuoja: 

Tra-ta-ta. tra-ta-ta!
O ant viršaus da po vyną 
Už mus tėvą kapuciną. 
Už Kemešį, mus vadovą, 
Paskui leisimės Į kovą: 

Tra-ta, tra-ta.
Tra-ta-ta-ta-ta!...

Tegul giria šlama, ūžia 
Tra-ta-ta, tra-ta-ta!

O męs trauksim Į karužę: 
Tra-ta. tra-ta. 
Tra-ta-ta-ta-ta!

ve* .

Raišas elgeta, 
per sodžių raišas 

pasiramsčiuodamas 
Beeinant užpuolė

el-

lėtų rojuje daryti? 
tenai nebūtų kam 
balot-baksų tenai 
taigi negalima ir 
Spvčių taipgi nebūtų kam 
sakyt, ba rojuje nebuvo nė 
miestų, nė strytų, nė salių, 
nė kitokių auzų, tik kontras 
ir dac oi!

Kitos leidės irgi nenorėtų 
šiandien rojuje būt. ba ne
būtų storų, nebūtų kur nu
sipirkt nė skrybėlių, nė dre- 

nė pedikotų ir nebūtų 
<ų madų. Tik kopūsto 

nt vieno pleiso užsi- 
dac oi! Tik tas butų 

joms gerai, kad nereikėtų 
(ližių mazgot ir pečių šai- 
nyt. • . -
. O ką galėtų daryt vyrai? 
Drugštorių nėra, saliunų 
nėra, žmogus nė per . for- 
džiulajų negautum išsigert. 
Cigarų taipgi nebūtų. Ne
būtų ir gazietų; išrunytų 
tau boba su kokiu burdin- 
gierium, žmogus neturėtum 
kur ir pajieškojimą paduot. 
Ai beč jur laif!

Bai gaš, rojus šiandien 
butų gud for nating pleisas! 
Kaip pradedi žmogus rim
tai eksperintuot, tai ir vai
kai neturėtų ką veikti tokia
me kontre. kur nėra nė mu- 
vinpikčių, nė čiujungam, nė 
aiskrimo, nė sorkių, nė jo
kių fonių. Tik tas gerai, 
kad tenai nebūtų jiems šku- 
lės ir nereiktų niekad teisų 
praust —galėtų lakstyt dor- 
tini kaip nigeriai.

Ant galo Džian 
pasakys, kad jeigu 
svietas pavirstų Į 
žmonės turėtų pavirsti Į in- 
dijonus. Ai beč jur laif! 
Tada nebūtų ant svieto Ru
sijos kontro, nebūtų caro, 
nebūtų durnos ir Yčas nega
lėtų gaut medalio; negana 
to, svietas tada nežinotų ir 
apie lietuvių tautą, ba nebū
tų Paryžiaus ir Džio Gabrys 
neturėtu kur atidaryt savo 
informeišin ofisą.

Jei šiandien ant žemės 
butų rojus, tai nebūtų Šaut 
Jemerikos ir Ruzveltas ne
būtų atradęs dešimts mai
lių ilgio naują rivę. Ne bu
tų taipgi dimokratų parti
jos ir Wilsonas negalėtų būt 
šito kontro prezidentu ir 
negalėtų gaut tokios didelės 
pėdės. Nebūtų Meksikos ir 
mister Vilią negalėtų su 
Huerta faituotis.

Nebūtų tada nė tijatrų, negaliu priprasti ir gana.

Bamba 
šiandien 
rojų, tai

I

i

f

Ėjo 
gera, 
krukiais. 
ji šunis, kol jis šunis atsigy- 

šlu- 
—is.

nė. užmiršo kuria koja 
bas.

Dukterų kaina.
Tamsta nori vesti ma- 

no dukterį ir klausi apie da
li. Tai štai: jauniausioji 

i gauna dalies 1000 rublių, 
vvresnėji — 1500, o seniau- 

: šioji — 2000.
— Gal, tamsta, turi da se

nesnę? — klausia jaunikis.

GERA ŽINIA LIETU
VIAMS.

Pranešame visiems lietuviams, kad 
mes atidarėme Lietuvišką Krautuvę

BUCZERHE ir GROSERNE
Kviečiame visus lietuvius kuoskait- į 

tingiausia lankyties į musų krautuvę. I 
Musų tavorai geresni negu kitose I 
bučernėse arba grosernėse.

Musų du žmonės vaikščioja ir va
žinėja užrašinėdami visokius daiktus, 
o vežimai išvežioja į kožną stubą.

Pas mus galima gauti pirmos kle- 
sos miltus ir visokius įvairiausius 
daiktus.

Pas mus gausite geresnį patarna
vimą. negu kitose krautuvėse. Viso, 
kių daiktų galite užsisakyti. Atsi
lankykite į šitą milžinišką krautuvę, 
o męs gvarantuojame, kad busite už
ganėdinti. (31)
PaukikevicziL’s, Eairi.ev’czius & Co' 
823 S. Park avė., Herrin, III

CREST KENDŽIU
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžiu gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lovneys Crest Kendžiu. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
s.ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžiu.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui 

226 Broadvvay 
nn SO. BOSTON, MASS.

Ant 21 
akmens

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

riamas ypxt>ngai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi- 

■ suomei tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tnotas ant 20 metų A'patingas pasiu- 

i Ujimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
ėte, jus užmokėtumet už tokį pat 
‘aikrodėli apie $25.00, jei pirktumėt 
■dtur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
r kabutis dykai su kiekvienu laikro- 
leliu.

Excelsior Watch Co.
5S6 Athenaeum Blg^ CHICAGO, ILL

Kunigą
‘davė žmogui ausis? 

Vaika;
akių neužsmuktų...

Kam Dievas

Kad kepulė ant

redakcijos atsakymai.
Atsakvmo

v Iš-

Paaiškino.
— Kas čia?’... Ką tamsta 

veiki pas mano moterį ?
— Aš... tai yra... papras

tai... kaip tai... aš atėjau pa
imti daigtus tos tarnaitės, 
ką čia užpernai tarnavo pas 
tamistą.

Nepaklusnios avjs.
Piemenukas ganė avis, 

kurios jo neklausydavo ir 
jis supykęs labai jas keikda
vo. Važiavo pro šąli kuni
gas ir pasišaukęs piemenu
ką ėmė barti:

— Vaikeli, dėlko taip kei
ki, ar nežinai, jog tai yra di
delė nuodėmė.

