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Dar prie Lenos skerdynių.
Lenos kasyklų darbinin

kai vis da streikuoja. Val
džia ketina neužilgio visus 
juos ištremti į kitas Sibiro 
vietas. Žuvusiems darbinin
kams pagerbti Odesoj ap
skelbė vienadieninį streiką 
visų spaustuvių darbininkai. 
Apie tokius pat streikus 
praneša iš Saratovo, Ekate- 
rinoslavo, Rygos irElisavet- 
grado.

Bal. 16 progresistų atsto
vų kuopa įnešė Dūmon su
manymą, kad Durna užklau
stų valdžios, ar ji mananti 
nubausti Lenos skerdynių 
kaltininkus. Tas būtinai rei
kalinga, kad nuramint visuo
menę. „Nėra Rusijoj kam
pelio — pasakyta tame su- 
manvme, — kur visuomenės 
sąžinė nebūtų atjautus to, 
kas atsitiko tolimoj taigoj. 
Kas valanda ateina iš visų 
Rusijos kampų žinios apie 
streikus. Peterburge gi tę
siasi demonstracijos ir t. t.

Bal. 16 Peterburge su
streikavo apie 20,000 darbi
ninkų. Jie streikavo vienai 
dienai, kad tokiu budu išrei
kšti žuvusiems savo užuo
jautą. Kai kur buvo mitin
gai. bet policija tuojaus iš
vaikydavo. Buvo giedamos 
revoliucijinės giesmės. Tą 
pačią dieną sustreikavo apie 
10,000 darbininkų vien Je- 
katerinoslave; streikavo 
taipogi Rygoj, Archangels
ke. Žemajame Naugorode.

Bal. 17 Peterburge strei
kavo 25,000 ir buvo daromos 
demonstracijos. Bal. 18 su
streikavo viename Peter
burge daugiau 53,000 darbi
ninkų. Peterburgo grado- 
načalnikas nubaudė 143 y- 
patas iki 3 mėnesių arešto kųlmcezijosi
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už mitingus.
Valgyklos uždarymas.

Bal. 16 policija uždengė 
Peterburgo universiteto 
studentų valgyklą. Tas at
sitiko gradonačalnikui pa
liepus. Prieš uždengimą bu
vo krata, tečiaus, kaipo pati 
policija paaiškino, nieko 
draustino nerasta.

Baltosios gėlės diena.
Kijevo gubernatorius vi

soj Kijevo g. uždraudė tai
syti kovai su džiova šventę, 
vadinamą „baltoji gėlelė”. 
Leido daryti tik pačiame Ki
jeve.

Nusižudymas.
Bal. 21 Peterburge nusi

žudė talentuotas Rusų rašy
tojas A. Kosorotovas. Ve
lionis buvo gana žymus vei
kėjas ir kritikas. Nusižudė 
susirgęs džiova.

Areštantų užmušimai.
Lietuviškoj Brastoj užmu

šti, norėjusieji pabėgt, 7 a- 
reštantai.

Gegužinė šventė.
Rygoj darbininkai suren

gė savo šventės apvaikščioji- 
mą 1 geg- d. pagal naują 
stilių. 20 fabrikų streikavo 
ir buvo daromos demonstra
cijos. Padaryta daug kratų 
ir areštų.
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Kaizerio pasikėsinimas, 
i Vokietijos kaizeris viena
tine susirinkime pranešė, kad 
jis panaikinsiąs Alsace-Lo- 
raino konstituciją ir privie- 

. nysiąs jį prie Prūsijos.
Didžiausis laivas.

Vokietijos laivų kompani
ja Hamburg-American lini
ja pastatė naują laivą, ku
riam duotas vardas ”Impe- 
rator.” Jis bus didžiausiu 
Vokietijos laivu ir vežš 5000 
pasažierių. Vieton anglių, 
bus kurianamas aliejumi. 
Turi 900 pėdų ilgio ir sveria 

’ 50,000 tonų. 24 geg. liko nu
leistas į jūres ir pats kaize
ris pripažino, kad su juo ne
gali atsitikt taip, kaip su 
"Titanicu.”

Pardavė štampas.

Buvusis Turkijos sultonas 
Abdul Hamid pardavė vie
nam anglui savo štampų rin
kini, iš 5 dideliu knvgų, už 
$200,000.
Augščiausiai iškilęs orlaivis. 

Telegrama iš Francuzijos 
miesto Compiegne praneša, i 
kad elemento Bajardo orlai
vis iškilęs į 9,480 pėdų augš- 
tį. Atsitiko tai 20 geg. d. 
Dar nė vienas orlaivis taip 
augštai nebuvo pakilęs.

Teisia sufragistes.

Londono teismas nagrinė
ja bylą pagarsėjusių Angli
jos sufragisčių ponios E. 
Pankhurst ir P. Lawrence. 
Kaltinamos jos už surengi- 
mą demonstracijos, kurioj 
buvo daužomi langai. Į tei
smą prisirinko tiek žmonių, 
kad lauke stovėjo būrys. 
Minia tėmija, kad teismas 
neišneštų aštrios bausmės.

Iš karės lauko-
18 geg. d. Italijos kariu- 

mėnei pasisegė sugaut ant 
švarumo palaikymui. salos Rhodes 2300 Turkijos 

Rymo miesto valdžia įsa-į įareiviiĮ. Paimta 4000 šau
kė, kad valgyklose nebūtų 
pardavinėjama palaida duo
na ir pyragaičiai. Viskas tas 
turi būt suvyniota į popierą 
ir su keptuvės antspau- 
da.

Kruvinas susirėmimas strei
kierių su policija. 

Baltimore, Md. 
dirbtuvės streikieriai Can- 
tone liko užpulti policijos ir 
prasidėjo mušis, kuris trau
kėsi apie 20 minutų. Polici
ja šaudė į streikierius iš re
volverių. Vienuolika strei
kierių liko sužeista, vienam 
iš tų peršauta galva. Iš po
licijos tik dū sužeisti akme- 
nais.
^Streikieriai buvo susirin

kę apie dirbtuves, kad ne
leisti streiklaužių, čia ir už
puolė ant jų policija.

Streikas Kanadoj.
Winnipeg, Man. — Visos 

Kanados mošinistai ir katil- 
ninkai nutarė streikuoti dėl 
užuojautos Grant Trunk Pa- 
cific gelžkelio mašinistams 
ir katilninkams, kurie strei
kuoja jau aštuntas mėnuo.

Carnegie’o knygynas 
Brocktone.

Brockton, Mass. — 16 ge
gužės čia liko jau uždėtas 
pamatinis akmuo viešam 
knygynui, kurį steigia žino
mas Amerikos milijonierius 
Andrew Carnegie.
Chicagos laikraščių darbi

ninkų streikas.
Sustreikavo didelių Chica

gos dienraščių darbininkai. 
Kelias dienas kapitalistų 
laikraščiai nepasirodė. Iš to 
labai pasinaudojo socijalistų 
dienraštis „Chicago Daily 
Socialist.” Kada kapitalistų 
dienraščiai pasirodė, strei
kieriai tuojaus juos atiminė- 

|Nors tai buvo vidurnaktis gatvių degino. Kiti bijojosi 
ir smarkiai lijo lietus, jie\ net ir skaityti juos. Visi pir-

<uUKTNESY -T H E BOSTON POST”.

Vario
Darbininkų vadovas 

kalėjime.

Anglijos valdžia pasodino 
į kalėjimą ant 6 mėnesių To
mą Manną už pasidarbavi
mą angliakasių streiko la
bui. ^Jis kurstė kariumenę 
nešaudyt į streikierius, kas 
paskaityta už didelį prasi
žengimą.

Danijos karalius mirė.

Vokietijos mieste Ham
burge liko atrastas ant gat
vės negyvas žmogus ir poli
cija ilgai tirinėjo, kas jis. 
Po 5 valandų sužinota, kad 
tai Danijos karalius Frede
rikas VIII. Daktarų tirinė- 
jimas parodo, kad jis krito 
nuo apoplekcijos. Sostą jis 
užėmė 1906 metuose- Po jo 
mirties jo sostas pateko sū
nui Christijonui X, kurį ap
skelbė karalium 15 geg., t. y. 
tuoj, kaip tik išgirsta apie 
karaliaus mirtį. Frederiko 
kūnas tapo pergabentas į 
Daniją, Kopenhageną, kur 
atsibuvo laidotuvės.

Danijoj nors ir yra kara
lius, vienok jis neturi nė to
kios galybės, kaip Suv. Vals. 
prezidentas, kadangi gyven
tojai vis labiau aprubežiuo- 
ja jį. Danijos parlamente 
yra didelis socijalistų skait
lius, kurie numirusį karalių 
vis 
nuo
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gązdindavo numetimu 
sosto.
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Pas popiežių. K

18 geg. salos Porto Rico 
vyskupas su tenykščių ir S.

lankė pas popiežių ir atnešė 
$4,000 dovaną. Atsilanky
mas įvyko 400 metinių su
kaktuvių paminėjimui nuo 

; įsteigimo Porto Rico katali-
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dyklių ir 4 baterijos artileri
jos. Rymo laikraščiai skelbia, 
kad Turkija turėsianti pasi
duot ir netekt politiškos ga
lybės. <Jeigu dabar dar Tur
kija besitaikysianti, tai 
Rhodes ir kitos archipelago 
salos liksiančios Italijos sa
vastim. Italų kritę negy
vais 4. sužeistų likę 26 šia
me mišij.

Daugiau kariumenės į 
Chiniją.

da juose laimingai pabėgda- Vokietijos reichstage so-į_____
vo. Laike pastarųjų 5 mene- eijalistai išsireiškė, kad Vo- i imtojo.• • • v — rin • , i • « < "

Paryžiaus plėšikai.

Paryžiaus policijai pasi
sekė vos-ne-vos įveikt plėši
kų buri, kurio vadovais buvo 
tūli Garnier ir Vallet. Jie 
turėjo automobilius ir visa-

Kun. Richeson jau 

nužudytas.

Šitas paveikslėlis - parodo 
Charlestown’o kalėjimą ir 
elektrišką kėdę, kurioj buvo 
nužudytas kun. Clarence 
Richeson.
Nužudymas atsibuvo iš 20 į 

21 gegužės naktį, 10 minutų 
po dvyliktai.

Richesonas eidamas ant 
elektriškos kėdės uždainavo 
graudingą ir sujudinančią 
dainelę. Bet Įėjus į tą rui
mą, kur stovi žudymo prie
taisai, • žodžiai ant jo lupų 
užmirė. Jo akis sužibėjo iš 
baimės. Bet jis nenorėjo to i 
parodyt. Jis drąsiai priėjo 
prie kėdės ir pats jon atsi
sėdo.

Kuomet sargai pritvirtino i 
jį diržais prie kėdės ir uždė
jo ant nuskustos galvos odi
nę kepurę, kunigas Johnson 
pradėjo ji kvosti. Atsakinė-
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jant Richesonui į visokius 
klausimus, iš užpakalio už
slinko jam ant veido sukry
žiuoti šikšniniai diržai. Per- 
dėtinis Bridges davė ženklą, 
mechanikas Currier paleido 
elektrą ir Richesonas sus
muko diržuose.

Priešakij, kaip ant paveik
slėlio čia parodyta, stovi ei
lė kėdžių liudininkams. Jie 
sėdėjo visą laiką tartum ap
mirę.

Lauke apie kalėjimą susi-i________ ___
rinko didelis būrys žmonių. j0 jr suvertę į krūvas ant

stovėjo tenai kol šerifas išė
jęs nepranešė, kad Richeso- 
no jau nebėra. Po tų žodžių 
visi išsiskirstė.

Kun. Richeson liko nužu
dytas už nunuodijimą jau
nos merginos Avis Linnell, 
apie ką savo laiku buvom 
jau plačiai rašę.

1$ AMERIKOS.
11 streikierių suimta 

Lowellije.

Lowell, Mass. — 14 gegu
žės išėjo streikierių piketai 
saugoti streiklaužius. Poli
cija tuoj areštavo Juozą 
Smitą (lietuvį), I. W. W. or
ganizatorių. Žmonės pradė
jo rinktis ir artintis prie su- 

. Smitas iškėlė ran-
i šių jie užmušė 23 žmones ir kietija nesiųstu daugiau ka- ką, norėdamas pasakyt, kad

kosi „Chicago Daily Socia
list.” Kapitalistai pastatė 
policiją prie savo laikraščių 
pardavinėtojų, o spaustuvė
se dirba streiklaužiai. Vie
nas policijos seržantas pa
varytas iš vietos, 3 policistai 
nubausta, o 11 da kaltinama 
už tai, kad vienoj vietoj lei
do sunaikinti kapitalistiškus 
laikraščius.

Darrow byla prasidėjo.
Los Angeles, Cal. — Tuose 

pat teismo rūmuose, kur 
buvo pasmerkti broliai Mc- 
Namaros, dabar prasidėjo 
byla jų advokato Clarence 
Darrow, kurį kaltina papir
kime prisaikintųjų teisėjų.
.. „Titanic’o” žmonės mirė 

badu.
Atėjęs čionai laivas ”Oce- 

anic” praneša, kad jis rado 
ant jūrių plaukiojančią ”Ti- 
tanic’o” valtį ir 3 žmonės jo
je, numirusius iš bado. Val
tis likosi užkelta ant „Ocea- 
nico”, bet žmonės buvo jau 
tokiame stovije, kad juos 
vėl reikėjo mesti į jūres.

Girios dega.
Alaskoje, Jukono Lygu

moje, smarkiai dega girios. % 
200 mylių plotas apimtas 
gaisru.

Sudegė ledas.
Chicago, III. — Susikry

žiavę elektriškos vielos per- 
eitoj sąvaitėj uždegė čia le
do dirbtuvę. Ugnis padarė 
$250,000 nuostolių.________

(Pabaiga ant 8 pusi.)

• •

Pennsylvanijos angliakasiai 
grįžta į darbą.

Wilkes-Barre, Pa. — Kie
tosios anglies mainierių kon
vencija 18 gegužės nutarė 
priimti pasiūlytas kompani
jų išlygas ir 170,000 anglia
kasių sugrįž prie darbo, ku- 

•jris buvo pertrauktas jau 7 
sąvaites.

Streikas ant Kubos.
Ant Salos Kubos streikuo

ja Longshore linijos darbi
ninkai. Ispanų garlaivis 
”Conde Wifredo” atvežė jų 
vieton streiklaužius. Strei- 
kieriai tu o jaus ant jų užpuo
lė. Kubos kariškas lai

svas buvo pašauktas streik- 
I laužius apginti.

Sniegas.
Cumberlande, Md., Brook- 

villėj, Pa. ir Denver, Col., iš
krito sniegas. Denver pris
nigo 10 colių,

Kompanija pakėlė darbi
ninkams algą.

Holyoke, Mass. — Farr 
Alpaca Kompanija, kuri už
ima 3,000 darbininkų, pakėlė 
jiems algą po 5 ir 8 centus 
ant dolerio.

\
išvogė didelius turtus. Ka- riumenės į Chiniją. Karės 
da policija juos užtiko ir at- ministeris Tirpitz paaiškino, 

įsivijo juos iki namo, kur jie kad 500 kareivių turi būti 
gyveno, tai tiek turėjo muš- pasiųsti, nes galinčios atsi- 
tis, kad 4 policistai krito ne-• tikt skerdynės, kokios jau 
gyvais ir daugelis liko su- buvo Pekine ir kitur, ir ne
žeista. Prisiėjo namą sudi- Į busią kam apsaugot Chinijoj 
namituot ir užmušt /Sykiu gyvenančius vokiečius, 
pasislėpusius vagis. Eina 
tolimesni tirinėjimai ir tiki
ma surasti daugiau žmogžu- Atsibuvo tarybos tarp j 
džių. įChinijos ministerių kabine-

. ; to ir šešių šalių bankierių,
pspango. atstovaujančių Suvienytas

Austrijos ministerių kabi-, Valstijas, Angliją, Vokieti- 
neto pirmininkas Stuergkh, ją, Francuziją. Rusiją ir Ja
uniai neteko matymo. Dak- ponija. Nuspręsta pasko- 
tarai abejoja apie jo pasvei- lint Čhinijai $50,000.000 spa- 
kimą ir yra manoma, kad, lio mėnesio pabaigoj. '

|
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Chinija gauna paskolą.
f

džių.

i.

L

jie nesiartintų, nes padūku
si policija gali pradėt šau
dyt. Bet nesuspėjo jis ištart 
žodžio, kaip policistas kirto 
jam lazda per iškeltą ranką. 
Lazda pataikė tarp pirštų ir 
ranka perskilo. Paskui pri
buvo automobilius ir polici
ja įvertė da 10 arčiau stovė
jusių žmonių ir visus nuvežė 
nuovadom Visus apkaltino.

• v

Nubaudė 9 streikierius 

Clintone.

Clinton, Mass. — Devyni 
streikieriai liko nubausti ant 
$185 už stabdymą streiklau- 
zių.

K



jų smegenis tą žinojimą, tą | 
elektros veikimą, kuris ran
dasi jo smegenyse. Jis sėdi• 
ant vietos ir pasakoja, ir tas 
jo pasakojimas veikia ant 
mokinių smegenų. Taip ir 
męs pasakojame savo skai
tytojams tuos dalykus, ku
riuos męs žinome ir jaučia
me; jie perima musų žinoji
mo srioves. Beabejonės, 
matvt to akimis negalima, 
kaip negalite matyt bėgan
čios elektros sriovės iš vie
nos vielos į kitą.
; Męs turime dirbt taip, kad 
sutvarkyt perduodamąją 
mintį tiek, kad visi ją su
prastų ir persitikrint galė
tų. Musų priešai stengiasi 

i ją užginčyt ir męs turime 
darodyt jų melagystes. Jie 
trukdo mus musų darbe— ir 
męs turime atsilaikvt ir už
tekt kantrybės kovoj su jais.

Peržvalga.
k __________

Kaip męs kovojame?

Vienas skaitytojas klausia 
musų, ar męs tik juokus da
rome, ar ištikrujų kovoja
me su darbininkų išnaudoto
jais ir tamsintojais, nes jis 
musų veikimo nematąs .

Taip, mielasis, gadynė, 
kurioj buvo matomas kovos 
veikimas, eina vis tolvn ir 
tolyn, o vis labiau įsiviešpa
tauja tokia gadynė, kurioj 
tik kovos vaisiai matosi. 
Męs neeiname kapitalistų ir 
darbininkų temdytojų mušt 
basliais, kumščiais ir revol
veriais ir kitus prie to ne
kurstome, nes tai butų grie- 
bimasi seniai atgyvenusio 
įrankio, kuris išlaimėjimą 
pastūmėtų į didelį pavojų.
Šiandien yra gadynė proto ( 
ir mokslo. Baisiausios ka- 
nuolės yra padarytos proto 
ir jo kontroliuojamos. Jokia 
fiziška pajiega negali jo į- 
veikti. Jis pakinkė žaibą, 
vėją ir vandenį; jis apgalėjo 
galingus ir nuodingus gyvū
nus. Ir juo daugiau jis vei
kia, juo mažiau matosi žmo
gaus darbas. Persistatvkite 
plūgą tąsantį artoją ir žmo- j 
gų, atsisėdusį ant garinės a- 
riamos mašinos. Nors pas
tarasis daug daugiau nuvei
kia, bet jo darbas nesirodo 
tokis sunkus, kadangi nema
tomas protas išrado įrankį 
jo darbui.

Protas yra pajiega ir aki- ___~
mis jo matyt negalima. Tur-. Olšauskui pasiuntė), 
būt, jums yra žinoma, kad [budu iis Dasirodė iki 
tik pajiega išduoda veikimą, 
o ne medegą. Ir jeigu žmo
gus nevartoja medegos savo 
veikime, tai nereiškia, kad 
jis negali dar daugiau nu
veikti, negu medegą varto- 
jantieji.

Mums nereikia nueit pas 
žmogų ir kumsčia jį priverst 
paaukaut kiek streikie
riams, kaliniams ar kam ki
tam; męs mokame miniai 
nerduoti tokia minti, iš ku- 
rios ji supranta reikalą ir 
reikalingai atsiliepia ant jo. 

