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Persikrikštiję žydai.

Kijeve gubernatoriaus 
buvo paliepta keliems muzi- 
kantams-žydams išsikelti iš 
Kijevo, kadangi jie neturė
jo teisės ten gyventi. Už ke
lių dienų, kuomet norėta 
persitikrinti, ar prisakymas 
išpildytas, pasirodė, kad 
visi tie žydai perėjo į pra- 
voslaviią. Gubernatorius 
pavelijo tiems naujiems 
krikščionims pasilikti Kije
ve, tik patėmijo, kad jų per
ėjimas pravoslavijon pada
rytas pergreit, be tam tikro 
prisirengimo ir krikščionys
tės dogmatų pažinimo.

Gegužinė šventė.

1 d. gegužio Peterburge 
streikavo apie 200,000 darbi
ninkų. Gatvėse buvo ban
doma darvti demonstraci- 
jos. Daugelis laikraščių 
dsiei streikų tą dieną neiš
ėjo. Streikavo taippat dau
gelio Maskvos ir kitų miestų 
fabrikų ir dirbtuvių darbi
ninkai.

Nuvilktas šventikas.

Garsus juodašimčių orato
rius'ir propagandistas šven
tikas Iltiodoras buvo ištrem
tas iš Carvcino į kokį tai 
klioštorių Vladimiro gub. 
Nubaustas tapo už tai, kad 
per "uoliai” Kristaus žodį 

• platino. Carycine jis buvo 
sufanatizavęs tamsią žmo
nių minią ir tūlą laiką su 
jos pagelba valdė visą mies
tą. Kuomet jo darbai pasi
darė perdaug ”garsųs,” tai 
liepė jam iš Carvcino išsi
kraustyti ir uždraudė saky
ti žmonėms prakalbas. Be
sėdint jam ištrėmimo klioš- 
toriui jį atlankė jo šalinin
kų deputacija, kurią jis ma
loniai priėmė. Buvo tartasi 
apie tai, kaip Illiodorui jo 
seną galybę sugrąžinti. Su- 
žinoięs apie tai Sinodas lie
pė Illiodorui nusivilkt šven
tiko rubus.

ŽINIOMIS VISUR. . ,k dl._  ur darbininkai sutinka dalv-i 
žemės drebėjimas. Pav.es‘ treSąjų i

teismui, kuris, sakoma.su-' 
Ant salos Hawaii 24 geg. taikysiąs abi pusi. Svar- 

įvyko didelis žemės drebėji- blausia streiko priežastis, 
1 vertimas mokėt i tam) 

tikrą pašelpinę draugiją.
Skaitlinės iš Francuzijos

Francuzijos valdžios skai-

žės mėnesio dienos, i A I 1| T D11/ H O 
ir kaip darbdaviai, taip Įq AlvltllIlvUui

S. L. A. Seimas.

Erooklvne 3 birželio atsi- 
'darė 27-tas S. L. A. seimas. 
, Delegatų pribuvo 46; pirm
eivių tik 14. Pirmininku iš- 

! rinkta S. Gegužis, jo pagel- 
'bininku—A. Ramanauskas; 
raštininku — Klimas iš Val-

Helsingforse.

Bal. 27 d. Helsingforse 
padaryta daug kratų ir su
imta daugiau 60 žmonių. 
Tarp suimtųjų 57 jurinin
kai. Suimtieji nugabenti 
Kronštatan. juos kaltina 
revoliuėi iinėj propagandoj. 
Nieko drausti n o nerasta. 
Spėjama, kad tai buvusi 
provokacija.

Nuteistieji valdininkai.

Geg. 1 d. Kijevo apskričio 
teismas nuteisė buv. apskri
čio viršininko pagelbininką 
8. mėnesiams kalėjimo, pul
kininką Kravčuką pusantrų 
metų areštantų rotų ir kitus 
kelis apicierius mažesnėms 
bausmėms. Visus juos nu
teisė už netikrų popierų pa
dirbimą ir apgavystes. Teis
mas tęsėsi 25 dienas.
Anglų pavaldinė katorginė.

Varšavos teismas nutei
sė Anglijos pavaldinę Ma
leckaitę 12 metų katorgon v • y «

tus kalėjimo nigerių kunigui 
J. H. Hudsonui, kuris buvo 
nigerių našlaičių prieglau
dos perdėtiniu. Liko daro- 
dyta, kad jis skaudžiai mu
šė mergaites, kada jos už
miršdavo poterius. Beto, da- 
rodyta, kad jis sužagė kelias 
jaunas mergaites.

Revoiiucija ant Kubos.

Ant murinų salos Kubos 
sukilimas vis labiau plečiasi. 
Murinai yra pasiryžę įsteig
ti savo republiką ir karštai 
mušasi už ją. Sukilimo cen
tras yra Oriente provincijoj. 
Telegrafų ir telefonų vielos 
kapojamos, geležinkeliai už
blokuojami ir ardomi, mies
tas vienas po kito patenka į 
sukilėlių rankas. Kubos. 
prezidentas Gomez neturi 
ganėtinai pajiegų sukilimą 
numalšinti. Suvienytos 
Valstijos prisiuntė dar dau
giau kariumenės ir įsakyta 

[mobilizuot West Key gy- 
Įventojus, jei tik bus reika
las maišyt kubiečius. Gene
rolas Mandieta, kuris ko- 

I manduoja valdžios kariume- 
nę, ketina atsisakyti, jei 
jam nebus leista imti atvi
rai veikti prieš sukilėlius.

29 d. gegužės Suv. Valsti
jų laivas „Prairie” atplaukė 
į Kubą su 775 kareiviais. 
Važiuosią ir daugiau Suv. 
Valstijų kariškų laivų, kad 
apgint amerikonus ir jų sa
vastį.

Revoliucijoj dalyvaujan
čios daugiausiai tos pačios 
ypatos, kurios kėlė revoliu
ciją prieš Ispanijos viešpa
tavimą Kuboj. Pas revo- 
liucijonierius esą nepapras
tai daug energijos ir drąsos.
Sosijalistų kandidatas į kon

gresą pasmerktas kalėji
mam

Paterson, N. J. — Sosija- 
listai išrinko iš 17 distrikto 
kandidatu į kongresą Rudol
fą Katzą. Katz yra ne tik 
sociialistu, bet ir Industrial 
IVorkers of the World orga
nizatorius. Kapitalistai pa
siryžo darbininkams paro
dyt, ką jie gali. Jiė paėmė 
išrinktą kandidatą ir užda
rė kalėjiman ant 6 mėnesių. 
Suprantama j jie rado tam 
visų pirmiausiai "priežastį”. 
Katz buvo I. W. W. organi- 

ryba buvo užgvrus čia įsta-Morium ir organizavo dar- 
tymą, kuriuom draudžiama! įininkus^ prieš kapitalistus, 
vartoti čia narodose raudo
ną vėliavą, bet majoras Cot- 

j terhill tą užgyrimą atmetė.
Mat, kapitalistams labai 

nepatiko čia gegužinė de- 
' monstraciia, kurioj tūkstan
čiai žmonių ėjo po raudona 

; vėliava, ir jų norėta ateitije 
i tą uždrausti, bet nepasisekė,
Kas 7 metai muša perkūnas.

Tūlas Benjamin Butler iš 
Danburv, Conn, liko jau tre-

džius ir važiuot ant vasaros 
vakacijų. Daugelio atstovų 
nuomonė yra už tai, kad po
sėdžiai butų pertraukti 15 
birželio.

Socijalistas skundžia 
teisėją.

Socijalistų kongresmanas 
Washingtone, Victor Ber- 
ger, skundžia teisėją Han- 
fordą iš Seattle, nurodyda
mas, kad šis žmogus į teisė
jus visai netinka. Tokis už
metimas yra baisiausiu Įžei
dimu teisėjui.

mas, kokio jau keli metai ne- tai 
buvo buvę.

Bažnyčios bus teatrais. į
Popiežius leido katalikų 

bažnyčiose rodyti krutan- parodo, kad pernai paraiso, jo pageibininku —
C-U3 paveikslus ir daryt ma- mažiausiai vaikų ten užgi- S. Vitaitis. Spaudos komisi- 
gijos aktus.. Tik v\iai turės mė, t. y. tik 742,114. Iš kitos ja: Bračulis, Tananevičia ir 

e<Iet vienoj, o, moters kitoj pusės apsivedimų buvo Ambrazevičia. "Tėvynės" 
30/.788, .kas lmdija, Wreikalams ištirti: Bračulis, 
jo apsivest daugiau, negu ki- ^xl-k:olamis ir Tananexicia. 
tose šalįse. Persiskvrimu'P° tam skaityta 26-to seimo 
skaitlius pasididino, t. y. iš-1 protokolas — priimta. Toliau 
viso persiskyrė 13,058 poros. ; ėjo roportai. Iš sekretoriaus 
Laivas negali išplaukti dėl kaddaba-

„.„i, Vokietija, 31 gaisre. yra 178 kuopos su 5917 na-1
Suv. Valstiją.pilietis j Liverpool> Anglija. 3 bir-i Tį to-

rasejas Herman 2ej!0. — Cunard linijos lai-. ’ ‘ '
vas Carmania negali iš- 
plaukti ir turės būti dokuo- New 1 ork valstijoj gi tie
se kokius du mėnesiu, kol Į sos reikalauja, kad tokia or- 
sntaisys Ji. Jis turėjo iš- ganizacija turėtų 500 narių 
plaukt šiandien, bet įvyku-įsu $1000 posmertine; tik tuo- 
s!S ant jo gaisras sugadino t g.L.A. w but tenai 
daugeli vietų. Isde<re lubos. , . ... .
keksas yliumi, pečiu kam- ^ga^skas. Mass. valstijoj 
bariai ir kitkas. Blėdies i reikalaujama, kad visi nariai 
padaryta už $340,000. Meta- butų sugrupuoti pagal metų 
m a kaltė ant streikuojančių'ir mokėtų mokestis, kaip

s< - - -
! pusėj ir turės būt šviesu lai
ke perstatymo. Juo žmonės 

j mažiau pradės eit į bažny
čias, tuo geresnius teatrus 
sulauks jose.

Sustabdė prie Rusijos 
rubežiaus.

Eidkunai, Vokietija, 
ę"3<r. --  I
ir žinomas i
Bernstein liko sulaikytas 
prie Rusijos rubežio, jam 
važiuojant iš Vokietijos,

Tikisi surast Mona Lisa.
Paryžiaus laikraštis ”La 

Patrie” paduoda žinią 31 d. 
geg., kad šnipams pasisekė 
užpult ant pėdsako vagilių, 
kurie pernai išnešė iš muze- 

Ija'us brangiausi ir seniausi 
r - • - -•
I

I

paveikslą Mona Lisa.
Nusileido į vulkaną.

Iš Neapolio, Italijos, atėjo 
žinia, kad profesorius Mel- 
ladra antru sykiu bandė nu
sileist Į vulkano Vezuvijaus 
kraterį. Jis pasiėmė su sa
vim kinematografą, kuris 
nufotagrafavo vulkano ga
rus ir kitą visą regyklą.

Popiežius 77 metų.

Rymo katalikų- popiežiui 
Piusui X suėjo jau 77 metai 
amžiaus. Iš tos priežasties 
buvo surengtos specijališkos 
pamaldos. Jis esąs dabar 
geram sveikatos stovij, nors 
kelios dienos atgal buvo ži
nia laikraščiuose, buk jis ap
alpo savo sode. Jis tikisi 
dar kelioliką metų mulkinti 
žmones.
Orlaivis nulėkė 400 mylių.

Iš Hamburgo, Vokietijos, 
praneša 1 birželio, kad ka
riškas orlaivis Zaonelin III, 
komanduojant kunigaikš
čiui Zappelinui, atvykęs Į 
Hamburgą iš Friedrichsha- 
ven, 400 mylių atstumo. Jis 
lėkęs po 38 mylias Į valandą 
ir be sustojimo pralėkęs visą 
400 mylių toli.

Revoliucija Belgijoj.

Iš Belgijos miesto Bruse- 
lio praneša 4 birželio, kad 
pastarieji rinkimai sukėlė 
tikrą revoliuciją tarp gy
ventojų. Mat, klerikalų 
partija laimėjo rinkimus ir

i visi pirmeiviai pradėjo ko
vot prieš ją. Daromos de
monstracijos, protestai ir t. 
t. Susirėmimuose su kariu- 
mene jau užmušta 50 žmo
nių.

Stfreikas gali užsibaigti.

, Ispanijoj ant visų Andalu- 
už prigulėjimą prie lenkų Azijos linijų streikuoja gele- 
socijalistų partijos. ižinkelio darbininkai nuo 25

i 
i

I

ii

i

i
I

I

ižinkelio darbininkai nuo 25

i

I

Kapitalistai turėjo nusi
leisti.

Lowell, Mass. — Kaip ži
noma, pastaruoju laiku strei
kavo čia apie 1000 darbinin
kų Merrimac kompanijos 
dirbtuvių. Dabar kompani
ja apskelbė, kad ji nė vieno 
iš streikuojančių nepriims 
atgal Į darbą. Kaip tik tą 
dažinojo dirbanti darbinin
kai, tuoj nutarė ir jie su- 
streikuot. Vieną rytą susi
rinko visi Į fabrikas, susė
do ir sėdi. Fabrikos nušvil
pė, bet darbininkai neina 
dirbti; jie laukia žinios nuo 
I. W. W. komiteto, kuris tu
rėjo tuo tarpu nubalsuoti: 
dirbt, ar streikuot. Kompa-

i

v •

I

j i j v • i u i •• i I .. _ * , ' x iuiruu arsireiAuvu jxviiiu<x-doku darbimnkų buk ne lai-|priimta insurance kompani- njja pamatė, kad darbinm- 
vą uzdege. Pradėta tiimet. Tuomi užsibaigė pirma kai eina visi iš vieno ir pri- 
Nevalia kumsčiuotis Rusi- diena.

Atidarant posėdžius buvo 
kalbos. Keista kalba Bra- 
čulio: ”Męs čia susirinkom 
po šita vėliava svarstyt S. L. 
A. ir visos tautos (!!? Red.) 
reikalus, bet jeigu kurie de
legatai atvažiavo su šautu
vais šaudyt Į tą vėliavą, tad 
išeikite iš čia!...”

Tai lietuviško advokato 
miesto i logika. Nestebėtina, kad to

joj.

1 birž. d. iš Peterburgo 
praneša, kad Rusijoj nevalia 
rengt kumstorių lenktynių. 

' Kaip atsilikus Rusija nebū
tų, vienok ji esanti perjau- 
tri, kad daleist tokį žvėriš
ką perstatymą kaip kums 
čiavimasi. Tūlas Petrov 
apgarsino, kad bus anglų ir' 
francuzų kumstorių kontes-i 
ths. Peterburgo i * ’ ' __  _________ ______
yirsininkas uždraudė tai, nes protu vedama organiza-

Į cija pradėjo taip greitai pul
ti.

Birželio 4 vėl prasidėjo po
sėdžiai. Iždininko raportas: 

i jeigu per pereitą metą buvo 
$32,547.90; išeigų — $20, 
884.08. Dabar ižde yra $11, 
663.82. Prieglaudos namo 
fonde $4,088.86. Viso labo 
— $15,752.68.
Policija areštuoja rubsiuvių 

organizacijos pirmininką.

”St. Louis Labor” prane
ša, kad policija ir tenai atė
jo su savo lazda kapitalis
tams į pagelbą. Kada 
Schwab Clothing kompani
jos bosai žiauriai apsieidavo 
su darbininkais, tai policija 
to nematė. Kada tai pati 
kompanija numušė darbi
ninkams algas, policija Į tai 
nesikišo. Bet kada darbi-1 
ninkai prieš savo skriaudi
kus užprotestavo, tuojaus į- 
sikišo į tą reikalą ir polici
ja. Ji jau suareštavo rub
siuvių organizacijos prezi
dentą Keammerą ir visame 
eina už kompaniją. Visos 
vietinės unijos nutarė rem
ti ši rubsiuvių streiką.
Valdininkai važiuos namo.

Kongresas ir senatas ta
riasi, kada pertraukt posė-

žadėjo visus streikierius pri
imti atgal Į darbą. Tuomet 
I. W. W. komitetas pranešė, 
kad galima dirbti ir vėl pra
sidėjo darbas.

tai esąs nedoras perstaty-; 
mas. Caro policijos minis-1 
teris Kurlov buvo leidęs per- j 
statyt kumsčiavimasi, bet 
paskui ir jis uždraudė, pasi
remdamas miesto viršinin
ko įsakymu ir kada tai carie- 
nės Katrės išleistu įstatymu 
apie draudimą perstatyt ne
mandagius dalykus ir vartot 
aštrią kalbą. Tokiu budu 
kumsčiavimasi neįvyko. 
Petrov apskundė miesto vir
šininką ant 7000 dolerių už 
padarytus jam iškaščius ir 
suvedžiojimą.

Tautietis apie žydus.

Peterburge valdiškam lai- 
kraštije "Torgovo-Promiš- 
lenaja Gazieta” pasirodė 
valstybės tarybos nario Oze- 
rovo straipsnis žydų klausi
me. Ozerov yra žinomas 
ekonomistas ir pagarsėjęs 
Rusijos tautininkas. Jis 
rašo, kad Rusijos uramoni- 
ja taip žemai stovi ačiū klai
dingam žiūrėjimui į žydus. 
Žydai esą gabi tauta ir gali 
bent viena šalį pakelti. Ji 
taip padarė Suv. Valstijose 
ir kitur. Už toki straipsni 
juodašimčiai siunta ant Oze- 
rovo ir skelbia, buk ministe- 
riu pirmininkas Kokoveev 
informavęs Ozerovą parašy
ti toki straipsnį.

i

Suokalbis ant Tafto 
gyvasties.

Pittsburg, Pa. — Šiomis 
dienomis grand jury teisme 
čia buvo teisiamas tūlas W. 
Paostorius, kuris gązdinan- 
čiais laiškais norėjo išreika
lauti iš milijonieriaus Pea- 
cocko $5,000. Tarp kito, tei
sme Paostorius pasisakė 
prigulįs prie anarchistų 
kuopos, kuri yra nutarusi 
užmušti prezidentą Taftą. 
Tam darbui atlikti esą pas
kirti jau ir žmonės; vienas 
jų esąs iš Liverpool, Angli- 

. jos, kitas — iš Romos.
Nekenčia raudonos vėliavos.

Seattle, Wash. Miesto ta-

I

I

To jau užtenka.
7 streikieriai peršauti.