— Kunigėli, jog aš nekei
kiu, ale kad su tomis rupu... 
kitaip negali.

Žinomas Vaikas.

Po vestuvių.
Po Juro vestuvių Į sąvai- 

tę-kitą susitinka ji jo jaunų 
dienų draugas ir klausia:

— Na, tai ką, kaip tau pa
tinka šeimyniškas gyveni
mas? Ar pakakintas esi?

Juozas nusiminė ir sako:
— Viskas, brolyti, kuoge- 

riausia, bet prie pačios, tai

K. švedui.—
Genių dėdei nedėsime,

I tiesų męs nebeišmanome, 
kas ten pas jus Detroite de
dasi. veik kas dien gauna
me korespondencijų, kurio- 

I se vienos kuopos nariai 
stengiasi apšmeižti narius 
kitos kuopos. Męs jau nuo 
kelių girdėjome, kad tie 
monologai buvę sudėti nau
josios kuopos išjuokimui. 
Kuriems-gi dabar tikėti?
J. Vilkauskui.— Negali

me spausdinti, nes nepami
nėjote kokios draugijos ar 
bendrovės liepos 17 d. susi
rinkimas ivvko.i " ‘ .Senam Singeliui. — Atlei
skite drauge, polemikos ne- 
betalpinsime, juk sveikas, 
pats klaidą padarei? Ne
nusiminkite. Klaidų neda- 
ro tik tas kas kepurėje mie
ga.

Vargo Sunui.
ponų žygius męs jokių 

; nių netalpiname, nes 
brangi musų laikraštij vie
ta, kad apie juos rašyti.

J. Poškai.— Męs savo ko
respondentų pavardžių ne- 
išduodame, jei ta žinia buvo 
neteisinga galite atšaukti, 
jei prirodysite faktais, bet 
męs žinome, kad to padaryt 
negalėsite, nes musų kores
pondentas rašė tą kas bu
vo.

Vanagui.— Eilių netal- 
' pinsime. Jau ne sykį esame 
rašę, jog talpiname tik ge
rai parašytas eiles ir jų tu-

■ rime iki valiai.
L. St—ui.— Eilutės da vis 

: nėra ant tiek tobulos, kad 
įgalėtų į laikraštį tilpti, šį 
;kart ritmas geras, bet ry
mas tebešlubuoja, o ir min
tis ne visur išlaikyta.

nariai

Apie tų
ži- 

per

V

<1

i
9K

Jeigu neturi mano katalogo, tai p risiu sk už 3c. pačtinę markę, o ap- > j
■
I 
i 
i

tu Lilis apillULLA. A-VLlV^l uais, .ULiuao LVL., penui VUZ.XX1<XX U4 La Uft. X— J.
(<< te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen- į.

Pabaigusi kursą VVomans Medical 
College, Baitimore. Md.

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

F. Stropiene iŠ nht.
SO. BOSTON, MASS.
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STANDARD OIL* CO 
of Newt York

NewYork
Albany

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus < 
pigiausiai ir gerai.

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Budreckis
[222 W. Broadway, ir 20 Ames S t., 
So. Boston. Mass. Montello, Mass.

Telefonas: So. Boston, 21018.

I Akušerka
•iT
|
S

Keliauk j arba iš Europos
------------------- per--------------------  

| Abite Star Linija per Bostoną. 
vj Pigios Kainos Dideli Laivai

Gražus patarnavimas
■ j Laivai išplaukia reguliariškai iš 

Bostono nuo Charlestovn,
Parsitrauk giminiečius ar draugus 

») iš tėvynės per Hhite Star Liniją. 
į(i Dėl ateityj reikalingų platesnių 
(ų paaiškinimų arba agentų adresų 
Čį Bostone ir apielinkese, kreipkitės:

Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
ji Geo. Bartaszins, 261 Broadwav, 
' So. Boston.

Polish Industrial Assn, 37 Cross st 
P. Bartkeviėia, 877 Cambridge st.,

"’st Cambridge. 
rausvomis' ^aulke- 

mis, išmestomis tuomet is 
įcrKxio<aoio^^ vulkano.

_. Tais pačiais metais, spa-
mėnesije, panašus apsi- AAA rz j i reiškimas buvo ir Suvieny 25,000 Katakose Valstijose, netoli Pied-

UŽLAIKAU GRAMOFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS. 
KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.

!
 turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų,
Skripkų, Triebų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki-

® tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

TEGUL VAKARIENE 
VERDA PATI

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

2Vew Per/£ciidn
Oil Cook-stove

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

Parašyk, o tiesiog gausi
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KELEIVIS

F. J. Bagočius. ’“a tik Prir“d-vs
kompanijos arba jos supenten-

Tiesu Patarimai.
P. Karklas. Jei moteris, ku

ri turi gyvą vyrą kitoj valstijoj, 
gyvena su vaikinu, kaipo vedę, 
tai ar pats vyras atvažiavęs, 
arba ir pašaliniams pranešus 
policijai, abudu paims ir nubaus 
po kokį trejetą mėnesių 
"adultery” ir ”fomication.”

uz

J. J. Jakutis. Dabar Lietuvoj' 
žmonės valdo žemę, absoliutiš
kai; paskutinis feodolizmo žen
klas pranyko su išmokėjimu 
”vykupnos,” todėl tėvas savo 
žemę gali parduot vaikų nesik- 
kiausęs, arba pavesti ją testa
mente tam, kam patinka; jis 
gal visą ženę atiduot bile vie
nam iš vaikų, o kitiems nieko, 
arba paskirt iš žemės po kiek 
katram iš vaikų jis nori duoti. 
Jei numirtų nepardavęs arba be 
testamento, tad visi vaikai yra 
lygus tėviškės paveldėjai ir vi
siems priklauso lygi dalis. Jei
tėvas mirdamas paliko ūkę mo- : 
tinai, tad ji gali su ja daryti, 
kas jai patinka, kaip su savo • 
turtu. Vienok jei tėvas mirda
mas testamento nepaliko, ir 
motina valdė žemę dėlto, kad 
vaikai buvo mažamečiai, tad ji 
buvo tik apiekunu ant tos že
mės, o pati žemė priklausė vi
siems vaikams, 
broliu, ir dabar 
ūkę jaunesniam 
menkoj, jei jis
jos ant savęs apskelbdamas jus 
mirusiu ir jei jam neleisi užsi-, 
gyvent per 10 metų, parvažia
vęs per teismą galėsi atsiimt • 
pusę tėviškės arba jos vertės.