Mums nereikia ateiti ir 
virve sujungti žmonių arba 
grumot, kad jie vienybėj lai
kytųsi, nes mokame jiems iš
aiškinti vienybės svarbą ir 
pasiskirstymo pavojų.

Męs neateiname padėt 
muštis, bet pasakome miniai 
tai. ką męs žinome, ištyrė- 
me ir ko daugelis da nežino.

Darbininkų klesa yra ga
linga ir jai užtektų žinoji
mo apie tą savo galybę, kaip 
jau ji apsigintų nuo išnaudo
jimo. Bet darbininkai ne
žino savo galybės, mano esą 
silpnučiais ir niekingais. 
Męs kovojame prieš tokį ne
žinojimą.

Kiti tūli laikraščiai sten
giasi užslėpti tokią darbinin
kų galybe ir mums prisieina 
kovot prieš tai.

Męs ištiriame, surandame 
kanitalistų žiaurumus, šu- 
nvbes ir išvedame į aikštę. 
Męs neginame, o parodome; 
senų tradicijų niekingumą. 

Jeigu kas jums tartų: „Pa
rodykite man, kur auksas 
guli, o aš jį iškasiu,” jus at
sakytumėt, kad jeigu jus ži
notumėte, kur jis yra, tai i 
pats išsikastumete.

Taigi užtenka darbinin- s 
kams parodyt jų gyvenimo I 
blogumus ir priežastis to, 
kaip jau jie patįs pagerįs sa-. 
vo būvį.

Civilizacija vis labiau vys
tosi : atsinešimai tarp žmo
nių ir jų kovos budai darosi 
švelnesni. Nuo kovos su 
durtuvais ir šaudyklėmis 
męs einame prie protiškos ko
vos, kuri neatima gyvasčių, neteisingas ir dabar pats 
nedaro tiek daug nuostolių Bone liko apskųstas ant 
ir nėra kruvina. $10,000 už neteisingą skun-

Mokytoias, kuris mokina Mimą.
vaikų būrį, kovoja su tamsa.
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Dar vienas faktas.

Kovos” No 20 randame 
štai ką:

”Fr. Živatkauskas, S.L.A. 
prezidentas, parašė straips
nį su tikru darodymu, kad 
kun. Olšauskas — tai caro 
šnipas, revoliucijonieriy iš
davikas. Nes pats kun. Ol
šauskas prisipažino Živat- 
kauskui, kad įdavė „kelis” 
„cicilikus” policijai, živat
kauskas turėjo ir du liudi
ninkus, kurie kun. Olšausko 
žodžius girdėjo. Visą tai Ži
vatkauskas surašė ir padavė 
’Vien. Liet? redaktoriui, o 
ponas redaktorius tą raštą 
patalpino į gurbą (o gal kun.

. Tokiu 
budu jis pasirodė iki galui iš
tikimas šnipui, kurį nuo pat 
pradžios garbino ir gynė, o 
socijalistus keikė, kam jie 
užsipuldinėja ant Tautiško 
veikėjo’.

Šitas atsitikimas parodo, 
kiek galima užsitikėt ’V. L? 
redaktoriui. Į jį reikėtų 
žiūrėt kaip į dorišką bankru- 
tą, kuriam vieta bile kur, tik 
ne visuomeniškame darbe.”

Nuo savęs dar galime pri
durti, kad tokis pat laiškas 
apie Olšauskį buvo pasiųstas 
ir „Tėvynės” redaktoriui p. 
K. V. Račkauskui, kuris irgi 
netalpino, o vis kalbėjo, jog 
neturime jokiu darodymu 
apie Olšausko biaurius dar
bus.

Z. A., vienas iš darbščiausių “

įdyta aiškiausiais faktais ir 
dideliu liudytojų skaitlium. 
Audinyčių. savininkai žinojo 
geriau, negu kas kitas, kad 
Ettor ir Giovannitti yra ne- 
kalti moteriškės nužudvme, 

' bet nori pasodinti jiedu ant 
elektros kėdės arba uždaryti 
i kalėjimą ant amžiaus. Mat, 
tied<u darbininkų klesos liū
tai yra perdaug protingi ir 
perdaug aiškiai moka su
prast ir miniai pasakyt kapi
talistų šunybes. Tad 

į talistai stengiasi juos 
tra užmušti.

Ar gali darbininkų 
i'tai daleisti, kada jai 
lyra žinoma, jog tie žmonės 
yra nekalti? Ypač Lavvren- 
ce’o audėjai turi užsidegt 
kerštu prieš žvėrišką ir ne
teisingą pasikėsinimą ant jų 
ištikimų vadovų gyvasties ir 
laisvės.

Darbininkai turi rengti 
protestus, turi išgarsinti pla
čiai šitą kapitalistų pasikė
sinimą, turi vest agitaciją 
už paliuosavimą Ettoro ir 
Giovannitti, turi dėt aukas.

Atsiminkite kareivių pasi
elgimą Lavvrence su moteri
mis, kur jų kūdikiai buvo at
imti iš glėbio ir sužeidžiami; 
atsiminkite tuos vergus, ku
rie atvyko į Washingtoną 
pasakyti kongresui apie La- 
wrence’o audinyčių vergiją; 
atsiminkite kruvinus durtu
vus, kuriais buvo malšinami 
išbadėję audėjai — ir tuo
met jus neduosite kapitali
stams nužudyti teisingų va
dovų, kurių gyvastis randasi 
pavojuj tik už tai, kad jie 
drįso kovot prieš audinyčių 
vergiją.

kapi- 
elek-

klesa 
tikrai

>✓ •

kaip jis įgijo tą laišką, ir a- 
pie jo sugrąžinimą savinin
kui nė nemano — ir tuomi 
ant savęs priima visus tuos 
negražius užmetimus, ku
rie buvo padaryti ant jo per 
laikraščius, bet dar besąži- 
niškai apkaltina mane, bū
tent aš žinanti, kokiu budu 
tas laiškas pateko p. Miko- 
lainiui. Ant to turiu aš pa
sakyt, kad tas p. J. Mikolai- 
nio pasakymas, jog aš ži
nau viską, yra didelė netei
sybė, kokios tik panašios p. 
Mikolainiui ypatos galėtų 
dasileisti.

Bet kad su tuom dalyku 
ilgiau neužimti gerbiamųjų 
skaitytojų ir bereikalingai 
vietos per laikraščius, nes 
p. Mikolainis visvien atsisa
ko nuo dalyko atidengimo 
viešai, todėl aš reikalauju, 
kad p. P. Mikolainis prieš 
trečiųjų teismą liudijančiais 
faktais darodytų, kad aš ži
nau, kaip p. Mikolainis įgi
jo tą mano drg. J. S. Pruse
laičiui rašytą laišką, kad 
liudijančiais faktais daro
dytų, nuo ko jis gavo tą 
laišką ir kad tą laišką su
grąžintų tikramjam savi
ninkui, J. S. Pruselaičiui. 
Teismas turi atsibut nevė
liau birželio 15,1912.

Laiką skiriu bile nedėl
dienį arba šiokių dienų va
karus, kada parankiausiai 
dėl abieju pusių, vieta New 
York, N. Y.

M. M. Račiutė-Herman.

Keleivio” sądarbininkų, 
plačiai jau pagarsėjo savo raštais tarp amerikiečių. Pilna 
jo pavardė yra Zigmas Aleksa. Jis darbavosi netik ouda- 
mas ant laisvės, bet ir kalėjime. Nors menka ten šviesa, 
nors žiemą šalta, Z. A. plunksnos nepadėdavo. Pirštinėmis 
užsimovęs rašydavo. Nuo šalčio rankų pirštai sutino, o vis 
rašydavo. Didžiuma jo raštų, kurie ėjo pastaruoju laiku 
per ‘ ‘Keleivį” ir kurie dabar vis eina, tai vis kalėjime ra
šyti. Po savo raštais jis pasirašo inicijalais Z. A.

Dabar Z. A. pasmerktas keturiems metams katargon, 
o paskui amžinas ištrėmimas. Pasmerkė jį 11 spalių, 1911 
metų, Marjampolėj, už prigulėjimą prie Lietuvos Socijal- 
Demokratų Partijos.

Suėmimo ir apkaltinimo istorija šitokia: 10 birželio, 
1909 m., Marjampolės žandarų viršininkas Kislinskis su
laikė važiuojančią Kaunan karetką ir suėmė joje Z. Aleksą. 
Pas jį rado gana daug uždraustos literatūros (“Darbidinkų 
Žodį”). Tą pačią naktį prasidėjo kratos ir suėmimai ir ki
tuose miestuose. Į trumpą laiką Suvalkų ir Kauno guber
nijose liko suimta apie 30 žmonių. Kai kuriuos tuojaus pa
leido, kitus nubaudė administrativiškai, o likusius perdavė 
tardytojui. Tame tarpe buvo ir Z. Aleksa. Nuo suėmimo 
dienos, 10 birželio, 1909 metų, laikė juos kalėjime be tei
smo iki spalių mėnesiui 1911 metų. Per visą tą laiką žan
darai rinko medegą jų apkaltinimui. Lengviausia gi me
degą surinkti pasigaminus ją patiems. Tam tikslui žan
darai leido apie suimtuosius įvairias paskalas, o paskui tie 
patįs, arba ir kiti žandarai, tas paskalas rinko jau kaipo 
faktus. Taip surinktos paskalos vadinasi ‘ ‘agentūriškomis 
žiniomis” (agenturnija sviedienija). Kada tokios “žinios” 
jau surinktos, jokie liudininkai kaltinamojo neišteisins. 
Rusijos teisme, politiškose bylose, “agentūriškos žinios” 
skaitosi svarbiausiu darodymu. Taip buvo ir su Aleksa, buvo skyrius iš tokių, kūne’ išbuvę 
Pasiremiant žandarų safabrikuotomis “žiniomis” teismas 
pasmerkė jį 4-ms metams katargon, o jei per tą laiką ka- 
targoj išlaikys, paskui ištrems visam amžiui Sibiran.

Ir šiandien musų Aleksa apvilktas jau katorginiais rū
bais už tai, kad norėjo kitiems laisvės.

Socijalistų laikraštis „Ap- 
peal to Reason” laimėjo.

10 d. gegužės užsibaigė 
„Appeal to Reason” .bylos l 
nagrinėjimas ir 3 jo redakto- 

jriai liko paliuosuoti. Tiesa, 
byla atidėta iki lapkričio mė
nesio, kada vėl prasidės teis
mo posėdžiai. Valdžios teis
mas pasirodė neturįs jokių 
darodymu apie . socijalistų 
laikraščio prasižengimą. 
Leavenworth’o kalėjimo ne
švarumai buvę dar šlykštes
ni, negu laikraštis aprašė. 
Valdiškas apskričio proku
roras Harrv J. Bone, kuris I 
be paliovos veda kovą su 
„Appeal to Reason,” turėjo 
atidėt bvla rudeniui, kad 
prigalvoti daugiau melagys
čių, 
nas 
riai žino, kad jų laimėta, o 
ką rudenij reikės stot prieš 
teismą, tai jie nepaiso, nes 
laikraštis „Appeal to Rea
son” yra skundžiamas kapi
talistų netoli kas trečias mė
nuo — ir vis be pasekmių. 
Laikraštį gynė prokuroras 
J. J. Sheppard, kuris yra ga- 

j biausiu ir geriausiu advoka- 
jtu Kansas valstijoj. H. Bo
ne buvo apskundęs ir jį už 
dalyvavimą konspiracijoj su 

i laikraščio redaktoriais. Pa
sirodė, kad skundimas yra

j

Jis dabar jaučiasi silp- 
Laikraščio redakto-

$10,000 už neteisingą skun-

vaikų būrį, kovoja su tamsa. Kiek kapitalistai nesis- 
Jis savo žodžiais perduoda į tengia užgniaužti socijalis-

►

tų laikrašti, jiems nesiseka, 
nes tas drožia teisybę tiesiai 
Į akis ir turi milijonu žmo
nių simpatiją.

Tina, iš kur ji gauna tokias 
informacijas, vienok niekad 
neapskelbia, kas tais šnipais 
yra. Juk tai keista konspi
racija.

P-nas Miliauskas net ir 
Lawrence’o streiką atranda 
rusų šnipus ir, kiek galima 
suprast, jais vadina visus 
tuos, kas rinko aukas ir 
siuntė jas į abdną streikie
rių iždą, kad gaut galėtų

Jau šluoja.

St. Miliauckas iš Tama- 
qua, Pa., padeda ”V. Liet.” 
šluot šalin socijalistus. Jis 
tiesiog surinka: ”Šalin su 
panašiu nelaimingu musų 
cicilizmu!” Ir reikia tikėtis, 
p. Sirvydas tik šypsosi, tai- pirmo tie, kas jų reikalauja, 
pindamas tokį savo sandar- 
bininko žiedą.

Savo straipsnelij p. Mi
liauckas Širvvdo tonu nieki- 
na lietuvių socijalistus, o gi- 

kuriy jis visai nepažįsta. Juk 
nuolatos vokiečių atgaleiviai 
rašo, buk francuzų socijalis
tai yra tikrais socijalistais, 
o vokiečiai — tai tik pamėg
džiojimas. Pas kokios tau
tos atgaleivius nenueisi, vi
sur išgirsi, kad tik jų so
cijalistai niekai.

Tik stebėtina, kas per liga 
toj ”Vienybėj” užgimė, kad 
jai ir jos sandarbininkams 
vis vaidinasi Rusijos šnipai 
Amerikoj. Kas ginčys, kad 
jų čia nėra, bet, turbut, nie-

Visgi subjektas savo rū
šies.

SCRANTON, PA.

Švento Juozapo lietuviš
kos parapijos komitetas pa
rengė prakalbas su koncer
tu 12 gegužio. Pirmas kal
bėjo Pr. Kurauckas link an
gliakasiu unijos ir kad žmo
nės užsilaikytų ramiai, ne
keltų jokių riaušių.

Antras kalbėjo lenkų vys
kupas Hodur; liepė vienytis 
lietuviams į krūvą ir neuž- 
rašinėt savo kruvinais cen
tais pastatytų bažnyčių vel
tui airiams.

Trečias kalbėjo kun. Dyša 
apie tai, kad 50 metų atgal 
lietuviai pradėjo keliaut į 
Ameriką geresnio sau būvio 
jieškoti, bet ne visiems tai 
pasisekė: vieni rado mirti 
jūrių gelmėse, antri pribu
vę Amerikon tą pačią mirtį

POLEMIKA IR KRITIKA.
v •

Atsakymas p. Pabalio Vykšriui.
"Keleivio” No. 8, tamista, rašyda

mas apie nuopelnus vietinio Demokra
tų Kliubo užkliuvai vietinę miesto va
karinę mokyklą, kurią Demokratų 
Kliubas išreikalavo nuo miesto. Apie 
Kliubo dalykus męs čia nieko nera
šysimi, palikdami reikalą nariams to 
K’iubo, bet kas link mokyklos, o y- j 
pač mokytojo, tai jau męs kaipo mo
kiniai ir mokinės tos mokyklos viešai 
protestuojam ir pranešam, kad p. Pa
balio Vvkšris nežino apie mokyklą. 
Išpradžių joj lankėsi apie 200 ypatų. 
Buvo padalyti Į skyrius ir kiekvienas 
skyrius gavo po vieną mokytoją. Lie
tuvis mokytojas paėmė tuos, kurie 
nieko nemokėjo ir net negalėjo skai
tyti savo prigimtoje kalboje. Tai 

t . . „ ':
šioj salij vos keletą mėnesių arba sa
vaičių. Bet jie mokinosi ir dabar mo- _ 
kinasi. Abėcėlės nežinojusieji dabar Į sutiko dirbdami kasyklose, 
jau paskaito ir rašo, o kada buvo. dirbtuvėse, ant geležinkelių 
atsilankę miesto viršininkai ir rado jo ! • * -i-i • •• j • i____j..
klesoje suviršum 30 ypatų, tai pasiū
lė jam pagelbininką. Jis paprašė lie
tuvio, . o neatsiradus, taip ir liko. 
Iš to matyt, kokis yra mokytojas. 
Čia jau stačiai matyt, kaip p. Vykš- 
ris prasilenkia su teisybe, rašydamas, 
kad tik 25 ypatos lanko mokyklą. 
(Menkas apsilenkimas. Red.). Pas jį 
yra apie 25 ypatos, paskui kituose 
kambariuose vėl po keletą lietuvių, 
taip, kad galima surinkti apie 50 lie
tuvių. Bet ar daug rasim tarpe mus 
tų, taip vadinamų darbininkų užtarė
jų? (Gal jie jau tiek moka, kiek mo
kytojas gali išmokyti. Red.). Nė vie
no. Lanko vien tik demokratai ir ki
ti nesusipratėliai. Tai kur gi tie 
šiandieniniai didvyriai? Nugi smuk
lėje platina apšvietimą. (Smuklėje 
apšvietos nieks neplatina, iš to pasa
kymo galima spręst, kad tai yra už- 

i sivarinėjimas. čia ir pasirodo, kad , 
■ rašėjams reikia pasimokyti. Red.). I

PASIRAŠOM:
Jurganis Jurgis, JakimaviČiutė Košt.
Karoliutė Katrė, Varkala Simonas, 

Kindoris Jurgis, Jasaitis Kazimieras, 
Podziunas Vincas, Matuzas Pran. 

Pavliukaitis Pran. Kraučiunas Juoz.
Red. pastaba. Visokius ginčus šia

me reikale užbaigiam galutinai.
I

Dar žodis linkui tojo laiško.
„Keleivio” No. 17 š. m. 

pareikalavau, kad p. P. Mi
kolainis ̂ atiduotų drg. J. S. pjrmsėdis leido bile kam 
Pruselaičiui tą^ mano J. S. įaibėt be rubežio, kas ir lai-

Ramus žmogžudžiai.

27 šio mėnesio prasidės na- 
ria kitų tautų socijalistus, į grinėjimas J. Ettoro ir Gio- 

vannitti bylos. Jiedu kalti- 
■ narni užmušime moteries lai- 
į ke Lawrence’o streiko. Law- 
rence’o publika atsimena 
karštas ir žinojimo pilnas 
Ettoro kalbas, kuriose jis ne
kurstė prie prievartos, o lie- 

I pė laikytis vienybėj. Jis 
stovėjo milžinišku kovotoju 
už tuos išblyškusius, badau
jančius audėjų kūdikius ir 
moteris, kurie negalėjo pra
gyvent iš 5, 6 dolerių algos. 
Nežiūrint, kad Ettor ir Gio- 
vannitti kurstė nekelt bet- 

kas taip aiškiai apie juos ne- varkės, audinyčių savininkai Mikolainiui,

j ir užsilikusieji taip skursta, 
vargsta, da labiau kaip Lie
tuvoje.

Ketvirtas kalbėjo kun. 
Mickevičia apie darbinin
kus. Tarpais kalbų dainavo 
lietuviškas choras vien tik 
iš merginų susidedantis po 
vadovyste Kazakaucko. Pu
blikos tiek prisirinko, kiek 
tik galėjo tilpt į svetainę.

Surinko aukų $16 dėl ap
mokėjimo lėšų už svetainę.

Kun. Kuras taipgi sušau
kė susirinkimą 13 geg. Su
sirinkimo tikslas buvo, kad 
lietuvišką bažnyčią atiduoti 
airių vyskupui.

Bačių Juozas.

HAVERHILL, MASS.

28 bal. vietiniai lietuviai 
turėjo visuomenišką susirin
kimą ir svarstė apie salės 
pastatymą. Pasirodė, jog 

Į savo salę lietuviams reikia į- 
■gyt ir išrinkta tam tikra ko
misija, kuri turės sutaisyt 
konstituciją ir išimt čarterį, 
o tuomet bus pradėta veikti.

Tik gaila, kad susirinkimo

I
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žino, kaip ”Vien. Liet?' su 
jos sandarbininkais. Stebė-

ją iššaukė ir policmanas nu
šovė moterį, kas liko priro-

Pruselaičiui rašytą laišką ir 
darodytų liudijančiais fak
tais, kokiu budu tas laiškas, 
vieton patekti adresatui, J. 
S. Pruselaičiui, pateko p. P.