Pačių kapitalistų laikraš
čiai praneša, kad 3 birželio, 
Clintone, Mass., policija pa
sielgė su streikuojančiais 
audėjais stačiai žvėriškai. 
Ant Cameron gatvės anksti 
išryto išėjo streikierių pi- 
kietai, kad atkalbinėti ei
nančius Į darbą skėbus. Po
licija tuoj pradėjo streikie- 
riams daužyti galvas, o pas-v* 1 • 1 i 1 £ Idilių UdUL V 11 cdlVdc, V m d o“

jCią sykį įtrenktas perkūno. į kuį jr jg revolverių šaudyt. 
il4 metų . atgal j jį trenkeigeptyni darbininkai liko pa- 
pirmą sykj. Po < metų atsi- §auįk jų'tarpe įr dvi moteris, 
kartojo. Dabar laike pasta- Trjms kulkos išėjo stačiai 
rosios audros žaibas suzei- per vejda ir tie vargiai bepa- 

jdekoją. (sveiks.
Kunigas į kalėjimą. Jej. kapitalistai neiššauks

* 1 . j revorucijos, tai reikes pasi-
Chicagoj 29 geg. d. teisė-! dėkavot tik geležinei darbi

nas Kerston* paskyrė 25 me-' ’>ku kantrvbei.
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Užuodžia katinas mėsą.

„Lietuvos” No. 21 atran
dame p. Olszewskio ilgoką 
straipsniuką apie S. L. A. 
organą „Tėvynę.” Jis sten
giasi darodyt, kad Susivieni
jimas apsiriko, Įsteigdamas 
savo spaustuvę, o nepaves- 
damas „Tėvynės” spausdin
ti Olszewskiui. Paduoda jis 
ir skaitlines, kurios tikrai 
liudija, kad spausdinimas 
vienoj spaustuvėj kelių laik
raščių atsieina kur kas pi
giau. Tik negerai, kad ne
užsimenama apie pašalinius 
darbus, kuriuos kiekviena 
spaustuvė gauna atskirai ir 
iš kurių yra didesnis pelnas, 
negu iš laikraščio. Jei Susi
vienijimas butų pasilikęs to-' 
kia kultūriška ir demokra
tiška organizacija, kaip bu
vo pirma, jo spaustuvė galė
jo tikėtis gaut daugiau dar
bų, negu visos kitos spaustu
vės.
. Olszewskis sakos straips
nį parašęs 1907 metuose, bet 
netalpinęs, kad nesukelt vai
dų. Dabar, kada daugelis 
kuopų taria sustabdyt „Tė
vynės” išleidinėjimą, kuri 
padaro Susivienijimui ne
mažai nuostolių, Olszevvskis 
kišt su savo 1907 metų 
straipsniu ir išlenda. Nors 
pabaigoj jis priduria, kad 
dabar jau vėlu ir Susivieni
jimas turi užlaikyt savo 
spaustuvę, vienok priduria, 
kad mokslas kiekvienam 
brangiai atsieina. Vadina
si, ant spaustuvės išleistieji 
pinigai buvo išleisti Susivie
nijimui ant pasimokinimo, 
o kada jis išmoko, tai lai jau 
neša „Tėvynę” spausdinti 
pas 01szewskĮ. Mat, už
uodžia katinas mėsą, nes 
prabilo kaip tik tame laike, 
kada klausimas apie ”Tėvy- 
nę” turės būt išrištas.

O Olszewskis lietuviškas 
organizacijas myli... S. L. A. 
mažu jam dar malonesnis, 
negu T. M. D.

Taip, socijalistams sekasi.

Tūlas p. Tautietis „Vien. 
Liet.’’ No. 22 išreiškia pavy
dą, kad Bostono socijalis
tams sekasi biznį daryt. 
Ypač jam nemalonu esą, kad 
„Keleivis” tūkstančiais do
lerių uždirbąs. Apie dole
rius tiek to, bet kad „Kelei
vis” gauna vis naujus tūk
stančius skaitytojų, tai teisy
bė. Matyt, žmonės eina pro- 
tingyn, o ne kvailyn, todėl 
ima skaityt tikrą teisybę 
skelbiančius ir visuomenės 
labui besidarbuojančius lai
kraščius, o meta šalin tuos, 
kurie skelbiasi esą minios 
draugais ir stengiasi ją ap
kvaitini ir dar užsipuldinėja 
ant teisybės skelbėjų.

Ir j ieškojo jūrėse...

Su laivu „Titanic” nusken
do šimtai darbininkų žmo
nių, nes juos laikė uždarę, o 
paskui šaudė revolveriais, 
kada jie veržėsi prie gelbėji
mosi laivelių. Netoli visi iš- 
sigelbėjusiejie yra antrosios 
ir pirmosios klesos pasažie- 
rai. Su šimtais darbininkų 
nuskendo ir milijonierius 
Astor. Laivai plaukiojo jū
rėmis ir jieškojo Astoro la
vono. Jie atrado dešimtimis 
kitų lavonų, bet juos metė 
atgal į jūres, nes tai betur
čių žmonių kūnai.

Nėra ko stebėtis. Juk kas 
diena galite atrasti žinią, 
kad ten ir ten ant geležinke
lio atrasta suvažinėtas žmo
gus, kurio rūbai liudija, kad 
tai darbininkas. Na, ir veža 
tokį radinį Į paskirtus lau
kus laidoti. Tolimesnių ži
nių nejieškoma. Visai kitaip 
kalbama ir triukšmas visoj i 

’ sali j sukeliemas, kada atran
da lavoną su šilkiniais rū
bais, auksu ir deimantais pa
puoštą. Tuomet greitai suži
noma, kas jis ir keliama di
delės iškilmės jo laidotuvėse. 

Taip pasiliks iki tol, kol 
darbininkai sutiks važiuot 
laivų pakraščiuose, o dyka- 

I duonius vežš geriausiose lai- 
I vo vietose; kol darbininkai 
neprivers visus būt naudin
gais darbininkais.

žemvuogės ir Smetona.

Tūla Alice Greenwood ra
šo, kad jai pasitaikė apsistot 
vienos šeimynos name arti 
Bostono, kur dirba daug 
audėjų. Šeimyninkė gavus 
Bostono laikraštį ir ėmusi 
skaityt štai ką apie Richeso- 
ną:

„Richesonas. nepralaimėjo 
aiškiai pasakyt socijalizmo J savo apetito. Šiandien jis 
negerumus. " ' paprašė žemvuogių su Sme

Kviečiame kunigus.

Lietuviški kunigai visur 
keikia ir niekina socijaliz
mą, socijalistus ir jų raštus. 
Da nė sykio nematėme, kad 
kunigu laikraščiai, toki kaip 
„Draugas”, žvaigždė” ir 
„Katalikas” ragintų darbi
ninkus susipažint su socija- 
lizmu arba prisidėt prie so
cijalistų partijos. Kaip pa
lis kunigai, taip ir jų laikra
ščiai uoliai ragina žmonės 
šalintis nuo socijalizmo. Jie 
vadina socijalizmą pavojin
gu. Jie net išpažinties ne
nori išklausyti tų žmonių, 
kurie lankos Į socijalistų su
sirinkimus, skaito jų raštus 
arba Įstoja Į jų kuopas.
Męs savo straipsniuose nuo
latos aiškiname, kodėl soci
jalizmas yra vieninteliu iš
sigelbėjimu darbininkų kle- 
sai iš skurdo, bet kunigai to
ki musų darbą vadina pavo
jingu. Lietuviškų kunigų 
Amerikoj pamokslų ir misi
jų tikslu liko socijalizmo nie
kinimas ir bauginimas žmo
nių nuo jo.

Męs reikalaujame, kad ■ 
kunigai nustotų pliauškę ne-I 
butus daiktus Į dalyką neži- | 
nančius žmones ir kad jie 
per laikrašti aiškiai ir trum- į 
pai atsakytų, kodėl jie yra 
priešingi socijalizmui ir 
prieš ji agituoja.

Męs pašvenčiame „Kelei
vio” No. 29 visą puslapi ku
nigams, kur jie turės progą 
išsireikšti prieš socijalizmą. 
Tas puslapis mums atsieina 
apie 8200, todėl darome gau-! 
šią auką kunigams, kad jie 
galėtų musų skaitytojams ir 
abelnai publikai trumpai ir

tona. Šerifas Quinn pasiun
tė į vaisių krautuvę ant 
Cambridge gatvės ir gavo 
dėžutę geriausių žemvuogių. 
Jos liko išrinktos ir numaz
gotos kalėjimo virtuvėj ir 
sudėtos i Smetoną. Smeto
na buvo tiršta ir liko apibar
styta smulkiu, cukrum. Jos 
nuneštos kaliniui, kuris su
valgė visas su geru noru.’’o o

'Kuomet ji pertraukė 
skaitymą,” sako Aice Green- 
vvood, 
vaikas, 
>9 A

Rašytas žodis bus publi
kai matomas; jis nesimai- 
nys; publika turės progą pa
galvot ir suprast, ar kunigai 
turi teisybę, ar jų argumen
tai neatlaiko kritikos.

Tame pačiame numerije 
męs atsakysime ant kunigų 
užmėtinėjimų. Skaitytojai 
galės spręsti, kurioj pusėj 
teisybė. Męs šviesos nebi
jome, drįstame joje išstatyti 
savo nuomones ir savo prie
šų argumentus.

Laiko duodame užtekti
nai, tik meldžiame, kad ku
nigai savo rankraščius pri
siųstų savaite anksčiau prieš 
išeisiant „Keleivio” No. 29.

Jeigu kunigai bijos pasi
rodyt su savo argumentais 
prieš socijalizmą. tuomet jie 
pasirodys publikai esą to
kiais apuokais, kurie tik už
kampiuose, patamsij drįsta 
rėkauti, o į šviesą bijo išeit.

Tuo labiau galite, kunigai, 
rašyti savo kritikas, jei tiki
tės, kad męs kritikoj busime 
silpni. Tuomet publika pa
matys, kad jūsų argumentai 
nesumušami.

Skaitytojai lai būna gata
vu sutikt „kunigų numerį” 
su sveiku protu, kad galėtų 
išnešt kritiką.

* *

i

„mažas, 6 ar 7 metų 
apsilaižė ir tarė: 

„Žemvuogės ir Smetona! Oi. 
oi. oi! Pasitaisykim męs jų 
vakarienei. Ar taip, mama? 
Meldžiu padaryt taip!” Mo
tina jam atsakius: „Mama 
irgi mylėtų, bet męs neišten
kame turto.”

„Bet, mama,” atsakė vai
kas. "'kaip jis gali jas gauti? 
Ar jis nėra tas žmogus, ku
ris kas-žin ką užmušė? Pa
sakyk mama, ar jis yra 
tas?”

„Taip, taip, jis yra tuom 
žmogum.”

”Aa, ar tie žmonės, kurie 
ką nors užmuša gauna žem
vuogių ir Smetonos, kiek jie 
nori?”

„Išrodo, kad taip.”
” Otėtė ar gautų žemvuo- 

gių ir Smetonos kiek jis no
rėtų, jeigu jis ką užmuštų?”

„Ne, ne, jis negalėtų gau
ti.”

”Kaip čia? Tas žmogus 
gauna, o kodėl tėtė negau
tų? Aš norėčiau žinot.”

”Tavo tėtė dirba dėl pra
gyvenimo, o tas žmogus gau
na pragyvenimą be darbo.” 

„Bet kokis skirtumas tarp 
to?”

„Yra visokių skirtumų pa- į 
saulij.”

Tuomet mažas vaikutis 
pasakęs, kad ir jis neis dirbt, 
kaip užaugs, o eis vogti.

Tokius tai pamokinimus 
suteikia šiandieninis surė
dymas.v

KORESPONDENCIJOS

I
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MILFORD, MASS.

Šis miestelis yra nemažas 
ir turi 15,000 gyventojų; 
randasi 3 čeverykų dirbtu
vės, viena roberinė, dvi lie
jyklos su viena milžiniška 
mašinšapę, kurioje dirba 
5,000 darbininkų.

S. čia buvęs.

GRAND RAPIDS, MICH.

Gabrielius Tamošaitis ne
tikėtai sugrįžo Į savo namą 
No. 473 North Front avė. ir 
užtiko savo pačią Rožę su 
tulu Claud Knitsonu 
Knistovu miegrumij.

Apimtas piktumo Tamo
šaitis pagriebė dideli alaus 
stiklą ir užpuolė ant poros. 
Užsibaigė tai kruvinomis 
muštynėmis. Tamošaitie
nės gaiva liko perskelta ir 
keliose vietose sužeista.Kni- 
stovo galva buvo sumušta 
kaip arbūzas ir išmuštas de
šinės rankos pirštas. Abu 
dabar randasi Buttervvorth 
ligonbutij. Tikima, kad mo
teris mirs nors ir Knistovo 
padėjimas abejotinas.

Tamošaitis, palikęs prasi
žengėlius mirti, nuėjo pas 
prokuroro pagelbininką 
SmolinskĮ ir pasakė apie at
sitikimą. Jis liko areštuo
tas už mirtiną sumušimą, 
bet nebus teisiamas, kol pati 
numirs arba pasveiks. •

Knistov’ visgi išbėgo iš 
i Tamošaičio namo, bet už ke
lių blokų parvirto ant gat
vės ir liko policijos atrastas 
pusgyvis. Pašauktas veži
mas ir jis nuvežtas Į ligon
butį.

Kada Tamošaitis liko nu
vežtas į policijos kamerą, 
pasiųstas policistas į jo na
mą. Jis net nusigando, ka
da išvydo, jog Tamošaičių i 
3 metų vaikas ir 5 metų mer-1
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gaitė bėgioja apie stubą 
kruvini. Jiedu nuvedė poli- 
cistą į miegrumį, kur jų mo
tina gulėjo kraujuose pa- 
pludusioj lovoj beveik negy
vą. Miegruimio sienos, ra
kandai ir drapanos buvo 
kruvini. Iš to matyt, kad į- 
pvkęs vyras baisiai mušė. 
Liko pašauktas ligonbučio 
vežimas ir ją nuvežė į But- 
terworth ligonbutį. Dakta
rai rado jos galvą perskeltą 
dviejose vietose ir 3 gilias 
žaizdas galvoj. Jos kūnas 
vra visas sumuštas.

Knistovo galvoj yra 6 di
delės žaizdos. Jo smegeni- 
se padaryta betvarkė. Spė
jama, kad vargiai ir jis be- 
pasveiks.

Jis atsisakė duot nors ko
kius paaiškinimus ant poli
cijos klausinėjimų. Tamo
šaitienė irgi da nieko nepa
sako, nes da nekalba.

Knistov buvęs senu Ta
mošaičių draugu ir jis pasi
likęs namie, kada Tamošai
tis išėjo. Paskui tas atsimi
nė, nepasiėmęs užtektinai 
pinigų ir sugrįžęs namo. Čia 
jis ir užtiko prasižengėlius. 

Vaikai kol kas atiduoti 
kaimynams prižiūrėt.

BALTIMORE, MD.

1 geg. atsilankė pas mus 
tėvas Kazimieras kapucinas 
su savo misijom. Buvo 8 
dienas; jis per tą laiką dau
gelį žmonių atvedė prie Die
vo su savo pamokslais Ne- 
kuriem iš jo pamokinimo te
ko net į policijos nagus pa
pulti. Vieną dieną jis už
draudė skaityti laikraščius 
ir knygas, kurios nešventos 
ir jas kurį randasi tokios 
knygos reikia išmesti.

Vienas vaikinas po vardu 
P. V. labai tai pamėgo nes 
jis visai skaityt nemokėjo. 
Ir kas atsitiko su tuo vaiki
nu ? Jis gyveno su draugais, 
kurie mylėjo skaityti laik
raščius ir knygas. Jam tai 
labai nepatiko. Jis per vi
sas misijas karštai meldėsi, 
kad jam pasisektų sunaikin
ti „prastas” knygas. Bai
giant misijas priėjo išpažin
ties ir pasimeldęs pradėjo

■ darbuotis. Likęs kambarij 
vienas, sudraskė laikraštį 
”Lietuvą” ir išmetė iš skry
nios knygą, katrą jo drau
gas buvo paėmęs iš knygyno 
pasiskaityt — etnologijos 
mokslas. Pervertė jis tą vi
są knygą ir, pamatęs daug 
visokių žmonių paveikslų, 
pamislijo, kad tai piktos 
dvasios, nunešė Į toiletą ir 
išmetė. Jis pasigyrė kitam, 
draugui, kad šliuptamių 
dievą prigirdė. Draugas pa
sakė tam žmogui, kurio bu
vo ta knyga; tas tuojaus da
vė žinią policijai. Policija 
pradėjo jo jieškoti. Išgir
dęs kaltininkas nubėgo pas 
vietinį kunigą klaust rodos. 
Bet kunigas jokios rodosi 
jam nedavė už tokį gerą jo 
darbą. Turbut, ir jis pabi
jojo. Tą pačią dieną iš 
darbavietės paėmė poiicma- gimui knygyno.

i nas ir nuvedė pas teisėją. 
Tas žmogus, katro knyga 

i buvo, jam viską dovanojo, 
tik tiek turėjo užmokėt už 
tą knygą, kiek ji prekiavo. 
Jis užmokėjo už knygą ir 
policijos lėšas. V. S.

LAVVRENCE, MASS.

Čia lietuvių gyvena per
virš 3,900. Visur lietuviai 
žingsnis po žingsnio žengia 
kultūros keliu progreso link, 
bet Lawrence’o kaip tik aL 
žagariai.

Kas gyveno Lawrence 
3—4 metai atgal, tai dabar 
sugrįžęs nusistebėtų. Ir štai 
dėlko: 3—4 metai atgal 
Lawrence’o lietuviai visoj 
Mass. valstijoj (išskyrus So. 
Bostoną) buvo centras tau
tiško, darbininkiško ir dailės 
judėjimo. Lietuviai iš ap
linkinių miestelių k. t. Ha-
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verhill, Lowell, Nashua ir 
kitur atsilankydavo ant pra
kalbų, teatrų, koncertų ir 
paprastų balių. žodžiu, 
Lavvrence’o lietuviai buvo 
pavyzdžiu ir kitiems. Tais 
laikais susitvėrė įvairių pa
kraipų net 10 draugysčių ir 
valgomų daiktų kooperaci
ja. Svarbiausią rolę lošė 
Liet. Sūnų D—tė, L. S. S. 
kuopa ir moterų šv. Onos 
draugystė. Pažangiausios 
ypatos buvo socijalistai, bū
tent: A. Baronas, F. Juške
vičius, Z. Jankauskas, R. 
Kentra ir kiti. Jų pasisten
gimu tapo pastatyta ant 
scenos daug gerų veikalų ir 
partraukti geriausi kalbėto
jai. Bet gyvenimo aplinky
bės išblaškė viršminėtus 
veikėjus ir viskas apmirė. 
Liet. Šunų D—tė neteko vei
kėjų, L. S. S. kuopa užgeso, 
o šv. Onos D—tę juodoji po
nia nugaspadinavo į savo ki- 

. šenių... Ir Lawrence’o lie- 

. tuviai apsnūdo. Tiesa, šiais 
metais pribuvo iš Chicagos 
stock yard’o du studentai: 
J. Dagis ir J. Kirdėjus. Bet... 
kokia mokykla, toki ir stu
dentai. Ką jie rado iavvren- 
ciečių nuveikta, tą jie su 
purvynu maišo. Dėl viršmi- 
nėtų stock yard’o studentų 
dabar Lawrence prakal
boms, teatrams, darbinin
kiškų švenčių apvaikščioji- 
mams ir susirinkimų laiky
mams, net paprastiems ba
liams, dėl žmoniškos tvarkos 

• užlaikymo reikalinga jau 
policija.