Jeijųs buvo du 
motina atidavė 
jum esant A- 
neužsitvirtins

LIETUVIAI!6 kvortos mokosi geriausios 
degtines $4.00

<

NORUI GERMAN LLOYD

42 Laivas 1,417,710 tonų

HAMBURG-AMERICAN LINIJA

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

California Brandy very old 
Apricot Brandy, Cordial 
Peaeh Brandy, Cordial 
Pear Brandy, Cordial 
Višniovka. Corordial 
Malinovka, Cordial 
XX XX Rve Khiskey 
Kentucky Bourbon Whis. 
Scotch IVhiskey 
Irish Whiskey 
Malt \Vhiskey 
Rock & Rye VVhiskey 
Kock Whiskve U’hiskey 
Corn Whskey 
Gin, Ilolland Type 
Jamaica Rum Type 
GeroSeno Port \Vine 
Gero Seno Orange Wine 
Gero Seno Peaeh Wine 
Monopol Vodka 
bonkos iš čia paminėtų

lą laimės, jei ne — nieko ne
gaus.

New Yorko valstijos Įstaty- 
! mai yra geresni, prielankesni 
darbininkams tokiam atvėjyj, 
kaip Pennsylvanijos. Tie ad- 

| vokatai, apie kuriuos kalbate, 
nelabai gerą reputaciją turi, bet 
tankiai su ”falšyvais” liudinin
kais ir išlošia bylas, kurių są
žiniškas advokatas neišloštų. 

’ Bet reikia atmint, kad jie ne- 
' turi tiesos praktikuoti N. Y. 
j valstijos teismuose, tik Federa- 
’ liškuose, o ten bus teisiama pa- 
! gal Pennsylvanijos Įstatus (lex 
I loci), nors ir N. Y. būt paduota 
bvla, nes Penn. valst. nelaimė 

: pasitaikė.
Mano patarimas: paimkite 

■ vietinį arba iš artimo miesto 
j gerą, sąžiningą advokatą, o jis 
' padarys, kas bus galima.

__________
I j

Kupstas. žmogus norėda-' 
mas dasižinoti ant kokio laivo 
pribuvo Į Suv. Valstijas, turi 
parašyti angliškoj kalboj laišką 
Į ”Department of Labor Bu- 
reau of Naturalization, ’ Wa- 
shington, D. .” ir pasakyt: 1) 
savo vardą ir pavardę, kaip bu
vo paduota ant laivo, 2) amžių, 
3) kur sėdo ant laivo, 4) ko
kiam mieste išlipo, 5) kokioj 
dienoj, mėnesi j ir 
kaip atsimena, 6) Į kokį 
važiavo, 7) pas ką ir 8) 
vardus visų sąkeleivių, 
tik atsimena.

i

I

t

metuose, 
miestą 
paduot 
kokius

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

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną

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

platesniy žiniy patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtrirtinf agentai

Boston. Mass

$ 1.00
1.00
L 00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 00
1.00
1.00
l.CO
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
gerųBile 6

senų degtiniu, kurių kaina S1.00 už 
kvorta (Jūsų pačių išsirinktas) pre- 
kiuoja tik $4.00 ir ekspresą apmokam 

po visa nauja Anglija.
H. L. GOLDEN <fc CO.

iapartuatojal ir Dauguso] Llkltrl; ParUa»luėtajaj 

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

Broliui. Tas testamentas, 
apie kurį jus rašot, nors ir mi
rusiojo ranka rašytas, netur čia 
jokios vertės. Kad testamentas 
butų geras, turi būt netik para
šas mirusiojo, bet parašas trijų 
liudininkų, kuriems testamente 
nėra nieko duodama. Dabar 
dalykas bus taip: giminės turi 
paimt vietini advokatą, anas 
per teismą paskirs vieną iš gi
minių administratorium ; šis su
rinks mirusiojo turtą iš visur, 
ir atėmus iškaščius teismo, ad
vokatas ir administracijos, Į 
metus laiko atiduos mirusiojo 
pačiai ir vaikams, o jei jų nepa
liko — tėvams, o jei ir tėvų nė
ra — lygiai visiems broliams ir 
seserims, arba jų pačioms, vy
ram ir vaikams, jei minėti bro
liai ar seseris būt mirę.

A. Kačiunas. Pakol kas 
Įstatymas apie imigrantų 

įkėjimą rašyt dar neperėjo, 
todėl ar moka kas ar ne, 
žiuot gali be baimės. Jei atva
žiuojantis neturi pinigų visai, 
tai valdžia reikalauja, kad ypa- 
tos, pas kurias važiuoja, pri- 
siųst nors 825.00, o jei turi bi- 
lėtą iki vietai ir koki desėtką 
rublių, ir yra įleidžiamas, išlei
džia be niekur nieko.

Laivakorčių prekės nuolatos 
mainosi ir todėl negalima jų nu
rodyt ant ilgesnio laiko, 
laiškas yra perduotas 
vio” 
jums

dar 
mo- 

ir 
va-

Jus 
”Kelei- 

Agenturai, kuris pasiųs 
dabartines kainas.

W. Pašelpinės draugijos

Pranešu visiems, kad aš važiuota 
' i kitus miestus palaidoti velionis ■ 

nė kiek braniriau nerokuoju, kaip ka4 
Jums palaidotų vietiniai graboriA 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigių kainų pomninkM 
arba kryžius ant kapų ir užlaiką* 
karietas ir automobilius visoki«nd 

I reikalams. Kvietkas parduodu ir pik 
i statau j vietų pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway, So. Boston, lfaddi 

į Telephone: So, Boston 839-J.

Dr. B. G. WERHIGK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų tr 
vaikų ligas; net ir chroniškas liga*-

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

Telefonas,

259 Hannover st, Bastin, Mass

sakyt stačiai ant jus klausimo: 
”Ar pašelpinė draugija gali 
pirkti šėrus ko-operatyviškoj 
bendrovėj,” tad atsakymas būt: 
”taip, gali.” Bet jei jus išaiš- 
kintumėt tuos pavojus, su ku
riais mūsiškės ko-operatyviš- 
kos bendrovės nuolatos kovoja 
— atsakymas yra stambus: 
”ne.”

I J. ANDRIUŠIS |

kai- 
Lie- 

Jus turite paduoti ji už 
Jei

aps-
dabar

i-'

5

j

Didžiausia 6arlaiviq Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliai*.