", vienok p. P. 
Mikolainis ”Kel.” No. 18 š. 
m. ne tik atsisako pasakyti,

ką trukdė, ir prie išvedimų 
nevedė greitai.

Susirinkime buvęs.

E. ST. LOUIS, MO.
28 d. bal. kunigo Gadeikio 

draugyste šv. Jurgio karei
vio rengė balių, į kurį buvo

*
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Pagal Roosevelto kepurių galit matyt, kiek tas vyras rya perėjas amatų.
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nau. Girdėjau po prikalbu 
žmonės šnekant, kad prašy-

"Keleivio” skaitytojas 

CARNEGIE, PA.

vėl kalbėjo Stasiulevičius a- 
pie naudingumą pašelpinių 
draugysčių. Išaiškino, kaip

V.
Stankiutė ir da viena mer-

Kaip tik lių nemokėjo — ir patįs nuo

likos užmuštas Jonas Petrei- 
kis. Ant kryžkelės, per ku
rią per pietus pereina daugiu unijos, kad J. Stasiulevi- 
darbimnkų, dirbančių aplm-1 parkviestų dėl unijos

SU

užkviestos visos bažnytinės 
draugystės. Jurginiai mar
ša vo salėj su nuogais kar
dais ir draugijų narius su
leido atskirai. Kalbėjo Rau
kas ir Pocius. Kalbos te
ma buvę panaši į kapucino 
pamokslą. Kirsta į kailį be
dieviams ir liepta rašytis į 
Jurgio draugystę.

Bedievis.

KENSINGTON, ILL.

Streikas bažnytinio choro. 
Balandžio 15 d. prie vietinės 
Visų Šventųjų bažnyčios su
streikavo choras. Tą dieną 
giedojo vien merginos ir 
vaikai, vyrai negiedojo. 
Priežastis streiko neatsilan
kymas į susirinkimą A. Po
ciaus, vargonininko —choro 
vedėjo. Gal tas streikas bu
tų tuojaus užsibaigęs, jei į jį 
nebūtų įsimaišęs kun. F. Sa
rafanas. Tasis tą dieną iš
plūdo choristus ir pasakė, 
kad streikierių nereikia. 
Choristai pasiuntė delega
tus pas kunigą, reikalauda
mi, kad jis atšauktų tuo žo
džius, bet jis sekančioj ne
dėlioj, bal. 21, taip dvipras
miai davė paaiškinimą, kad 
choristai dar labiau supyko.

Streikas tęsiasi po seno
vei. Reikalavimas: kad kun. 
F. Serafinas atšauktų savo 
žodžius. Dabar net susirin
kimus laiko kitur, ne bažny
tinėj svetainei. Tas streikas 
grūmoja pereit Į dar didesnį 
sumišimą.

Choras nutarė išsiuntinėt 
laiškus į visas draugystes, 
kad jos už chorą užtartų. 
Draugystės remia streikie- 
rius. Rengiamasi šaukti 
viešas parapijos susirinki
mas. Kun. F. Serafinas sa
vo nelemtais darbais taip į- 
eržinožmones,kad net jo ge
riausi draugai pasiliko jo 
priešais. Jis pats sau baus
mę rašo.

L. M. D. ”Aido” vakaras. 
Bal. 21 d. pyko L. M. D. „Ai
do” vakaras. Buvo lošia
ma vienaveikmis farsas 
„O. S. S. arba šliubinė iškil
mė” (J. Uktverio vertimas).

Geriausiai atlošė P. Ba
belis rolėje apikvailio spe
kulianto Onufro Skubaus. 
Gerai lošė ir Z. Mileika ro
lėje Cicero Shusserel, kapi
talisto ir E. Algminavičiutė 
rolėje Marės, jo pačios. Jų
duktė Stasė (A. Žalienė) ir-1 
gi neblogai lošė , tik kalba 
buvo — lyg iš knygos skaitė. 
Bet St. Vaikas rolėje Atono 
Šemberg, jauno teplioriaus, 
visai silpnai lošė. Kuomet jo 
sužiedotinė Stasė bučiuoja 
ji — jis nusisuka nuo jos, ir 
abelnai nematyt buvo pas jį 
meilės. Neišrodė jis teplio
rium, bet tiesiog kokiu mu
žiku, aprengtu į miestiškas 
drapanas, kuris dar pirmą 
sykį pasirodė draugijoje — 
”iš pupų nevaromas. “

laikyti lietuvius nuo girtuo
kliavimo ir baisių papiktini
mų, jeigu neduoti jiems šliu- 
bų nedėliomis ir subatomis.” 
Ir vyskupas ”pažinęs lietu
vius iš apsakymo lietuviškų | 
kunigų, ir kaipo nekulturiš-1 
kiems ir su Indijonais ant | 
vieno laipsnio stovintiems” 
įsakė „neduoti lietuviams 
šliubų subatomis ir nedėlio
mis.” „Todėl ar nenaudinga 
butų mums visiems susite-j 
rus tuos šmeižėjus paliuo- 
suoti nuo musų sprando?” 
tik „suturėkime savo aukas, | 
o jie mumis paliks, nes jiems 
rupi ne męs, bet r.-usų dole
riai.” („ pažymėti žodžiai 
paimti iš atsišaukimo).

Kas siuntinėja tuos atsi
šaukimus — nežinia.

Nelaimės. Bal. 27 J. Gri
nevičiaus saiiune W. Pull- 
mane apsinakvojo du lietu
viai. Ant rj toja us rado j uos 
užtroškusius gazu. Vienas 
jų buvo visai nebegyvas, ki
tas bi gyvas — pastarasis 
nugabentas į ligonbutį. Kaip 
tas atsitiko — nežinia.

Gegužės 1 likos sunkiai 
sužeistas lietuvis Pranas (?) 
Szakis. Nesulaukdama jo 
pati pareinant namo, išjieš- 
kojus saliunus ir neradus jo, 
pasamdė kitą, kad tas jos 
vyrą „apglostytų.” Tasai

dos, kad dainos skambėjo 
labai gražiai.

Čepulis ir dugelis per
statė Maikio su tėvu pasi
kalbėjimą.

Lėšų uždengimui surink
ta $4.11. Ex-Papė.
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Tiesu Patarimas
*

sutikęs Szakį, išeinanti iš A. kunigai ir kapitalistai eina 
Lrbono saliuno, pasakęs: prįeš Kristaus mokslą ir j 
Ar tau po saliunus reikia ^ajp begėdiškai darbininkus 

daoar^, valkiotis. smoge skriaudžia. Jo kalbo vi- 
Kumscia ir Sakys parkrito, ■ siems labai patiko. Dekla- 
taip . nelaimingai, kad į ak-1 mav0 šie; F. Malkevičius, A. 
menis persiskėlė sau galvą j Neris> F Vvturis, A. Dra- 
ir užsigavo koją. Tai vis per zdatuskas, J. Štankienė, 
girtuokliavimą. _ y-_ ~

Geg. 2 einant ant pietų gina, kurios pavardės neži-

kinese dirbtuvėse, stovėjo pakalbėti, 
tavorinis trūkis. Kadangi Prakalbų klausęs,
pietums laiko mažai yra 
duodama, darbininkai turi WORCESTER, MASS.

į skubintis ir per tai lipo per Geg_ 12 atsibuvo čia lietu. 
traukinĮ. Kaip ti tuomi >vį mitingas, sušauktas S.L. 
alku užbėgo Ilhnois Cen- p*D ko“it’to> apsvarstv- 
tral pasazierims _ Subur- ; Diuingh’m.gurnett’o 
ban trūkis, suvapėdamas biliaus apie apsunkinimą i- 
v?j’°.nl J°n? .PetFeiįl- ,čia migracijos ir apie išdavimą 

j aiški kompanijos kaitė kam §tak< prasikaltėlių 
Ii sustabdė trukius ant kryz- ■. ftorg ^alas buv0 lab£ 

. kėlės ir da tuo laiku, kuomet svarbus jr neatidėtinas, bet 
un tą kryžkelę pereiti sim- susirinko žmonių „eperdau- 

tai darbininkų. Bet kaSgiaugiai Kaltas tame tru-

musų
nai kasmet prižada iškelti 
tas ”trekes” ir kasmet pa
ima po kelias dešimtis, o a- 
pie darbininko gyvastį nie
kas nenori rūpintis, kol jis 
pats nepradės ja rūpintis.

Kazys J. Valys.

EASTON, PA.

1911 m. čia gyvavo Lietu
vių Neprigulmingas Moks-

. _ _ Taipgi io ir Pašalpos Kliubas, bet
V. Biskupaitis rolėje Otma- kadangi jis mėgdavo svai- 
ro Senkenberg irgi netiku- ginančius gėrimus, tai greit 
siai_ sulošė. _ Nors ten suvis jį patiko nelaimė ir turėjo 
mažiukė rolė, bet ir tos ne- mirt; prieš mirsiant paliko 
pataikė sulošti. Kuomet jį jauną dukrelę, kuri vėliau 
perstato—jis dar už scenos apkrikštyta lietuviška pa- 
tebesikrapšto. šelpine draugyste ”Laisve”.

Po lošimui buvo deklama- Kovo mėn. per. met. neku- 
cijos — poteriavimai, taipgi rje kėsinosi ant tos jaunos 
ir Uktverio monologas. Be- mergaitės gyvasties, kaipo 
to pro.grame buvo ir L. M.! nelegališku budu prigvven- 
D. ’Aido” choro dainos, bet tos, bet iš bedievių dėkos li- 
jų nebuvo; mat, j 
jas neatvyko, 
gia vakarą, o jis pats dai- bas. 
nuoti negali...

Atsišaukimai, 
no draugystėms 
ta atsišaukimai prieš kuni
gus F. Serafirfą ir Kriaučiū
ną, kad neduoti tiems kuni
gams aukų, nes, kaip sako 
atsišaukimuos, ”jie iš musų 
aukų gyvena ir dar mus 
šmeižia.” Mat, kun. F. Sera
finas ir kun. Kriaučiūnas 
perstatė lietuvius vyskupui 
kaipo ”peštukus ir girtuok
lius, įkalbėdami jam (vys
kupui), jog galima butų su-

mokyto- kosi išgelbėta.
Choras ren- Geg. 5 parengė prakal- 

_ " ’ ‘ L_  Pirmas kalbėjo K. Ar
minas (vietinis) apie tai, 

Kensingto- kokiais keliais turi darbi- 
išsiuntinė- ninkai eiti, kad greičiau iš- 

siliuosuoti iš po kapitalisti
škos vergijos. Antras kal
bėjo J. Stasiulevičius iš Phi- 
Iadelphijos; pirmiausiai kal
bėjo apie industrijinį darbą. 
Trumpai perbėgo senųjų u- 
nijų istoriją, t. y. I. W. W. 
veikimą, ir ragino visus ra
šytis prie jos. Pertraukoj 
daryta kolekta ir surinkta 
aukų prakalbų lėšų uždengi
mui $4 su centais. Toliaus

'civilizacijos. Antro i kal
boj jis sulygino biblijos 
mokslą su svietišku moks
lu, iš ko paaiškėjo, kad bibli
joj yra skelbiama melas.

Čia žmonės nuvarginti 
streiku, todėl aukų lėšoms 
sudėjo tik 96 c. Kalbėto
jas užsiminė ir apie anglia
kasių unijas, kurių vadovai 
tankiai eina išvien su kapi
talistais. J. G.

La PORTE, IND.

Lietuvių čia yra 20 šei
mynų ir apie 50 nevedusių. 
Vaidų tarp jų yra užtekti
nai. Rinkta po 50 c. atsi- 
kvietimui kunigo xiėl vely
kinės. Tėvelis taip iškeikė 
žmones už kunigų ir bažny
čios niekinimą, kad ir šian
dien dar karšta katalikams.

F. Brušas.

lios, kaip visuomet, kaltas 
i musų, lietuviškas nerangu
mas prie visuomeniškų da
lykų. Ant mitingo tapo per
skaityta straipsniai iš „Ke
leivio” minėtame klausime 
ir po keletos karštų kalbų 
tapo nutarta pasiųsti S. V. 
kongresan protestą prieš 
minėtą bilių, ant kurio ir 
buvo renkami parašai. Ant 
galo p. Dusevičius pranešė, 
jog artinasi teismas Law- 
rence’o streiko vadovų ir 
nutarta ant mitingo atei
nančiame nedėldienij pakal
bėti plačiau apie tą dalyką.

geliams, o negintų žmonių 
! reiklus. Ant galo ragino 
užsiimti mokslu, kad žinoti 
jog žemė sukasi apie saulę, 
o ne saulė apie žemę, kaip 
da paprastai tūlų žmonių! 

Į yra manoma. Kipšas.

• Livingston, III.
Čia liko Apvaikščiota ge- 

į gužinė darbininkų šventė. 
Dalyvavo vokiečiai, italai ir 
lietuviai. Nuo 9 vai. ryte 
pradėta maršuot gatvėmis 
su muzika ir vėliavomis. 
Salėj kalbėta vokiškai. Nuo 
pat atsiradimo šio miesto 
tokio apvaikščiojimo da ne
buvo. Piršlys.

Port Washington, L.I., N.Y.

Čia yra 8 lietuvių šeimy
nos ir po kokią 10 vaikinų ir 
merginų. Laikraščius žmo
nės skaito, jei kas neskaito, 
tai dėl nemokėjimo.

Mergina.

SCRANTON, PA.

Daugelis musų katalikų 
buvo pradėję streiklaužiau- 
ti. Paklausi jų žmonų, kur 
vyras, atsako: „fišyt” išė
jo.” 9 geg. pastebėta, kad 
jau į viršų anglis pradeda 
išvežti. Dažinota, kad 
streiklaužių dirbama ir nu
tarta eit stabdyt streiklau
žius, tad kompanijos prisi- 
ruošė. Ryte apie 10 vai. 
žmonių būrys užaugo iš 4— 
5 tūkstančių. Čia pasirodė 
raitoji ir pėkščioji policija ir 
ėmė skaldyt žmonėms gal
vas. Paskui pradėta šau
dyti. Sakoma, kad 500 šū
vių liko paleista. Sužeista 
4 vyrai ir 1 moteris. Žmonės 
pradėjo bėgti. Policija vi
josi paskui ir mušė juos. Su
žeidė apie 30 ypatų. Sua
reštuota 14 vyrų ir 3 mote- 

Prie jų nieko neįlei- 
Net vienas musų tau-

HERRIN,ILL.

8 geg. d. 1 vai. nakčia liko 
peršautas į petį iš revolve
rio Jonas Ploplis. Peršovė 
jį vienas anglas, kuris tikri
na, buk Ploplis lindęs į jo 
stubą per langą. Kulka dar 
neišimta ir ligonis guli kalė
jimo ligonbutii. Mat, nuo jo 
reikalauja $100 parankos, 

| kurios niekas neužstato. 
Galima tikėt, kad jis į stu
bą nelindo, nes atrastas li
ko už mylios nuo šovimo 

i vietos. Greičiau jis girtas 
buvo ir susipyko. Pašautasis 
sako, kad jis ėjęs iš kasyklų 
į Herriną ir ten likęs per
šautas. Šovėjas kol kas y- 
ra liuosas.

K. F. Skužinskas.

ROCHESTER, N. Y.

12 geg. d. atsibuvo vaka
ras, parengtas ”Aido” .cho
ro. Lošta ”Trįs Mylimos,” 
Pasakyta du monologai ir 
sudainuota kelios tautiškos 
dainos. Teatras nusisekė

Negaliu užtylėti neseniai rįs. 
atsibuvusių čia prakalbų, džia. 
parengtų SLRKA. 98 kuo- tietis, kuris policijoj tar- 
pos. 1 
šyti apie tas prakalbas, jei- prieš streikierius. . _
gu kalbėtojai butų užsiėmę jis dasižino, kuris labiau už'juoko nesilaikė. Motina ne
savais katalikiškais arba su- streiką stovi, tuoj atvažiuo-, rado durų išėjimui nuo pa- 
sivienijimo reikalais. Bet ja su kitais policistais, sui- grindų ir sufliorius turėjo 
kur tau I Musų kalbėtojai. I ma žmogų, sumuša jį ir išsi-I parodyt duris. Geriausiai 

irovo i rolę atliko Kazys.
Klausytojas.

MERIDEN, CONN.

Paminėjimui gegužinės 
darbininkų šventės čia liko 
surengtos prakalbos.. Ren
gė Liet. Uk. Pol. Kliubas 12 
geg. Kalbėjo J. šaltis iš 
Brooklyno. Aiškino šven
tės reikšmę ir socijalimą. 
Sekėsi neblogai.

Tarpuose dainavo O. Las- 
kevičienė ir P. Pricevičiutė. 
akompanuojant A. Lizdžiu- 
tei ant piano. Visos jos iš 
IVaterbury, Conn. Man ro-

tarp kurių žymaiusia ypata veža.
buvo kun. J. Jakaitis, dau-! Ar ir tokie atsitikimai da 
giau kalbėjo apie pirmei-i nepertikrįs darbininkų, jog 
ynus, negu apie savo reika- už republikonų ir demokra- 
lus. Liejo graudžias aša-1 tų partijas nereikia balsuot, 
ras, kad socijalistai neklau
so ne tik ką kunigu, bet da I 
gi drįsta pėtnyčiomis dešras • 
valgyti. Toliau skundėsi' Geg. 3 d. čia kalbėjo p. St. 
musų kalbėtojas, kad kata- Michelsonas iš So. Bostono, 
likai pradeda virsti į ”šiau- Prakalbas parengė vietinė 
dinius” katalikus ir paga- socijalistų kuopa. Žmonių 
lios pradėjo plūsti ”Keleivį,”! prisirinko apie 100 suvir- 
buk jis esąs demagogiškas, i šum ir ramiai klausėsi. Kal- 
pataikaująs miniai. Žino- bėtojas pirmiausiai nurodė, 
ma, musu kalbėtojas nore- kaip žmonija iš gilios seno- 
tų, kad jis pataikautų kuni-'vės išsivystė iki dabartinės

3. Męs norim sutverti pa- 
šelpinę darugystę ir nega
lim gauti čarterio dėl įvai
rių apsunkinimų. Duokit 
rodą, kaip lengviau gauti 
čarterį?

4. Ar galim męs gaut čar
terį nuo S. L. A. ir neprigu- 
lėt prie jo?

r -r i F. Kudrauckas. 

ATSAKYMAI.

3. Čarterį gaut be advoka
to pagelbos gana sunku. 
Reikia gaut nuo valstijos 
sekretoriaus, kurios valsti
jos čarterius išduoda jis, ar
ba nuo teismo raštipinko 
(derk), kur čarteriai yra iš
duodami pavieto teismų 
(mat, valstijų tiesos tame 
dalyke ne vienodos) tam ti
kras aplikacijų blankas, rei
kia išpildyt tas blankas, pri
statyt tos besitveriančios 
draugystės konstituciją an
gliškoj kalboj ir formališką 

j protokolą to susirinkimo, 
su įvairioms ceremonijomis, 

i kurios kiekvienoj valstijoj 
yra maždaug skirtingos.

4. Nuo S. L. A. čarterį jus 
galit gaut užsimokant mo
kestis ir sutverdami jų kuo
pą, bet kaip greit perstosit 
mokėt, taip greit čarterį at
šauks. Pagaliaus SLA. New 
Yorko valstijoj nėra legali- 
ška organizacija, jos čarte- 
ris tebėra neužregistruotas 
ir New Yorko tiesos yra 
taip keblios, kad prie dabar
tinės Sus. tvarkos ir reika
lų vedimo, vargiai kada už
registruos; panašiai yra ir 
Massachusetts valstijoj.

KLAUSIMAS.

Aš priguliu prie katalikų 
draugystės, kuri konstitu
cijoj turi skyrių, pagal kurį 
tas, kuris neis išpažinties, 
bus išmestas ir įmokėti pi
nigai nebus grąžinami. 
Ar draugystės gali tą pada
ryti pagal Su v. Valst. tie
sas? B. Mažjonis.

ATSAKYMAS.