18 d. gegužės buvo Liet. j 
Sūnų D—tės balius. Ant 
baliaus pribuvo ir iš aplin
kinių miestelių jaunimo. Ba- 

: liūs Įdomus tuomi, kad ma- 
Į tesi keliolikos tautų veidai. 
Matyt, po streiko darbinin
kai virsta į tarptautiškus. 
Vadinas, vienaip vargom, 
vienaip vargstam, vienaip ir 
linksminkimės. Bet lietu
viai vis lietuviais. Išėjus iš 
svetainės 12 vai. nakties 
susikabinę po 15—20 Į krū
vą šokinėja, gieda, moteris 
stumdo ir girti už merginas 
pešasi.# Neįstabu, jeigu taip 
elgtųsi kokie vaikėzai, bet 
kad taip elgiasi senberniai, 

i save pasivadinę inteligen
tais, ”V. L.” korespondentai, 
tai gėda! Aš ir likau užpul
tas vieno ”V. L.” korespon
dento ir jo šuniukų, tad ne
galėdamas išlaikyt šlykščių 
žodžių, turėjau tekinas bėg
ti su savo draugu.

Seniai buvau Lawrence. 
bet negreit ir vėl busiu.

Incognito.

LEVVISTON, ME.
„Kataliko” No. 20 patil- 

po žinutė iš musų kolonijos, 
šmeižianti Gedimino drau
gystę. P-nas Velnutis ati
duoda garbę šv. Baltramie
jaus draugystei už įsteigi
mą knygyno. Knygynas li
kosi Įsteigtas už visuomenės 
pinigus. Pereitais metais li
kosi parengtas balius Įstei-' 

Žmonės ■ 
prakilnų užmanymą parė
mė ir pelnas buvo geras. 
Dabargi tuo knygynu visi 
negali naudotis, nes kurieį 
nepriguli į šv. Baltramie
jaus draugystę, tiems ir ne
duoda knygų skaityti. Pui
kiai platina dėlto apšvietą. | 
P-nas Velnutis sako, kad Ge
dimino draugystė apmirus, I 
o Baltramiejaus gyvuoja 
puikiai. Klausiu Velnučio, 
ką nuveikė šv. Baltramie- 
jaus draugystė su dideliu 
skaitlium narių per 14 me- i 

tų? Gedimino d—tė nors| 
da jaunutė, bet veikli: pa
rengė jau 2-jas prakalbas ir 
10 kovo š. m. Lawrence’o 
streikieriams paaukavo iš 
kasos $15 ir $5.30 nariai su- 
aukavo. Baland. 14 d. Ged. 
d—tė suaukavo $11.50 dėl 
Ettoro ir Giovannitti bylos. 
O baltramiejiečiai per tą

i

visą laiką snaudė sau ra
miai.

P-nas Vėl. užsipuldinėja 
ant Gedimino draugystės už 
girtuokliavimą. Tokie da
lykai nereikėtų prikaišiot 
vienas kitam, nes draugys
tės susideda iš visokių žmo
nių. Balt, d—tė čia ir pa
garsėjo, už girtybę. Da ir 
dabar tos draugystės du na
riai stovi išimti ant paran
kos.

Kaslink laisvų vestuvių, 
tai ne mano dalykas, bet žo
dį galiu pasakyt ir apie tai: 
vestuvės buvo puikios, girtų 
nebuvo nė vieno ir aukos bu
vo renkamos politiškiems 
kaliniams. Jeigu p. Vėl. 
butų rašęs žinutę teisingai, 

tai galėjo pasirašyti tikrą 
pravardę, kaip ir aš.

K. Vilniškis.

ROCKFORD, ILL.

12 gegužės čia buvo pra
kalbos. Kalbėjo A. Sedere- 
vičius iš Chicagos. Klausy
tojų atsilankė didis būrelis.

A. A. Sederevičius aiškino 
reikalingumą švęsti 1-mą 
gegužės. Rengėjai parsi
siųsdino 100 gegužinių „Ko
vos” egz. ir dalino susirinku
siems ant prakalbų.

19 gegužės vėl buvo pa
rengta didelis susirinkimas. 
Skaitė referatą (apie ką? 
Red.) S. Strazdas iš Chica
gos; taipgi viskas nusisekė 
gerai. šviesos tarnas.

SPRINGFIELD, OHIO.
Čia gyvena 20 šeimynų ir 

80 nevedusių lietuvių.
Pirma čia nebuvo karče

mų, dabargi nuo 26 balan
džio atsidarė ir prasidėjo 
pilnas girtuokliavimas su 
bjauriomis pasekmėmis.

Yra čia viena valgomų 
daiktų krautuvė. Tūli lietu
viai turi savo namus.

Pereitą metą susitvėrė pa- 
šelpinė draugija, kuri laiko
si gerai.

Darųai daugiausiai gele
žies liejyklose ir dabar eina 
silpnai. Darbininkai gauna 
po $1.50 ir $2.00 Į dieną.

K. J. Kudlauskas.

JERSEY CITY, N. J.
26 geg. kun. Šervydis lai

kė pamaldas vokiečių salėj. 
Po pamokslo paėmė šv. Jo
no draugystės apgarsinimą, 
kur buvo kalbama apie su
rengtas prakalbas, ir ėmė 
stebėtis, kad bažnytinė 
draugija kviečia kalbėt be
dievį J. Šukį iš Brooklyno.

Tikintis.

HOLYOKE, MASS.
Darbai popieros dirbtuvė

se eina neblogai. Pradėjo 
dirbt tūlose po 8 vai. dienoj; 
kitose tokis laikas bus Įves
tas už poros mėnesių.

Katalikai užsikvietė ku
nigą velykinės atlikimui. 
Mat, neseniai atsibuvo pra
kalbos, tad katalikai skubi
nasi ir savo dvasiškį užsi- 
kviesti, kad parodyt, kad 
jiems geriau velykinė, o ne 
prakalbos rupi. Skaitan
čius laikraščius jie vadina 
bedieviais ir cicilikais.

J. Kelminskis. 

SEEILVILLE, IND.

Čia bedarbė da vis tęsia
si ir streikas nesibaigia.

Šitam miestelij socijalistų 
kaip ir nėra. Užtaigi vieti
niai lietuviai nežino kuo 
daugiau užsiimti, kaip tik 
girtuoklyste. Smuklių sa
vininkai rengia gana tan
kiai šokius, kur susirenka 
vyrai, merginos ir moterįs; 
pastarosios atsižymi savo 
drąsumu: jeigu kuris iš vai
kinų nedrįsta eit prie baro, 
tai musų moterįs viena trau
kia, antra stumia. Kaip ro
dos, jos gauna gerą užmo- 
kesni nuo smuklės savinin
ko. Visi šokių rengėjai ir jų 
lankytojai yra karšti katali
kai. Vargdienėlis.

X •



I

KELEIVIS

I / 
• I//

PITTSBURG, PA.
Pernai čia buvo kokis tai 

kunigas iš Chicagos ir rin
ko aukas statymui lietuviš
ko klioštoriaus. Jis kalbino 
merginas važiuot į ten ir likt 
šventomis. Pradžioj geg. 
mėn. jau išbraukė į Chicago 
su tuo tikslu tūla 25 metų 
merga P—tė. Vaikinas.

FITCHBURG, MASS.

134 L. S. S. kuopa buvo 
parengus prakalbas 26 geg. 
d. Kalbėjo L. Pruseika ir 
M. Dusevičius iš Worces- 
terio. Negražu tik, kad mu
sų merginos nemoka rim
tai laikytis prakalbose. Vi
są laiką šaiposi, kvatoja, 
manydamos, kad tai labai 
gražu. F. J. S.

PITTSBURG, PA.

Pas musų parapijoms prasi
dėjo dideli vaidai. Jie su
manė išrinkti naują parapi
jos komitetą ir aprubežiuot 
kunigą. Abelnai jų reikala
vimai skamba šitaip: 1) ko
mitetas turi būt renkamas 
pačių parapijonų, o ne kuni
go; 2) kasierius turi užsis- 
tatyt paranką; 3) parapijos 
atskaitų knygos turi būt 
peržiūrėtos kas tris mėne
siai.

Kunigas ant to visko ne
sutinka ir, kaip girdėt, net 
salės susirinkimams neduo
da. 19 geg. d. parapijonai 
susirinko L. M. D. salėj ir 
svarstė savo reikalus. Pa
sirodo, kad tai avinų būrys: 
visi rėkauja, koiiojasi, jokios 
tvarkos susirinkime nėra; 
vieni giriasi, kad jau 20 me
tų išgyvenę Amerikoj, kiti, 
kad juos visi pažįsta, treti, 
kad kunigui Sutkaičiui pri
sipažino neesą bedieviai. 
Tik K. V. paaiškino žmoniš
kai, kaip turi parapijonai 
laikytis, kad kunigas jų rei
kalavimus išpildytų.

Neperseniai bažnytinės 
draugijos buvo išrinkusios 
savo atstovus, kurie turėjo 
įskųsti kun. Sutkaitį vysku
pui. Kunigas iškeikė ir į- 
vardijo visus atstovus per 
savo pamokslą.

Žmoneliai bijo, kad kuni
gas nepavadintų jų bedie
viais, todėl klauso jo. Taip, 
kada buvo komiteto rinki
mai, jis pastatė sau tinka
mus žmones ir liepė už juos 
balsuot. Visi kėlė rankas, 
kad negaut bedievio vardą.

Soho bedievis.

NORWOOD, MASS.

19 geg. įvyko čia prakal
bos naujai susitvėrusios pa
rapijos. Pirmiausiai kal
bėjo I.W.W. organizatorius 
Ruseckas. Pirma jis kalbė
jo apie bažnyčios reikalin
gumą, o paskui apie Ettor ir 
Giovannitti, kųriedu yra ne
teisingai laikomi kalėjime ir 
gręsia jiems pavojus už va
dovavimą audėjų.

Antras kalbėjo J. Jeruše- 
vičius. Jo kalba buvo be te
mos. Daugiausiai gyrė pa
rapijų mokyklas ir peikė so
cijalistus. Po jo stojo Nor
kūnas, kuris apgailestavo, 
kad pas lietuvius tikėjimas 
nyksta. Pabaigoj stojo kun. 
Urbanavičius, kuris kalbėjo 
apie parapijos reikalus. Jam 
sekėsi geriausiai.

Laike prakalbų ir polic- 
manai stovėjo tvarkai daryt. 

Aidas.

RUMFORD FALLS, ME.

• Gegužės 26 d. vienas lie
tuvis, Vincas Dūkštas, nusi
šovė. Jisai nedėlios pavaka- 
rij išėjo už stoties į mišką 
prie šaltinio, iš kur žmonės 
vandenį neša. Tenai nuėjęs 
susitiko savo draugą, kurį 
pavaišino degtinės puskvor- 
te ir pabučiavęs jį pasakė, 
kad gal daugiau nebesusi
tiks. Atsisveikinęs pasitrau
kė keletą žingsnių toliau, iš
sitraukė revolverį iš kiše-

te.

• •

I

Visi čia esantieji kankiniai, išsėdėję nuo 1909 metų kalėjime be jokio teismo, pra
ėjusiame rudenij tapo pasmerkti ištrėmimu' Sibiran.

Z. A. Aleksa, gerai žinomas amerikiečiams savo raštais, pasmerktas 4 metams 
katorgos, su atėmimu visų tiesų ir amžinu ištrėmimu katorgai pasibaigus. K. Verby- 
lienė, A. Verbyla, L. Ambrozevičia, P. Bliudžius, A. Vencius ir J. Rožaitis — visi 
Sibiran.

Byla buvo 1911, spalių mėnesi j e, apie ką plačiai buvom rašę 44-tame “Keleivio” 
numerije, tuoj bylai pasibaigus. Jų tai apgynimui buvo ir aukos renkamos per “Ke
leivį”. Kaltinama buvo 13 žmonių; 6 išteisinta.

Neužmirškite, draugai, tų kankinių! Pašelpa jiems reikalinga ir Sibire; nepasigai
lėkite išmesti jiems po centą. Jie kenčia už musų idėją. Musų centai jiems paliudys, 
kad męs su jais. Jiems bus linksmiau.

3

puikią mokyklą, o skolos tik 
trečia dalis to, ką turi šv. 
Kazimiero parapija.

Nekalbėsiu apie šv. Kazi
miero parapijos klebonus, 
kurie buvo pirmiaus ir prisi
kimšę kišenes vargdienių 

Į žmonelių dolerių, prasišali
no, bet dabartinis tos para
pijos klebonas kun. Bukave- 

I ckas — jau taip garsus pini
guočius 

; susitvėrė neprigulminga pa
rapija iš tų avelių, kurios 
priguli prie tos parapijos 

I nebegali kaip reikiant nu
kirpti plikai,

| v
parapiją: visųpirmiausiai
kas šventadienis iš sakyklos 
keikė ir šmeižė neprigulmin- 
gos parapijos kleboną kun. 
Petrauską. Matydamas, kad 
tas jam daug pelno neatne
ša, štai ką sumanė: susine
šė su dirbtuvių užveizdėto- 

įjais ir įtikrino juos, jog tie 
visi darbininkai, kurie dir
ba pas juos ir priguli prie 
Visų Šventų parapijos, yra 
maištininkai ir pavojingi at
sitikus streikams, todėl pra
šė juos prašalinti iš darbo, 
ir kad atskirti juos nuo sa
vo parapijonų, siuntė tam ti
krus agentus, kurie pažįsta 
žmonės. Darbdaviai gi iš
girdę tai ir padarė pagal nu
rodymą kun. Bukavecko: 
daugumas vargšų liko pra- 

I šalintais. Minėtas kunigas 
(jei tokį vardą jam pridera 
nešioti) paprašė taipgi, kad 
butų priimdinėti į darbą tik 
tie, kurie turės paliudijimą 
nuo jo,nes tie jau busią žmo
nės ištikimi. Už tokį paliu
dijimą ima mažiausiai $6.00; 
nuo nekuriu ir daug dau
giau. Parapijonams gi Vi
sų Šventų parapijos reikia 
daugiau mokėti ir da pri
siekti, jog išsižadės savo pa
rapijos ir prisidės prie jo. 
Žmoneliai, neturėdami pini
gų ir nenorėdami prigulėti 
nrie dolerinės parapijos, vai
kščioja sau be darbo nuliū
dę. Kalakutas.

PITTSBURG, PA.
Darbai eina gerai, iš kitur 

atvažiavus galima greit 
gauti darbą, bet kad čia 
sunkus darbai, tai iš kitur 
pribuvę nedirba, arba negali 
dirbti prie taip sunkių ir 
taip karštų darbų.

D. L. K. G. draugystė 26 
gegužės laikė susirinkimą, 
kur nutarė atsišaukt į vi
sas aplinkines draugystes, 
kliubus ir parapijas, kad už
protestuoti prieš senato
riaus Root’o bilių.

20 gegužio pražuvo tūlos 
Brekštienės, po antru vyru 
Masandienės vaikas. Kalta 
motina, nes išleidus vieną 5 
metų vaiką nežiūrėjo per vi
są dieną.

Soho bedievis. 

NEW YORK.
Čion T. M. D. 43 kp. suma

nė įsteigti nedidelę mokyk- 
i lą; prie jos prisidėjo dą dvi 
kuopelės: LSS. 52 kp. ir S. 
L. A. 126 kp. ir bendromis 
spėkomis užlaikė nedėlinę 
mokyklą. Ši mokykla buvo 
taikoma čia gimusiai jau
nuomenei, bet ant nelaimės 
mažai kas ją telankė. Turi
me viltį, kad gal toliau bus 
geresnės pasekmės. Pereitą 
sezoną teko mokyti tik 10 
šventadienių^ Mokytoju 
buvo A. C. Herman-Purvis. 
Lekcijos buvo šiokios: lietu
viškai gerai skaityti, rašyti 
ir skaitliuoti, geografija ir 
Suv. Valstijų istorija. Iš- 
kaščių mokyklos užlaiky
mui pasidarė $15.00. Šį se
zoną mokykla jau užsidarė. 
19 geg. jos komitetas laikė 
susirinkimą ir tarė, kad ant 
ateinančios žiemos butų ga
lima užlaikyti ją.

Mokyklos komitetas: 
Pirm. S. Ančiutė, 
Rašt. J. Karnauskas.

matydamas, jog

pasistengė
isokiais budais suardyti tą• • • • • • •

TORONTO, CANADA.

Darbai čia po biškį kruta; 
kad ir už pigią mokestį žmo
neliai dirba, by tik apgina 
save nuo skurdo. Yra dar
bų ir merginoms; nekurios 

i uždirba po 10 dol. į sąvaitę.
Miestas labai švarus, bet 

kur darbininkai gyvena, ne
galima pagirti. Žmonės su
sigrūdę po kelias šeimynas 
krūvoj gyvena, nes dėl bran
gumo randos ir menkų algų 
negali užsimokėti už atsa- . 
kanti butą. Lietuviai čia su
lenkėję. Neužauga.

MAYNARD, MASS.

Miestukas nedidelis. Dirb
tuvė yra viena „American 
Woolen Co..„ Darbininkai 
gavo pakelti mokestį nuo 5 
iki 10 procento. Išskiriant 
audėjus ,uždarbiai vistiek 
maži.

Lietuvių čia randasi visai 
mažas skaitlius. Nuo dviejų 
metų čia yra susiorganiza
vusi International Co-op. 
Ass’n., kuri užlaiko valgo
mų daiktų krautuvę. Kaip 
kitur, taip ir čia nemažai 
randasi kliūčių.

Gegužės 26 minėta drau
govė surengė prakalbas. 
Lietuviškai kalbėjo R. Ken- 
tra.