Teisingiausia ir G*riiaada 

APTIEKA 
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ai U 
Lietuvos atvežti ar amerikonižkL 

Gyduolių galit* gauti, kokias tD 

pasaulije vartoja, taipgi visad** 
ra^dsA lietuvis aptiekorius

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S- Boston, Mass. 
Galit* reikalaut iir per laiškus 

o męs p*r ekspresų gydai** pii 

rfųrim.

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

D. Vizbaras, žmogus būdamas 
jum kaltas už Įvairius dalykus 
(už ką, nedaro skirtumo) mirė, 
palikdamas keletą lotų savo mo- 
terei. Jus paimkite advokatą, 
tasai paduos mirusiojo ”estate” 
į teismą, kuris paskirs admini
stratorių, uždėsite ant žemės 
teismišką ”attachment,” ir par
duos tuos lotus. Už gautus pi
nigus pirmiausia apmokės ad
ministracijos kaštus, paskui 
”mortgage” jei koks buvo, pas
kui jums, jei prirodysit skolą, 
o kas liks tiems kam velionis 
testamente paskyrė, o jei tes
tamente nebuvo — jo moterei 
ir vaikams.

J.
nėra biznio Įstaigos, bet savy- 
šelpos, vienok jos nereikalauja 
pinigus sudėtus laikyt bankose. 
Jos gali skolint pinigus ant vek
selių. namų, pirkt bondus, Še
rus (pajus), kas tik atneša pel
ną. bet visada turi atsižiūrėt, 
kad Įdėti ar paskolinti pinigai 
butų apsaugoti, kad nežūtų. 
Kada jie yra saugiai, priklauso 
nuo daugel aplinkybių. Jei at-

K. Kalnietis. Tamistos 
mynas nupjovėjusų medį 
tuvoj. 
nuostolius Į vietini teismą,
jus nėra namie, tai gali 
kųst tas, kas jūsų žemę 
valdo.

Jus turit tėviškę kurią 
vėtė nuomon. Pakol nuominin
kas valdo žemę sulyg kontrak
tą, nė jis pats, nė jūsų giminės, 
ant tos žemės neapsigyvens ir 
nuo jus neatims. Jei valdytų 
be kontrakto, tai butų pavojus. 
Lietuvoj būdamas gali neit im
ti šliubo pas kunigą, jei persi
tikrinimai nepavelija. Apsivest 
gali per teismą arba gyvent 
pranešus apie tai ministerijai 
ir valsčiui. Parvažiavus jums 
nurodys ką reik daryt, nes lai
svų žmonių dabar yra ir Lietu
voj.

Geriausis lie-i 
tuvys •

Fdtagrafistas ;
Traukiu pa- ! 

veikslus gra- < 
žiai ir pigiai : 
nežiūrint skir- i 
tumo oro. Ant < 
kiekvieao tu- • 
žino paveikslų i

T pridedim DOVANŲ vieną didelį.: 
Esant reikalui einam fotografuoti į i 

Įi- namus. Paveikslai artistiški! <
J. ANDRIUŠIS

T 453 Broadnay, So Boston. Mass. į

l
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M. Gaili van Co
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

i gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

VATERLAND 58,000 Toaų
950 pėdų ilgio laivas 

IMPERATOR 52,000 Tona;
919 pėdų ilgio laivas 

Tiesioginė Linija tarp
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFAX0 ir

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokiu ligų 

ir su didžiausiu saugumu. Užlaiko
me ir Trejų devynerių, kaina 20 c. 
už bOKsą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

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

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsl« 
saugoti.

I

i

I i

extra!EXTRA!

r. v

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 elegantišką, puikiai išgraviruota laikrodėlį, 
vyro arba moters, su akmenuotais ‘viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 šūvių nike
liuota revolverį, baksa Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėlą ir puikią špilkutę 
DYKAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas* $15.00, o kiti tavo- 
rai $10.00. Nepirk pigių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo vardą ir 
adresą, o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5*85 ir kaštus prisiuntimo. Rašvk šiandien. (31)

FISHLĖICH & CO.,
9*1 ATHENAEUM BLDG , 7CHICAGO, ILL.
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7 NAUDINGI BAIGTAI 
VERTI 25 DOLERIŲ UŽ

HAMBURGO 
HAMBURGU

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

PIGIAUSI KELIONĖ 
Į SENĄ TĖVYNĘ IR IŠ TEN. 

YPATINGĄ ATYYDĄ ATKREI 
PIA ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tės prie
Geriausis patarnavimas STERE 

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

voms, valgomojo kambario, maudy 
nes, skalbinyčios ir t.t.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
New York, Philadelphia, Boston, 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St 
Louis, Minneapolis, New Orleaną, 
San Francisco

arba pas vietinius agentus.

I

Ei, Vyrai, visi pas
YUDEIKO!

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

vyno ir Cigarą. 
Pr>»!namiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadvij Ir 259 D struti, 
SO. BOSTON, MASS.

“Keleivio” Kalendorius

Profesorius medicinos

Uetuviszkas D-ras M. Ziselman.
i 7 Parmenter St

Boston, Mass.
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.

■ Ofiso valandos 
j Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmoa

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

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug aprašo apie vyrų ir moterų dorų bei moralilkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip i įdėt’ 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiana 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniams 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali
ma aprašyti. bet tik perskaičius knygų atrn. 
aite.

ŠITA KNYGA iliustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno an- 
budavojimų su visokiomis paslaptybtai* 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, suklin- 
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio* 
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoj* kn,^ 
goję atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai plonis* 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojau*, 
arba vartosi liekarstas. reikia perskaityt kny
gų "Daktaras’!, nes dideles 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 oi 
prisius tizną*

REIKALAUK DAR ŠIANDIE. Hkcrpot 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Cllnlc, 
H17Walnut st., 

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir raika- 
lanji geros, teisingos pagelbos, kad trumpas* 
laike galėtum išsigydyt. tai atsišauki* prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo»B 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o 
k* ir pelnyčio j vakare nuo 6 iki &

1914 metams jau atspauzdintas.
Sip mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapiy.