5. Su v. Valstijos jokių rei
kalų su jokiomis draugystė
mis arba susivienijimais ne
turi 
tijų (steitų) įstatymų. Bet 
paprastai visose valstijose 
tvėrėjai draugysčių gali su
sitvarkyt savo konstituciją 
taipi kaip jiems patinka ir 
įdėt tokius reikalavimus ar
ba apsunkinimus, kokių jie 
nori, nežiūrint,, kaip kvaili 
jie nebūtų, bile nėra nelega- 
liški’ Prisidedantis prie 
draugystės prisiima pildyti 
jos konstituciją ir turi pil
dyt ją. Mat, jis padaro kon
traktą ir to kontrakto reika
lavimus turi pildyt, jei ne
pildo, patrotina tiesas. Pa- 
dėkim sau, kad konstitucija 
reikalautų, kad kiekvienas 
narys kas diena viedrą šal
to vandens sau ant galvos 
turi išpilt, jei ne, bus išmes
tas iš draugystės. Valdžia 
ir įstatymai nieko priešingo 
neturi, kad kas sau vandenį 
ant galvos piltų, todėl reika
lavimas yra legališkas, ir 
todėl turi pildyt, arba netekt 
tiesų. Bet jeigu konstituci
ja reikalautų, kad kam lan
gus išmušinėt, ką nors pa
vogt, ar tam panašaus, tokį 
reikalavimą draugystė ne
galėtų priverst pildyt, dėlto 
kad yra kriminališku darbu. 
Taigi jei prisirašai į draugy
stę, apžiūrėk konstituciją 
pirma, nes likdamas jos na
riu, turi pildyt ją.

F. J. Baęočius.



panašus

' būt geresnis už kapitalizmą. 
Męs socijalistai žinome da
bartį geriau negu kiti, nes 
su ja kovojam ir aiškiai su
sipažįstam, todėl aiškiau ne
gu kiti žinome jos biauru- 
mus. Mums nesunku su
prast, kad ateitis bus kur 
kas geresnė. Kodėl gi ir tau 

«nepažiūrint į kelis dalykus ir 
neaulygint jų gerumo? Jei 
busi įsityžęs tik į vieną surė
dymą, tuomet nežinosi, ar 
gali kada būt geresnis, arba 
prastesnis.

— Man jau galvą skauda, 
vaike. Leisk mane atsipei
kėt, nes taip susukai mano 
galvą, kad visai užmiršau 
ką norėjų atsakyt.

TIKĖJIMAS.

— Eik šian, Maikuti, eik. nis surėdymas yra
Tu šiandien papuolei i na- i nuodingiausį gyvūną. Val
gus savo senam tėvui. t kai be laiko tuęi pradėt eit 

Kaip tai, tėve? Ar mu- į darbą, apleisdami mokyk- 
štis jau taikais?

— Nereikia nė muštis, 
kaip jau tu prisipažinsi kal
tu, nes aš šią nakti sugal
vojau toki dalyką, prieš ku
ri tu nė žiaukt neištarsi.

— Aš netikiu, tėve, kad 
tu bent kada išgalvotum ką 
gero. Pasirodys, kad vėl 
kokią kvailystę išmislijai.

— Neparduok odos, kol 
da neužmušiai meškos, vai
ke. Taip ir su mano kalba: 
kol da negirdėjai, 
peikti.

— Tikrą teisybę 
tėve. Tad norėčiau 
tavo sugalvojimą.

— Gal girdėjai, vaike, kad 
geriau žvirblį turėt ranko
se, negu gervę ore?

— Taip, girdėjau tokią 
patarlę.

— Na, o dabar ar su
pranti, ką aš noriu pasaky
ti?

— Ką gi aš galiu žinot, 
kas ką gali pasakyt.

— Jeigu nežinai, tai klau
sykis. Tu visuomet kalbi a- 
pie ateitį, apie socijalizmą 
ir gerėjiesi tuomi. Tu sa
kai, kad ateitis bus geresnė, 
ir nori sugriaut dabartį. Ar 
gi ne kvailas butų žmogus,’ 
kuris pamatęs gervę ore, 
paleistų žvirblį iš rankų?

— Aš nemanau, tėve, kad 
jis liktų labai nuskriaustu, 
jei žvirblis nulėktų, — juk 
jis iš jo nebus sotus ir kito
kios naudos neturės.

— Jeigu tu, vaike, to ne
supranti, tai aš tau persta- 
tysiu aiškesnį pavyzdį. Da- 
leiskime, tu pamatei lekiant 
arklį, o jautį turi savo ran
koj. Ar tu paleistum jautį 
lėkt ir imtum gaudyt arklį?

— Ištikro, tėve, kokis tu 
pats, toki ir tavo pavyzd
žiai. Bet lai jau bus gerai. 
Aš suprantu, ką tu nori pa
sakyt.

— Taigi, vaike. Nors šis 
surėdymas nėra geras, bet 
męs jį turime savo rankose, 
o ateitis arba socijalizmas 
da tik ore. Man rodos, ne
reikėtų paleist šio surėdymo, 
kol nesugauname geresnio.

— Nemanyk, tėve, kad jis 
pabėgs. Gauja kapitalistų 
ir jų tarnų jį laiko gana sti
priai, net išplėšt sunku. Bet 
jei šis surėdymas yra biau- 
rus, nėra ko bijot, jei jis pa
bėgtų . Daleiskime, tu savo 
rankoj turėtum slieką ar da 
bjauresnį sutvėrimą 
tu gailėtumies, jeigu jis iš
lystų iš tavo rankos?

— Aš tau pasakysiu, kad 
tokius šlykščius ir nuodin
gus daiktus aš pats trenk
čiau ir da ranką nusimaz
gočiau.

negali

sakai, 
išgirsti

argi

Ir socijalistai, ir tūlų kitų 
idėjų šalininkai tvirtina, 
buk tikėjimas turi palikti 
privatišku žmogaus dalyku.

Jeigu imti žodi tikėjimas 
teisingoj jo prasmėj, tai jis 
reiškia nematomą žmogaus, 
dvasios veikimą. Reika
lauti, kad žmogus viešai iš
reikštų savo dvasios veiki
mą reikštų prievartą, per
sekiojimą žmogaus proto ir 
dvasios, kurie yra dar bran
gesni už pati kūną. Tikėji
mas nėra matomas žmogaus 
organizme — ir- neturėtų 
būt kitaip ir praktikuoja
mas, tai yra vienas žmogus 
neprivalytų žinot ir matyt, 
kaip kitas tiki. Kas kita 
butų, jei tikėtų* visi žmonės

j ir sausame moksle. Jo ge-| 
riausis laikas, kada smege- 
nįs j ieško mokslo, yra su- 

' gaišinamas, smegenis tiek 
atbukinamos į prasmės ne- 

L.irinčius burtus, kad paskui 
vaikai lieka galutinai ne
gabiais mokintis ko nors ge
nesnio. Tokiu budu tikėji
mas atima laimę milijo
nams žmonių ir daugelį ge
nijų nuo žmonijos. Tėvai 

■verčia vaikus gavėt, klu- 
ouot. bijot, o kas nežino, kad 

jvpač jaunam vaikui reikia 
iuot atsakantį, mėsa per
keičiama maistą, kad jis ne- 

į<m’i ilrm ant vietos stovėt, 
nes judėiimas jo kūną tobu
lina. Tikėjimas turėtų pa
silikt vaiko privatišku rei
kalu. Tėvai arba auklėto
jai turėtu būt baudžiami už 
pasikėsinimą ant vaiko svei
katos. dvasios ir gabumų dėl 
tikėiimo.

Tikėjimo viešumas visuo
met buvo ir bus nrpgaištin- 
n-ns žmoniiai. todėl męs pri- 

nvieš ii kovoti, visai 
nekliudydami paties tikėji
mo, t. y. žmogaus slaptosios 
dvasios slaptojo veikimo.

A. Antonov.

lą; pinigų stoka žudo did
žiausius talentus ir žmonių 
gabumus; bedarbės ir ma
žos algos atima sveikatą ir 
gyvastį; skurdas išrauja iš 
žmogaus širdį, t. y. jo jau
triausius geismus, lipšnu
mą, linksmumą, smagumus. 
Taip sakant, šis surėdymas 
verčia drebėt žmogų už duo
nos kąsnį. Ir jeigu tokis su- vienodai. Esant gi dideliam 
rėdymas yra keno nors ar- įr net aštriai priešingam ti- 
domas, reikia pripažint tokį kėjimo pasiskirstymui 
žmogų didžiausiu gerada
riu.

— Taip, Maike, tavo tei
sybė. Bet jei da žmogus ga
li šiaip taip stumtis šiame 
surėdyme, ko čia jieškot ne
žinomos-ateities?

— Tėve, ir ožką pasikin
kęs gali važiuot, bet juk kur 
kas parankiau važiuot ark
liu.

— Bet kaip tu, vaike, gali 
darodvt, kad socijalizmas y- 
ra geresnis už kapitalizmą?

— Kad tu nori, tėve, da- 
rodyt kokio nors daikto ge
rumą, tu turi jį sulvgjnt su 
kitais panašiais daiktais. 
Daleiskime, tave pamatytų 
kokis svetimtautis ir išgir
stų, kad tu lietuvis. Jeigu 
jis nebūtų niekad matęs ki
tų lietuvių, tai jis manytų, 
kad lietuviai yra panašus i 
meškas. Vienok kas matė 
ir daugiau lietuvių, tas pa- 
sakvs, kad tu esi kokis taiI v 7

išsigimėlis.
I — Tai tu, vaike, pripažįs
ti mane tokiu žmogumi, ku
ris nepuošia savo tautos, o 
yra jos panieka.

— Apie tai aš nenoriu gin- 
čvt. tėve, nes tu užpyksi. 
Daleiskime, kad tu pamatei 
arklį pirmą sykį. Tu nebu
vai apie jį skaitęs, neturėjai 
supratimo, kaip jis išrodo, nok jie neša paskutinį tur- 
Pirmą svkį pamatytasis ar- tą tikėjimui. Daugelis šim- 
klvs gali tau išrodyt geriau- tų universitetų galėtų būt

1

į Mano keliones įspūdžiai.
Homestead’o (Pa.) dai- 

norių kliubas užsikvietė ma
ne į Pittsburgo apielinkę 
pasakyti keletą prakalbų. 
Pirma vieta prakalboms bu
vo paskirta New Kensing- 
ton, Pa.; nuvykau tenai 27 
balandžio.

Pirmutinis įspūdis buvo 
gamtos atmaina. Išvažiuo
jant iš Bostono, po žiemai 
buvo Zla viskas juoda, o čia 
žolė jau didelė, medžiai la
puoti, gėlės žydi, net malonu 
pažiūrėt. Bet pažvelgus į 
žmonių gyvenimą, įspūdį 
gauni labai liūdną. Darbi
ninkai čia gyvena visai ne- 
taip, kaip apie Bostoną. Dir
ba jie daugiausia geležies 
dirbtuvėse, ir dirba po 12 ir 
13 valandų. Apskrita gi mo
kestis už toki ilgą darbą 
$1.60 į dieną. Darbai labai 
sunkus; žmogus pareina na- i 
m o taip suvargęs; kad jau 
jam niekas nemiela: alaus jis 
atsigėrė, užkando ir griūva 
į lovą, o lovą čia retai kur 
rasit švarią. Apie skaity
mą, žinoma, nėra jam kada 
svajot ir todėl čia laikraštis, 
tai labai retas atsitikimas, 

i Kas jau skaito laikraštį, tai 
tą vadina socijalistų ir pa
kvaišęs kapucinas, laikvda- 

i tas milžiniškas mas čia savo „misijas,” liepė

ir 
prie to da esant pačiam tikė
jimui privatišku žmogaus 
reikalu, jis turėtų pasilikti 
slaptu dalyku, kaip ir dau
gelis kitų privatišku reika
lų. Tuomet neviešpatautų 
tokis didelis antagonizmas 
tarp žmonių. Visuose ki
tuose reikaluose žmonės ga
lėtų daryt gyvenimą ben
drai, o tikėjimas ir panašus 
dalykai pasiliktų jų slapty
be ir nė jie ant kitų, nė kiti 
ant jų neapykantos neturė- 
tUKol tikėjimas nelfeka sla- 
otų dalyku, jis negali būt 
privatišku reikalu, nes kur
sto neapykanta tarp atskirų 
tikėjimų žmonių.

Jo viešumas dar ir dau-| 
gia>u blėdies atneša. Svar
bu čia pažvmėt, kad' jo vie-. 
šumui yra eikvojami neap-' 
sakomai dideli turtai. Pa- 
žiūrėkite į _________ . ____
bažnyčias ir klioštorius su tokį vyti iš ”burdo,” ką tam- 
milijonų vertės papuoši
mais ; pasižiūrėkite į tas 
skaitlingas eiles dvasiškių, 
kurie ant žmonių sprando 
gyvena tikėjimo viešumo 
palaikymui; pasimatykite 
su milijonais bėdnų žmonių, 
kurie yra didžiausiais tikė
jimo ramsčiais: atrasite

■ u pas iuos baisų skurdą, o vie-
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siu iš visų, arba prasčiau
siu. Jeigu gi tu busi matęs 
ir daugiau arklių, tuomet ai
škiai galėsi pasakyt, ar ta
vo matomasis arklys yra ge
ras, ar blogas.

— Na. ir kas iš to?
— Taip pat męs sprend

žiame ir apie kitus daiktus, 
taip pat sprendžiame ir a- _ 
nie surėdymo geruma. Jei- kurios tikintieji yra verčia- 
gu tu žinai tik šį surėdymą, 
tu negali pasakyt, ar jis ge
ras. ar blogas. Kad išnešt 
snrendima. reikia žinot, ko
ki surėdymai yra buvę pra
eitin tuomet suprasi, ar da
bartinis vra geresnis. Ma
nau, jeigu tu kada skaitei a- 
nie palmas, tu turi suprati
mą. ar jos geresnės yra už 
karklus. Ir jei tu skaitei a- 
nie sociialistu pienus ir jų i-

pastatyta už tikėjimo viešu
mą; pasaulis įgytų gražiau
sias operas kiekviename 
mieste už bažnyčioms, dva
siškiai ir kitiems viešu
mams eikvojamus pinigus.

Yra dar ir baisesnis tikė
jimo pavojus. Jis tiesiog 
veda prie išsigimimo žmoni
ją. Tai yra prievarta, sulig 

mi versti savo vaikus ir ki
tus žmones ne tik tikėt, o 
ir pildyt viešai palaikomas 
tikėjimo apeigas arba cere
monijas. Taip motina jau 

i muša per galvą savo mažą, 
vos kelis žodžius ištart iš
mokusį kūdikį už neatsimi
nimą kaip reikia žegnotis. 
Toliaus prasideda poterių 
ir katekizmo mokinimas. Ne 
vienas vaikas pralaimėja

sus žmoneliai dabar ir daro. 
Nesnaudžia ir parapijų ku
nigėliai. Tie irgi draudžia 
lankyti prakalbas ir skaity
ti laikraščius. Todėl neste
bėtina, kad lietuviai gyvena 
čia skurde pasinėrę. Dar
bas užmuša juos fiziškai, o 
dvasiškija — protiškai.

Balandžio 28. kalbėjau 
Homesteade ir Pittsburge. 
Čia darbininkų padėjimas 
negeresnis. Ypač Pittsbur- 
ger tamsu. Kaip man sakė, 
lietuvių čia yra Į 13,000, o 
ant prakalbų susirinko tik a- 
pie 100; tie, žinoma, jau ap- 
šviestesni. Taigi iš 130 žmo
nių tik 1 apsišvietęs.

Šviesesnę publiką tiktai 
teko matyt Alleghenyje 
ir Wilmerdinge. Ypač Wil- 
merdinge; mat, čia nėra pa
rapijos, tai ir žmonės kito
kį. Visi jie čia darbuojasi 
išvieno, visi draugai; turi 
pasistatę gražų namelį, kur 
randasi svetainė su teatra
liška scena, knygynas ir 
kliubruimis su baru apačio
je.

Carnegie, Pa., tai, turbut, 
vienas iš purviniausių mies
tukų Pennsvlvanijoj. Savo 
skurdu Carnegie pereina vi
sus Pittsburgo priemiesčius.

)čiau. . . . dėjos tikslą, tu iau gali su-1 sveikatą ir .gyvastį šiame žmonės čia dirba daugiau-
— Gerai, tėve. Šiandieni- prast, ar socijalizmas gali , keistame, nesuprantamame • šia minkštų anglių kasyklo-

se. Uždarbiai čia, rodos, ne
visai blogi; kaip man sakė, 
uždirba jie ir po $3.50 į die
ną, tečiaus skurdas neapsa
komas. Nuo 1 balandžio iki 

, 1 gegužės kasyklos buvo už- 
! darytos ir per tą laiką ėjo su 
| darbdaviais derybos dėl nau
jo kontrakto. Nuo 1 geg. vi
si beveik sugrįžo į darbą ant 
senų išlygų. Darbininkai 
skundžiasi, kad United Mi- 
ners of America unijos va
dai juos pardavė, gavę iš 
kompanijų kyšį padarė tokį 
kontraktą, kokis naudinges
nis kompanijai. Nors jie aiš
kiai mato, kad demokratiškų 
unijų vadovai juos parduo
da, bet jie da vis balsuoja už 
tuos demokratus. Negana 
jau to, kad darbininkai be 
pasigailėjimo išnaudojami 
prie darbo, jie da ir namų 
žmoniškų neturi. Jų namai 
tai ne namai, bet stačiai bu
dos iš lentų sukaltos ir tos da 
paramstytos. Gatvės ne- 
grindintos ir net neišpiltos, 
tai taip ir stovi sudžiūvę, 
lyg arimas. Šaligatviai tai 
augštai pakelti laiptai iš len
tų. Vandenį semia daugiau
sia iš šulinių. Kanalizacijos 
visai nėra, kur darbininkai 
gyvena. Išėjimo vietos — 
tai sukaltos prie namų bu
delės. ^Nešvarumai stovi 
jau nuo kelių metų, niekas 
tų budelių niekad nevalo. 0- 
ras toks, kad nosį reikia pra
einant užsiimti.

Bet visai kitaip išrodo, 
kur turčiai gyvena. Namai 
tenai net žvilga, gatvės pla
čios, cementuotos, medžiais 
išsodintos, iššluotos, išlais- 
tvtos, kad ir dulkių nebūtų; 
Kur nepažiūri — ten gėlės, 
žolė apkarpyta, gražumas 
toks, kad, rodos? tik imt vis
ką ir susidėt į širdį. Čia 
žmogui rodos, kad šis pasau
lis — tai rojus, rojus gražes
nis, negu biblija aprašo.

Bet tik už penkis centus 
pavažiavus į Pittsburgą 
žmogus pamatai jau kitokį 

i reginį. Čia jau tikras pra
garas. Tai geležies dirbtu
vės, kurių daugiausia pri
klauso ”plieno karaliui” A. 
Carnegie’ui. Kaip eina O- 
hro upė. tai iš vienos ir iš ki
tos pusės nieko daugiau ne
matai, kaip tik girią kami
nų, kurie savo viršūnėmis, 
rodos, laiko parėmę juodus 
debesius, per kuriuos Pitts
burgo gyventojai retai kada 
išvysta saulutę. Tie debe
siai, tai tų pačių fabrikų du
rnai. Ypač šiurkštų įspūdį 
tos dirbtuvės daro nakties 
laiku. Iš kaminų eina augš- 
tyn raudona liepsna, tarsi 
kokie stulpai, o apačioje ge
ležis ūžia, šaudo, kaitra iš 
pečių tokia, kad, rodos, vis
kas dega.

Toks darbas eina dieną ir 
naktį. Darbininkai dirba 
čia ant permainų: vieną są- 
vaitę dienomis, kitą' nakti
mis. Nakties darbas tęsiasi 
13 valandų, dienos — 11. Ne
kalbant jau apie ilgas valan
das, darbininką užmuša da 
nereguliariškas valgis ir 
miegas.

