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Da prie Beilio bylos.

Žydo Beilio byla paskirta 
svarstyti rudeni, šaukiama 
238 liudininkai. 103 iš jų — 
kaltintojų puses.

Sąžinės liuosybė.
Stačiatikių vyskupas Ale

ksiejus įsakė Saratovo vys
kupystės dvasiškiams at
skirti nuo bažnyčios tėvus 
tų moksleivių, kurie per 3 
metus nė kartą nebuvo iš
pažinties.

žydų persekiojimas.
Žitomiro g. Valdyba "pra

dėjo uoliai rūpintis žydų iš 
kaimų išgujimu. Išvaroma 
apie 250 šeimynų.

Lodziaus viršininkas Pen- 
kovskis Įsakė neįleisti ilgais 
drabužiais apsirėdžiusių žy
dų miesto sodnam *
Kijevo sąjungiečių darbai.

Kokiu žvėriškumu atsižy
mi Kijevo sąjungiečiai, pa
rodo kad ir sekantis atsitiki
mas. Rusų laikraščio ”Po- 
sliednija Novosti” sandarbi- 
ninkas Pugačas užėjo į juo
dašimčių laikraščio "Dvigal
vis Aras" redakciją nusipir
kti vieno numerio. Čia Pu- 
gačą apgauliojimais nuvedė 
į tolimą kambarį ir ten bai
siai sumušė.

Mušė vis jauni sąjungie
čiai, garsiam studentui Go- 
lubevui vadovaujant.

Ištrukęs iš sąjungiečių na
gų, Pu Pacas gatvėje sutikę 
vyresnįjį policistą Lieščen- 
ko. Paprašius sustatyt pro
tokolą, policistas atsisakė. 
Bet galios prašomas sutiko 

’ir nuėjo abu į juodašimčių 
redakcija. Čia Liaščenko 
pasikalbėjęs su stud. Golu- 

’bevu išėjo, o Pugačui vėl ge
rokai teko nuo sąjungiečių.

Kasso ir profesoriai.

Vasario mėn. apšvietos 
ministeris išleido įsakymą, 
užginantį privar-docentams 
skaityti universitetuose lek
cijas iš tų dalykų, iš kurių 
skaito profesoriai. Tuomi 
įsakymu panaikinami t. v. 
paraleliniai kursai, į kuriuos 
užsirašydavo daugelis stu
dentų ar dėlei patogumo, ar 
dėlei to, kad valdžios skiria
mieji profesoriai dažnai nė- 
kam netikę, ar kitų priežas
čių dėlei. Prieš tokį minis- 
terio pasielgimą Peterburgo 
universiteto taryba užprote
stavo, nurodydama, kad mi
nėtas ministerio įsakymas 
buvo neteisotas. Dabar Kas
so univ. tarvbai atsakė, kad 
pasiliekąs prie savo seno į- 
sakymo ir reikalaująs jo pil
dymo. Bet ir šiuo žygiu u- 
niv. taryba nesutiko to įsa
kymo pildyti ir nutarė pa
duoti skundą Senatui.

Gaisrininkų kongresas.
Nuo 20 iki 23 geg. 1912, 

Peterburge sušaukiama VI 
tarptautiškas gaisrininkų 
kongresas. Nuo 1 g^g. iki 
birž. 15 Peterburge bus gai
sro įrankių gerinimo paro
da. Pas* utim* gaisrininkų 
kongresas buvo Paryžiuj 
1911 m,

Orlaivis 9,925 pėdų augštij.
22 birž. Paryžiuj pasikėlė 

■ Francuzijos kariškas orlai- 
į vis "Conte” į 9,925 pėdų aug- 
štį. Nė vienas orlaivis da 
nėra taip augštai iškilęs.

Chinija gaus paskolą.

21 birž. iš Paryžiaus pra
neša,’kad Suv. Valstijų, Vo
kietijos, Francuzijos, An
glijos, Japonijos ir Rusijos: 
bankieriai nutarę paskolinti: 
Chinijai tris šimtus milijonų 
dolerių ($300,000,000). Ru
sija ir Japonija nors pristo
jo prie paskolos, vienok jo- 
'dvi pasilieka tiesą atimt pa
skolą taip greit, kaip tik jų 
reikalai Chimjoj liktų nus- 

1 kriausti.
60 žmonių užgriuvo.

Arti Vokietijos miesto 
Strasburgo 20 birž. užgriu- 

| vo dirbtuvėj 60 žmonių mie
stelyj Buchl. Tūli liko sužei- 

: sti ir išbėgo arba liko išgel
bėti, o 60 darbininkų žuvo 
griuvėsiuose.