Paskui kalbėjo F. Bago
čius lenkiškai. Pabaigoj jis 
užrašinėjo „Keleivį” ir par
davinėjo knygutes. Publi
kos buvo mažai, nes oras 
buvo šitas ir neišgarsinta 
gerai. Vietinis.

n

PROTESTAS.
Męs, lietuviai Brooklyn’o, 

N. Y., viešame susirinkime 
gegužio 20 d., 1912, svars
tant pastarąją industrijinę 
kovą ir jos pasekmes Massa- 
chusetts valstijoj, po nuo
dugniam ir bepusiškam jos 
apkalbę jinlui nusprendė
me, jog

Męs biaurimės „Duonos 
Viešpačiais” Massachu- 
settsre už jų kriminališką 
žiaurumą link artimo savo— 
medegišką, fizišką, protišką 
ir dorišką skriaudimą dar
bininkų dėl pelno savo;

Męs apkaltiname juos 
kaipo užpuolikus ir žmogžu
džius iaike pastarojo strei
ko, kuriame—juk neužgina
ma — darbininkai reikalavo 
tik dalelės to, kas uždirba
ma ir kas teisingai jiems pri
guli;

Męs pasmerkiame valsti
jos gubernatorių ir Lawren- 
ce’o majorą, kaipo krimina- 
liškus veidmainius, kurie, į- 
galioti idant gint draugovę 
nuo piktadarių, gina tiktai 
piktadarius nuo apubagina- 
mų ir besiginančių jų aukų;

Męs protestuojame prieš 
siauraprotystę ir beteisin- 
gumą valstijos teismų, — 
prieš jų žiaurumą link dar
bininkų ir jųjų vadų laike 
pastarojo streiko, ir reika
laujame, kad tiranija dau
giau neatsikartotų;

Męs reikalaujame, kad 
Ettor ir Giovannitti — mu
sų rodininkai butų tuojaus 
paliuosuoti ant parankos, ir 
kad jų tardymas butų atvi
ras ir bešališkas, ir kad

Męs sveikiname musų 
draugus Ettor ir Giovannit
ti kaipo kareivius už gyve
nimą ir žadame jiems musų 
medegišką ir dorišką pašei- 
pą dėl išsigelbėjimo.

P. S. Kopijos šios rezoliu
cijos turi būt pasiųstos gu
bernatoriui Foss, Apskričio 
advokatui Attwill, darbinin
kų atstovui Yates ir spau
dai.

Komitetas:
Jonas Perkūnas, 

J. A. Bekampis. 
J. A. Vendžiunas.

i
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I THROOP, PA. 
! 5 d. gegužės D—tė Liet.

Jaunas senelis, gunų laike savo mėnesinio 
i susirinkimo nutarė vienbal-

1, PA. . giai, Rad pasitaikius kirčiai 
Šis miestelis apgyventas i iš D—tės L . S. narių, jei na- 

lenkais ir slavais. Lietuvių 
yra apie 80 šeimynų ir keli 

i desėtkai nevedusių. Turim 
i pašelpinę draugystė po var
du D—tė Liet. Sūnų, kuri 

Į tvirtai stovi, ir yra dvi Ry- 
i mo katalikų bažnyčios— vie- 
. na lenkų, antra slavokų. 
i Lietuviai prigulėjo prie 
iScranton’o šv. Juozapo pa
rapijos. Kada ten kilo ne
sutikimas tarp kunigo ir pa
rapijonų, Throop’o lietuviai 
prisidėjo prie lenkų parapi
jos. Atsitikus mirčiai iš lie
tuvių, norintieji palaidoti su 
bažnytinėm apeigom ir ant 
lietuviškų kapinių turi krei
ptis prie lietuviško kunigo 
Kuro. Kun. Kuras samdo 
bažnyčią pas slavokus, kuri 
neparanki lietuviamsirdaug 
toliau nuo kapinių. Lenkų 
bažnyčia stovi parankiau ir 
arčiau. Kokis gali būti 
skirtumas? Juk Rymo ka
taliku bažnyčoj Dievas vi
sur vienas. Atsitiko ne kar
tą, kad draugystė, laidojant 
mirusį, daug nereikalingo 
purvyno brido. Anglių ka
syklos nedirbo nuo 1 ba
landžio. Dabar jau pradė- 

. jo dirbti ir darbą bus gali- 
; ma gauti.
i

niaus ir taikydamas i save mes darbo, bus apskelbtas. 
sušuko Į paliktąjį draugą: jo vardas.
„Atsigrįžk, drauge! štai čio
nai mano gyvenimas bai
gias.” Tas išgirdęs tokius į 
žodžius ir pamatęs revolve-l 
rį jo rauko i, norėjo pribėgti i 
atimt, bet velionis sušuko: 
„Nelysk, o nušausiu ir ta
ve!” Tokiu budu tas nedrį
so eit arčiau ir laukė, kas to
liaus bus. Išgirdo keturis 
šuvius ir pamatė s.-.vo drau
gą parpuolant negyvą. Ve
lionis nepaliko jokios žinios, 
dėl kokios priežasties nusi
žudė. Jis buvo nevedęs ir, 
kaip spėja, amžiaus turėjo 
trisdešimtį metų.

K. Pocius.

E. ST. LOUIS, 1LL.

20 gegužės tapo išvežtas 
Pranas Smalskis (lenkas) j 
valstijos kalėjimą ant visos 
gyvasties prie sunkių darbų. 
Teismas SmalskĮ nuteisė už 
tai, kad jis mėgino sužagti 
14 mėnesių mergaitę ir jis 
tapo pagautas prie to pasi- 
biaurėtino darbo 28 vasario, 
apie ką savo laiku buvo ra
šyta „Keleivije”.

J. N. Simanauskas.

WATERLOO, I0WA.

Streikas Illinojaus Centrai 
geležinkelio kompanijos 
dirbtuvėse vis dar nesibai
gia. Pribuvo Į čia keletas 
lietuvių iš kitur ir vienas ė- 
mė streiklaužiauti. Jei ne-

I

I 
i

Throopietis.

i rys norėtų būti palaidotas 
j su bažnytinėms apeigom, tai 
! lydėti tik Į tą bažnyčią, kuri 
bus arčiau, kol nebus atida
ryta lietuviška bažnyčia. 
Jeigu kunigas samdytų kur 
toliau ir reikėtų eit pro šalį 
kitos, tai draugystė visai ne
lydės.

D—tės L. S. prot. raštinin.
K. Glazauskis.

WORCESTER, MASS.

Musų mieste yra dvi lietu
viškos parapijos; viena jų 
Rymo-katalikų šv. Kazimie
ro, jau senokai susitvėrus. 
Bažnyčios prie tos parapi
jos nėra, bet yra tik skiepas, 
kur atsilaiko pamaldos ir 
kuris pagal nekuriu žinovų 
patėmijimą žadą neužilgo 
griūti; vargšai žmoneliai, 
kol sulipdė tą skiepą, įgijo 
$34.000 skolos. Čia aišku, 
jog praturtėjo airys vysku
pas ir kunigėliai valdytojai 
tos parapijos.

Antri metai kaip susitvė
rė kita parapija — Visų Šv. 
—neprigulminga; ta parapi
ja, nors turėdama mažą sau- 
ialę parapijonų, jau bemaž- 
ką metai kaip nusipirko baž- 
nvčią sykiu su puikia klebo
nija, o po bažnyčia da turi ir

čia gimusiai jau-
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dalykų. Bet tegul jau bus, I 
| kad gali rastis toks milžinas.
Tik neturi užsimerkti ir ne
matyti didelės betvarkės pa- 
saulij. Męs visi pripažįsta
me, kad gamtoj eina amžina 
kova. Kova apsireiškia tik 
ten, kur nėra tvarkos. Pla
netos ir kometos susiduria 
ir susimuša, žemės gyvūnai 

'ir augmenis turi nukentėt 
nuo kitų gamtos apsireiški
mų ir nenormališkos tem- 
paraturos. Patįs žmonės 
turi taisytis įrankius, kad 
apsigint nuo žaibo, karščio, 
vėjų ir šalčio. Ir visoj gam
toj tarp gyvų ir negyvų jos 
kūnų eina kova, įvyksta ka- 
strofos. Tai reiškia, kad 
pilnos tvarkos nėra. O jei 
kur įvyko tvarka, tai tik po 
ilgos ir atkaklios kovos patįs 
gamtos daiktai susitvarkė.

—Kaip matau, Maike, mo
kslas tikrai į bedievį žmogų 
paverčia. Gaila man tavęs, 
kad mano vaikas, o pekloj 
turėsi degti.

Kodėl jie taip darė? Socijalistų Pajiegos.|
III.

*

— Maike, tu dabar moky-'jai galėjo padaryt klaidų ar
klų lankai ir girdi kų mokv- ba ta biblija gali nieko ne
to jai apie Dievų kalba. Ar reikšti. Juk ir be jos Dievas 
jie pripažįsta, kad jis yra ir 
viską sutvėrė, ar ne?

— Mokytojai apie Dievo 
buvimą mums nieko nekal
ba, nes jiems uždrausta.

— Tu meluoji, vaike: čia 
laisva šalis ir viskų gali kal
bėt.

— Taip tau rodos. Tur
but, neskaitai žinių iš Kali
fornijos miesto San Diego, 
kur visai uždrausta laisvai 
kalbėti. Lawrence Ettor ir 
Giovannitti laisvai kalbėjo, 
už ka sėdi šiandien kalėjime 
ir gresia jiems mirtis. Mo
kytojas netektų labai greit 
darbo, jeigu jis imtų moki
niams aiškinti kokie burtai 
ir papročiai yra palaikomi 
kapitalistų darbininkų ap- 
mulkinimui.

— Tai kaip jus galite kų 
nors gerų išmokti, vaike, ka
da jums teisybės nesako ?

— Kodėl ne, tėve? pats 
dasiprotėji, kada kitas mok
slo šakas mokinamės. iva- 
pitalistams yra reikalingi 
geri knygvedžiai, žemės ma
tininkai, inžinieriai, kapito
nai, astronomai ir kiti mo
kyti vyrai, todėl jų moky
klose tokios mokslo šakos 
kaip matematika, geografi
ja, astronomija, anatomija 
ir tūlos kitos yra pastatytos 
gerai ir mokinys greitai 

,gauna supratimų apie jas.
— Tai gerai vaike. Bet 

kiek tu nesimokytum, vis- 
tiek nežinosi, ar yra Dievas, 
ar nėra jo.

— O aš tau, tėve, pasaky
siu, kad tik kitos mokslo ša
kos ir prives tave prie išve
dimo, kad Dievo nėra. Taip 
tu mokinies istorijos ir at
randi, kokie žmonės seno-

į vėj gyveno, kaip jie gyveno, 
| tikėjo ir t. t.. Toliau atran
di apie jų žengimų vis tolyn 
ir tolyn, apie jų tikėjimo 
mainymųsi ir pradedi su
prasti, kaip jis liko išvysty
tas pačių žmonių. Visai ne
reikia, kad mokytojas pa
sakytų, jog Dievo nėra, nes 
pats dasiprotėji.

— Gerai, vaike, žinoti to- į 
kius dalykus, bet gal Dievas' 
vistiek yra, tik žmonės bu-! 
vo užmiršę jį.

—Tikėjimas mus mokina, 
tėve, kad žemė ir viskas li
ko sutverta tik kokie 6000 i 
metų atgal, o geologija ar- j 
ba mokslas apie žemės 
:sluogsnius darodo mums, 
kad žemė turi jau kelis mili
jonus metų senumo ir žmo
nės bent kiek panašus į da- i 
bartinius jau 400 ar 300 tuk-1__ v__  _____o____
stančių metų gyvena ant že- galingiausis tvarkdarys ar- 
mės. Į

— Maike, biblijos rašyto-į visų visatoj esančių kūnų ir

Žmogus nuo 400,000 metų.

✓

1908 m. Serbijoj socijalis- ; 
tai gavo 3,056 balsus ir iš- 1 
rinkta 1 jų atstovas. Viso 
atstovų yra 160.

Rusijoj nepaduota, kiek 
baisų gavo socijalistai rinki
niuose į Durnų 1906 metuose, 
bet išrinkta 17 socijalistų. 
Viso atstovų yra 442.

1910 m. Grekijoj išrinkta 
4 socijalistai. Viso atstovų 
yra 207.

Luksemburge 1911 m. iš
rinkta 10 socijalistų. Viso 
atstovų yra 48.

1908 m. Turkijoj išrinkta 
6 socijalistai. Viso atstovų 
vra 196.v

Iš skaitlinių matote, kad 
juo tolyn, tuo daugyn balsų 
gauna socijalistų patrija. 
Ir juo labiau civilizuoti ir 
kultūriški šalies gyventojai, 
tuo didesnis skaitlius bal
suoja už jų.

Nors tik paskutiniam tris
dešimtmeti j ta partija pra
dėjo kiek nors žymiau veik
ti, o jau užaugo į milžinų. 
Netoli ta ateitis, kada ji pa
ims visų pasaulį ir paliuo-

Kodėl musų pratėviai mu
šėsi už kunigaikščius ir di
džiūnus, kurie juos apiplėš- 
davo? Kodėl jie atiduodavo 
tiems didžiūnams savo su-1 

’ nūs ir dukteris . jų smagu
riams? Kodėl jie dirbo sun
kiausius darbus ir badavo, 
kad jų kunigaikščiai ir di
džiūnai galėtų puotauti ir 
gyventi pertekliuose? Kodėl 
kunigaikščiams paliepus jie 
visuomet imdavo kariškąjį 
kirvi, skydų ir eidavo per 
sienų arba užpuolę ant ar
timiausių savo kaimynų žu
dė gyventojus, degino jų so
dybas ir plėšė turtų, nors tie 
žmonės nebuvo jiems nie- 
kuomi prasikaltę?

Aš norėčiau prikalti tavo, 
darbininke, duomų prie šių 
klausimų taip drūčiai, kad 
tu butum priverstas pamas
tyti, kodėl tie žmonės taip 
darė?

Jie darė taip ačiū savo ne
žinojimui. Jie nuo pat kū
dikystės buvo mokinami, 
kad būti karžygiu, muštis už 
savo tėvynę, būti ištikimu 
savo valdžiai — tai didelė 
garbė! O garbės trokšta 
kiekvienas. Kadangi jie ta 
tuščia ir žema garbe pasika- 
kindavo, tai tokia gar
be jiems buvo už tuos biau- 
rius darbus ir apmokama. 
Juk pigesnio atlyginimo ne
gali būt, kaip vario ar švino 
medalis, kuris vertas nedau
giau, kaip 3 kapeikos. Bet 
jis reiškia, kad tu atėmei jau 
ne vienam žmogui gyvastį, 
o tas jau vadinasi garbe!

Kokia šlykšti garbė!
Bet jie da nemokėjo taip į 

save žiūrėti, kaip męs dabar 
žiūrim į juos atgal. Supran
tat, prie ko aš prieinu? Męs 
jau daug toliau nužengėm 
progresan, negu musų pra
tėviai. Bet ar jus manot, 
kad męs esam pasiekę augš- 
čiausį civilizacijos laipsnį? 
Ar manot, kad ateinančios 
gentkartės visuomet klausys 
tokių pat įstatymų, kaip 
męs šiandien darom? Ne
jaugi jums rodos, kad žmo
nės negalės sutvarkyt savo 
gyvenimų taip, kad jame ne
būtų nė skurdo, nė bado? 
kad ateinančios gentkartės 
negalės išrasti tokio vaisto, 
kuris panaikintų dabar e- 
sančių nelygybę ir beteisę?

Bet jeigu taip, sakykit, tai 
kodėl dabartinė gentkar- 
t‘ė negali išrasti tokio vais
to?

O ar jus užtikrinti, kad to
kio vaisto dar nėra? Jis jau 
yra, bet jus, turbut, da ne
girdėjote apie jį. Gal jums 
rodos, kad kaip tik kas 
naudingo žmonijai lieka iš
rasta, kiekvienas apie tai 
tuojau išgirsta? Ar nevi- 
siems mokslo vyrams reikė
jo kovoti su gadynės prieta
rais, kol visuomenė suprato, 
jog jie skelbia teisybę? Juk! 
labai galimas daiktas, kad! 
ir tu, skaitytojau, kovoji! 
prieš socijalizmų, kuris neša! 
tau išliuosavimų iš alginės 
vergijos ir skurdo. Kaip 

!musų pratėviai laikėsi prie 
kunigaikščiais ir dvarpo
niais uždėto jiems jungo, taip 
tu, darbininke, šiandien lai
kaisi prie alginės vergijos. 
Bet jeigu visi laikytųsi prie 
to, kas ant jų uždėta pir
mesnių amžių valdonais,, ar 
žmonija šiandien da nevilk
tų baudžiavos pančių? Ar 
pasaulije neviešpatautų 
tamsa?

Verge algos! Pekelk gal
vą, apsižvalgyk. Tu pama
tysi, kad yra išėjimas iš ši
tos vergijos ir yra kelias į 
geresnį gyvenimą, kelias į 
socijalizmų, kur saulė vi
siems lygiai šviečia.

Iksas.

Nors šis straipsnelis bus 
nuobodus, kadangi skaitli
nės visuomet yra nuobodžio
mis, bet kiekvienam inteli
gentiškam žmogui, ar jis bu
tų socijalizmo draugas, ar 
priešas, reikia ias žinoti, nes 
jos rodo nauja milžiniškų 
pasaulio judėjimų ir supa
žindina su atskim’ šalių sto
viu.

1912 m. Vokietijoj * ren
kant atstovus į parlamenta 
arba reichstagų socijalistų 
partija gavo 4,250,000 balsų, 
kas reiškia, kad 35- balsuo
tojų procentas balsavo už 
socijalistus ir liko išrinkta 
110 socijalistų atstovų. Iš
viso atstovų yra 397. Taigi 
viena socijalistų partija tu
ri daugiau, negu trečdalį at
stovų, o visos kitos partijos 
vra silpnesnės už jų. Be to 
Vokietijos valstiių legisla- 
turose yra 194 socijalistų at
stovai.

1910 metuose Francuzijos . _ . - ,v ,
socijalistų partija gavo 1,106 suos darbininkų klesų iš al- 
047 balsus ir liko išrinkti 76 : ' 
socijalistų atstovai. Viso 
atstovų yra 584. Be to aug-, da pagreitis, 
štesniajam Francuzijos par- 
’ _____ j 0-1 • 1 •- - - - - —

• s.

ginės vergijos. Jos priešai 
nesustabdys jos žengimo, oMums sako, kad vos tik 6 

tūkstančiai metų praėjo, 
kaip Dievas sutvėrė pasaulį. 
Bet pietų Francuzijoj profe
sorius Hauser atrado žemė
je suakmenėjusias žmogaus 
liekanas, kurios parodo, kad 
žemė turėjo būti jau gatava

galėjo būt.
— Teisybė, tėve, biblijos 

rašėjai tiek mažo proto bu
vo, kad jie vienur rašė taip, 
o kitur jau priešingai, bet 
jeigu męs jau atrandame jų 
neteisinga ir atmetame, prie 
to da jeigu męs žinome, kaip daug pirmiau, negu jų bibli- 
tikėjimas išsivystė — tai vi- T'* 
sai nėra pamato tikėti, kad 
kokis nors Dievas vra.