Viešint man apie Pittsbur
gą, gavau pakvietimą į Cle- 
velandą, Ohio, ir Detroitą, 
Mich. Paskutinės prakalbos 
buvo ”Dukėnuose” (Duques- 
ne. Pa.) 6 gegužės.

Ant rytojaus, 7 ir 8 gegu
žės, kalbėjau Clevelande. čia 
jau lietuviai pasirodė daug 
šviesesniais. Ypač čia mo
teris smarkios — tikros su- 
fragistės! Laike prakalbų 
ios valdo visą susirinkimą. 
Jei norėtų koks fanatikas 
pakelt betvarkę, jos neduos 
jam nė pasijudint. Pirma 
tokie tamsunėliai tankir nu
keldavo triukšmą, bot cta^ar 
jie bijosi ir pasirodyt. Tie
sa, ir man kalbant du ”potri- 
otu” buvo pradėję kelt triuk
šmą, bet tuoj buvo privers
ti nutilti.

v •

Kaslink švarumo, tai ir 
Clevelandas negeresnis už 
Pittsburgą. Durnų čia gal 
ir mažiau, bet už tai gatvės 
labai nešvarios, mėšlai guli 
krūvomis net pačiam vidur- 
miestije. Namai žemi, dau
giau mediniai; jautiesi žmo
gus, kaip kokiame Vilniuje. 
Uždarbiai irgi prasti. Net 
ant strytkarių mokama tik 
po 3c. Geležinkelio stotis 
kiaurai supuvus.

Visai kitokis miestas De- 
troit, Mich. čia ir žmonės 
jau netaip suvargę. Detroi
te dirbama daugiausiai prie 
automobilių. Uždarbiai esą 
neblogi. Lietuviai, ant kiek 
man teko patėmyt, gana en- 
tuzijastiški. Ir dvasiškai 
jie kur kas augščiau stovi, 
negu Pennsvlvanijoj. Mat, čia 
kunigas taip jų nedemorali
zuoja. Jis net kapuciną atsi
sakė priimti, sakydamas, kad ‘ 
tas tik supiudo žmonės. Per 
pamokslus jis irgi nekeikia 
ir nekursto vienus prieš ki
tus. Todėl žmonės čia pusė
tinai prasilavinę. Į prakal
bas lankosi skaitlingai ir 
kiekvieną radikališką išsita
rimą jie sutinka su ovacija.

Iš viso aplankiau 11 lietu
viškų kalionijų ir pasakiau 
23 prakalbas. Išskiriant du 
Clevelando patrijotu, žmo
nės visur užsilaikė ramiai, 
nors savo pakraipoj niekur 
nesivaržiau. Išrodinėjat 
darbininko vargus ir kokis 
jo laukia senatvėje likimas, 
daug., kur žmoneliai ver
kė. Pasirodo, kad musų žmo- , 
nės yra labai jautrus, greit 
pamato savo padėjimą ir 
greitai susiprastų, jeigu bu
tų kam tankiau paaiškint jų 
reikalus. Bet nelaimė, kad 
vieton mokytojo, kiekvienoj 
beveik didesnėj kolionijoj y- 
ra apsigyvenęs profesijona- 
liškas jų proto tamsinto jas— 
kunigas. Kur tik kunigo nė
ra, ten žmonės gyvena daug 
šviesiau: kur tik yra jau ku- 
mgas ir bažnyčia, ten jie taip 
sudemoralizuoti, kad net 
gailu, rodosi žiūrėt, kaip tie 
žmonės nelaimingi. Ir vie
natinis kelias išvesti žmonės 
iš to sudvokusio dvasiškuos 
klono — tai prakalbos. Su 
laikraščiais prie jų prieiti 
sunku. Jie bijosi jų. Ant 
prakalbų kaikurie persižeg
noję išdrįstų ateiti. Čia jie 
netikėtai išgirsta teisybę, 
pradeda protauti ir galų ga
le susipranta. Tik prakal
bos turi būt taktiškos. Jei
gu jus užgausite tokio žmo
gaus jausmus, jis liks ar
šiausiu jus priešu. Nereikia 
niekint paties tikėjimo, tik 
aiškiai nurodyt, kaip jį ap
gaudinėja ir be pasigailėji
mo apiplėšia dvasiški vado
vai, o jis tuojaus jums pri
tars.

I
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S. Michelsonas.

i Ar žinote, kad—
Italijoj prasideda links

mos šermens. Vienas Turi
no gyventajas paliko įsa- * 
kymą, kad jo šermens butų 
atliktos kuolinksmiausiai — 
griežtų muzika, butų gėri
mų, vyrams po du cigaru ir 
kad pati apsivilktų raudo
nais rūbais. Viskas buvo iš
pildyta. Kitas Turino gy
ventojas paliko didelę pini
gų sumą baliaus surengimui 
laike jo šermenų, kur už
kviesta visi jo kompanijos 
dalininkai. .

Seniausis pasaulyj himnas 
yra Maižiaus giesmė išl419m. 
pirm Kristaus.

Airijoj yra 200,000,000 to
nų anglies, kurią reikia tik 
iškasti.
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KELEIVIS
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Žemė ir žmogus.
PARAŠE Z. ALEKSA.

(Tąsa).
čių ketvirtainių sieksnių vandens. Ameri
kos miestai New Yorkas ir Bombay pasta
tyti ant salų ir jiems vandenį prisieina gau
ti nuo sausžemio tam tikromis triubomis, 
nes jūrių vandens gerti negalima: jis per
daug karčiai-surus. Chicagos gyventojai 
vandenį gauna iš šaltinio, ką guli du vers
tai už miesto; vanduo gaunamas požemi
niais kanalais. Miestams rupi ne tik gero 
vandens gavimas, bet ir nuo suteršto pasi- 
liuosavimas. Tam tikslui miestas taiso 
tam tikras triubas, nešvaraus vandens nu
leidimui. Tokios požeminės Londono triu- 
bos (kanalai) siekia 125 verstus.

I

—- - - - - - - - - - - - - - - - - r- - - - - - - - - - - ’n
Kitose vietose žmonės da kitaip kovoja 

su jūrių bangomis. Taip, ant salos Šilta Adomas Dambrauskas.. 
/xr 1 Nedėlioj, 5 gegužės, tapo užmuš- Į

tas ant geležinkelio Adomas Damb- j SUSIRINKIM 4S
rauskas. Velionis 56 metų amžiaus, 1 L A D susirinkimas‘atsibus 26 d. 

. ilgus metus gyveno Brooklyn, N. Y. o Gegužės> 1912 m., po No. 101-103 
pastarus metus gyveno Stoughton, Grand st Brookiyn> N. y., ant 2 val- 
Mass. Iš Lietuvos paeina Sterniškių po pįetų

1 kaimo, Vilkaviškio pav., Suvalkų gub. 
j Velionis paliko tris dukteris.

Jurgis Strimaitis, 'DR-STĖ LIETUVIŠKA TAUTIŠKA
61 Winter st., Stoughton, Mass. Tėvynės Mylėtojų No. 1,

Town of Lake, Chicago, III.
Praneša visiem*: savo nariams, kad Ljo 1 1 i m M i ' ffe^užės susirinkime nutarta daly-

* vauti atidengime (pašventinime) lie
tuviškų kapinių, kuris atsibus Gegu— 

Todėl 
narys turi pribūti ne vė- 

' liau, kaip ant 9:30 vai. ryte. Kapi- 
: nės randasi prie Keen ave., netoli 

pie juos žinote, arba jie patįs, mel-|Archer ave ir Leaf Grove> piknikų 
džiu pranešti už ką busiu didelei į daržo Važiuojant reikia imti Ar- 
dekingas, nes tunu svarbų prie jų cher ave. karą iki City Limits, pas. 
reikalą. [22] . kuj j0]įet karą, išperkant tikėtą iki

išlipus prieiti 
Maršalka tenai

(Vokiečių jūrėse) pakrantėse eina dvi už- 
tvenkimo eilės. Laike audros bangos su 
smėliu peršoka per tuos pylimus ir palieka 
tarp tų pylimų atneštas pieskas. * Per ilges
nį laiką tų pieskų susirenka gana daug ir 
tokiu budu lieka gana tvirtas pylimas, ką 
apgina salos krantus nuo jūrių bangų smar
kumo.

Ateitis.

VIII.
Kova su jūrėmis.

Žmogui rupi vis daugiau turėt že
mės, apdirbimui reikalingos; tam tikslui 
prisieina kovoti ir su jūrėmis. Didžiausi 
darbai šioj pakraipoj liko atlikti Holandi- 
joj (Niderlanduose), kur liko išdžiovintos 
Gaarlemo jūrės. Tos jurės-ažerasr atsirado 
XIII šimtmetij; tos jūrės apsemdavo visus 
naujus dirvonus, o 1826 metais liko pavojin
gos net Holandijos sostapilei, Amsterda- 
mui. Apsiginimui nuo pavojaus liko nu
tarta panaikinti tą ežerą. Tas ežeras siekė 
19 verstų ilgio, 9 verstus pločio ir vidutiniš
kai dviejų sieksnių gilio. Ežeras liko išdžio
vintas 1852 metais. Trįs milžiniškos maši
nos išsėmė iš ežero vandenį ir supylė į oke
aną. Dabar ežero vieta pavirto puikiomis 
dirvomis; tas atnešė didelę naudą visam 
kraštui. Reikia pridurti, kad Gaarlemo eže
ras kadaise apsemdavo didesnę dalį Holan
dijos. Vienok ačių nuolatiniams darbams 
jis liko išdžiovintas. Dabar visa ta šalis iš
braižyta vandenį nuleidžiančiais kanalais ir 
apsisaugojimo pylimais arba užtvenkimais. 
Visa tauta per ilgus metus, kelioms kar
toms praslinkus, kovojo su gamta, kad nuo 
jūrių išgauti apdirbimui tinkamos žemės.

DraugysčiijReikalai

Su pagarba, sekr. J. Mačys.

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS.
Dr-stė Lietuvių Tvirtybės iš Cicero, 

III, parengia piknikų 26 d. gegužės 
(May), BERBMAN’S Darže. River- 
side, III Piknikas bus puikiai su
rengtas su šokiais, dainomis ir kito
kiais pasilinksminimais dėl senų ir 
jaunų, ant kurio užprašom visus lie
tuvius ir lietuvaites iš Chicago, III. ir 
kitų aplinkinių miestelių. Pradžia 9 
vai. ryte. įžanga 25c. porai.

Su guodone KOMITETAS.

GRAŽUS PIKNIKAS.
Parengia Dr. V. Kudirkos Dr-ja 

Ketverge, Gegužės (May) 30., 1912, 
(Decoracion Day), DARŽE BERG- 
MAN’S, Riverside, III. Pradžia 9 vai. 
ryto. Įžanga porai 25 c. Latvių or
chestra po vadovyste A. Herman.

Dainuos sekanti chorai: 81 kp. LSA. 
138 kp. LSA., iš Cicero, ”Rutos”, "Ai
do” iš Kensington ir Latvių Socija
listų Partijos. Bus ir lekiojanti krasa.

Paįieškojimai j;
žės 30 d. (Decoration Day).

Pajieškau draugo Antano Žalio, i kiekvjeaas 
pirmiau jis gyveno W. Pullman, III. j-- - •
Taipgi Kazimiero Bakučio. Kas a-! - :

Jeigu męs pažiūrėsim per teleskopą į 
maršą, tai męs tuoj patėmysim, kad jis vi- 

l sas išbraižytas tiesiais tamsiais brūkšniais. 
Mums tuoj kila klausimas: ar nebus tai ka
nalai, marsiečių prakasti. Męs išgirdę apie 

. maršo kanalus, tuoj atsimenam Holandijos 
poldjerus. Ir ištikro, gal ateitije visa žemė 
bus panaši į dabartinę Holandiją ir gal mar- 
siečiams žemė ateitije taip pat išrodys, 
kaip dabar mums išrodo marsas. Nuo vėjų, 
lietų, ledynų ir kitų priežasčių kalnai vis ei
na mažyn, jie — galima sakyt — išdulka. 
Tuo tarpu jūrės lieka vis seklesnėmis: jas 
užteršia taip upių smėlis, taip jūrių gyven
tojai, taip žmogus. Nors tas ir povaliai da
rosi, bet vis gi darosi. Kontinentai (saus- 

| žemiai) darosi vis lygesniais ir jūrių van
duo vis tankiau bandys apsemti pajūrines 
žemes. Tas privers pajūrių gyventojus gin
tis nuo jūrių išsiliejimų, kaip dabar ginasi 
holandiečiai. Su girių sumažėjimu suma
žės ir upės ir lietus. Oras liks sausesnis ir 
reikalingo drėgnumo vis tankiau pritruks. 
Per tai vis daugiau kanalų prisieis kasti. 
Gal su laiku visos kontinento pakrantės liks 
apvestos pylimais; ir žmonija galės sulauk
ti tokių laikų, kada jūrių paviršius bus aug- 
štesnis, negu sausžemio. Tuomet ant konti
nentų kanalų kasti visai nereikės: gana bus 
pravesti du paralelišku pylimu, vieną nuo 
kito gana toli, ir tenai bus galima kiek rei
kia vandens iš jūrių prileisti. Juo toliau, 
juo daugiau tokių paralelišku pylimų rei
kės. Kada visi kontinantai liks išbraižyti 
tokiais pylimais, tuomet ir visas žemės pa
viršius bus labai panašus į dabartinį maršo 
paviršių. Ir maršo kanalai veikiausia at
sirado iš tokių pat pylimų ir dėl tokių pat 
priežasčių, kaip šiandieninėj Holandijoj.

v •

K. Kudlauskas, i Leaf Grove. Tenai
P. O. Box 302, Springfield, Ohio. Keen ave | vietą

, lauks. 
Baliuko- Rašt.
Vilniaus j 
Malonė

ki i

Pajieškau draugų Felikso 
nio ir Frano Truncos, abu 
gub., žvirgždėnų sodžiaus, 
kitę atsišaukti ant šio adreso: 

F. Klimkevičia, 
23 Murry st.,

Pajieškau draugo Antano Pobiencko, 
Šiaulių pav., Ligumų vai., (Zeti) Te- 
lių sodžiaus, norėčiau susižinoti; molo- 
nėkit atsišaukti ant šio adreso: 

Frank Meizis,
533 N. Marshall st., Philadelphia, Pa.

K. A. čiapas.

Pirmą kartą Chicagoje. 
”DU BROLIAI”

Drama 4 veikmėse, paimta iš gyve- 
Edwardsville, Pa. I nimo lietuvių Amerikoj, parašyta J. J. 

Zolp. Parengia Tėvynės MylėtojųDr- 
stė No. 1, Town of Lake, Chicago, III. 
Nedėlioj, Gegužės (May) 26., 1912 m. 
šv. JURGIO Svetainėj, Auburn are. ir 
32 place. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga nuo 25c. iki 1 dolerio.

Šita drama yra viena iš puikiausių 
ir gražiausių ir žingeidu bus kiekvie-

Pajieškau broli. Jono ir Prano Vi- pamatyti, nes p parašyta ge-
limavia, (arba Williams); gyveno ™ žinomo autonaus ir artisto J. 3. 
3024 E. Edgemont st., Philadesphia, ZolP- . Ve.ki-nas Paimtas is hetuvi, 

—--------- , Amerikoje. Atsilankykit,
nesigailėsit. Be to dainuos duetas ir 
kvartetas gražias dainas. Po teatro 
bus šokiai ir balius, be svaiginančių 
gėrimų. Grajįs gabi Lietuvių Sosija- 
listų Orchestra.

Užprašo

juugvmvuv ov., x niiauvoyiiia, 
Pa., beveik metai neatrašo ant laiškų, 
Meldžiu kas apie juos žino suteikti 
man žinią, o busiu dėkingas.
Aptiekorius, Steponas Vilimavičius, 

339 E. Kensington avė., Chicago, III.

Pajieškau Jono Mažolio, Kauno g., į 
neseniai gyveno Lawrence,„paskui Bo
stone, o kur dabar—nežinau. Kas jį 
žino, meldžiu pranešti man jo adresą, 
o gaus $10.00 dovanų. Jis išvažiavo 
išsiveždamas mano $20.00

Juozapas Stukas,
9 Wills st., Lavvrence, Mass.

KOMITETAS.
----- -—c

Poldjerai.

Seniau žmonės laukų pradžiovinimui 
naudojosi visais gamtiškais upeliais ir upė
mis, kad tenai vandenį nuleisti, ir tik vieto
mis kasdavo gilesnes grabes. Jeigu kur su
sidurdavo su kalneliais, tai prisieidavo juos 
aplenkti. Seniau ilgesnės grabės (ir kana
lai) būdavo gana kreivi, dabar tiesiau juos 
praveda. Holandijos kanalai, daleiskime, 
iškasti gana tiesiai. Su tais kanalais taipgi 
kryžiuojasi tiesios ilgos grabės. Tokiu budu 
visi Holandijos laukai išrėžyti ant tiesių ke
turkampių arba poldjerų; tokie keturkam
piai vienas nuo kito atsiskiria kanalu arba 
grabe. Žemdirbiai tik su laivelių pagelba 
gali aplankyti savo laukus ir ant laivų jie 
veža savo javus. Apie poldjerą tęsiasi di
desni kanalai, kur susisunkia iš poldjero 
vanduo.

Nevisur galima žemę išdžiovinti su ka
nalų ir grabių pagelba. Kitur prisieina per 
ilgus amžius vandenį išsemti. Kad spar-, 
čiau darbas eitų, ant vandens nupila mažas i 
saleles ir paskui jau viena salelė su kita su
sijungia. Panašiai elgiasi ir holandiečiai. 
Da ir dabar holandiečių namai tankiai pa
statyti ant pylimų; toliau už namų tęsiasi 
laukai kanalais išrėžyti.

I
. IX.

Susinėsimo keliai.

Pajieškau dėdės Kazimiero Mažei- 
į kos, Suvalkų gubernės, Starapolės 
pavieto., Tarputiškių kaimo. Pir
miau gyveno Chicago, III., o dabar 
nežinau kur. Aš esu Katarina En- 
kauskiutė, Nastazijos Mažeikiutės 

Į duktė.
K. Enkauskiutė,

1808 Ferry ave., Niagara Falls, N. Y.
____________

I Pajieškau Vinco Ritykio, kuris du 
! metai atgal, kaip išvažiavo iš 
Montreal, Canada. Argi neatsimeni, 

‘ broli, kaip bėdoj buvai; kokiam padė
jime buvai Škotijoj ir Buffalo, N. Y. ?

i šaukeisi į mane, o aš tave atsiė-

BALIUS.
New Britain, Conn. Sąryšio Liet. 

Draugysčių atsibus balius 39 d. gegu
žės (May), HANNAS ARMORY sve
tainėje, prie E. Main gatvės.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites, vietinius ir iš aplinkinių mies
tu, kaip tai: Hartford, Meriden, Bris
tol ir kitur. Prasidės 1 vai. po pietų 
ir trauksis iki 12-tai nakties. Įžanga 
vyrams 25 c., moterims 10c.

. .S. L. D. KOMITETAS-

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Town of Lake, Chicago, I1L 
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4600 S. Paulina st.

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

Prot. rašt. K. A. Čiapas, 
4436 S. Hermitage avė. 

Turtų sekr. Leonginas Jau gili s, 
4606 S. Paulina st. 

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

Užžiūrėtojas org. St. Ragauski, 
4612 So. Wood st.

Lietuviu Imigrac. Korporacijos
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškite 
su susirašinėjimų sekretorium 
A.

susirašinėjimų
M. Stanelis,

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

350 Newark st., Hoboken, N. J. 
žolynas, pagelbininkas, 

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

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

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

Kova už žemės sklypelį.

Holandiečiams nepakanku dirvos džio
vinimo; aplinkybės juos privertė kovoti su 
jūrių bangomis ir audromis. Tam tikslui 
jūrių pakrantės apgintos tam tikrais pyli
mais. Jūrių bangos atsimuša į tuos pyli
mus ir tokiu budu negali padatyti blėdies 
užsėtiems laukams. Greta tų pylimų tęsia
si kanalai, kurie surenka tą vandenį, kuris 
prasisunkia per pylimo sienas. Už pirmo 
pylimo (skaitant nuo jūrių) tęsiasi antras 
pylimas, už antro — trečias ir 11. Naujos 
pylimų eilės labai reikalingos. Mat, jūrės, 
ypač laike smarkios audros, gali sunaikinti 
pirmutinius pylimus ir tuomet, jeigu nebū
tų kitų pylimų, vanduo apsemtų ir sunaikin
tų visus Holandijos laukus.