TURINYS

V. Chuden. Vienas vaikinas 
per neatsargumą kito darbinin
ko, liko sunkiai sužeistu. Pasa
kyti, ar gali jis gaut nuo kom
panijos pinigų atlyginimui 
skriaudos ar ne, niekas be teis
mo negali. Jei advokatas galė
tų atsakyti, tai kam reiktų teis
mo? Dabar turi abi pusės su
vesti savo liudininkus prieš tei
sėją ir 12 prisaikintujų; po ke
lias dienas yra kamantinėja- 
mas dalykas, statomi inžinie
riai, ekspertai iš vienos ir ant
ros pusės darodymui, kad kom
panija yra kalta ar ne, ir tai 
niekas negali pasakyti, nė pats 
teisėjas, kuri pusė išloš, pakol 
tie 12 prisaikintujų (jury) ne
išneš savo nuosprendžio. Tie 
12 ypatų tankiai nesutinka, ir 
dalykas turi būt išnaujo per- 
kratinėjamas prieš kitą 12, kol 
visi nesutiks. Todėl pasakyt ai 
išloš ar ne niekas negali. Gali-

aoioioioioioioieiaoioioioioioio^^

I “GALVOČIUS” j
Jau išėjo 4 numeriai. Telpa sekanti straipsniai:

Biskiniai laikraščiai; maisto šaltinis ir jo gydymas; kiauliena; Jį 
karbonas dioxidas; visi kovokite (apie medikališkus institutus); turi ; 
akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi ir kiti.
Ar nori būt didelis; drugys: ozigenas kodėl žmonės ginčijosi; kodėl <. 
varlė yra šalta: kaip reikia kvėpuot; avis ir vilkas (apie medikališ- 
kus institutus) veisimasi; klausimai ir atšaki m ai ir t.t. p
’’Pliotkiniai“ botagai; fosforas: balti dantįs; apie bakterijas; klausi- i į 
mai ir atsakimai ir t. t. U
Diplomuoti tamsunai; kodėl kraujas teka; kraujo takai; kaip greitai ; E 
kraujas teka; ar visur kraujo reikia tiek pat; ar visada kraujas teka U 
vienodai; kraujo spaudimas: pulsas, kaip ir kaip tankiai pulsas vei- < > 
kia; širdis. Į •

I Kaina kožno numerio po 15c. Kas ims daugiau negu vieną numerį, tam ii 
leidžiam po 10c. Kas nori užsirašyti metams, įdėkite 1 dol. < >

"GALVOČIUS” h
1650 Fulton st, Chicago III. i
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No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai* eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) Gyvenimo drama (paveikslas) —* Nelaimės ir 
susižeidimai —* Kaip užlaikyt burnąJau brėkšta (eilės) 
Prietarai apie mėnulio įtek m g — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (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 Varšavo-

— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai j ieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

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

nereikia) ir užadresuokit: g

KMiiils,” 28 Broidiiy, So. Boston, MokH

lSc.

BRAHGIAUS1S 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 juo* tikrai geromis ir 

pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil

pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pntinmu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių {vairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.....................fl.SS
Gyvasties Balsam a*........................ 7*
Nervų Stiprintoja*... .B*c. ir 1.** 
Vaistas dėl Vidurių...SSc. ir LS* 
Kra*jo Stiprintoja*.............. .. .M
Nuo kosulio...................Ifc. ir .M
Nuo gerklė* skaudėjimo ZSc. .M 
Skilvinė* prošlcos......... 10c. ir 1.00
Pigulko* dėl kepenų......... -*S
.. ................... .10

SS* 
.t* 
.i* 
M

..................» 
SOc. ir 100

Pigulko* dėl kepenų......... 
Blakių naikintoja*....................
Dėl išvarymo soliterio....... 
Anatarinas plovimui......... 
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti moatis......... ..
Antiseptiška* muilai......... .
Gumbo lašai..............

Ntx> niro* skaudė j imo.lSe. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. ISc. ir 
Nuo dantų gėlimo..................
Nuo peršalimo.................. ..
Plaukų stiprintoja*... .SSc. ir 
Linimentas arba Eapelleri*. 
Nuo plaukų šilimo...............
Nuo Reumatizmo..........SSc.
Nuo lytiškų ligų......SSc. 
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių...........
Antiseptiška mosti*. 
Nuo Tiduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintoja*..

ir 1.S* 
ir m 
.. M 
.. M 
.. M 
.. M ir M 
.. .SS 
.. .M

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynierot tfc. 
Taippat ii Lieturo* pargabento* visokio* lietuviško* gydančios žolės, šaknis ir t. L, 

tik yra žinomo* ir žmonių vartojamos.
(^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apraiymaia^i 

Kreipiantiemsiems per laiikus arba asmeniškai duodama 

tikrai aųžiaiikua ir teisingu* patarimus kiekvienoj* ligoj*.

■M brangi yra jūsų sveiksta, tai tuojau* reikalaukit* gyduolių, rąžydami art* 
■taUaakydaau j LtfhtvUSa

VINCAS J. DAUNORA, ahm-.
AtNMD &■*•* Mattk M*a gaiva* BrooidjF^ K. Y«
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Visokios Žinios.
KARĖ JAU PRASIDĖJO.
Leidžiant "Keleivį" spau- 

don atėjo žinia, kad Austri
ja jau formališkai apskelbė 
Serbijai karę ir suėmė jos 
du laivu. Bet o, Austri
jos kariumenė penkiose vie
tose įsiveržė Serbijon ir už
ėmė miestą Mitrovicą. Ser
bijos karalius pasakė, kad 
Austrija bus sutrinta.

Vokietija eina su Austri
ja, o Rusija siunčia savo ka- 
riumenę ant Vokietijos. 
Keli pulkai traukia per Lie
tuvą ir 25,000 kareivių stovi 
jau Virbaliuje.

Francuzija taipgi apskel
bė mobilizaciją.

Anksti 27 liepos rytą East 
Bostone, po No. 189 Tre. 
mont st.. buvo baisus atsiti- 

Thomas Dalton, E.

tenka jiems tatai priminti
— streiku.

Taippat tenka streiko im
ties vasaros metu, nes "po- kimas. 
nams’* iš miesto išvažiuo- Bostono teismo raštininkas, 
jant ir darbui besimažinanr, 
šeimininkai skubinasi mo
kestį pamažinti ir paleisti 
labiau susipratusius darbi
ninkus. Nuo birželio mėn.
15 (28) d. jau buvo streikų 
kai-kuriose dirbtuvėse; šis- 
tas darbininku apginta.

"Vilnis."

Kanalizacijos darbininkai 
ir tie streikuoja.

Sustreikavo darbininkai 
prie kanalizacijos reikalau
dami padidinti užmokesnį. 
Todėl šiuo tarpu kanalizaci
jos darbas sustojo.