— Kodėl, vaike, mums ne
tikėti? Juk kada pasižiū
rėsi į tūkstančius žvaigžd
žių, saulę, mėnulį, perkūnų, 
vėjų, žemę ir kitką, tai ma
tai tokių gerų tvarkų tarp 
visko, taip atsakančiai vis
kas surėdyta, kad būtinai 
turi tikėt, jog yra kokia tai 
protinga jiega, kuri viskų tų 
sutvarkė.

— O jei tu, tėve, apsipa- 
žintum su fizika, tai supras
tum, kokių įtekmę turi vie
nas daiktas ant kito ir nu
stotum tikėjęs, jog reika
linga yra protinga pajiega. 
Vienok šiandieninė fizika da 
nėra galutinai užbaigta. 
Męs, galima sakyt, turime 
tik jos pradžių.

— O apie kų ta fizika mo
kina?

— Ji mokina apie daiktų 
judėjimus, apie pajiegų ir įs
tatus tos pajiegos.

— Na, ir kas toliau?
—' Gamtoj yra pajiega ir 

medega. Nebuvo jokio rei
kalo, kad kas jų sutvertų. 
Jeigu nebūtų buvę per lai
kų laikus tos pajiegos ir me
degos, tuomet nebūtų visa
tos arba gamtos. O kada y- 
ra tiedu daiktai, tuomet nė
ra ko stebėtis, kad iš jų tve
riasi visokios formos mede
gos ir pajiegos. Juk ant 
vietos niekas nestovi, o kei
čiasi. Daleiskime, tavo ser
mėga nevisuomet buvo ser
mėga ir nevisuomet bus to
kia. Taip ir iš gamtos me
degos tveriasi įvairus kūnai 
ir jie nėra amžini. Kad ir 
musų žemę paėmus, atran
dame, jog ji yra buvus kar
šta. Dabar ji atvėso, ma
žėja ir jos ateitis neužtikrin
ta. Ji susilauks galų, bet 
jos medega pavirs į kitokių 
formų. Juk ir iš tavęs, tėve, 
kada nors liks kitokie sutvė
rimai ir kūnai, negu tu esi.

— Aš tai suprantu, vaike. 
Tu dalykų aiškini gerai. Tik 
man stebėtina, kad tvarka 

i tarp visko gera viešpatauja. 
Muk turi būt kokis nors 
tvarkytojas.

— Ant to, tėve, štai kų pa
sakysiu. Protingiausis ir

ba inžinierius nesuvaldytų

jinis Dievas sutvėrė. Sulig 
profesoriaus Hauser’o aps- 
kaitliavimo, tasai žmogus 
turėjo gyventi ant žemės ir 
mirti nemažiau, kaip 100,000 
metų atgal. Greičiau jokiu 
budu negalėjo susiformuoti 
tie žemės sluogsniai, po ku
riais jis atrastas.

Bet profesorius Klaatsch, 
pragarsėjęs senovės liekanų 
tirinėtojas, atidžiai ištyręs 

i šito žmogaus liekanas ir ap- 
llinkybes, kokiose jis buvo 
'atrastas, tvirtina, kad tas 
žmogus gyveno ant žemės 
mažų mažiausia 400,000 me
tų atgal.

Bet ne vien tik šitam žmo
gui mokslinčiai pripažįsta 
taip daug metų. Netoli 
Neanderthal, Prūsuose, 1857 
metais buvo iškastas taip 
vadinamas urvinis žmogus, 
t. y. žmogus iš tų gadynių, 
kada jis gyveno da urvuose. 
Visi archeologai sutinka, 
kad tas žmogus gyveno ne
mažiau, kaip 200,000 metų 
atgal.

Ir taip, musų žemė — tai 
kaip ir kokia didelė knyga. 
Mokyti žmonės iš jos sluog- 
snių išskaito praeities pas
laptis, kaip kad tie sluogs
niai butų spausdinti pusią-: 
piai. šventraštis mums i 
skelbia, kad Dievas sutvėrė 
pirmutinį žmogų pilnai civi-I 
lizuotą, mokslas atidaro že
mės sluogsnius ir sako: Ne
tiesa! štai liekanos žmo
gaus, kuris gyveno urvuose. 
Puikiai turėjo išrodyti jo ci
vilizacija ! Melas! melas! 
— šaukia dvasiškų a — tai 
išmislas.

Bet męs žinom, kad mok
slas išmisiais nesiremia. Pas 
jį viskas peremta faktais, 
kuriuos net spangas gali ap
čiuopti. Profesorius Hau
ser iškasė žmogų iš praisto- 
riškų laikų ir męs galime vi
suomet jį matyti etnologijos 
Berlyno muzejuje. Jis yra 
5pėdų ir 6 colių augščio, tu
ri kreivas kojas ir labai išsi
kišusi apatinį žandą, kas 
daugiau primena šiandieni
nę beždžionę, negu išsivys
čiusį žmogų.

Apie jo skeletą buvo dau
gybė jūrinių kevalų. Prof. 
Hauser aiškina, kad tai bu
vo arba šarvai pirmutinio 
žmogaus, arbo jo draugai 
buvo papuošę jais jo kūną, 
kada jis mirė. S. M.

į

lamente yra 21 ^-""•kilmin
gas socijalistas.

1911 metuose Austrijos 
socijalistų partija gavo 1, 
060,000 balsų ir liko išrink
ti į parlamentą 82 jos atsto
vai. Viso atstovų yra 516.

1910 metuose Australijos 
socijalistai gavo 669,681 bal
są ir į parlamentą pateko 44 

i jų atstovai. Viso atstovų 
yra 75. Taigi daugiau negu 
pusė yra socijalistai.

1910 metuose socijalistai 
Suv. Amerikos Valstijose 
gavo 641,789 balsus ir liko 
išrinktas vienas kongres- 
manas. Viso kongresmanų 
yra 391. Be to Socialist La
bor partija gavp da 34,115 
balsų.

1910 metuose Belgijos so
cijalistai gavo 483,241 bal
są. Išrinkta 35 jų atstovai. 
Viso atstovų yra 166. Prie 
to 7 Belgijos senatoriai yra 
socijalistais.

1910 metuose Anglijos so
cijalistai gavo 373,645 bal-į 

i sus ir išrinkta 42 jų atsto
vai. Viso atstovų yra 670.

1909 metuose Italijos so
cijalistai gavo 338,885 bal-! 
sus ir išrinkta jų 43 atsto
vai. Viso atstovų yra 508.

1911 metuose Švedijoj so-! 
cijalistai gavo 170,299 bal- i 
sus ir išrinkta jų 64 atstovai. ■ 
Viso atstovų yra 165. Be to 
4 Švedijos senatoriai yra so
cijalistai.

Suomijoj 1911 m. soc. ga-l 
vo 321,000 balsų ir išrinkta 
87 jų atstovai. Viso atsto-| 
vų yra 200.

Šveicarijoj 1911 m. socija
listai gavo 100,000 balsų ir1 
išrinkta 9 jų atstovai. Viso 
atstovų yra 170.

1910 m. Danijoj socijalis
tai gavo 98,721 balsą ir iš
rinkta 24 jų atstovai. Viso 
atstovų yra 114. Prie to 4 
Danijos senatoriai yra soci
jalistai.

1907 m. Norvegijoj soci
jalistai gavo 90,000 balsų ir 
išrinkta 11 jų atstovų. Viso 
atstovų yra 123.

1909 m. Hollandijoj soci
jalistai gavo 82,494 balsus ir 
išrinkta 7 jų atstovai. Vi
so atstovų yra 100.

1911 m. Ispanijoj socijali
stai gavo 40,000 balsų ir iš
rinkta 1 jų atstovas. Viso 

! atstovų yra 404.
1911 m. Bulgarijoj socija

listai gavo 13000 b. ir išrink
ta 1 jų atstovas. Viso at
stovų yra 189.

1908 m. Argentinoj soci
jalistai gavo 5,000 balsų, bet 
nė vienas jų atstovas neliko 
išrinktas. j

i

I

A. Baisus.

Ar žinote, kad—
Airijoj yra 200,000 tonų 

anglies, kurią reikia tik iš
kasti.

Seniausis pasaulije him
nas yra Maižiaus giesmė iš 
149 pn. pirm Kristaus.

Iš visų žuvų žmonės dau
giausiai suvalgo silkių.

Du New Yorko vagiliai iš
kraustė advokatui kišenius, 
kuris gynė juos už vagystę, 
atimdami iš jo $10.00, ku
riuos pirma buvo užmokėję 
už jo darbų.

Francuzijos muitinyčios 
viršininkai konfiskavo daug 
vyno ir supylė jį kanalan. 
Pasigėrę žuvįs išplaukė ant 
viršaus ir moteris daug jų 
prisigaudę be pinigų. Žuvi
ninkai padavė už tai skundų 
ant muitinyčios viršininkų.

Jeigu jus pavogsite duo
nos kepaliukų, jus pateksite 
į kalėjimų. Jeigu jus pavo
gsite geležinkelį, jus patek
site į senatų.

Naujoj Zelandijoj, kur 
darbininkai turi valdžių sa
vo rankose, vaikai yra veža
mi už 120 mylių už 3 ir 6 cen
tus ir geležinkelis turi iš to 
pelnų. Mat, vidurinės mo
kyklos yra retai, todėl vai
kus prisieina vežti. Juk kei
stai darosi ten, kur darbi
ninkai valdo.

Iš visų paukščių ilgiausiai 
gyvena gulbė; kartais ji pa
siekia 300 metų amžiaus. 
Sakalas išgyvena po 162 m.

žaibas daugiausiai blėdies 
padaro laukuose ir ant ūkių. 
Miestai su daugeliu vielų ir 
perkūnsargių retai kada nu
kenčia nuo žaibo.

Jau Rusijos krasos mar
kės arba stampos eina su ca
ro paveikslais.

Londone 900,000 žmonių 
gyvena daugiau negu po du 
viename kambarij; 26,000 
gyvena po 6 ir daugiau vie
name kambarij.

Didžiojoj Britanijoj aug- 
ščiausi žmonės yra škotai, 
paskui seka airiai, anglai ir 
valiečiai.

• «

Geriausiu Kubos cigarų 
pirkėju yra Didžioji Brita
nija. Kas metai ji paima po 
60,000,000 cigarų.

I
\ 
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Font Rang, 
Canada.

Pa j i eskoj i mai d r augysč i u Reikalai
KELEIVIS

"Žemė ir žmogus.
PARAŠE Z. ALEKSA.

Giriose net smarkiausis lietus pataiko į že
mės paviršių lašu paskui lašą ir visas van
duo susigeria į žemę. Girias iškirtus lietaus 
vanduo greit nubėga nuo žemės paviršiaus 
ir susirenka upeliuose ir upėse, iš kur ir bė
ga tolyn. Upių pradžioj žemė greit išdžiūs
ta, o žemiau upės išsilieja ir naikina aplinki
nius laukus. Vienur vandens per maža, ki
tur perdaug. Ir priešingai, su naujų girių 
užvedimu, upių bėgis lieka atsakantesnis. 
Ir paprastai, kur daugiau girių, tenai dau
giau ir lietaus. Taip ant šv. Alenos salos su 
girių pasodinimu (seniau tenai nebuvo) lie
taus dvigubai išpuola.

Dabar žmogus pradeda suprasti, kad 
nuo jo darbo daug priklauso oro gerumas, 
o per tai ir gyvenimo sąlygos. Žmogus gali 
tai pagerinti, tai pabloginti tasias sąlygas, 
nuo kurių priklauso jo sveikata. Žmogui 
turi rūpėti visą žemės paviršių sveikesniu 
padaryti. Tam tikslui tarp ko kito reikės 
panaikinti dabartinės išveizdos miestus su 
jų dulkėmis, smarvėmis, saulės ir oro stoka. 
Bet tas galės įvykti tik tuomet, kada išdir- 
bimas iš atskirų rankų pereis į visos visuo
menės rankas, kada jis tarnaus visų žmonių 
labui.

koj kerta medžius po 65 sieksnius 
augščio. Tokio medžio užaugimui 
reikalingi šimtai ir tūkstančiai metų. Da
bartinė visuomenė mažai rūpinasi ateičia. 
Dabartinė visuomenė arba bent jos pirivile- 
giruotos klesos naikina visą tą, kas šiandien 
bent šiokį-tokį pelną neša. Dvarininkui 

: trūksta pinigų ir nyksta girios. Ir vienam ir 
kitam mažai rupi kad su girios išnykimu il
gainiui pablogs klimatinės sąlygos; ir ma
žai rupi, nes negalvoja apie ateitį, 
tik apie savo kišeniaus labą. Tik tuomet gi
rios perstos nykti, kada jos pereis į visuome- 

į nės rankas.
Jau iš šito trumpo piešinio męs matom, 

kaip eina kova tarp žmogaus ir gamtos. Tai 
žmogus priklauso nuo gamtos, tai gamta — 
nuo žmogaus. Vienok, visas žmonijos gy- 

| venimas neužsibaigia žmogaus kova vien su 
j gamta. Visa žmogaus istorija tik tuomet 
butų vien kova su gamta, kada kiekvienas 
žmogus vestų visai neprigulmingą gyveni
mą. Tuo tarpu žmonės gyvena ne pavie
niais ir ne poromis, bet bendrijomis, tverda
mi gentus, kiltis, tautas, valstijas ir kitoniš- 

I ks visuomeniškas formas. Žmogus — vi
suomeniškas gyvūnas. Ir tas visuomeniš
kas gyvenimas labai smarkiai veikia į 
žmogaus ir žmonių būdą. Su žmonijos plė- 
tojimuosi, mainosi ir visuomeniški santikiai. 
Apie tai dabar nekalbėsiu; palieku tai kitam 
sykiui.

Pajieškau savo vyro Vincento Bu- 
driaus; 5 metai kaip išvažiavo į Ame- 

: riką palikęs mane Lietuvoj ir aš nuo ’ 
| jo negavau jokios žinios. Girdėjau,Į 
1 pirmiau gyveno Arnold City, Pa., ir 
I Philadelphia, Pa., o dabar visai neži- 
į nau kur. Jis paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Triškių miestelio; 34 m. 
amžiaus, vidutinio ūgio, akis mėlynos, 
plaukai tamsiai geltoni, ant kaktos 
turi rambą. Aš jau antri metai Ame
rikoj ir negaliu jo surasti. Meldžiu 
paties atsišaukti arba kas žino, pra
nešti, nes turiu svarbų reikalą. [27] 

Mrs. Antanina Budrienė, 
59 Armsbee avė., Providence, R.

Pajieškau draugo Leono Bakste, 
Kauno gub., Telšių pav., Mosiedos pa
rap., Ledių sodos. Girdėjau, gyvena 
Montreal, Canada. Meldžiu atsišau
kti ant šio adreso:

Kaz. Symutis,
Titicut Statė Farm, Brick Yd., Mass.

Pajieškau giminaičio Kajatino Tau- 
tkevičiaus; du metai atgal gyveno 
Roslyn, Wash. Prašau atsišaukti ant 

■ šio adreso:
Joe. Kibort,

Į Box373, Thomas, W. Va.

Pajieškau draugo Jono Livos, paei
na iš Kauno gub., Panevėžio pav.; gir
dėjau, gyvena Peabody, Mass. Pri
klauso prie draugystės šv. Jurgio, to
dėl meldžiu draugų arba jo paties at
sišaukti.

A. Nassau,
154 Hope st., Brooklyn, N. Y.

XII.
(Pabaiga).

Gyvūnų naikinimas.

Gilioj senovėj tarp žmonių ir gyvūnų' 
ėjo aštri kova. Toji kova daug aukų reika
lavo. Žmogus rūpinosi turėti mėsos, gerus 
kailius ir ėjo į girias medžioti, čia prisiei
davo susiremti su įvairiais priešais, girių 
gyventojais. Vieniems ar kitiems prisiei
davo žūti, tik to laimė, keno viršus. Kada 
žmogaus ginklai buvo gana prasti, tuomet 
žmogui nekaip sekėsi, ir tankiai jis žūdavo. 
Bet žmogus, tai išmintingas gyvūnas. Pa
sinaudojo jis ta išminčia ir, pagaliaus, girio
se viršų paėmė. Prasidėjo smarkus gyvū
nų naikinimas. Medžioklė dabar jau tarna
vo ne tik mėsos ir kailių išgavimui, bet ir 
žaislui, žmogus pradėjo lieti gyvulių krau
ją, kad linksmiau vieną-kitą valandą pra
leisti. Dabartinė medžioklė beveik vien 
žaislui tarnauja. Dabartinė taip vadina
moji visuomenė taip susigyveno su savo tuo 
nereikalingu kraujo praliejimu, jog tame: 
nieko biauraus nemato. Maža to. Nevie
nas tuo kraujo praliejimu net didžiuojasi.! 
Ir nestebėtina! Dabartinės valdančios kle
sos viešpatauja tik pasiremdamos kitų iš
naudojimu — dabartinės valdžios negali 
apsieiti be žmonių mėsos, kurią jos prarija 
karių laike. Medžioklės dėl maisto ir kai-! 
lių, dėl kovos su žmonių priešais ir dėl žais-; 
lo, o taipogi girių naikinimas — labai daug 
prisidėjo prie išnaikinimo čielų gyvūnų pa-| 
darmių. Toki naikinimai tęsiasi ir dabar. 
Nyksta liūtai (levai), nosaragiai, zubrai, 
sloniai (drambliai). Šios gyvūnų veislės tik 
tuomet galės užsilikti, kada žmogus jų už
silikimu pradės rūpintis, žemėse, kur žmo
nių daug gyvena, užsiliko beveik vien nau
dingi gyvuliai. Dar neseniai Lietuvos gi
riose buvo gana daug vilkų, dabar Suvalkų 
ir Kauno gubernijose retai kada vilkas pa- | 
sirodo. Apie meškas ir senieji žmonės pra
deda užmiršti.

Kol melsimės, broliai, į dangų žiūrėsim, 
Tol pragarą kęsim — dangaus neregėsim... 
Kol dusią ganysim nuo peklos raguočių, 
Tol busime skriausti tranų — piniguočių.
Kol rankų storpilviams bučiuot nenustosim, 
Tol vargsime sunkiai ir graudžiai raudosim.
Kol duosimės ponams už nosių vadžioti,
Tol naštą vergijos turėsim nešioti...
Kol moliniam Dievui ir burtams tikėsim, 
Tol tikrojo Dievo pažint negalėsim...