- asekmingumas žmonių kovos SU gam- mįau iš tų abiejų vietų ir Ilginau, kaip 
■ ta priguli nuo išdirbinio pakilimo. Išdirbi- | tikrą broli,«o tu dabar man nė laiško 
nio pakilimas daug priklausė ir priklauso i 
nuo susinėsimų. Žmonių susinešimai labai 
reikalingi tavorų mainymui. Pirmi susine- 

: Šimo keliai buvo vien gamtiški. Prie tokių 
! kelių senovėj priklausė vandenų traktai, 
i tyrlaukiai ir lygumų pievos. Vienok tokie 
1 keliai nelabai parankus ir jie nuo keliauni- 
kų reikalavo daug laiko sugaišti. Be to, 
žmogus sutikdavo tenai daug kliūčių. Jū
rių ir didelių upių krantus tankiai pertrau
kia upių įplaukos, per kurias labai pavojin
ga yra persikelti. Tyrlaukiuose ir Stepuose 

]nuo vandens stokos galima užtrokšti arba 
neturint su savim maisto ir badu numirti. Ir 
žmogui prisiėjo pasirūpinti, kad atsakan- 
tesnius kelius įgyti. Pirmučiausia atėjo 
žmogui į galvą pagerinti susinėsimus gam
tiškais keliais. Bet senuose laikuose tais ke
liais nekaip buvo galima naudotis. Žmogus 
neturėjo nė laivų nė valčių ir jam prisieida
vo briste bristi. Bet nevisur perbrisi, kitur 
prigersi. Ir jam reikėjo išmokti plaukti; 
bet nevisur ir perplauksi. Kad parankiau 
ir lengviau "butų galima plaukti, žmogus im
davo su savim medžio gabalą, kuris jam pa
dėdavo ilgiau laikytis ant vandens pavir- 

Kitur žmogus naudojosi ir nami- 
vienok

f neatrašai. Mat, gal jau bėdos perėjo.
Buk toks geras ir atsiteisk su 

manim, kad nereikėtų kitą kart apie 
tai minėti. Juk žinai, kad geram ka- j 
talikui kitą nuskriausti yra nuodė- 

i mė.

BALIUS! BALIUS!
Tacomos lietuvių D. L. K. Vytauto 
draugystė parengia balių ant 26 ge- , 
gpžės (May), LIBERTY HALL, No. 
lin’/įTacoma ave., Tacoma, Wash.

Tai bus pirmas toks puikus balius. 
Bus visokių užkandžių ir gėrimų; mu-1 

I zika taipgi kuogeriausia. Prasidės 2 Į 
vai. po pietų ir trauksis iki vidurnak
čiui. Įžanga vyrams 50c., moterims 

j ir merginoms dovanai Kviečiam vie
tinius ir Iš apielinkės atsilaikyti ant 

į šio puikaus baliaus.
KOMITETAS.

I1L

Ilk

I1L

Ilk

Jurgis Grigas,
1613 So. Halsted st., Chicago, III

Pajieškau draugo Pranciškaus Janu
šausko, kuris išvažiavo iš Lietuvos 4 
metai atgal, Kauno gub., Telšių pav., 

Į Žarėnų parap., kaimo Kiegų. Mel
džiu žinančių pranešti arba teiksitės 
pats atsišaukt šiuo adresu: [22]

Stanislovas Cziekinskis,
' 2036 W. 17-th st., Cleveland, Ohio. i

PIKNIKAS! PIKNIKAS!
Lietuvių Neprigulmingas Kliubas 

parengė puikų pikniką ant 1 d. birže
lio (June), ant savo locno Parko 
Iš Bristol reikia imti Tariffville ka
rą ir konduktoriaus paklausus išlipti 
ant Waterburv Road, iš kur paėjus 

j 2—3 minutas rasis parkas. Prasidės 
12 vai. dieną ir trauksis iki 9—10 nak
ties. Užprašom lietuvius ir lietu
vaites, kaip vietinius, taip ir iš ap
linkinių miestelių.

Pajieškau Kazimieros Gruzinskai- 
tės Kauno gub., Telšių pav., Zarienų 
volos., Tuvėrų parap., BeržvaiČių so- 

; dos, ir Zalapugos Vinčiutės iš Lopacų. 
Malonėkite atsišaukti pačios arba kas 
žino meldžiu pranešti šiuo adresu: 
Joe Bidwa,. W!tt, III—

Pajieškau pusbrolio Antano Snars- 
i kio, Eyragalos parap., Kauno gub. Jis 
pats ar kas kitas lai atsišaukia šiuo 

■adresu: —
Viktoras A. Valeika,

2209 Correctionvill Rd., Sioux City, la.

KOMITETAS

Lietuvių Neprigul. Kliubas
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

3211 Union st., Chicago, 
Prot. raštininkas K. Mikolaitis,

930 — 33-rd st Chicago, 
Fin raštininkas B. Guos,

837 — W. 34-th pi., Chicago, 
Kasierius L. Ažukas,

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

3229 S. Halsted st., Chicago, I1L 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No 
3301 Auburn Ave. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

D-stė. Palaimintos Lietuvos, 
Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17-th PI., Chicago, I1L 
Į Pirms. pagelb. Karolis škadauskas,

1504 S. 49-th ave., Cicero, I1L 
Protokolų rašt. J. Šyker,

5047 W. 32-nd st., Cicero, I1L 
Fin. Rašt. Kast. Simons,

2041 Ruble st., Chicago, HL 
Kasierius Lud. Kasper,

3131 Wentworth ave., Chicago, DL 
Ligonių užveiz. Pet. Steponaitis,

1830 Canalport ave., Chicago, DLI
IDIDELIS IR GRAŽUS BALIUS 

Dr-stė šv. Antano, Tarrifville, Conn., 
parengia labai didelį balių Subatoj, 25 
gegužės (May), 1912 m. MIX HALL, 
(Mixalas) svetainėje, Tariffville, ! 
Conn. Prasidės 7 vai. vakare.

Užkviečiam visus lietuvius ir lietu
vaites iš Tariffville ir aplinkinių mie
stelių atsilankyt ant minėto baliaus. 
Pasilinksminimai bus su visokioms 
zobovoms. Muzikaitai geri ir grieš 
visokius lietuviškus ir angliškus šo
kius. Bus visokių gėrimų ir užkan
džių. Įžanga vyrams 25c, moterims 

Į15 c.

Už dyką plunksna!
Kas prisius mums surinkęs ir aiškiai 

surašęs 25 adresus savo draugų ir pa
žįstamų lietuvių, tam tuojaus pasių-

| sime didelę rašomą plunksną su drū
tais ir gražiais skuros apdarais, su 
paišeliu ir trinamu gumu. Adresus 
pasiskubinkite prisiųsti, nes tokią 
puikią progą turite tik trumpam lai
kui. Adresuokite: [25]

V. DAUNORA
229 Bedford ave., Brooklyn, N. Y.

Dr-stes KOMITETAS.

METINIS PIKNIKAS
Chicagos Lietuvių Draugija Savi

tarpinės Pašelpos, parengia gražų 
pikniką, Nedėlioj, GEGUŽIO 26 d. 
(May), 1912, darže ALOIS SPACH- 
MAN, 5061 N. 40-th ave. Pradžia 9 
vai. ryto.. Įžanga 25c. porai. Tikietas 
geras išlaimėjimui sekančių dovanų: į 
moteriškas auksinis laketas, prenu- ( 
meratos laikraščiams, knygos, liet
sargis ir t. t. Nuvažiuot galima už j 
5c. iš visų dalių miesto, imant bile I 
karus iki 22-ros, 12-tos arba Mil- ! 
waukee ave karu, o šiais iki 40-th ave. 
ir 40-th ave. karais į šiaurę iki pat 

1706 Franklin st., N. S. Pittsburg, Pa. daržui.
 Visus lietuvius ir lietuvaites kvie- 

Pajieškau brolio Dominiko Stobrio, 1 čiam skaitlingai atsilankyti ir ant ty- 
. pav.; pirma ra oro, prie upės Chicago River kran

to pasi žuvauti. Šiam darže dar nie
kada lietuviško pikniko nebuvo, todėl 
gera proga į ramę vietą atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Užtikrinam, 
kad atsilankę bus užganėdinti. [21] 

Kviečia KOMITETAS. •

Pajieškau draugo Jono Žalnieraičio; 
8 metai atgal gyveno Glingarnofc, 
Scotland iš kur atvažiavo į Suvieny
tas Valstijas. Jis pats teiksis atsi
šaukt arba kas žino meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

Jonas Ližaitis,
413 Bushkill st., Easton, Pa. ■

Pajieškau brolio Jono Norbuto, ku
ris 6 metai atgal gyveno E. St. Louis, 
III. Jis pats ar kas kitas malonėsit 
duot žinią šiuo adresu:

Povilas Norbutas,— ... „

siaus.
niais gyvuliais, padėkim arkliais; 
taip .galėjo jis elgtis tik tuomet, kada pra
turtėjo naminiais gyvuliais. Lengviausia 
gi buvo kilnotis vandenimis tik tuomet, ka
da žmogus išmoko padaryti valtį arba laive
lį. Dabar jis upėmis galėjo aplankyti net

i labai tolimas vietas.
Ne visur ir ne visos upės — tinkami ke-;j «• • TT* • 1 ••• « • . A. CAJICOrkdd Ul'HlV 17V'liai. Vienur JOS perdaug Vingiuoja, kitur]Kauno gub., Raseinių

YOUNGSTOWN, OHIO.
S. Kanstantinavičius 75 c.; J. Savi- 

tonas, D. Lekavičius, K. Jakimavičius, 
V. Valaitis — po 50c.; viso suaukavo 
$2.75. Aukos nutarta pasiųsti par 
"Keleivio"’ redakciją.

K. Jakimavičius.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

perdaug akmenuotos, O da kitur ir visai jų sryveno Washingtone, o dabar neži-
- xt • • nau kur dingo. Meldžiu jo kad atsi- 'nėra. Norams nenorams prisiėjo taisyti ir iauktu arba\as a„o a.

i • • t • -v •kitokius kelius. Ir pasirodo paprasti keliai nešti šiuo adresu:
t

(Toliaus bus). /oe Petraška,
525 6-th st., Grand Rapids; Mich.

PORT WASHINGTON, WIS.
L.S.S. 165 kp. savo mėnesiniame su

sirinkime nutarė kiek nors paaukau
ti Ettoro ir Giovannitti bylos,vedi
mui. Aukavo šie draugai: B. Digris, 
S. Kuprevičius, O. Titiškis-Ilgevičius

I ir V. Raudzevičius — po $1.00; iš 
pašalinių ypatų aukavo sekanti: T. 
Bartkevičius $1.00; Z. Starkus 50c.; J. 
Vasiliauskas, J. Barsenas ir A. Golob 
po 25c.: ir M. Macijauskas 15c. Viso 

j $6.40.
Pinigai gauti ir perduoti. ”Kel.” Re

dakcija. u
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UniinDirTTl/ A I stiklą išmes ir nešasi sau — nl PllIKIM IK A iš tokio bizni nepadarvsi. U VI1V1UU1 llin i Nosarv j Kas kita, kad bu- 
---------- rys katalikų pas tave ateina.

stiklą išmes ir nešasi sau —

f

Jie tau suės visas baliones, 
išgers visą pasenusį alų ir da 
jo bačką į namus užsiorde- 
liuos. Jeigu tu jiems pasaky
tum, kad žmogus pasidarė iš 
monkės, kaip tai vis kalba 
cicilistai, tai šiur, kad nė vie
no iš jų savo saliune daugiau 
nematytum.

Jesary, Džian Bamba turi 
dūšią ir kitus tinksus. ką tik 
Dievas žmogui davė, ale kad 
męs garbinom stabus, tai v- 
ra triu ir Džian Bamba gali 
tą pruvyt. Taigi Dievo rul 
męs visai neklausom.

Nuo kavos gėrimo taipgi 
jokis rul mane nesustabdytų. 
Nosarv! Atsitiko tokis at- v 
sitikimas, kad tegul motina 
švenčiausia apsaugoja visus 
ženotus ir tuos kreizius, ką 
nori da ženytis. Labai man 
nesmagu ir net sarmata sa
kyti... Ale ai don kėr! Jus 
mane jau žinot, kas aš per 
žmogus — teisingas, ščyras 
ir atvertas. 0 prie to, juk 
męs vyrai su ūsais, o ne bei- 
bės. Taigi pasakysiu jums 
teisingą teisybę. Pirma ant 
kavos turėjau pramuštą gal
vą. Žmogus prisisiurbi tu e- 
lių. lagerių ir viskių, kaip

Džian Bamba sako „spyčių.”

Nuo šios dienos aš jau ne
gersiu kavos, kad čia ir žy
dų bažnyčia sugriūtų. Nosa- 
ry! Darau tai nedėlto, kad 
žiūrėčiau ant prisakymų, 
kur pasakyta, kad kava ne
sveika, kad tenai yra poizon 
ar kitoki galai. Nosary! 
Bamba nesibijo nė choleros, 
nė kitokių poniškų tinksų. 
O jau tų prisakymų yra, ačiū 
Dievui ir panelei čysčiausiai, 
beveik tiek, kiek mano bu- 
černėj sasičų. Ai beč jur 
laif! Ir visi kreizi. Jesary! 
IŠtai kunigas Richeson pamy
lėjo jauną merginą ir per
žengė šeštą Dievo 
kymą. Paskui jis pamylėjo f 
kitą leidę;ši buvomilijonier- 
ka ir jis nutarė su ja pada
ryti bizni, arba, kaip nemo
kyti grinoriai sako, — nuta
rė su ja apsiženvt. Bet pir
mutinė jam sako: „Sei, tu 
prižadėjai mane paimti už 
leidę, aš tau patikėjau ir... ir 
kur aš dabar pasidėsiu.” O 
jis sako: „Nevermai. Išgerk 
šitą pauderį ir vėl viskas bus 
olrait.” Mergina nežinojo, 
kad tas pauderis buvo poizo- 
nas, išgėrė ir gud bai šiam 
griešnam svietui. Ir kuni
gas Richeson peržengė da 
vieną Įsakymą — Įsakymą 
„neužmušk.” Policija su
griebė Richesoną ir paukšt Į 
džėlą. Mat, ir ji turi pasida
rius Įsakymą „neužmušk.” 
Ale ji pati jo nepildo. Nosa
ry! Ji pasodino Richesoną 
ant elektrik-čėr ir padarė 
jam sius.

Yra ir kitokių prisakymų, 
kurių silpnas žmogus niekad 
nepildo. Dievas pasakė: 
”Kypink prie vieno Dievo, 
kuris išmuvino tave iš Egip
to žemės. Negerk ir nesifai- 
t»uok. Nekikink savo artimo 
ir nemeluok, bet sakyk visur 
triu.” Singeliams ir burdin- 
gieriams pasakė: „Nesveti
moteriauk!” O kas iš musų 
tą prisakymą išpildė? Ne
užsimoka ir klausti. Pas 
mus yra daugiau, dievų, ne
gu Džian Bambos saliune 
bonkų. Ai beč jur laif! Tik 
pabandyk juos skaityt: šven
tas Pyteris, ką kypina rak
tus nuo dangaus vartų, kaip 
kaslegarnėškomisijonierius, ■ 
kuris turi tiesą kiekvieną 
grinorių Į šitą kontrą Įleisti, 
arba neįleisti; šventas Mai- 
kis, ką stovi su ilgu kardu ir 
laiko velnią primynęs, kaip 
musų Vytautas kokį kryžio
ką; paskui šventas Čali, 
šventas Džianas, šventas 
Džiodž. ką danguje smakui 
stačiai Į gerklę duria, ir daug 
kitokių smat boisų. Męs vi-' 
sus juos garbinam, kaipo 
Dievo kaimynus ir helperius, 
o Dievas pasakė, kad tik jį 
vieną garbint. Pasirodo, 
kad męs neklausom nė vieno 
Dievo prisakymo. Sy! Ale 
ir ne dvvai. kad męs taip da
rom. Da 500 metų nepraėjo, 
kaip musų tėvai garbino sta
bus ir kitokius tinksus, ir 
męs negalim nuo to taip 
greit atprasti. Nemislvkit, 
kad Džian Bamba netiki Į 
Dievą. Geras biznieris tu
ri būt ir geras katalikas, ba 
su katalikais reikia bizni da- šė Br. Vargšas, spauda „Ko
ry t. Bedievis arba cicilistas vos”, Philadelphia, Pa., 1912, 
jeigu ir užeina Į saliuną, tai1 Kaina 10c.

^^.‘ikoks verbliudas, taigi dėl 
permainos kartais labai ge
rai yra juzinti kitoki drink- 
są. O kava nėra toks dorti 
drinksas kaip kiti, ba ji ju- 
zina difrent žmones —šven
tas tėvas ir zakristijonas, 
mister Rokfeleris ir paskuti
nis bomas — tai kodėl jį ne
galėtų gerti Bamba?.. Je- 
merikoj, mat, žmogus gali 
visokius mandrumus išstra- 
jint. Išgeriu, būdavo, pusę 
galiono ir nusišluostęs usus 
einu i saliuną. Žmogui ir 
šilta ir sveika. Jesary! Ale 
anądien mano Keidi buvo iš
ėjus Į kitą auzą ir man pa
čiam reikėjo kava fiksyt. 
Sujieškojau pieną, cukrų ir 
raidavei buvo kava. Atsigė
riau, usus nusišluosčiau ir 
gohet prie džiabo, ba saliu
ne buvo jau bizė.

Apie vakarą atneša nela
basis mano Keidę Į saliuną.

— Ar tu gėriai ši ryt ka
vą ? — klausia ji manęs.

— Šiur, kad gėriau. O kas? 
— O su kuo tu gėriai?
— Ar ju kreizi?... Tai tu 

nežinai su kuo geriasi kava ? 
Su cukrum ir su pienu, —at
sakiau jai.

— O kur tu pieno gavai?
— Ant lango pyčeris sto

vėjo.
— Ak tu barabane! Juk 

tai buvo Čalienės pienas.
— Kaip tai Čalienės? —sa

kau.
— Čalienei daktaras liepė 

nutraukti pieną, kad beibė 
nepersivalgytų. Ji buvo pas 
mane atėjus ir čia nu
traukus paliko. Sy!

Kad pradės visas saliunas 
iš manęs juoktis: „Džian 
Bamba Čalienės pieną išgė
rė — cha, cha, cha!...” Ir da
bar jau visi apie tai žino. 
Taigi nuo tos dienos Džian 
Bamba kavos daugiau neima 
Į burną. Never agėn!

Gud bai, jūsų Bamba.

•

I

I
I

I Redakcijos atsakymai.
K. Daržinskui.— Kreipkis 

adresu: White Star Line, Li- 
verpool, England.

J.Baronui. — Nieko pavo
jingo, jei lietuvys apsivedė 
su lenke. Netilps.

J. živatkauskui. — Kuni
go pamokslas neturi svar
bos ,todėl nedėsime. '

Nauji Raštai.
Penktas Prisakymas, dra

ma vienoje veikmėje, para-

(

t Otec Konstantin (kn. Ol
šauskas), parašė O. Birmon- 
taitė, išleido „Kova”, kaina 
5 centai.

Butvile, Žemaitijos mer
gelė; ištoriška tragedija, 5 
aktuose, 7 atidengimuose; 
parašė V. Nagornoski,išleido 
Rutvilės knygų spausdini
mo bendrovė, spauda „Tė
vynės,” New York, N. Y. 
kaina 40 centų.

Pritruko kantrybės, atsi
tikimas iš 1899—1900 metų, 
parašė Žemaitė, išleido „L. 
Uk.„, Vilniuje, kaina 10 kp.