Meksikoj sumišimai nesi
liauja.

Nors Huerta jau pabėgo, 
bet sumišimai ir skerdynės 
Meksikoj eina toliau. Tie
sa, konstitucijonalistų pir
mininkas Carranza ir laiki
nis Meksikos prezidentas 
Carbajal, kuris užima Huer- 
tos vietą, nutarė sušaukti 
taikos konferenciją ir ma
noma. kad jie susitaikys. 
Bet yra toks Zapata, kuris 
turi keliolika tūkstančių sa
vo šalininkų ir su niekuo 
tartis nenori, štai 25 liepos 
jis užpuolė miestą Ozumba. 
bet po 10 valandų mūšio fe- 

“deralė kariumenė jį atmušė. 
Šitam musiję zapatistų kri
to apie 200. Apie Guadala- 
jara susirėmimuose su za- 
patistais žuvo apie 5,000 
žmonių.

Austrijoj užvesta stipri 
cenzūra.

Austrijos valdžia Įvedė sti
prią cenzūrą. Laikraščiams 
uždrausta rašyti apie ka- 
riumenės judėjimą arba pri
sirengimą karei. Siunčia
mi i užsieni laiškai liepta 
atidarinėti ir cenzūruoti. 
Telegramos taip pat cenzū
ruojamos.

Visi geležinkeliai parube- 
žije apstatyta kareiviais ir 
įsakyta šaudyt kiekvieną, 
kas tik bandytų prisiartint 
ir paliepus nenorėtų sostot.

Karė Austrijoj skaitoma 
ne juokais. Serbija laike 
Balkanų karės buvo pasta
čiusi 400.000 gerai ginkluo
tų kareivių. Su tokia spėka 
Austrijai prisieina rimtai 
skaitytis-; '
*■ -----------------------

Kiniečių nekenčia, bet ati
duoda jiems darbą.

Musų valdžia kiniečių taip 
nekenčia, kad net i savo ša
lį neįsileidžia, o tečiaus šio
mis dienomis toji valdžia 
atidavė kiniečių firmai kon
traktą kariškai ligoninei 
pastatyt ant Hawaii salos. 
Kodėl gi ne saviems? Nes 
kiniečiai pigiau apsiėmė.

Apskundė Rooseveltą.
Republikonų bosas Bar- 

nes apskundė bulmuzų bo
są — Rooseveltą už apšmei
žimą.

Jau kelintu sykiu Roose- 
veltui priseina eit teisman, 
dėl šmeižimų — tai jį kas 
nors apšmeižia, tai jis ką 
nors išdirba.

i •

Mokytoją J. Lopašinską 
Kauno gub. už laikymą be 
leidimo šaudyklės nubaudė 
5 rub. ir ginklą konfiskavo.

Radinys.
Birželio 11 d. Vilniaus ga

tvėje ties Leskio namu ka
sant rasta kaž-kokio milži
niško gy\mlio dantis. Sve
ria dantis pusdevinto svaro, 

santi-ilgio jis 23 ir pusės 
metrų, pločio 13 sant. ir sto
rio pusdešimto santimetro. 
Dantį rado žvyre, prideng
tą dviejų metrų žemės.

v

Vietinės Žinios
Dėlei uždraudimo Spot Pon

de žaislų.
"Keleivio" No. 26 vietinių 

žinių skyriuje buvo praneš
ta, jog policija uždraudė ne- 
aėlinėms lietuvių ekskursi
joms žaisti Spot Pond pie
vose žaislus, o liepė eit jau
nimui bažnyčion. Tuomi 
pasiremdamas musų kores
pondentas ir paabejojo: 
"Ar tik nebus čia musų Tė
velių’ geradėjistė, nes kam- 
gi policija bažnyčion sius
tų?"

Dabar vėl leido Spot Pon
de žaisti žaislus per šventa
dienes ekskursijas. Tatai 
paminėjęs, musų korespon
dentas pereitam "Keleivio” 
numerije vėl sako: "Dabar 
aišku, kaip ant delno, jog 
uždraudimas buvo Tamo- 
šėlio darbas."

Bet keno čia buvo darbas, 
tai ištikrujų nežinia. Gali 
būt. jog policija nieko ne
prašyta taip pasielgė. Kun. 
Žilinskas telefonavo "Kelei
vio” redakcijai ir sakė, kad 
jis policijai visai neskundė 
ir su tuo uždraudimu netu
ri nieko bendro.

Taigi musų koresponden-; 
tų spėjimai, buk tas už
draudimas buvęs ”kunigų"i 
arba "Tamošiaus” darbas, 
buvo nepamatuoti.

Bostonas pasiliko be ma
joro.

Bostono majoras Curley 
išvažiavo ant vakacijos, ne
palikdamas savo vietoj jo
kio žmogaus. Bostono lai
kraščiai už tai ji labai pei
kia. Sako, jis taip daug 
apie save mano, kad niekas 
nepataikvtu jo kėdėj sėdė
ti.

Vilniaus darbininkų strei
kai.

Duonkepių dirbtuvėj. Vil
niuje dirba apie 40 žydų ke
ptuvių su 200 darbininkų, 
tarp jų 150 moterų. Dirba 
9 vai.; tiek-pat nakties sky
rius. Didžiausis uždarbis: 
vyro—14 rub. sąvaitei, mo
ters — 7 rub. 50 kap. Dirb
tuvės kuobiauriausios, tam
sios, dažnai žemėse (suterė- 
nose); oras drėgnas, tvan
kus. Per tai darbininkai 
dažnai serga, ypač galvos ir 
akių skausmu. Nors jau 
kurį laiką iškovota sutartis 
su šeimininku, jog kasmet 
vyrams turi būt pridedama 
1 rub. sąvaitei, o moterims^ _ 
50 kap., bet šeimininkai vis (apkalbėjimui, 
apie tat pamiršta. Nekartą

Pranešmas.
Rugpiučio 1 d. 8 vai. va

kare įvyks "Birutės’’ kank
lių choro susirinkimas: 376 
Broadtvay. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti.

Ona Malinioniutė, sekr.