" J. Juška.

O, kad skraidyti po orą galėčiau.
O, kad skraidyt po orą galėčiau 
Ir kaip gegutė kukuoti mokėčiau;

Girioj tarp medžių šakelių
Ir jų žaliųjų lapelių
Linksmai sau kukuot galėčiau.

Saldus žiedeliai kasdiena kvepėtų,
Sielą ir širdį maloniai žavėtų;

Nieks išnaudot nebegalėtų, 
Vargti, dejuoti nebereikėtų — 
Laimingą buvimą turėčiau.

J. Juška.

RUDENS VĖJAMS.

Garsiau vėjai, garsiau kaukit, 
Darbo žmones krūvon šaukit;

Visiems eilėn reik sustot, 
Laisvės giesmę užgiedot,

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 18 ir 30 metų. Turiu savo na
mus ir lotus vertės $3,500 ir priver
stas esu būtinai vesti. Kandidatės 
malonėkit atsišaukti šiuo adresu:

J. W.
652 Marrion avė., 
Winnipeg, Man.,

Pajieškau draugo Antano Butkaus; 
Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų vo- 
gzalo; jisai pats, ar kas kitas malo
nėkit pranešti šiuo adresu:

Stan. Čekanauskas,
224 W. Broadway, S. Boston, Mass

Pajieškau V. Šlendario, P. Papoli- 
^cko ir Roko Gaubo; visi Kauno gub., 
i Šiaulių pav., Lygumos par., Mickūnų 
i kaimo. Pirmiau gyveno Philadelphi- 
i joj. Atsišaukit šiuo adresu:

J. Mathuzas,
' Box399, Greenport, L. I., N. Y.

Pajieškau pusbrolio Vinco Sendzi- 
ko, Griškabūdžio par., Potbuaelės kai
mo, ir Juliaus Mockaičio, Višakio Ru
dos par., Valių Rainio. Turiu svarbų 
reikalą. Atsišaukit šiuo adresu:

A. Sendzikas,
Box 344, Millinocket, Me.

Pajieškau draugų A. Valančiaus 
ir S. Valančiaus; abu Kauno gub., 
Šiaulių pav., Gruzdžių vol., Lapsiu 
kaimo. Jie gyvena Philadelphia, Pa. 
Kas žino, malonės suteikti jų adresą, 
arba patįs atsišaukit šiuo adresu: 

P. Malskis,
20 Anslie st., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS BUČERIS.
Kuris turės būt visos krautuvės už- 

veizda (bosas); turi būti po kaucija 
(bond). Atsišaukite tuojaus. Ge
ram žmogui gera vieta.

The Lith. Mercantile Company, 
A. M. Ruchas, secretary,

1126 Štate st., DeKalb, III.

ATIDAI L. N. K. NARIŲ 
CHICAGO, ILL.

Jei kurie L. N. Kluibo nariai patį* 
permainė savo organo adresą, tai ma
lonėkite priduot savo naująjį adresą 
ir organo užžiurėtojui, kuris yra tam 
tikslui Kliubo išrinktas.

Organo užžiurėtojas, M. Titiškis.

Draugystė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Towft of Lake, Chicago, IIL 
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Biefzynskis 
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 Jaugilis, 
4606 S. Paulina st 

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

Užžiurėtojas org. St Ragauski. 
4612 So. Wood st.

Lietuviu Imigrac. Korporacijos
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškite 
su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. Stanelis,

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

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

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

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

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y

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 Avė., Chicago, III 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis,

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

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No
3301 Auburn Avė. Metinis susirinki- , 
mas pripuola sausio mėn. Bertaini- 
r.iai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus- ! 
metinis Liepos mėn.

D-stė. Palaimintos Lietuvos. 
Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

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

1504 S. 49-th avė., Cicero, III 
Protokolų rašt. J. Šyker,

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

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

3131 Wentworth avė., Chicago, 111 
Ligonių užveiz. Pet. Steponaitis,

1830 Canalport avė., Chicago, III

Panašiai nyksta ir paukščiai ir vandenų 
gyvūnai. Vienus išnaikina žmogus, kiti ne
beturi kur savo vaikus auginti. Jūrių kar
vės, kų svėrė daugiau, kaip 600 pūdų, jau 
100 metų kaip išnyko. Banginiai nyksta; 
mažai liko ir akulų, kurių skaitlius mažta 
nuo tų žuvų sumažėjimo, kuriomis jos maiti
nosi. Jeigu paimsim Lietuvos ežerus arba 
upes, tai ir čia patėmysim didelį žuvų suma
žėjimą. Dar 10 metų atgal jų gana daug bu
vo. Tie ežerai, ką 20 metų atgal duodavo se- 
levų tūkstančiais ir desetkais tūkstančių, 
dabar jų visai nežino.

Medžių naikinimas.
Panašiu budu naikinami ir augalai. 

Trūksta žmogui žemės apdirbimui, arba sa
vininkas prasiskolina ir kertasi girias. Me
džiai eina namams ir malkoms. Ameri-

Kad išgirstų mus skriudėjai — 
Kaukit, kaukit, rudens vėjai;

Laikas jiems visiems pražūt, 
Laikas mums jų ponais būt.

• Te išnyksta jau valdonai, 
Te prieš vargšą lenkias ponai;

Kas galingas reikia griaut, 
Tur lygybė viešpataut.

Tik, draugai, visi išvieno 
Krūvon stokime kasdieną,

O išvydę mus tvirtus, 
Turčiai mes visus turtus —

Nereiks kardo, sukilimo,
Nereiks kraujo praliejimo;

Mums vienybė bus ginklu,
Juos apsupsim kaip tinklu.

Ridikas.

Cincinnati, Ohio. — Per pasidarba
vimą K. Bereišos ir A. Gladkevičiaus 
surinkta $7.25. Aukavo po $1.00 K. 
Bereiša, A. Gladkevičia ir A. Patry- 
kas; po 50c. — I. Chubirkis, K. Zna- 
mianski, A. Rymkus, A. Tamulevi- 
čia ir M. Daugšis; po 25c. — A. 
Chuck, J. Viltrakis, V. Vilčinskas, D. 
Zaris, K. Noreiko, K. Gediminas ir 
J.' Vaičiulis. Viso labo $725.

šitą atskaitą sulyg aukavusiųjų 
prašymo kvituoja per "Keleivį” Et- 
toro ir Giovannitti apgynimo komite- ‘ 
to kasierius, W. Yates. j

Chicago, III. — Aukos surinktos per 
LSS 22 kp. draugę M. T. Narvaišaitę; 
”Rutos” dainininkai suaukavo $3.70; 
A. Balčiūnas — 50c.; U. Ukrinaitė 26 
centus; A. Rypkevičia, A. B., Al. Zel- 
ba, J. Balčas, F. Karsokas, M. Lazic- 
kas, K. Lozickas, J. Kuliukas, A. Nor- 
vaišiutė, M. Gvirgzdiutė, P. Bartkiu- 
tė, Y. Juzėnas, A. Ruikis, T. Povilo
nis, I. Simanavičia, J. Degutis, J. Ba- 
čunas, W. Machis, A. Lazdauckas, K. 
Jankauckas, F. Bitautas ir J. K. But- 
man — po 25c.; Y. Nevadomskis, J. 
Merkevitz — po 20c.; P. Vilkaitis, M. 
T. Norvaišaitė ir W. Monkus — po 
15c.; K. Gvergzdiutė, M. Vensloviutė, 
M. Norvaišiutė, M. Cinikas, C. Nor- 
vaish, S. Norvaish, P. Clapitis ir Ign. 
Žilinskas — po 10c.; viso su aukauta 
$11.61. LSS. 22 kp. sekr.

J. Jankauckas.
Money orderis gautas ir pasiųstas 

i Lawrence kasieriui W. Yates. Red.

išdirba P. Lorillard Co., vieni iš ge
riausių išdirbėjų pasaulije. Jie gali 
tuos cigaretus taip pigiai pardavinėti 
dėlto, kad ant syk užperka labai daug 
tabako, ko mažesnės firmos negali 
padaryti, todėl nė vieni cigaretai nė
ra taip gardus ir saldus rūkyti, kaip 
”Zira Cigaretai”, kurių gaunat 10 už 
5 centus.

Dėžutėse randasi puikios dovanė
lės — artistiški paveikslai. Sutau
pyk juos ir pasidarysi puikų šaliką ar 
paduškaitę. Tas darbas labai mado
je ir papuošia namus.

”ZIRA CIGARETAI”— tai viena
tinė rūšis, kur yra tiek kvapsnio. Jų 
negalima butų pagerint parduodant ir 
dusyk brangiau, negu po 5c. už dė
žutę.

Šio laikraščio skaitytojai, kurie ru
ko cigretus, tegul atidžiai perskaito 
”ZIRA CIGARETŲ” apgarsinimą, ku
ris telpa šitam laikraštije, kitoj vie
toj, ir pabando kitą sykį nupirkti tų 
cigaretų. Jie parsiduoda visur 10 už 
5c. Neužmirškit vardo —”Zira Ciga- 
rettes.”

GERA ŽINIA CIGARETŲ 
RŪKYTOJAMS.

”ZIRA CIGARETAI” NAUJAUSIOS 
IR GERIAUSIOS RŪŠIES, KOKI 
TIK BUVO KADA TAIP PIGIAI 
PARDUODAMI.

Šio laikraščio skaitytojai šiandien 
ras jo skiltįse užimančią žinią, kokia 
retai yra spausdinama. Tai pastebė
tinas trijų kolumnų apgarsinimas 
”ZIRA CIGARETŲ”, cigaretų visai 
naujos rūšies, iš geriausio turkiško 
tabako,ir dėl savo pigumo visiems y- 
ra prieinami.

”ZIRA CIGARETAI” yra labai au- 
gštos vertės ir tik jie vieni taip pi
giai parsiduoda. Jie turi labai malo
nų skonį ir gardų kvopsnį ir rūkyt 
juos yra daug smagiau, negu kitus, 
nors tie butų dusyk brangesni. Juos •

Pas James Ellis Co., kam
pas B st. ir Broadway,

So. Boston, Mass.
Pranešu So. Bostono ir a- 

pielinkių lietuviams, kad aš 
dirbu James Ellis Forničių 
Kompanijoj, ant kampo B 
st. ir Broadway, So. Bosto
ne. Būdamas gerai apsipa
žinęs su forničiais, aš užti
krinu savo tautiečiams, kad 
James Ellis Co. duoda ge
resni tavorą ir daug pigiau, 
negu kiti Bostono štorai. Y- 
pač dabr męs turime gerų 
vaikams vežimėlių (keri- 
čių), klijonkų, lindėjų, (pa- 
dlaboms išmušt), aisbaksių 
ir patalų. Daug yra iš ko 
pasirinkti ir viskas pigiai, 
nes užlaikymas krautuvės 
mums nebrangiai atsieina. 
Kiekvienas perkamas pas 
mus daiktas, už pinigus ar 
ant išmokesčio, visiškai gva- 
rantuotas. Malonėkite pas 
mus užeiti, o aš jums paro
dysiu musų tavorus ir kaip 
pigiai jie parsiduoda. Jei 
negalėtumėt ateiti, tai pa
rašykite laiškelį, o aš nuei
siu pas jus paaiškinti apie 
tai.

Pažiūrėkite, koki puikus 
virtuvės pečiai už $17.50. 
Gvarantuoti.

Truputį pavartati rakan
dai gaunami už labai numu
štą kainą.

Atdara Subatos ir Pane- 
dėlio vakarais. Kitais vaka
rais tik ant sutarimo

Ypač kviečami jaunave- 
dziai.

I
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Panevėžij, Ramygalos ga- 
’ i, kas žin

keno katė atsivedė tris ka
čiukus. Visi sveiki ir gyvi. 
Vienas kačiukas margas, ki
tas rudas, o trečiasis nė šio
kio plauko, nė tokio. Pane
vėžiečiai, susirinkę, apie ka
tę laužo galvas:

— Kokio gi plauko tas su
tvėrimėlis?

Žada pasiklausti kai kurių 
musų redakcijų, kad išaiš
kintų taip svarbų ir opų 
klausimą.

— Kaip tu gali į dvasišką vij”, todėl atkartot neužsi- 
žmogų sakyt „tu!” Ir dar 
drįsti tai daryt, kada šian
dien esi priėmęs komuniją!”

— 0 tu priėmei šiandien 
dvi ir tai aš tau nepavy
džiu, atsakė parapijonas

Soho bedievis,

moka. Netilps.
Neberui. —Kitas anksčiau 

prisiuntė, todėl Jūsų žinutės 
1 negalime sunaudot.

Baniui.
■tų pasirašyta pačių protes
tuojančių, o vėl ir dalykas 
nesvarbus; protestuot prieš 
kunigų pamokslus tuomet,

Reikia, kad bu-

Hettcijos atsakymai. EĄftSŠĘ’S

Lietuviška Agentūra.

i Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

arba patįs važiuot į Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.
J. T. KAZLAUCKAS,

186RChapeI st., NewHaven,Conn.
Telefonas: 1434—3. 

Visoki patarimai velaui.

• I SKAITYTOJU ATIDAI.

i

Geram katalikui. — Apie Jei kumg 
tai jau buvo rašyta „Kelei- paleidžia.

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

Apie
kia protestuoti prieš save. 
Jei kunigas negeras, lai ji

Kauno „Lietuvaitės” re
daktorė p. Kubilinskaitė lai
ke saulės užtemimo ant dan
gaus matė lopetas. Paklau
sė profesorio kun. Bučio, 
kaip išaiškinus šį stebuklą ir 
ką jis reiškia ? Sulaukus at
sakymo, p. Kubilinskaitė ža-

w i y y
SVARBIOS NAUJIENOS

Jaunam musų dainininkui
Kiprui Petrauskui, Miko 
broliui, prakiuro dešinis ka- .. ................ _... .............
liošas arti kulnies. Abu, ir įja rašyti straipsnį — kokią 
Kipriukas ir batas, sveiku ir įtekmę turi lopeta i lietuvės 
gyvu. psichiką.

Daktaras J. Basanavičius 
— jis gyvena Vilniuje Niš- 
kovskio viešbutij 
damas panages, peiliuku į- 
brėžė mažąjį pirštą. Vieš
bučio tarnas, pažiūrėjęs, pa
sakė:

— Dėl tokio nieko tamista 
šimtą metų da išgyvensi!

Dr. Basanavičiui mirtis 
negręsia!

bevalv

Paraginimas. Lietuviai, 
jei nenorite būti tamsuoliais, 
jei norite žinoti kas dedasi 
uasaulij, skaitykite lietuviš
kus laikraščius!!

Petras Butėnas.

Sena musų artistė-prima- 
dona ponia Stanislava Jak- 
ševičiutė -Venslauskienė — 
gyvena Šiauliuose, turi tre
jus namus ir dūdą — užva
kar Laucevičiaus aptiekoj 
nusipirko pudros už dvide
šimtį kapeikų.

Kodėl čeverykai iškrypsta.
—Žiūrėk, tamista, perei

toj subatoj čeverykus pir
kau ir taip iškrypo!

— Kaip jie neiškryps, kad 
pinigai da nemokėti.

Žinomas scenos veikėjas 
Gabrielius Landsbergas, 
taipgi Šiaulių gyventojas, 
užsisakė sau kelines pas siu
vėją Mačiūną. Siuvėjas gy
vena dideliuose muro na
muose. Apačioj žinoma ko- 
lonialė Savičiaus krautuvė, 
viršui krautuvės žinomas 
Zimkevičiaus restoranas, o 
viršui to restorano ir vra tas*/ 

pats siuvėjas, kuris apsiėmė 
pasiūti Landsbergui kelines. 
Kelnės žada būt gatovos į 3 
dienas. Kaina joms: 7 rub. 
50 kap.

Kas dručiausis.
Motina, išleisdama savo 

sūnų i bažnytinę mokyklą, 
klausia: „Jonuk, ar tu gali 
pasakyt, kas buvo dručiau- 
siu žmogum, mušusiu le
vus?”

„Taip; tai yra Roosevel- 
tas.„

Vaiko logika.

Jonukas:— Mama, kodėl 
žmonės daro ant vilkų med
žiokles?

Motina:— Nes vilkai avis 
piauna.
Jonukas (pamąstęs):—Tai 

kodėl jie nedaro medžioklių 
ant mėsininkų?

„Draugijos” redaktoriui 
ir pragarsėjusiam poetui ku
nigui Dambrauskui geg. 9 
prisisapnavo, kad ant jo nu
sileido dvasia šventa riebios 
žąsies paveiksle. Poetas iš 
džiaugsmo žada parašyti so
netą.

„Šaltinio” redaktoriui, be
rašant straipsnį apie bedie
vius, iškrito vienas dantis. 
Redaktorius ir drauge visa 
lietuvių dvasiškija labai nu
siminę. Visose Seinų diace- 
zijos bažnyčiose žadama at- 
laikyt ekzekvijas už dantį.

Apie S. L. A. seimą.

40 kuopos susirinkime 
pirmininkas klausia: ”Na, j 
kaip, ar siusime delegatą į 
27 seimą?”

Narys: „Kam čia siųsti,: 
kad musų delegatui Chica
gos inteligentai ir išsižioti 
nedavė 26-tam seime.”

Kitas narys: "Netiesa, ta- 
mista. Aš pats mačiau, kad 
musų delegatas per visą sei
mą išsižiojęs buvo ir norėjo 
ką tai pasakyt, tik jam ne- 

: leido kalbėt.”

I

Marijanpolij d-ras Gri 
nius, begerdamas arbatą, su 
čiaudė du kartu. Žemės dre 
bėjimo nebuvo.

Dailininkui A. Žmuidzina
vičiui iš teptuvo iškrito vie
nas plaukas. Nebesuranda. 
Musų dailė didžiausiame pa
vojuje!

„Lietuvos žinios” gavo 
laišką be markės. Užmokė
jo keturiolika kapeikų. Be- 
reikalo: konverte buvo įdė
tas baltas popieris.

Kas geriau atsimena?

Bažnytinės draugystės susi
rinkime pirmininkas klau
sia: ”Kas atsimena, kada 
musų piknikas buvo?”

Narys: "Vargiai iš musų 
kas žino. Man rodos, Jonas 
Barzdžius atsimena.”

Pirm.: "Kokis Jonas?”
Narys: "Tas bedievis, ku

riam dantis išmušė per mu
sų pikniką.”