Pasakojimas apie septy
nis . pakartuosius,. parašė 
Leonid Andreev, vertė S. 
Briežis, išleido „Liet. Uk.” I 
Dr-ja, Chicago, III., spauda 
J. Ilgaudo spaustuvės, kaina 
nepaduota.

Kareivis,, apysakaitė, pa
rašė A. J. Karalius pagal C. 
Nelson, su paveikslais, spau
da „L. Žurnalo,” Chicago, 
III.

Apsiriko, Žemaitės dviejų 
aktų komedijelė, išleido „L. j 
Ukin.” kaina 20 kap.

> •

Vienturtis, apysakaitė, 
parašė Vargovaikis, išleido 
„Lietu. Uk.„, Vilniuje.

Nuo degtinės, dviejų veik
mių komedija, parašė L. N. 
Tolstojus, vertė V. K. Rčk., 
išleista „Tėvynės”, Ne\v 
York, N. Y., kaino 10c.

Eikime ant Kolonijų. Toj 
knygutėj skaitytojai akvati- 
jami pirkti farmas. Joje iš
garsintos parduodamos far
mos, su nurodymais, kiek 
kuri turi žemės ir kiek kai
nuoja. Kiekviena išgirta. 
Knygutė dalinama už dyką; 
išleista farmų pardavinėji
mų agento A. M. Martusa, 
Brooklvn, N. Y.

Vienadienis Raštas žvil
gių. Toj brošiūrėlėj telpa 
5 straipsniai: Nuobodelio 
„Iš lietuvių teatro statisti
kos”, V. Tolimojo „Dvi srio- 
vi Vokietijos darbininkų de
mokratijoj.” T. E. „Ekono
minis išsiplėtojimas ir kri- 
ziai”. J. P. „Balsai iš so
džiaus” ir Eilėmis ”1910— 
1911 metais.” Vilniuje.

Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam i>ox*s
Laivakortę, Pinigus 

arba patįs važiuot į Liet u v ą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel st., New Uaven,Conn.

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

N A U J A 1) A R B IN 1N KIS K A K N Y G A

Nuo ko priklauso žmonių 
------- nuotikiai.---------

Knygelėj ai'kinama maierijalistiš 
kosios istorijos supratimas.

KAINA 1OC.
L. S. S. kuopoms extra nuošimtis. 
Gaunamos lik pas vertėju. Gali 

ma prisiėst ir štampams.
A. J. KARALIUS,

1607 N. Adiiand avė. Chicago, III.
■ .—I— 1 —-■■■

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

VVOMENS MEDICAL COLLEGE ,
Baltimore. aid

Pasekmingai atlieka savo darba prieĮ *
palago, teipgi suteikia visokias ro-1 
das motery ligose, parūpina gydu >les

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

SKAITYTOJU ATIDAI.
Visų gerbiamųjų „Kelei

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

PASARGA.

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

įbus permainytas.
„Kel.” Administracija.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway. S Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereipresą gyduoles prisiųsim

| JrSriSzA *-abai pageidaujama, naujausiaJu U ĮSCJO knyga, mokslas apie sveikatą

DAKTARAS

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

,, Philadelphia, Pa.^
. kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu' 

■teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti Į šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis 
■ valandomis per Kliniko Daktarą:
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. litam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.

Gydo pasekmingiausiai visokias li
gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi" 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslą, The New York 
Post Graduate Medieal School and Ho- 
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių

Aš Jurgis Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago III., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $ 2.00 dovanu gastinčiaus.

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

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

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

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

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

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

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

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Fa. 
Offiso ) 
Valandos j

DIDIS GYDYTOJAS
Dr. IGNOTAS STANKUS M. D

ŠITA K5TGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo& 
Iš gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie- 
^Įtuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj ‘•Daktaras”.^ 
Mk ŠITA KNYGA “DAKTARAS” aprašo visokiu ligų vardus, kaip jos prasideda, kaipM« 
^•apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris 
^■teipa daug.

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių.apie 
^•geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti irlMl 
Tikaip būti laimingu. Ta

flįr TOJ KNYGOJE “DAKTARAS" gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris,BL 
^įkas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, ženotiems ^5 

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

Ak tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su dideliu ukvata perskaitys tiems garsiai, kadfck 
aBgalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga 
^“turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis. 
^^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems Tik perskaičius 
Sįrtį knygų atrasite viskų. ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę. ZfL

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti ;apie nervų, kraujo, inkstų. 
^įromutizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų^Įl, 
^•nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis priedu 
••gydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”. X?

ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku.
bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti. tžj

NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jų išleido 
flLPhiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisiųsSL 
^Skeliąs Štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip: 

| The Philadelphia Medieal Clinic 
*51117 Walnut St., Philadelphia, Pa.^5

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu<CT[ 
^Jteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitų tikrų Klinikų. Ateinančius priimama šiomis 
iftr valandomis per Kliniko Daktarų:
^Kasdien nuo 10 iki 4 P° P‘et- Nedelioj nuo 10 iki 3. litam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.

Vienatine Lietuviška

APTIEKA
BOSTONE ir VISOJ MASSACHUSETTS VALSTIJOJE. 
Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos.

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

Nuo galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
Nuo slinkimo plaukų 75c. 
Nuo reumatizmo $1.00.

Nuo visokių paslaptingų ligų sutaisau pagal 
naujausius išradimus.

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

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

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

Tikras Jūsų brolis

K. Šidlauskas
226 Broadway, kampas C st.

S0. BOSTON, MASS.

Kelias Čia Patalpiname.

“Keleivio” Agentūra
Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Bankų Komisoriaus

Atvažiuojančius apsaugojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius j Lietuvą 
aprūpinam konsuliariškais pašportais.

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

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

. Kreipkitės šiuo adresu:

“KELEIVIO” AGENTŪRA I.8 .
-T.■1
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Lietuviška Banka Kapitalas ir kaucija firmos $50,000.00
- Sliapiro Co.

BOSTON, MASS-
92 SALĖM STREET.

—
t

I

PROVIDENCE, R. I- 
MARKET SQUARE.

SALEN1, MASS.
213 DERBY STREET.

LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir 
ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele
gramą, kuriuos atima per 3 dienas be jokio primokėjimo. Geležinkelio tikietus po 
visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOTARIJUSAS, padarom ir 

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.
(I

PROTOKOLAS
IV konferencijos Liet. Imigr. Dr-jos atsi
buvusios 28 bal. 1912 m., 372 Bedford 

avė., Brooklyn. N. Y.

Į JUS, ORGANIZACIJOS
I

Konferenciją atidarė pir
mininkas J . Jankus, po tam 
sekė priėmimas mandatų 
nuo delegatų. Delegatai 
pribuvo nuo šių draugysčių:

Iš Brooklyn, N. Y. 1 Drau
gystė šv. J.iozapo, 2. Liet. 
Apšvietos, 3. 19 kuopa LSS., 
4. Liet. Ukėsų Kliubas.

v

Iš Newark, N. J. 1. Drau
gystė Palangos Juzės, 2. 
Liet. Neprigulmingas Kliu
bas.

Iš New York, N. Y. 1. Po
litiškas Kliubas.

Iš Jersey City, N. J. 1. 
Šv. Jono Krikštytojo, 2. 
Draugystė L. D. K. Algirdo.

Iš Yonkers, N. Y. 1. Drau
gystė šv. Jono Krikštytojo, 
2. šv. Vicento.

Iš Harrison, N. J. 1. Drau
gystė L. D. K. Ringaude.

Iš viso dalyvavo 12 drau
gysčių su 29 delegatais.

Į dienos rėdą pirmsėdžiu 
tapo išrinkta A. Žolynas, 
pagel. A. M. Stanelis, rast. 
P. Montvila.

Perskaitė protokolą per
eitos konferecijos; tapo pri 
imtas. Po tam sekė rapor
tas komiteto pirmininko, 
kuris tapo priimtas.. Iš jo 
raporto pasirodė jog yra 
veikta dėl ateivių. Rapor
tas susinėsimų rašt. priim
tas: raportas finansų rašt. 
priimtas. Iždininkas ne
pribuvo. bet prisiuntė kny
gas ir viskas sutinka su fin. 
raštininko. Pinigų Įplaukė 
iki IV konferencijai $298.92.

Po tam sekė draugysčių 
Įnešimai ir imti ant apsvars
tymo: 1. Metinė mokestis, 2. 
Centro viršininkai. 3. Pas- 
kvrimas delegatu nuo skait- 
liaus sąnarių, siunčiamų ant 
konferencijų, 4. Konstituci
ja.

Nutarimai: 1. a) Metinė 
mokestis po 20c. priimta di
duma balsų: b) duoti drau
gystėms nubalsuoti per re
ferendumą. 2. Nutarta leis
ti per draugysčių referen
dumą konstituciją ir kitus 
svarbius dalykus. Išrinkta 
komisija iš 3 draugų sutvar
kymui referendumo: A. M. 
Stanelis, J. Jankus ir M. 
Budrevičius. 3. Nutarta 
čarteri išimti New Jersey i 
valstijoj ir išrinkta komisijai 
jo parupinimui: A. M. Sta-; 
nelis, J. Jankus, A. Žolynas 
ir J. Brodunas. 4. Nutar
ta dapildyt centro komite
tas ir tapo išrinkti šie drau
gai: pirm. J. Jankus iš Ho- 
boken. N. J., pagelb. A. Žo
lynas iš Newark, N. J., sus. 
raštininkas A. M. Stanelis 
iš Newark, N. J., iždininkas 
V. Daunora iš Brooklvn, N. 
Y., direktoriai: M. Budrevi
čius, K. Linorta, V. Saba
liauskas, A. Vilkonis ir J. 
Bradunas. 5. Tapo išrink
ti du draugai Į slavokų imi
grantų namą.kurių užduotis 
bus pagelbėti liet, imigran
tus, kol neturėsim savo at
stovo; išrinkti J. šaltis ir J. 
Jankus. 6. Sekanti konfe
rencija bus Jersey City, N. 
J., 16 birželio, 1912 m. po 146 
More st.

Sus. rašt. A. M. Stanelis,

211 Jefferson st.,

Newark, N. J.

Pereitam ”Kel.” numerije 
galėjot patėmyt, kad 12 geg. 
d. į Bostoną atvyko Įvairių 
lietuviškų organizacijų ats
tovai ir sutvėrėme Mass. 
Liet. Politišką Draugiją, 
kuri rupįsis, kad apsaugot 
lietuvius nuo negeistinų į- 
statymų ir abelnai veiks po
litikoj šios valstijos. Draugi
ja yra tuomi svarbi, kad Į ją 
priklauso organizacijų iš
rinkti ir laikraščių atstovai. 
Mass. valstijoj yra daugelis 
tūkstančių lietuvių ir tik tie 
turi svarbą, kurie organi
zuoti. Organizacijų atsto
vai turi tiesą kalbėt visų or
ganizacijų vardu, ir jeigu 
ką nutaria visų organizacijų 
susivažiavę atstovai, tai jų 
nutarimas yra galingas. Pa
vyzdžiui, musų naujoji drau
gija išnešė protestą prieš 
Root’o bilių apie ateivių grą
žinimą iš šios šalies į tėvynę 
ir tas protestas liko pasiųs
tas Mass. valstijos kongres- 
manams, prezidentui Taftui 
ir kalbėtojui atstovų namo. 
Kongresmanai jau prisiuntė 
atsakymus draugijos prezi
dentui F. Bagočiui ir sekre
toriui A. Antonovui, kad 
protestas priimtas ir bus ati
džiai sunaudotas, kada eis 
svarstymas biauraus atei
viams Root’o biliaus. Ypač 
B. Ames, J. Curley ir W. 
Murrey prisižada remt mu
sų protestą kongrese. Mums 
ne tiek svarbus prisižadėji- 
mas, kiek skambėjimas mu
sų protesto prieš kongreso 
narius, kurie juk žinos, kad 
tai skelbia ne vienas žmo
gus ir ne viena organizacija, 
o tūkstančiai organizuotų 
lietuvių. Mus protestas 
daug reiškia prie atmetimo 
Rooto biliaus.

Ne vien tik kova prieš tą 
bilių užsiims Mass. Liet. Po
litiška Draugija. Męs atei
viai esame skriaudžiame į-į 
vairiuose šios valstijos mies
tuose.

gystėmis ir IVashingtonu vis 
didinasi, todėl reikalingi yra 
pinigai, o kasoj belieka tik 
56c. Vienam perdaug lėšų 
butų, todėl meldžiu, kad or
ganizacijos savo susirinki
muose ar kaip kitaip parink
tų nors kiek aukų ir pasiųs
tų. Nereikia daug, bet nors 
kiek bus lengviau

I
[pirm Pulavuose, paskui Du- 
| blanuose žemės ūkio mokyk
loj, galų gale da -užsienije 
Bono mieste.

GERIAUSIA

g
s

Krakiai (Kauno pav.). Šią 
žiemą musų miestelis apde
gė. Sudegė dvi didelės žydų 
krautuvės. Dabar žydai pa

su- sistatė po menkus namiu- 
dėt keliems, negu vienam, kus rinkoje ir ten ”turgavo- 
Draugijos nariai jokių duok
lių nemoka, todėl reikia au
kų.
Tai yra visų lietuvių reika

las ir jums pavedame rūpin
tis, kad darbas sparčiai eitų.

M.L.P.D.sekr. A. Antonov.

IO
OFy ,

D-RAS ST. AMORZEJEWSKI
Vienatinis liet u viškai-lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažą padidiuėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So.Boston, Mass

V

ja.” Žmonėms netinka, kad 
tokiu budu rinka sumažinta.

Ad. Kat.

Į
Dr.F. Matuiaitish

Telephone So. Boston. 845 M.
J

orderius pai-

IS LIETUVOS.

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

džių,, Wolthom ir El- 
gin, ir šliubinių žie
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ir
mam ir prstatom į namu3. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio. j

822 Washington st., 
BOSTON,.................MASS.

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

F. S. Siiuanckis.

Jolm E. noian495 Broadway, So. Boston.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare 
Nedėtiems iki 3 vai. po pietą.

|

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

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

fPasportai pasienio gyven
tojams. Kauno gubernato
rius leido palengvint paprū
sės gyventojams pasportų 
užsienin išgavimą; darbinin
kai gi, einanti uždarbiauti į 
Prusus, gaus dykai 10-čiai 
mėnesinių pasportų.

Naujas Įstatymas marija
vitams. Caras patvirtino Į- 
statymą, sulyg kurio mari
javitams leidžiama Įkurti 
bendroves ir savo tikybos a- 
peigas pildyti. Marijavitams 
leidžiama prigulinčiose jiem 
bažnyčiose ir maldos na
muose laikyti viešas pamal
das; leidžiama (gubernato
riams ir generalgubern. lei
džiant) statytis bažnyčias, 
taisytis kapus sau skyrium. 
Marijavitų dvasiškiai gali 
pamaldas laikyti, pamokslus 
sakyti, krikštyti, išpažintin 
priiminėti, gimimo, šliubų, 
mirties metrikus užrašinėti. 
Marijavitų kunigai gauna 
pasportus iš vietos policijos; 
jie yr paliuosuojami nuo ka-: 
riumenės, kaip ir kitų tikybų 
dvasiškiai ir gubernatorių 
patvirtinami jų užimamose 
vietose. Marijavitų vysku
pus patvirtina pats caras.

Visokių prekių statistika. 
’ Šįmet nuo sausio 1 iki balan- ■

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis

Sriubelių užsuka
mas, vyriško ir mo
teriško didumo, ant 
20 metą auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

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

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

Russian-American Bureau.

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

PRIESZAIS MAJESTIC TEATRA.
Didžiausia ir geriausiai intaisyta 

labatorija Naujoj Anglijoj.

į valdiškas įstaigas 
patenka negeistini mums 
žmonės, lieka išleisti kenks
mingi mums įstatymai. Tai- i 
<71* darbo mums daug ir lis 

nasekmingai. jei tik di
desnis organizacijų skaitlius 
prisidės.

Ateiviai šioj šalij yra vis 
’ab’au ir labiau persekioja-; 
mi ir trukdomi. Męs turime 
susiymgt visi ir be skirtumo 
pažvalgų kovot prieš tokį 
apsireiškimą.

Kuopos, draugystės, kliu- 
bai ir parapijos, kurie dar 
neturite išrinkę atstovu ar- 

|ba narių Į Mass. Liet. Polit. 
: Draugiją, skubinkite rinkt 
į ir perduokite jo arba jų ad- i 
resus Draugijos sekreto
riui.

Jei reikia kokių paaiškini
mų, kreipkitės Į sekretorių 
šiuo adresu: A. Antonov, 28 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

Mass. Liet. Pol. D—jos 
atskaita.

Pasiųsta 17 taip vadinamų 
special delivery Į Washing- i 
toną Mass. valstijos kon- 
gresmanams, prezidentui ir 
kalbėtojui atstovų namo — 
stampos tiems laiškams atsi
ėjo $1.84 ;pasiųsta konferen
cijos protokolas Į 10 lietuviš
kų laikraščių — už štampas 
užmokėta 20 c.; Protesto re
zoliucija išsiuntinėta Į10 Bo
stono angliškų laikraščių, 
kas atsiėjo 20c.; viso išlaidų 
pasidaro $2.24; surinkta su
sivažiavime buvo $2.80; lie
ka 56c.

Susirašinėjimai su drau

paliu- 
aktus,

džio 1 Vilniaus slaptosios po-j padarom advokatiškus
licijos skyrius užrašė papra
stų vagysčių 166 (susekta 
71), vagysčių ir po rakto 21 
(susekta 9); užmuštų 4 (vi- 

į si susekti, keno tai darbas 
buvo); pasikėsinimų ant sa
vo gyvasties 2 (irgi susek
ta); ginkluotų apiplėšimų 4; 
paprastų apiplėšimų 10; vi
sokių apgavimų 7 (visi su
sekti); iš slapta norinčiųjų 

i per sieną eiti 4 žmonių bū
riai suimti; tuose būriuose 
butą 46 vyrų ir 12 moterų. 
Viso labo užrašyta visokių 
nusidėjėlių 1104 vyrų ir 232 
moterų, tarp jų buvo 3 žmo
nėm, kurie slėpė savo pravar
des.
Vileikos pavietas. Čia žmo

nės dejuoja netekę darbinin
kų lauko darbams. Išvaži- 

[nėję, girdi, visi po Sibirus. 
po Amurus, po visos Rusijos 
miestus. Nesą visame pa
viete nė vieno dvaro, kurs 
turėtų pasisamdęs kiek jam 
reikia darbininkų. Dvari- 

ininka'i ketin todėl įsteigti 
Vilniuje biurą, kurs-rūpin
tųs pristatyti vasaros dar
bams reikalingų darbininkų 
iš Lenkijos ir Rusijos.

Baisogala (Kauno g.). Ba
landžio 3 rasta čia girioj ne
gyvas Tadas Muiželis, žemės 
ūkio bandymo stoties direk
torius. Spėjama, medžioda
mas pats per neatsargumą 
nusišovęs. Paliko našlę su 
pusės metų kūdikiu. Buvo 
tai didelis žemės ūkio žino
vas. Gimęs Mokninių dva
re, Vilniaus gub., mokėsi

dymus, kontraktus ir pirkimo 
paliuosavimus ir kitokius legališkus 
dokumentus. Už advokatiškus paliu
dymus męs skitom $4.70, už sekan
čius daiktus: $3.00 už padarymą do
kumento, $1.60 konsuliaus kaštai, ir 
10c .už susirašinėjimus. Dėl pilnu ži
nių kreipkis
Russian American Bureau,

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

CHICAGO, ILL.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
linija.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSE. RUSSIA

Į Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dieną.
III klesa 
II klesa 

I klesa 
18 d. gegužio

Dvidešimts dviejų metų praktika ir labatorija iš
taisyta su moderniškiausiais įtaisais. Ypatišką prie
žiūra gauna kiekvienas ligonis ir tie tai dalykai yra 
geriausia mus gvarancija ilgo patyrimo ir mokslo.