D. L. K. Vytauto dr-jos 
susiririkimas įvyks sekma- 
dienij, rugpiučio 2 d., 2 vai. 
po pietų, Lietuvių svetainėj. 
Visi nariai privalo atsilan
kyti.

atsikėlęs anksti išryto šovė 
iš revolverio miegančią sa
vo pačią. Užgauta kulip- 
kos apie ausį moteris pašo
ko iš miego, nežinodama, 
kas čia darosi. Tuo tarpu 
Dalton paleido šūvį į 8 me
tų savo sūnų, paskui į vie
no mėnesio kūdikį, o ant ga
lo šovė sau galvon ir ant 
vietos krito negyvas. Tuoj 
mirė ir kūdikis? Didesnis 
vaikas sužeistas galvon ir 
taippat gali mirt. Moteris 
sužeista ne pavojingai.

Kas buvo 
tragedijos priežastimi, 
didžiausia paslaptis.

tos kruvinos 
tai

Spot Ponde neleido sakyt 
Prakalbų.

Pereit o j nedėlioj į Spot 
Pond girias buvo išvažiavę 
apie 1.000 lietuvių. Drg 
Kurkulis pasilipęs ant ak
mens norėjo pasakyt pra
kalbą. bet policija neleido, 
mat reikia turėt tam tikras 
leidimas iš parkų komisijo- 
nieriaus.

Dabar socijalistų kuopa 
padavė komisijonieriui pra
šymą ir tikimasi, kad atei
nančiai nedėliai leidimas 
jau bus galima gaut. Kuo
pa turi užtikrinus jau ir 
kalbėtojus.

kalė-Robinsonas nusižudė
jime.

Nesenai buvom rašę, kaip 
viename Bostono restoranų 
buvo nušautas policijos in
spektorius Norton, kada jis 
nuėjo tenai su savo žmonė
mis areštuoti Robinsoną, tą 
baisųjį žmogų, už kurio gal
vą buvo skyriama S2.000. 
Taigi dabar, prasidėjus by
lai. tas Robinsonas, nenorė
damas, kad valdžia pasi
džiaugtų jį bausdama, sė
dėdamas kalėjime nutarė 
sau galą pasidaryt. Netu
rėdamas jokio ginklo, jis 
numovė nuo čeveryko apar- 
tės blekinę dūdelę, pasiga- 
lando ją ant muro ir kaip 
drušliaku išpiovė rankos ir 
kaklo arterijoje skyles. 
Kraujas nubėgo ir jis mirė.

Lengvas būdas išmokt angliškai Si 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai. kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant. važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ..................................... 25c

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis 
sutaisyta ant 2-jų. 3-jų ir 4-ių bal
sų. Lengvos mokinimui................ 35c

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimas; 2. Lietuvos motery ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai 10c

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ................................................. 10c

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c

Finuos, Fanuos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj. Mi- 

ehiran’n valstijoj, kur vra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
variausia proga tenai pirkt farmas 
Hatuviams. Apsigyvenus aplinkui 

t lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
; labai pigiai parduoda savo farmas ir 
salima pirkt ant lengvu išmokėjimų. 
Farma galima pirkti visokio didumo 
;•» nė visokia Vaina. Galima nirkt už 
SR.OO iki $30.00 nž akerį. Aš esu a- 
nėmes ant išpardavimo daug farmu: 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
rusė mvlios nuo miestelio. Žemė der
linga ir už.auga visokie javai. Gali
ma pirkt farma imokant J10O. o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materiiolas hudinkams pi
gus. Atvažiuokit tuoiaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekviena diena brangsta, 
♦odei naudokitės proga. Rankai su- 
bankrutinus pinigai gal Drapult arba 
gal kas nors navogt. Turint farma. 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogu laiku. Kurie pirks žemę, tiems 
kalipnės iškaJčisi anmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikieta i PEA- 
^OCK. MICH_ 3:30 po pietų gausit 

i Skubia įr tikietas nrel'iuojs 
^nrie važiuos i Sauble. aš 

• ' c-:- pasitikt. Platesniu ži
nių kla-rs’ r>er laiška. (36)

jnvAS ŽEMAITIS.
v .•> SAUBLE, MICH.

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tų knygą ............................ 25c

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
tų komedija, pajuokenti amerikie
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui ................... 10c

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10c

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
saulije įvairius nuotikius, tai per-

ir labai aiškus išvedimai................ 20c

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas. kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 

| kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
j mams lietuvių praeities ........... 25c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaio senovei lietuviai srvveno. tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi. kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ........................................  35c saulije įvairius nuotikius, tai per-

Ta pati apdaryta ......................  50c skaityk šitą knygutę. Kalba lengva

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę... 10c

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovoio su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaitv- 
ti. Su paveikslais.......................... 25<

Sielos halsai. .T. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, nopiera ir spauda graži, 
poezija užimanti......................

Ta pati knyga gražiais apda:

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas panasakojimas iš dar

bininkų gyvenimo ....................... 15c

RUSSIAN AMERICAN BUREAU

. .Rusiškai-Amerikoniškas Biuras su- 
75c 1 organizuotas sulyg Illinois valstijos 

1-00, įstatymų. Pamatinis jo kapitalas yra 
$10,000. Jo teisiškas skyrius turi ad
vokatų galę, atlieka pardavimus, vek
selius ir tt., sukolektuoja dalis Rusijoj

Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašytas pagal naujausius
atsitikimus....................................... 10c

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos, kuriose nurodoma, kaip ne- ; Į .........
burtus ir tt.
kurie žmones išsitikėję i visokiusVsvv v+"» v c« 4-4- ą T- ’ i.

—
Ponas ir velnias. Toje knygutėje 
teina labai graži anvsaka "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo ...........................   10c

I

Bostono krautuvininkai 
kviečia VVilsoną.

Spalių 5 d. Mechanics’ j 
Building’e, Bostone, atsida- i 
rys švaraus maisto paroda. 
Bostono krautuvininkų 
draugija, kuriai pavesta tos i 
parodos tvarkymas, nusiun-į 
tė Washingtonan savo ats
tovą paprašyt Wilsono, kad į 

I jis teiktųsi atvažiuot tai pa-1 
rodai atidaryti.

Krautuvininkų draugija Į 
gavo jau iš Washingtono te
legramą, kurioj pranešama,! 
kad Wilsonas sutikęs atida
ryti minėtą parodą per te-; 
legramą, o gal da ir ypatiš-i 
kai busiąs.

t

|

i

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži spauda ........... 15c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vertė
Briedžių Karaliukas ...................  15c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
gerinta 6-ta laida juokingų daine
lių. pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ............................................10c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ........................................... 15c

Kodėl aš netikiu i Dievą ? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, valnamanis privalo ją 
perskaityti......................................... 20c

Reikalaudami knygų kreipkite* 
šitokiu adresu:

••KELEIVIS”
28 BROAD1VAY. S. BOSTON. MASS.