Kitas narys: ”0 kada mu
sų sekretorius bus paleistas 
iš kalėjimo? Jis liko ant 6 
mėnesių pasodintas už muš- 
tvnes. Ar iau yra 6 mėne
siai nuo to laiko?”

Tėvas kapucinas pametė 
vieną tupulę. Jieško jau 4 
diena ir vis negali surasti. 
Nieko negelbėja ir poteriai 
prie švento Antano. Tėvas 
kapucinas labai susirūpinęs 
ir labai užimtas tupulės jieš- 
kojimu. nebeturi laiko ir mi
sijų laikyti prieš girtuokly- 
bę. Girtuokliai džiaugiasi— 
žada duot kun. Kaupui ant 
mišių, kad tėvas kapucinas 
ir kitą tupulę pamestų.

Paprasta.
Ji: — Tai tikrai kaip jus 

vyrai. Vyras niekad nepa- 
puls į nesmagumą, kad neį
trauktų kokią moterį su sa
vim.” •

Jis: — 0, aš netikiu. 0 
kaip Jonah pataikė į didžu- 
vės vidurius be moters?

Nuolankesnis.
Viskas darosi Pittsburgo 

parapijos susirinkime. Ku
nigas Sutkaitis į parapijo- 
ną:

i
Į

NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA

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

Knygelėj aiškinama materijalisliš 
tosios istorijos supratimas.

KAINA LOC.
L. S. S. kuopoms extra nuošimtis. 
Gaunamos tik pas vertėju. Gali 

ma •prisiėst ir štampoms.
A. J. KAKALIUS, 

1607 X. Ashlaud avė, Chicago, III.

PASARGA.

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

„Kel.” Administracija*

į

I
i

Philadelphia, Pa.%

. kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu' 
teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti t šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis 
f valandomis per Kliniko Daktarą: l
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedeiioj nuo 10 iki 3. U tam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.•

WOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darba r.rie l - * *
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs motery ligose, parūpina gydu >les 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
S0. BOSTON, MASS.

Vienatine Lietuviška

APTIEKA

i

f

‘ . k

Dovanai Knyga

J. ILGAUDAS,

Kiekvienam prisiusime Dovanai pirmą sąsiu- 
į- vą naujo gražaus romano parašy tą garsaus fran- 

cūzą raštininko Emile Zola “DARBAS". 
Iš šito romano daugiau pasimokysi negu iš ke
lią mokslišką knygą. Jame aprašoma tikroji 
meile, baisioji kova darbininką su kapitalis
tais, parodomas visas darbininką skurdas ir 
vargas už darbą, o turčių perteklumas iš tingi
niavimo. Ant galo parodoma aiškiai ir užiman
čiai kaip patys darbininkai gali perkeisti savo 
gyvenimą į rojų, kaip paniekintas ir prakeik
tas darbas lieka šventu. Prisiąsk 3c persiun
timui, o męs prisiusime vieuą sąsiuvą dovanai.

1613 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

■ Labai pageidaujama, naujausia
»)dU lįjvjU knyga, mokslas apie sveikatą

DAKTARAS

ŠITA. KN YGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo 
jĮh gydymo, pripildyta tokia puikia niedega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie- 
^tuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj ‘‘Daktaras”.

ŠITA KNYGA “DAKTARAS-’ aprašo visokiu lijų vardus, kaip jos prasideda, kaipfcįv 
^^apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, gtjriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrą paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris 
iHFtelp.-i daug.
k. ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS“ dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptyblt:. apie2? 

Skgeriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir 
^^kaip būti laimingu.
Xt|r TOJ KNYGOJE “DAKTARAS“ gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris. flL 
^Skas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, ženotiems 

Ik ir nevedusiems. fe.
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygas yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti. —W 

tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kadfc^ 
^■galės 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.©į 

^^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius Ji 

Q|r‘ą knygą atrasiteViską. ko čion negalima parašytį ir dažlnosi visą teisybę. k|L
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijania skaityti Zapie nervų, kraujo, inkstų, 

Mcrornatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronehitis ir limpančias ligas: teippat apie moterų 
nesveikumus ir kitas visokias ligas ir 1.1. 4ŽF

Ak JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prieky 
5® gydytojo. reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.
j- ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
^mbet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti. Sk

NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ją išleido l5 
MLPhiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenes, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisius 
^Skeliąs Štampas už prisiantimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip: “ 

? The Philadelphia Medical Clinic § 
2$ 1117 Walnut St, Philadelphia, Pa.^5

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu ©k 
^^teip ir raštu (lietuviškai) gaii atsišaukti t šitą tikrų Klinikų. Ateinančius priimama šiomis 

valandomis per Kliniko Daktarų: XJL
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedeiioj nuo 10 iki 3. U tam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.
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TEISINGIAUSIA 1I< GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daiy

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

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D
Gydo pasekmingiausiai visokias li

gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi-
Su geromis’ekarsto- 
ytoniis. Dr. Igno- 
•tns ž-uoniu išgy<15 
ūdos sveikais, lin-

• J. v yi a Vic-

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.

SO. BOSTON, MASS.

lt
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sokias operacijas, 
mis jo paties suta: 
4»s Stankus jei š- 
katrie paliko ant v 
ksmais ir jam dėki
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phl* 
ladeiphijoj, pabaigęs da ktariškus mok
slus Indianos Uiiiv^-isitvie ir baisesdi- » f »
ažiuju daktaru niok-’a, The New York 
Post Graduate Mtdical School and IIo- 
spitaL

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Čia Patalpiname.

Aš Jurgis Lnkoševiee. 12S E. S iperior 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 prisiuntinio gyduo
lių mane išgydė. Dėkavojn širdingai ir siunčiu S 2.(H)dovanu gastinčiaus.

M. Navickis, 5 Lincoin 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 vietinės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš Jonas 1‘ožėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už išgydy oą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Winter st, Philadelphia, Pa

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

Čia padekavones patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėj 4.

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

nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir Dedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, ded-rviniu. slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąsčio, 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, oapturėsit širdingą rodą ir pagelbą.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa. 
Offiso ) Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos j Nedėliomis nuo 1 iki 4 po pietų. .

“Keleivio” Agentūra
Po Kaucija ir Priež ūra Massachusetts Banką Komisoriaus

Laivakortės Į ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančias apsaagojatn reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnej. Važiuojančius j Lietuvą 
aprūpinam konsuliariškais pasportais.

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

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

Kreipkitės šiuo adresu: gi
28 W. Cr-?»ždway į/
So. Boston ^Itfass. |“KELEIVIO” AGENTŪRA



Lietuviška Banka Kapitalas ir kauciia firmos $50,000.00 LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų Unijų ir 
_ _ _ •   - ” I mam*... M n I— ninrimlon nraLo Pininruo oinnAinmn

Nutilę - Sliapiro
BOSTON, MASS-

92 SALĖM STREET.

f

PROVIDENCE, R. I. 
MARKET SUVARĖ.

U LIETUVOS
Rado kun. Montvilos lavo

ną. ”Ryg. Garsas” paduo
da žinią, kad iš New York 
atplaukęs šiomis dienomis 
Į Liepojų garlaivis ”Lithua- 
nia”, atvežęs paskendusio 
su ”Titanic’u” drauge kun. 
Montvilos kūną. Iš Liepo- 
jaus ketinama vežti kuh. 
Montvilos lavoną Į Vilnių 
laidoti.

Jut ainio sodžius (Remyg. 
valse., Pan. pav.) Įdavė pra
šymą, kad valdžia leistų ati
daryt monopolį. Su tokiu 
prašymu sodžius siuntęs sa
vo atstovus net Į Panevėžį ir 
Į Kauną. Sunku tiesiog to
kiai naujienai ir Įtikėti. Vi
sas pasaulis veržiasi prie 
šviesos ir blaivybės, jautai- 
niečiai gi rūpinasi kaip sa
ve paskandinus ir savo pro
tą girtybėje.

Papilė Šiaulių p.). Musų 
klebonas kasmet renka baž
nyčios pagražinimui, bet ne
kaip nesurenka, kad galėtų 
pagražinti.

Giedojimų irgi nesirūpina 
pataisyti: gieda musų baž
nyčioje kaip ir seniau su 
”macnais” ir ”nesmertel- 
nais.” Butų laikas sutvarky
ti, nes aplinkinės parapijos 
seniai tą padariusios, tik 
męs užsimerkę.

Lietuvos Vaikas.
Pakalnių sodžiaus (Pan. 

pav.) sudegė vieno ūkinin
ko visos trobos, išskiriant 
kluoną. Vargo Draugas.

kalavimas, kad visi Mass. L. 
P. D—jos nariai butų Suv. 
Valstijų ukėsais, nėra prak
tiškas. Tūlos organizacijos 
visai neturi ukėsų savo tar
pe, kitose gi neukėsai yra 
gabus, mokanti svarstyt, ir 
suprast dalykus, o tūli ukė
sai ir susirašinėt vargiai ga
lės. Reikia leist organiza
cijoms rinkti tokius žmones, 
kuriems jos užsitiki, kurie 
yra užtektinai gabus ir turi 

i progą dalyvaut politikos 
reikaluose. Man rodos, or
ganizacijos atstovo svarba 
yra ne tame ar jis ukėsas, o 
tame, nuo kiek žmonių jis Į- 
galiotas kalbėt.

Tas pat yra ir su draugi
jos komitetu. Nesvarbu, ar 
jis susidės iš ukėsų, ar ne, 
bile. tik jis bus įgaliotas nuo 
didesnio, o ne mažesnio or
ganizuotų žmonių skaitliaus
tokį ar kitokį darbą atliktį. i 
Pasirašantis komitetas iš
pildo norą ukėsų ir neukėsų, 
kurie priklauso į Mass. L. P. 
D. ir valdininkams nerupi 
klausinėt (ko jie ir nedaro), 
ar tu ukėsas, ar ne. Daleis- 
kime, protesto padavimas į- 
gija svarbą pagal protestuo
jančių skaitlių. Jei 10 ukėsų 
protestuos, visgi tas protes
tas nereikš tiek, kiek 100 ne
ukėsų protestuotų. Ant an
trojo punktų irgi sunku ką 
nors atsakyt ir prisieina 
draugijai pasilikt su tais pa
čiais tikslais, nes ji neretai 

i turės agituoti prieš atei- 
■ viams negeistinus kandida- 
j tus ir 1.1., — ne tik prieš bi
lius protestuoti.

A. Antonov.

I

Mass. Liet. Polit. Dr-jos 
Reikaluose.

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.

GERIAUSIAS

3<

I

fr '
jĮ Telephone So. Boston. 845 M.

HDr.F. MatulaitisHH 495 Broadway, So. Boston. į 
Valandos:

: t Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, i
Nedėliotas iki 3 vai. po pietų.
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D-RAS ST. AHORZEJEWSKI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

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

kitės šiuo adresu:
Russian American Bureau, 

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

CHICAGO, ILL.

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

JURGIS STANAITIS 

453 8roadway So.Boston, Mass

John E. nolan
orderius pal-

Kaip jau visiems yra žino
ma, kad po viršminėtu už- 
vardijimu kelios sąvaitės at
gal susitvėrė Mass. valstijoj 
nauja draugija, kurios tiks
las lietuviams labai svarbus 
ir gražus, bet man rodos, 
kad jos pamatiniuose reika
lavimuose reikėtų šis-tas pa
keisti, patobulinti, pridėti. 
Pirmas dalykas, tai reikėtų 
pridėt, kad kiekviena drau
gystė, kliubas, parapija ir 
kuopa, rinkdama savo atsto
vą, būtinai turi rinkti tik 
toki, kuris yra Suv. Valst. 
ukėsas, nes reikia žinoti, 
kad panašiuose atvejuose, 
kaip kėlime protestų prieš 
tokius bilius, kaip Rooto, ku
ris, galima sakyt, ir sutvėrė

■v •

Pas Policijos Viršininką.
So. Bostone nuo seniai vi- 

isokie valkatos užpuldinėja 
lietuvius. Tūli žmonės liko 
apiplėšti, kiti sumušti, o kal
tininkai nebuvo baudžiami. 
Policija visai neatkreipė ati
dos, kad airių valkatos už
puldinėja ateivius.

Pora metų atgal, Liet. Uk. 
Kliubas išrinko savo atsto
vus ir kreipėsi į kitas drau
gijas, kurios irgi išrinko sa
vo atstovus ir pradėta šis- ~

Į

tas veikti. Nutarta paduot 
skundą policijos viršininkui 
su draugijų ir pavienių pa
rašais, kas ir liko padaryta. 
Apart draugijų, ant peticijos 
pasirašė apie 2000 žmonių ir 
38 su paliudijimais, jog liko 

^užpulti. 13 geg. peticija pa- 
I siųsta policijos viršininkui 
: St. 0’Mearui, kuris liepė So. 
Bostono policijai ištirti da
lyką ir tyrinėjimas prasidė
jo 18 geg. Gi 23 geg. gauna
me męs žinią, kuri skamba, 
kad So. Bostono policija mu
sų paliudijimus atrado me
lagingais, nes jokių užpuldi
nėjimų neesą. Męs tuomet 

i nutarėm ypatiškai atsilan
kyt pas policijos viršininką 
ir 31 geg. Evashkevich, ad
vokatas Henry Nayor ir aš 
nuėjome. Pasimatėm su vir
šininko sekretorium, kuris 
tvirtino, kad Bostone yra 
permažai policistųirmęs pri
valome kreiptis į nfiesto ta-

irybą, kad paskirtų daugiau 
policijos. Čia pasirodė ir 
pats viršininkas. Męs išpa
sakojome, kur miega ir slan
kioja policistai, kada darosi 
betvarkė ant gatvių. Paai
škinome, kad net pardaug y- 
ra policistų, tik jie patįs su
sideda su valkatom. Nuro
dėme, kad policijos raportas 
yra melagingas, nes męs ži
nome daugelį žmonių, kurie 
buvo užpulti. Prirodėme, 
kad kalėjime įsėdi nekaltai 
du lietuviai, nes jie bandė 
apsigint nuo užpuolikų.

Policijos viršininkas iš
klausė mus ir pranešė, kad 
jis darysiąs viską, kas tik jo 
galėj, kad tik apvalyt So. 
Bostoną nuo valkatų. Jis 
sakė, kad nuo 25 geg. neto
li visus policistus So. Bosto
ne perkeitęs. Prižadėjo nu
bausti neteisingus raporto 
fabrikantus ir liepė pranešt, 
jei tik da nors kur atsitiks 
panašus užpuolimas.

R. Vasiliauskas.

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

Gyvenimo vieta 645 Broadvay.

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę

KRAUTUVĘ
Beįmaną, Laikro

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

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

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

F. S. Simanckis.

šią draugiją, neturėtų jokios 
svarbos, jeigu juos keltų ne 
ukėsai šios šalies, bet jeigu 
ir komitetas, kuris turėtų ir 
pasirašyt po tokiais protes
tais, nebūtų ukėsais; tąsyk, 
man rodos, šios draugijos 
visi pasistengimai neatneš
tų jokios naudos, nes valdi
ninkai šios šalies Į tokius 
protestus neatkreiptų atidos. 
Reikia, kad visas komitetas 
susidėtų iš ukėsų šios šalies.

Toliau, ar nebūtų praktiš
kiau neužsiimti pilna politi
ka, o tik rūpintis būt ant 
sargybos prieš lietuviams ir 
darbininkams kenksmingus 
bilius? Viena, dėlto, kad 
plačiai pradėjus veikti, gali 
pritrukti spėkų, o antra, 
pradėjus pilnai kištis j poli
tiką, gali iškilti nesutikimai 
ne tik tarp komiteto, bet ir 
tarp visos draugijos, dėl ko, 
žinoma, draugija galėtų su
irti ir viskas nueiti ant nie
kų. Tai tik tokia mano nuo
monė, gal kas geriau galėtų 
ši dalyką išrišti.

J. P. Raulinaitis.

Sekretoriaus prierašas:
Man rodos, kad tokis rei-

I

/

$35.00 
$50.00 
$75.00 

(June),

III klesa 
II klesa

I klesa

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 E. st_, 3 fL, So. Boston, Mass.

I

Į

Tai buvo stebėtinai dide
lis tabako pirkinis — daug 
didesnis už kitus—kad pa
velijo mums tokios rūšies ci
garetus pardavinėt po 5c. 
už 10.
Puikios Satino Dovanėlės 

bus randamos kiekvienoj 
“ZIRA" dėžutėj, paveikslai 
aktorių, kvietkų ir paukš
čių. Rinkite tuos paveikslė
lius. Iš jų galima padaryti 
dailias paduškaites |ir šali
kus.

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, KURSK, RUSSIA

I Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų.
$33.00
$48.00
$65.00

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

Kursk, 13 d. Liepos (July).
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:
A. E. JOHNSON & CO. 

27 Broadway, New York.

Profesorius medicinos
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.

7 Parmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
aau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais j viršų 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 Ric'umostf

JU REIKALAVIMAS NETURI RUBEŽIU
Turkiškas maišytas tabakas visus vilioja savo gražumu. 
Tokį malonų kvapsnį paprastai turi tik brangieji ciga- 
retai ir daugelis negali tuomi džiaugtis. Męs netik per- 
mainėm tokį padėjimą, bet pasitikim ir ant turtinges
nių žmonių ir teisingų kritikų tarpe savo rūkytojų. 
Menka užmokestis už

Zira
Visos Tinklinės turkišk 

priemaišos ir kvapsniai su
dėti į ZIRA Cigaretus — vi
sas sunkumas išmestas .

Turtingi - Švelnus - Kvepia
Jų priemaišos suteikia 

švelnų net saldų kvapsnį — 
išimtiną rūkymą. Suvienyto 
valstijų Prezidentas nerūko 
geresnių cigaretų. kaip kad 
jus galit rūkyti nusipirkę 
ZIRA CIGARETTES.

Parsiduoda Visur.
Nupirk dėžutę tuoj — Pamėgink nors vieną — Persitikrink.

P. LOBILLARD COMPANY

J

Didžiausia ir geriausiai intaisyta 
labatorija Naujoj Anglijoj.

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

Specijalistas sunkiose kroniškose nervų ligose ir

Specijalistas sunkiose kroniškose 
nervu ligose

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

IR GERKLES.