Specijalistas j sunkiose kroniškose’ nervų ligose ir

Specijalistas sunkiose kroniškose 
nervu ligose

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

IR GERKLES.

a dykai.Examinacija ir rod
i

Offiso valandos j Nuo 10 iki g vakare g 
paprastoms dienoms: t
Nedėldieniais ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Siutus ir kitokius Rubus

$35.00
$50.00
$75.00 

(May),

$33.00
$48.00
$65.00

Birma,
Lithuania, 1 d. birželio (June),

Czar (naujas), 15 birž. (June),
Russia, 29 birželio (June),

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman 
7 Parmenter SL 
Boston, slass.

Visokias litras gy 
aau pas-kmingia- 
ustai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais į vigšą tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 RiculEon* i

Duokit! pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- 
my ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Geros vyrams Siutus ir Ovsrkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Moterų drapanas.

Tikras Jusųjbrolis lietuvy s

II
i

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

Telefonas: So. Boston. 21013.

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.
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(Tąsa nuo 1-mo pus!.).

Pavogė Ettoro bylos doku
mentus.

Važiuojant advokatui G. 
E. Roewerui iš Bostono į 
Indianapolį socijalistų susi- 
važiaviman, ant trūkio liko 
pavogta valiza, kurioje buvo 
svarbus dokumentai prie Et
toro ir Giovannitti bylos. 
Roewer buvo pasiėmęs tuos 
dokumentus su savim, kad 
kalbant apie Ettoro ir Gio
vannitti suėmimą parodyti 
juos susivažiavusiems dele
gatams kaipo faktą kapitali
stiškų šunybių.

Spėjama, kad Lawrence’o 
kapitalistų šnipai sekė pas
kui Roewerį kelionėje ir ka
da jis nuėjo į valgomąjį va
goną pavalgyt, pavogė jo va
lizą.

Negirdėtas žvėriškumas.

San Diego mieste, Califor- 
nijoj, patriotai dasileidžia 
tokių žvėriškumų kokius 

x vartodavo šventoji inkvizi
cija laike švento tėvo vieš
patavimo. Kaip buvom jau 
rašę, San Diego miesteli j e I. 
W. W. .unija pradėjo organi
zuoti darbininkus. Policija 
tuoj pradėjo areštuoti orga- ; 
nizatorius ir uždraudė laiky
ti prakalbas. Prasidėjo ko- ' 
va už žodžio laisvę. Policijai Į 
pagelbą atėjo ir patriotai. 
Šiomis dienomis i San Diego 
nuvažiavo ir Emma Gold- 
mann ir jos draugas d-ras 
Reitmann padėti I. W. W. 
kovoti. Jiedu apsistojo vieš- 
butije. Kaip tik patriotai 
dasižinojo, nakčia apsupo tą 
viešbutį ir pareikalavo iš sa
vininko, kad tas jiems išduo
tų tuos narchistus. D-rą 
Reitmanną savininkas išda
vė, bet jo draugę išduot at
sisakė, užtikrindamas, kad ji 
tuojaus apleis šitą miestą.

Patriotai "sugriebė Reit
manną, įvertė į automobilių 
ir išvažiavo, o kiti laikė ap
supę viešbutį ir saugojo, kad 
neišspruktų jiems Emma 
Goldmann. Policija to tar
tum ir matyti nematė. Bet 
Emma Goldmann išvežta po
žeminėm urvom ant kitos 
gatvės ir nuvežta ant sto
ties.

Ant rytojaus gauta nuo 
Reitmanno telefonas, per 
kurį jis šaukėsi policijos pa- 
gelbos. Patriotai nuvežę jį 
už apie 9 mylių nuo meisto 
nuplėšė nuo jo drapanas, iš
degino ant nugaros ”L W. 
W.” (Industrial Workers of 
the World), paskui ištepė vi
są degutu, apibėrė plunksno
mis ir paleido ant lauko. Po
licija gardžiai iš to nusijuo
kė, bet pagelbos jokios neda
vė. D-ras Reitmann priėjo 
prie miestelio ir gavo pa
valgyt bei drapanas.

Apiplėšė traukinį.
Hattiesburg, Miss. — Išė

jus’iš čia 16 gegužės grei- 
tamjam traukiniui, ant aš
tuntos mylios mašinistas pa- 
tėraijo raudoną šviesą. Ma
šinistas traukinį sustabdė. 
Iš tamsos tuoj iššoko plėši
kai ir atkišę revolverius pri
sakė jam nesijudint iš vie
tos. Kiti plėšikai tuotarpu 
susprogdino nitro-glicerinu 
ekspresinę spintą su pinigais 
ir pagriebę du paku pinigų 
pasislėpė. Vienam pake 
butą S100,000, kitam — 
SPO.OOO. Išviso plėšikai nu
sinešė 240 tūkstančių dole
rių. Tuoj atvežta šunis plė
šikams jieškot, bet iki šiol da 
nieko nesusekta.

r
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KELEIVIS
I
damas pasitarnauti polici
jai, pranešė jai, buk jis žino, 
kad streikieriai rengiasi eit 
i kovą su dinamitu ir nurodė | 
kelias vietas, kur dinamitas 
padėtas. Ir ištikro polici
ja rado tenai dinamitą ir a- 
reštavo kelis italus. Italai 
buvo jau patraukti į teismą 
ir Breen stojo prieš juos liu
dyti. Bet teisme išsiaiškino, 
kad ponas Breen pats tą di
namitą padėjo. Ir norom 
nenorom reikėjo poną 
Breeną areštuoti. Jis yra 
buvusio Lawrence’o majoro i 
sūnūs ir mokvklu komitetov fc
narys.

Vietinės Žinios.
V
----• •

Jau nemažas laikas, kaip 
So. Bostone yra susitvėrus 
Labdarystės draugija, kuri 
rūpinos pastatymu svetai
nės. Nieko, rodos, mums 
taip ne reikia, kaip svetai
nės, o vienok tas darbas ei
na taip šaltai, kad, rodo», jis 
niekam nereikalingas. Ba
žnyčią pastatyt tai męs grei
ti, bet kada reikia ką nors 
prakilnesnio padaryti, tai 
dirbam kaip ne savo ranko
mis. Ir da męs kalbam, kad 
pasirodyti svetimtaučiams. 
Su kuo gi jus manot pasiro
dyt ? Su tomis bačkomis, ku
rių daugiau ištuštinat ka- 
runka begiedodami ? Sve- 
timtaučiai, kad ir toki pat 
ateiviai kaip ir męs, visų pir
miausiai čionai atvažiavę 
stengiasi surasti mokyklą, ■ 
pramokti vietinės kalbos, o 
męs tuojaus klausiam, kur 
yra bažnyčia, paskui saliu- 
nas, ir toliau jau nebenuei- 
nam. Tokis lietuvis išgyve
na Amerikoj 10 metų ir ne
moka da angliškai susikal
bėti. Ir tokis visuomet vra 
priešingas svetainei. Jis ne
žino, kad svetainė jam daug 
reikalingesnė už bažnyčią. 
Turint svetainę jis turėtų 
progą tenai ne tik pasilink
sminti, bet ir apsišviesti. Ba
žnytėlė gi galutinai jį ap
tamsina. Svetainėj męs ga
lim rengti teatrus, lavinti 
savo jaunuomenę ir sykiu 
mokinti senesniuosius. Šen- 
dien norint sulošt teatrą — 
negalima, nėra atsakančios 
svetainės. So. Bostono Dah- 
Igren Hali scena jau sugriu-. 
vus. Bostonas pertoli. Tik 
savo turint galėtume atsa
kančiai savo teatrą pastaty
ti. Prie to tiek rengiam ba
lių. tiek susirinkimų — ir vis 
reikia kreiptis pas svetim
taučius. Jei Labdarystės 
Dr-ja paskolintų iš kitų 
draugijų ir-biznierių po ke
liatą šimtų, salę butų galima 
tuojau pastatyti, o sudėjus 
tuos pinigus, ką dabar išmo
kama svetimtaučiams, skola 
greitai butų atiduota.

Vietinis.
Pereitoj nedėlioj vėl buvo 

įrengtas socijalistų svetainėj 
koncertas, žmonių buvo pil
nutėlė salė stačių. Koncer
tas išėjo vidutiniškai. Šiuo 
kartu jau ir ^Birutės Kan
klių” choras dainavo. Pub
likai, kaip liudija delnų plo
jimas, geriausiai patiko dai
nos.

Ateinančioj nedėlioj soci- 
jalistai važiuos jau laivu ant 
jūrių pasivažinėti. Kas-no- 
ri važiuot, turi prisirašyt iš- 
kalno.

Patriotas apkaltintas už 
dinamitą.

Lawrence, Mass. — John
J. Breen, kuris audėjų strei- pabėgo, 
kui iškilus buvo padėjęs ke- _ ___ _
Huose namuose 
kad aokaltinti streikierius.
15 gegužės liko pasmerktas 
už tai kalėjimam Breen bu
vo didelis patriotas ir nore- tės ten pat.

Pas senų gelžgalių parda
vėją A. Smithą. ant Main 
gatvės, Cambridge, užėjo 2 
žmonės ir, primušę plaktuku 
savininką, atėmė iš jo $95 ir

dinamitą, PARSIDUODA NAMAS.
-- - - Namas su 15 kambarių, gerai užlai

kytas, parsiduoda pigiai. [22]
42 Shawmut avė., BOSTON, MASS. 

Norintieji platesnių žinių kreipki-

I

I

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta) $1.00.
Vaikų draugas arba kaip mokintis 

1 skaityti ir rašyti be mokytojo .. 15c.
Naujas būdas mokintis raSyt be 

mokytojo ..................................... 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su 

i paveikslais (apdaryta) ...............35c.
Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsini
mą iš ” Keleivio” ir $1.00 per Money 

1 Order, tai gaus visas 4 knygas ant 
60c. pigiau. [22]

P. MIKOLAINIS,
BOX 62, NEW YORK CITY.

Niekur negalima gauti!
O dabar turit progą nusipirkt pil- 

nvtėlius gražius "KOVOS” kompletus, 
su apdarais ar be apdarų: 1905— 
1906—1907 ir 1908 metų.

Taipgi kompletus "NAUJOSIOS 
GADYNĖS” ir "SKARDO” pilnus 
kompletus, nuo pirmutinio iki pasku
tinio numerio, net ir tuos, ką mas
kolių cenzūra konfiskavo.

Norintieji nusipirkt po vieną ar vi- 
' sus šiuos kompletus, kreipkitės šiuo 
adresu: [21]

J. V. GRINIUS,
General Delivery, Philadelphia, Pa.

i
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PARSIDUODA KRAUTUVĖ.
Visokių saldumynų, sodos ir ”Ice 

Cream” biznis parsiduoda už priei
namą prekę. Biznis išdirbta per 26 
metus, parsiduoda dėl savininko se
natvės. Vieta gera, apgyventa lie
tuvių ir lenkų. Norinti platesnių ži
nių kreipkitės po šiuo adresu: [23]

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

PARSIDUODA ’ POOL ROOMIS.”
3 gražus stalai su lazdomis ir ra

kąs. Prie to yra didelis ruimas už
dėtas forničių; įvestas gazas. No
rintieji galėtu uždėti barbiernę. No
rintieji gali atsišaukti pas mane Į na
mus nuo 6 vai. vakare iki 12 nakties; 
nedėliomis visados namie. [23]

CHARLEY SADOVSKY,
6 Market st., Brighton, Mass.

Į 50,000

m Vardas ir pavarde

Adresas.

■ KUPONAS NYKAI GAUTOS KNYGOS. |
Dr.J0S.USTER«Ca,L601,2MN.fiftfiAv&,CHwa. ■ 

B GOTONI:—AS esu užinteresuotas jusu pasiulinimui dykai siun- ®
■ stos knygos ir norėčiau, jog jius išsiustument man vieną I 

iŠ tuo knygų.

Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti. — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi 
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti py Inai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su- 
granžinti sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori

būti vyras tarp vyru, ta knvga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokios ligas, kaip:

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,
Abelnas prastoimas spėkų, Lžnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- 

tinios sėklos. Naktinei nubiegytnai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organo, Užsiveržimas 
šlapinamoje kanalo. Organiškas ligas. Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KN Y GOS. Knyga ta yraxkratų ve žiniom ir 
talpina tam’tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive

dęs ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galėto stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen-
dena ta dykini kuponą o męs pnsiusma
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA. 

Daug nerūpestingu gyditoju prispirs 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. 

D. tas yra su apdėtu mokiesniu 
ir dara ta be ypatingai pa- 

reikalavima sergančia.
Mę« tą niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa

reiga. Siusk aaea 
adreea iendena.

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

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

ŽENYBOS.
Jeigu nori apsivest ir būt laimin

gas, atsiųsk mums 25 krasos ženkle
lius (štampas) po vieną centą, o 
męs atsiųsim tau savo naujausią ap- 
sivedimo katologą, kuriam yra suvir- 

pauaugint mzm. nates- įšum 200 aprašymų ir daugelis te
galima gauti aptiekoj, K. | įamU apsivedimui merginų fotografi-

[23]

Ant pardavimo bučernė ir 
groseršsoris.

Puikoj vietoj, biznis gerai iš
dirbtas ir jaunas gabus vyras galėtu 
du syk da padaugint biznį. Plates
nes ZiniaS gouu apucavj,
Šidlausko, 226 Broadway, Kampas C 
st., So. Bostone. [22]

Telefonas: So. Boston 21014. 1^®'

Adresuokite:
A. DONAT C0-,

Bristol Building., Desk 66, 
NEW YORK, N. Y.

AKUSZERKA
kuri atsakančiai patarnauja prie 
gimdymo ir paskui prižiūri ligones 
kol pasveiksta, suteikia moterims ge
ras rodąs ir reikalingus patarimus.

L. MAGNIENĖ, [25]
301^ Broadway, So. Boston. Mass.

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

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

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

BOSTON, MASS.
I
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MAŽA FARMA 
BEVEIK UŽ DYKĄ.

SPUOGAI, 
dedervinės, paikai, dėmės ir visi 
kūno ir veido negražumai pražū
va ant visados nuo ”Aknol” plei- 
sterių. Yra tai vaistas, kuris iš 
lauko išvalo kraują, o visi negra
žumai nuo nešvaraus kraujo juk 
ir paeina. Musų pleisterių ne
galima lyginti prie mosčių, ką 
tik tarpu pagelbsti. ”Aknol” pa- 
liuosuos tave nuo biaurių spuogų 
ant viso amžiaus. Galim prista
tyt tūkstančius padėkavonių nuo 
savo kostumerių. Bet to neuž
tenka. Apie ”Aknol” gerumą 
pats persitikrink. Jei nepatiks, 
sugrąžinsim pinigus iki cento. 
Taigi, kam rodytis žmonėms su 
biauriu veidu? Kam turėti ne
smagumą? Kam būti/ ant pa-, 
juokos? Atsiųsk $1.50 ir tuoj 
nusiųsim tau 100 ”AknoI” plest- 
relių, t. y. tiek, kiek reikia krau
jo apvalymui. Nelauk iki ryto
jui. Įdėk įlaišką $1.50 ir tuoj nu
nešk ant pačtos užregistruoti. 
Užadresuok aiškiai: [17]
"AKNOL REMEDY CO.,”

330 E. 15 st., New York, N. Y.
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AGENTAS
Visoj apielinkėj.

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

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

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

VIENATINIS
LIETI\Y

Į

Ei. Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigaru.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAYOR
O“ ADVOKATAS -^3

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Exchange Bldg.

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

butą paranką ateit pas mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauską
28 W Broadvvay So. Boston. Mass. 1

I

Perstatvkite numerius tuose lan
geliuose taip, kad sudėtinė suma iš 
abiejų pusių išeitų po 2>.

Žėonam. kas Šitą poze į išris ir 
atsiųs mums, mgs duosime kreditą 
ant $100.00 kurį męs priimsime, kai
po d»lį n*mr>kes?io prie nnpi-k’mo 
MAŽO- FA R** 08, kuri randai pu.- 
kiam m este New - Jersey, prie gele- 
ž'nkelo.

^emė ta yra gaus nga. sau* a ir 
euli ant ligios vietos. Prekė tos Far
mos yra $14°.00; vienog po atsiunt - 
mų jumis tikrai išrišto pozelio, tu
rite primokėti už tą farmą tiktai 
$49.00, mokėdami po‘$5.00 j‘mėnesį

Nereikia įmokėti procentų nė pa- 
dotkų; dykai aktas pirkio. Tiktai už 
$49 00 paliksite valdytoju Mažos Far
mos. Atvažiuokite, arba rašykite, o 
išsiųsime jums mapą ir informacijas.

Adress: [23]
Lithuanian Dep’t A

25 Chnrch St.. Rodm 114,
NEW YORK CITY.
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LIETUVY, KREIPKIS PAS SAVĄ!

Teisingiausia Agentūra

LAIVAKORČIŲ IR PINIGŲ SIUNTIMO
Jau šešti metai kaip parduodu Laivakortes 

antexpresiniųir pačtinių laivų. pagal kompanijų čienes. Pasažierus iš- Lietu
vos paimu iš pačių namų, ar nuo rubežiaus, ar bent kokios vietos iki vietai 
Suvienytų Valstijų ir kitur. Taipgi iš Amerikos'į^isas dalis Lietuvos ir ki
tur. Patarimai keliaujantiems ar norintiems keliauti Jtuoteisingiausi ir dykai.

Siunčiu pinigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai.
Gvarancija užstatyta Mass. Valst. pas Bankų komisionierių. Visokius pinigus 
mainau pagal paskutinį teisųjį pinigų kursą.

Darau visokius notariališkus paliudymus, dovierenastis.
Reikale kreipkitės ypatiškai arba per raštą.

ADa mfi n M iiqLt fi Q 1^1 Oak street, . KdlIldndUbKdb, LAWRENCE, mass.
BRANCH OFFISAI:

233 Broadway, 27 Rogers st.,
So. Boston, Mass. Lowell, Mass.

Užlaiko geri&usį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., °A

galima gauti naujausios 
mados laikrodė
lius, žiedus, ar
monikų skripkų. 
ir visokių muzi- 
kališkų instru
mentų. Gerų brit- 
vų, drukuojaraų 
mašinukių, albu

mų fotografijoms,
maldų knygų, popierų

Sc. Besten.

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

N AT ARUUŠ AS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

Atlieku visokius reikalus 
Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER R0SE
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

(
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istoriškų ir
grometoms rašyti su pasiskaitymais 
ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
konvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai 
$1. rerkupčiams 1000 už $6. Magikos 
kazyrios su kuriomis galima išlošti 
daug pinig’’. Kas neturite mano di
delio kataliogi, prisiųskite markę už 
2c. ir sulaikę jį rasite daugybę nau
dingų daiktų.

Kreipkitės šiuo adresu:
W. WAIDELIS,

Brooklyn, N. Y.

I

112 Grand st.I
! KRGEN ir BERGEN 

ADVOKATAI 
Duodam visokius patarimus už dyką 

Visokiuose teisią dalykuose. Kreipkitės: 
6 Beacon st., Room 401. Bostone.

Te efonas: Haymarket 1554-M. 
NOTARIJUŠAI ir TAIKOS TEISĖJAI.

Gyvenimo vieta:
97 Lauriat avė.. Dorehester, Mass.

| Brangiausis Žmogaus Turtas.
B Tik sveikas žmogus gali būti linksmas, laimingas ir turtingas. Daktaras 
p duoda tiktai patarimus, o aptieka išgydo kiekvieną savo vaistais.
£ Tikriausius ir pasekmingiausius vaistus gausite pas savo vientautį, kuris 
č užlaiko vienatine ir didžiausią lietuvišką aptieka Brooklvne. Męs užlaikome iš 

Lietuvos partrauktus kaip ir vietinius visiems gerai žinomus įvairiausius na- 
? mitrius vaistus. Tnrčdami kokius reikalas su aptiekomis, visados kreipkitės 
i' pas savo vientautį Visokius patarimus asmeniškai ar per laiškus kiekvienam 
t senikiame uždvka.

VINCAS d. DAUNORA, APTIEKORIUS
į 229 Pedford avė., Brooklyn, N. Y.

Kampas North 4-tos gatves.