Gerbiamieji ”Keleivie’* 
skaitytojai! Platinkit "Ke
leivį.” kaipo darbininkų lai- 

; kraštį.
L

P»r skvle ir Panelė šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ............................... Ilk

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas snniaustė mergina Ona 
Aumuller. Knygelei surinkti visi 
faktai apie kunigo Schmidto žiau
rumą kurie buvo prirodvti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken- į
kia ir tt...............................................15c

Į
”0. S. S.” arba šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
ras perstatymui ........................... 10c

Nibib’stai arba užmušimas caroAlek- 
sandro TI. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ........................... 35c
Ta pati apdaryta....................... 50c

Naujausios ir visokios dainos. Įvai
rių autorių, naujų ir senų, rankius 
gražiausių dainų..........................  50c j

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

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

Lake sts., CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras darbo dienomis nuo 8 
ryte iki 8:30 vakare. Nedėliomiš nuo 

9 ryto iki 4 vai. po pietų.

Farmos, Farmos!
Geros ūkės parsiduoda pigiai Michi- 

gan’o valstijo.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali

ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su 
triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farmų; laukai 
geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai
na žemės nuo So.oo iki $75.oo už eke- 
rį. Galima pirkt įmokant tik $100, li
kusius palaukiame daugelį metų pa
gal sutarties. Kas perka ūkę, tam ke
lionės kaštus apmokam. Kas nori būt 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmą! 
Gera proga! Atvažiuokit cabar, tai 
pamatysite kokie javai ir daržovės au
ga. Aš aprodysiu daugelį farmų iš 
kurių galėsite rinkties ir praleist va- 
kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va
žiuojant, pirkt tikietą į Peacock 
Lake Co_ Mich. Atvažiavę i Peacock 
damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa
kykit kad išleistų ant sekančios sto
ties, tai 3 mailės nuo Peacock, Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo. Laiškus 
rašant padėk adresą taip: (35)

ANTANAS ZABIELA

i Peacock. BOK 1 Lake Co.. Mich.

i

Jau išėjo iš spaudos I

Amerikos Macochasj
E

Muštynės vokiečių piknike.
Ant Spencer Grove praė

jusioj nedėlioj buvo Somer- 
villės vokiečių piknikas. Bu
vo apie 200 žmonių. Į pava
karį prasidėjo ginčai ir mu
štynės. Mušėsi vyrai ir mo
teris. Reikėjo šauktis net 
iš trijų miestelių policijos,: 
kad sustabdyti tą bataliją, i 
Tris vokiečiai areštuoti. 
Vienam suskaldyta galva. 
Daug sužestų.

KNYGOS
"KELEIVIO" SPAUDOS

į Delko žmogui reikia gert ir valgyt ? 
| Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
I knyga kiekvienam ....................... 15c

N. Januška, pirm. Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
_ _________ j Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek-

T Q Q GO Irn tmalfinlri • vienam darbininkui, kuris nori pla- K p. bUbiriilKl- įįau suprasti dabartinį surėdimą 
mas įvyks liepos 31 d., 8 vai. J reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c 
vakare: 376 Broadway. R v . ... e ....TT - j • J Byla Detroito Katalikų su Socnah-Kvieciame draugus-narius stais. Knygelėj atspauzdinta visas 
atsilankyti kuoskaitlingiau, Urdinėjimas kaip vienos taip ir ki- 

j J i. G , l tos puses, todėl bešališkai parodoyra daug svarbių reikalų ant kiek išauklėtas pas mus žiau- 
i rūmas. Naudinga perskaityt lygiai 

„_ ", . katalikui kaip ir socijalistui. Su pa-Komitetas. veikslais. ..................................... 25c
i

! Severa’s

I (Severos Gyvasties Balsamas)

Naudingas stiprintojas at
sitikimuose, kuriose randasi 
abelnas nusilpnėjimas, ane
mija ir skilvio betvarkės, 
kaipo tai:

Užkietėjimas, skilvio nemall- 
mas, dispepsija 
neveiklumas.

ir kepenų

vartojimo, 
sunkiai Ii-

Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo
Jisai prigelbsti organizmui atlikti savo užduotį; po 
gai paskubina pasitaisymą.

. Jisai pagelbsti kraujo eilėms savitarpiniame pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėje.
Kaštuoja 75 centus. Gauna
mas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE.

Knygele “SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus siunčiame do- 
vanai.

teos Reguliaioriaja 
priderantį negalėje stiprintoją, ypatingai tinkamas jų ly
čiai. Kaštuoja $1.00. G ar, 1; it s. v Ienoje aptiekoje.

Reikalaukite “Severa’s Regulator.” Knygelę “Sveikata 
Moterims” pareikalavus s’anči„n:.? do—:. i.

Reikale reikalaukite ir žiūrėkite. id_r.t gautumėt "Se
veros” gyduoles. Jeigu apti!>:« negalėtų išpildyti 

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

I
I

I
I

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

1

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

pinigus Ir laiką. Rašykit man šiądien laišką, priduodant savo adresą, 
o gausite platesnį paaiškinimą ir kainą šių prosų per laišką. Reika
lingi agentai iš visų miestelių.
M. J. DAMIJONAITIS, 903 W. 33ri SU CHICAGO, ILL.

I

i

/ y

arba
Kaip katalikų knnigas Hands Schmidt, 

papiovė merginą Oną Aumuller.

Knygutėj sutraukti visi faktai, kurie tapo prirodyti 
teisme; naudinga perskaityt lygiai katalikui kaip 

ir socijalistui. Kaina 10c.
e  

5

VIEN AT! N t Li ETl LSKA

AJR'I'IlvKA.
Bostone ir visoje Maosadiusdts valstijoje.

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

Nuo Reumatizmo Si .00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, crippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas SI.00.

Nuo saulšs nudegimo 50 c.J Bobro lašai SI.00. Nuo suirimo Nervų fl.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nno viduriavimo mažiems 25 C. 
Gydanti tnostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

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

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 00 

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

Pročkos nno nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Tie janki 25 e 

Visokie kvepianti tnnilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 

ir kitokių ligų.

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

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie butp Amerikos ar Europos daktarę. 

Gyduolię galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisipsjme jums ezpresu.

Visokiame reikale kreipkitfa Htno adresu:

K. ŠIDLAUSKAS V.“
SO. BOSTON, MASS.

I