Examinacija ir rodą dykai.
Offiso valandos ( Nuo 10 jki g vakare 

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

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus su Gėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

~ Tikras Jusyjbrolis’lietuvys

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston. 21013.



valkatų užpulti du lietuviai, | 
Jurgis Ambrozas ir Valteris I 
Jaskeliavičius. Išpradžios, j 

tik 4, bet' 
prigulinčiai

IT* • — • toraitis, vice-prezidentu —
Ifiatlliac /iniAO iToluba, centro raštininku — 
VIvllllvu ZultlUv* Vasiliauskas, v išdininku —

_____  Burba, išdo globėjais—Kru- užpuolikų buvo 
šinskas ir Jarusevičia. Be kad lietuviai

V 

—•

S. L. R. K. A. SEIMAS. (- . - , - . - - - .------------ -  - — + « - .. (
Antra diena posėdis p ra- 1 nekunas valstijas isrm- įjuos aptašė, tad uzpuoli- 

sidėjo 10 vai. ryte. Buvo 
gvildenami toki mažmožiai, 
kokių nebuvo reikalo seime 
ne judinti. Gana tankiai at
sikartojo perbalsavimai tų 
pačių dalykų po 2 ir 3 kar
tus. Išrodė, kad seime susi
spietė dvi skirtingos frakci
jos, viena „Kataliko,” kita— 
"Draugo,” tarp kurių keletą 
kartų iškilo triukšmingi su
sirėmimai. "Draugo" pusę 
laikė visi kunigai ir centro 
valdyba, išskiriant vice-pre- 
zidentą, todėl visame ”drau- 
giečiai” ėmė viršų. Ypatin
gai uoliai gynė "Draugo” 
reikalus centro sekretorius 
p. Krušinskas.

Iš svarbesnių antros die
nos nutarimų yra šie: 1) Iš
leisti S. L. R. K. A. istoriją. 
(Konkursas paskirta $100). 
2) Vienbalsiai priimtas pe
reitų metų protokolas. 3) 
Posmertinės skyriai palikti 
tie patįs. 4) Centro sekre
toriui alga ta pati.

30 geg. atsidarius posėd
žiams iš pat pradžių jau ki
lo triukšmas už Norwood’o 
delegatą. Jo kuopa suspen
duota ir todėl’nenorėjo jo 
priimt už delegatą, bet ka
dangi jis buvo "Draugo” ša
lininkas, todėl didžiuma nu
balsavo priimt. Antras triu
kšmas kilo už p. Riktoraitį. 
"Draugiečiai” agitavo pri
pažint jį garbės nariu, o 
"Kataliko” frakcija griežtai 
tam priešinosi. Šiaip-taip 
priėjo prie nubalsavimo ir 
Riktoraitis į garbės narius 
nepateko.

Popietiniuose posėdžiuo
se buvo svarstoma konstitu
cija. čia ir vėl kilo klausi
mas, ką reikia daryt su tais, 
kurie negalės už velykine iš
pažintį užsimokėt. Kun. 
Dumčius ant to davė savo 
dvasišką paaiškinimą:
"Kiekviena parapija nutaria 
mokėt savo klebonui dešim
tinę ir jeigu kuris iš katali
kų to nutarimo neišpildo, t.y. 
neužmoka tos dešimtinės, jis 
tuomi papildo ’šventvagvs- 
te ir toks nėra vertas išri
šimo.” (Męs nuo savęs no
rėtumėm tiek paklausti: 
Kasžin. ar kunigai gaudami 
dešimtinę nuo parapijonų 
nepapildo šventvagystės, 
kada sale to da lupa nuo tų 
pačių kataliku po $25.00 už 
šliubus, už oalaidojimą, kri
kštą ir tt.?) Buvo svarsto
ma. ką daryt su tais, kurie 
toli nuo parapijų ir kataliki
šku bažnyčių, arba kurie dėl 
kokių nors ypatingų dalykų į 
kartais negali priemlėt prie 
parapijos. Nė "Kataliko." 
nė "Draugo" frakcijos to 
klausimo išrišti nemokėjo ir 
nutarta, kad kiekvienas S. 
L. R. K. A. narys turi atlikt i 
velykinę, kitaip bus išbrau
ktas. ?

* Pas kasierių negali būt 
daugiau pinigų, kaip $5.000.

Nutarta sutverti našlių ir 
našlaičių fondą, į kurį turės 
mokėti kiekvienas narys 5c. 
ant metų extra. Kun. Bu- 
kaveckas tam reikalui paau- j 
kavo $20, taipgi buvo renka
mos aukos ir tapo suaukau- 
ta $49.70.

Tautiški centai padalinti 
sekančiai: Lietuviu vargo- 
ninku Sąjungai išleidimui 
Čiurlionio giesmių ant Vely
kų ir kalėdų — $100. "Sau
lės" draugijos reikalams — 
100 rub. Marijampolės mer- 
p’aičui urogiran. — 100 rub. 
Vilniaus 2-sei mok. — 100 r. 
Visus likusius Chicagos da
vatkoms (vienuolynui). Or
ganu paliko "Draugas”, tik 
su ta išlyga, kad nebus pri
verstina jį prenumeruotis.

Prezidentu išrinkt^ Rik- :

kta po kelis organizatorius, kams i pagelbą pribuvo da 
Sekantis seimas Brooklvne.

Bostono elektros vagone- tik du, kurie turėjo ir patįs 
lių arba strytkarių darbi
ninkai tariasi streikuoti

daugiau valkatų. Airių su
sirinko jau į 25, o lietuviai

gintis ir savo merginas gin- 
____  ________ I ti. Lietuvių padėjimas išro- 

Streikas gali prasidėt rytoj dė jau gana pavojingu. Įnir- 
~ ** '_______ šę airiai, kaip laukiniai žvė

ris, ir grieždami dantimis 
įpradėio ne juokais imtis su 
lietuviais. Jie mušė net ir 

į merginas. Bet lietuviai lai- 
, kėši vyriškai. Jiedu susto- 
! jo viduri.i tilto, pastatė mer
ginas i vidurį ir prasidėjo 
tikra kova. Kuriam tik ai-: 

Kompanija nepripažį-, riui lietuvys skels į žandą.
' ‘ ' ‘j * ' ‘ ; kuriam tik

tina pastatyt streiklaužius. I spirs, tas ir virsta. Negalė- 
Darbininkų vadovai sako, darni artyn prieiti, užpuoli- 
kad streiklaužiai yra paim- kai pradėjo ištolo svaidyt 
ti prie geležinkelių, kur ei- • kuom tik pagriebę. Tokiu 
na streikas, todėl nėra ko budu vienam lietuviui oran- 
bijotis. Streikas gali išsi- 
plėtuot visoj Naujoj Angli
joj. Streikuot nutarė Holv- 
oke, Springfieldo ir Worce- 
sterio karų darbininkai.

arba poryt. Reikalaujama 
po 30c. už darbo valandą ir 
geresnių sąlygų. Žadama į- 
vykdinti tokį streiką, kad nė 
vienas vagonėlis neišeis. 
Darbininkai daro skaitlin
gus mitingus ir turi ūpą, lin
kusį prie streiko. Streikuos 
karų ir eleveiterių darbinin
kai. r . -j _ \ 
sta darbininkų unijos ir ke- tas ir virsta;

Sekančiu Mass. valstijos 
gubernatorius tikisi būt ži
nomas apskričio prokuroras 
advokatas Joseph Pelletief. 
Jį išstatysią demokratai, 
nes gubernatorius Foss pri
sipažino nepriimsiąs dau
giau kandidatūros.

—
Kazimieras Poškus, atva

žiavęs iš Lewiston, Me., 1 d. 
birželio pametė ant North 
Stationo 8525.00. Buvo pa
duota žinia apie tai į angliš
kus laikraščius, bet vargiai 
kas sugražins. Poškaus an
trašas yra toks: P. O. Box 
160, Lewiston, Me.

r-
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K N Y
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

atidėlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

Ta dykai šauta knygra yra wertė» 
S10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname. 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pus-, 
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strėnos-, 
prastoinia apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžiuius pri- 
puolimus, įcgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aišKieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti s\eiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava
pilna sveikata su pagelba tuos .bran
ginę knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, L agotas arba Lied-

Kožnas vyras be 
reikalauti vieną 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma i trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasektu

Adresas

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink i tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

i**St*
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čiu sumušė veidą.
Ant to triukšmo išlindo ir 

policistas. Airiai pradėjo 
skirstytis. Vienas lietuvis 
tuoj kapt už vieno airio ir 
laiko. Pribėgo kitas airys 
ir liepia lietuviui tą paleisti. 
Bet lietuvis ir tam už spran
do, ir abudu padavė policis- 
tui į rankas.

Panedėlije buvo teismas. 
Vienas iš suimtųjų prašė a- 
tidėti bylą ant ateinančios 
subatos, o antrąjį teisėjas 
Fallon, žinomas airių užta
rėjas, nubaudė ant $10.00.

Kokia teisybė! Lietuvį tas 
teisėjas Fallon už girtumą 
tankiai siunčia ant 6 mėne
sių kalėjiman, o airį valka
tą už užpuolimą ant viešo 
kelio baudžia tik ant $10!...

Prie to reikės da pasaky
ti, kad So. Bostono policija, 
kuri taipgi visa iš airių ka
talikų susideda, darė šiomis 
dienomis tirinėjimą ir atra
do, kad So. Bostone nėra jo
kių valkatų, negi užpuoli
mų ir kad lietuvių paduotas 
skundas, kad juos užpuldi
nėja airiai, yra neteisingas. 
Taigi dabar airiai patįs pri- 
rodė, kad lietuvių skundas j 
buvo teisingas, o policija; 1 

meluoja.

11 metų amžiaus vaikas J. 
Hagan iš No 53 Beacon gat., 
ir Stanlev Cassell, 9 metu 
amžiaus, iš No. 107 Williams 
gat., Chelsea įlindo per už
pakalinį langą į Jacob Cus- 
her krautuvę po No 152 
Chestnut gat. ir atradę 
spintą atdarą išsiėmė 120 
pinigais ir keturis čekius už 
$59.17. Jiedu nuvažiavo 
paskui į Revere Beach ir 
pradėjo linksmintis. Poli
cija nužiūrėjo vagilius ir su
ėmė. Jų kišeniuose berado 
$46.60 ir čekius už $18.61.

I

Jacob ir Joseph Goldbergai, 
kurieau liko pargabenti iš 
Austrijos už išplėšimą Sa
muelio Ulliano brangmenų 
krautuvės ant Washington 
gatvės ir pasodinti į kalėji
mą ant 14 metų arba 16, bus 
vėl teisiami. Augščiausis 

! teismas atšaukia jų nuteisi
mą ir jiedu galės užsistatyt 
paranką. Nėra žinios, ar 
dar aštriau juos norima nu
baust ar palengvint bausmę.

2 birželio socijalistų sve
tainėje buvo prakalbos; kal
bėjo drg. Perkūnas iš 
Brooklyno. Publikos, kaip 
visuomet, prisirinko pilna 
svetainė. Kalba publikai pa
tiko. Aukų surinkta $5.24.

i

Ateinančioj nedėlioj, 9 
birželio, socijalistai vėl va
žiuos laivu pasivažinėti. 
Užpereitoj nedėlioj išvažia
vimas labai nusisekė. Susi
rinko jaunuomenė ir išlipus 
ant salos žaidė ant gryno o- 
ro iki pačiam vakarui. Nė 
nepatėmvta, kaip praėjo 
diena prie įvairių žaislių ir 
dainų. Prie to da buvo gėri
mų. užkandžių, kiek tik kas 
norėjo. Viskas bus taip pat 
ir ateinančioj nedėlioj. Lai
vas išplauks iš City Point. 
Važiuot gali kas nori.

Ant Broadway tilto perei
toj subatoj, pareinant su 
merginoms iš teatro, liko

I

Chicagos Pavienių atidai.

Kas nori turėt ramų kambarį (fur- 
nished room); šviesus kambariai, 
maudyklė, garo šiluma, arti elevaiter 
stoties, bevaikių šeimynoj, nebran
giai,dviejuose arba vienas atsišauki
te pas ]26[

PRANĄ KURKLIETI
1677 Millwaukee Avė., .Chicago.
Kasdien po 6 vakare, šventadieniais 

iki 12 iš ryto.
_

PARSIDUODA Krautuvė.
Gerai įtaisyta valgamųjų daiktų 

! krautuvė, kuri randasi apgyventoje 
' lietuvių ir lenkų vietoje, parsiduoda 
pagal tavorų vertės. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės pas [24]

A. P. BABILIUS, 
j 873 Čambridge st, Čambridge, Mass.

3 eiles o-I 
su nume-1

Sudėstyk I
numerius B 

kad kožnoj E

$100 UŽ DYKĄ!!!

Šis paveikslėlis 
parodo 
buolių 
riais.
tuos 
taip,
eilėj išeitų po 18. 
Kas prisius mums 
teisingai padaręs 
šią užduoti, gaus 
ant $100 kredito

čekį, kuris atstovi $100 pinigais, 
jeigu jus pirksite pasirinkę kokį 
nors sklypą (4 lotus) žemės prie 
Bound Brook Heights, Bound 
Brook, N. J.

Tai parankiausia proga Įgyti 
žemės plotą. Męs tą darom tik 
pagarsinimui savo turto Ameri
koj. Kiekvienas gali iš to pasi
naudoti. 15 liepos kontestą už
darom. Visus laiškus adresuokite

THE LAND CO., 
Lith. Dept. 1, Suit 227, 

119 Nassau st., !)ew York, N. Y.

n

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO., L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas i? pavardė.................................................................................................................... ..................

i

iNEBŪK BE DARBO!
Pas mus galite gaut darbą ant far- 

Kurie ne- 
Lietuvos taipgi 

Kalbam lie- 
[26]

TĖMYKITE!
Lietuvės! Neduokite savo rūbų su-

darkyt kokiai nors nemokančiai siu- mų, plytr.yčiose ir kitur, 
vėjai, bet kreipkitės pas mus. -seniai atkeliavę iš

Męs siuvam visokius moteriškus, galit kreiptis-pas mus. 
naujausios mados rubus, už prieina- tuviškat 
mą kainą. Darbą gvarantuojame.

Mrs. F. SHERKNES,
95 North 1-st st., Brooklyn, N. Y.

I

i 4
J. S. ROSSELL,

AVashington st., (North)
BOSTON, MASS.

A. ANDRICK, ! =
Musų keliaujantis generališkas agen- | 
tas. Turi tiesą priimti visokius spau
dos darbus, atlikinėti visokį bizni ir 
abelnai daryti biznį musų vardu. Kur 
jis atsilankys, meldžiame jam patikė
ti ir pavesti jam savo reikalus, o užti
kriname, kad viskas bus atliekama 
priderančiai. — Dabar jis lankosi a- 
pielinkėse Chicagos.

Su draugiškumu,
J. ILGAUDAS,

1841 So. Halsted st., Chicago, III.

JEI KAS NORI
Gerai ir gražiai namus pasistatyti, 

arba senus pataityti, tai kreipkitės 
pas mane. Darbą atlieku pirmos kle
sos ir už pigę prekę. Ruimus išpo- 
pieriuoju, namus maliavoju visokiom 
farbom. [25].

G. SINKEVIČIUS,
8 Fay st., (ant 3 lubų) Boston, Mass. 
Telefonas : : : Tremont 21828.

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.

ŽENYBOS.
Jeigu nori ap si vest 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- 
šum 200 aprašymų ir daugelis tin- 

i karnų apsivedimui merginų fotografi- 
Adresuokite: [23]

A. DONAT CO-,
Bristo! Building., Desk 66, 

NEW YORK, N. Y.

j’4-

402
i i

MAŽA FARMA 
BEVEIK UŽ DYKĄ.

1 I

<

TELEPHONE: Fort Hill 186k

H. H. NAYOR
gr ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas.
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Excliange Bldg.

53 Stale st., Boston, Mass.
Jeigu dėl kokių nors pri/.asčh; ne 

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

R. Vasiliauskų
28 W. Broadway So. Boston. Mass. I

Užlaiko gftriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražu patarnavimą.

362 2ndst. So. Boston.

Tel.: Main 3307.
Gyvenimo Tek: Milton 913—3.

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

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

mo dalykus.
čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

I

VIES?s 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 Čambridge, st.. 
Gyvenimo vieta: 69 Clark st.,

ČAMBRIDGE,--------MASS.
Tel.: Čambridge 3144-W.

Ei. Vvrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

istoriškų ir

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane galima gauti naujausios 

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

mų fotografijoms,
maldų knygų, popierų 

gromatoms rašyti su pasiskaitymais 
ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
kcnvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai 
SI. Perkupčiams 1000 už $6. Magikos 
kazyrios su kuriomis galima išlošti 
daug pinigų. Kas neturite mano di
delio kataliogi, prisiųskite markę už 
2c. ir aplaikę jį rasite daugybę nau
dingų daiktų.

Kreipkitės šiuo adresu:
W. VVAIDELIS,

112 Grartd st., Brooklyn, N. Y.lVrstatvkite numerius tuose lan
gei tiose taip, ksd sudėtinė suma iš 
ab ėjų pus ų išeitų po 23

Zėdnam. kas šitą poze’į išris ir 
atsiųs mums, męs duosime kreditą 
ant $100.00 kuri męs priimsime, kai
po d?lį ir-mokesėio prie nupirkimo 
MAŽO-* FARMOS, kuri randasi pui
kiam nresie Nev.-- Jersey. prie gele- 
ž nkel o.

^emė ta yra gausinga, sausa ir 
culi ant ligios vietos. Prekė tos Par
mos yra 9149.00; vienoj po atsiunt - 
mų jumis tikrai išrišto pozelio, tu
rite primokėti už tą ferma tiktai 
$49.00, mokėdami po‘95.00 į*mėnesį

Nereikia įmokėti procentų nė pa- 
dotkų; dvkai aktas pirkio. Tiktai už 
J49 00 paliksite valdytoju Mažos Par
mos. Atvažiuokite arbajrašykite, o 
išsiųsime jums mapa ir informacijas.

AdresS: [23]
Lžthuanian Dep’t A
25 Clnrrch St.. Room 114,

NEW YORK CITY.
- ------------------T-----------------------------------------

J

Į Brangiausis Žmogaus Turtas.
I Tik sveikas žmogus gali būti linksmas, laimingas ir turtingas. Daktaras 

duoda tiktai patarimus, o aptieka išgydo kiekvieną savo vaistais.
Tikriausius ir pnsekminsriausius vaistus gausite pas savo vientautį, kuris 

" užlaiko vienatinę ir didžiausią lietuvišką aptieka Brooklyne. Mgs užlaikome iš 
jį Lietuvos partrauktus kaip ir vietinius visiems gerai žinomus įvairiausius na- 
£ mintus vaistus. Tnrėdami kokius reikalus su antiekomis. visados kreipkitės 
r pas savo vientautį Visokius patarimus asmeniškai ar per laiškus kiekvienam 
£ suteikiame uždyka.

YIHGAS d. DAUNORA, APTIEKORIUS
229 Eedford avė., Brooklyn, M. Y.

Kampas North 4-tos gatves.
KM