Orlaiviai susidūrė.
Arti Francuzijos miesto 

Donai lekiojo gabus kariš- 
I ki orlaivininkai, kapitonas 
pubois ir leitenantas A. Pei- 
gnan. Ore jų orlaiviai susi
tiko ir nepajiegė prasilenkt, 
todėl smarkiai susimušė irtodėl smarkiai susimušė 
abu orlaivininkai žuvo.

Išgelbėjo nuo moterų.

Londone 19 birž. sufragi- 
'stės'buvo pasirengusios su- 
mnšt konceliorį Lloydą Ge
orge, kada jis ėjo iš Gaxton 
salės, kur jis atidarė Valijos 
tautiškąjį bazarą. Šnipams 
vos-ne-vos pasisekė išgelbėti 
tą žmogelį nuo moterų kum
ščių.

kariškas Vokietijos orlaivi- 
ninkas leitenantas Falneu- 
havm ir nukrito iš 250 pėdų 
augščio. Jis užsimušė 
vietos. x.
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85 užmušti žemės 
drebėjime.

Port Limon, Costo Rica, 
22 birž. — 85 žmonės liko 
užmušti ir tarpe 400—500 
žmonių liko sužeista laike 
žemės drebėjimo ir vulkano 
išsiveržimo vidurinėj Costa 
Ricoj. Laike žemės drebėji
mo tirštai snigo. Tokis atsi
tikimas buvo pirmas šie j ša- 
lij, kiek pamena gyventojai.

Advokatai streikuoja.

Iš Rymo praneša, kad Mi
lano (Italijos miesto) advo
katai nutarę išeit Į streiką 
nuo panedėlio. Streiko prie
žastis tame, kad teismai 
esą tokiose vietose, kur 
nesveika žmogui būti, kur 
perdaug didelis bildesis yra 
ant gatvių ir eina tokis ve
žimų ir žmonių judėjimas, 
jog sunku prasigrusti. Iš 
kjtos pusės, teisėjų ir magi
stratų esą tiek mažai, kad 
prisieina laukt ilgą laiką, 
kol paima bylą nagrinėt. Vi
sos tos priežastįs pakurstė 
advokatus reikalaut, kad 
teismai butų perkelti Į gere
snes vietas ir kad teisėjų ir 
magistratų butų paskirta 
daugiau.

ant Socijaiistų redaktorius ka
lėjime.

Pittsburgo socijaiistų są- 
vaitraštis "Justice" prane
ša, kad 22 birž. buvo areš- 

' tuotas ir uždarytas kalėji- 
, ..ian jo redaktorius Fred H. 
Merrick šaukiant jam strei- 

įkierių susirinkimą (tenai 
sustreikavo Continental Tu- 

i be Works darbininkai). Da 
tarne pat "Justice" numeri j 
telpa * karštas Merricko 
straipsnis, kuriame jis pri
sižada uoliai streikieriams 

| darbuotis, tuo tarpu gi, kuo
met jo skaitytojai tą straip- 

; snį skaito, jis jau kalėjime...
Mergina nominuota į guber

natorius.
i Washington valstijoj so
cijalistai stato kandidate į 
gubernatorius Miss Anną A. 

‘ Malley, plačiai žinomą kal
bėtoją ir rašytoją. Kapita- 

; listų laikraščiai su baime 
i pranašauja, kad ji gali būt 
: išrinkta.

Pakorė 25 belaisvius.
Meksikos revoliucijonie- 

rių vadas Orozca 13 birželio 
pakorė 25 valdžios karei
vius, kuriuos jis paėmė ne
laisvėn muši j e prie EI Valle.

Revoliucija ant Kubos.
Juodveidžiams revoliuci

ja ant Kubos nesiseka. Kiek 
buvo susirėmimų, visur jie

listus, kurie nesilaiko įsta
tymų ir pergreitai leidžia 

| savo mašinas. Ir štai kokias 
tas policistas areštavo ypa- 
tas: teisėją Foulker’ą, teisė
ją White’ą, policijos inspek
torių Ch. Famosą ir advoka
tą John J. Haggerty. Pasi
rodo, kad Įstatymų apginė-

<

Nelaimės ant geležinkelio.
_ _ .. __ » icn

kais iš republikonų konven
cijos ir atidarė antrą kon
venciją kitoj svetainėj, kur 
ir buvo savo šalininkais no- 

j minuotas kandidatu į prezi- 
I dentus priešais Taftą.

Kaip Rooseveltas, taip ir 
į jo šalininkai vadinasi ”pro- 
i gresvviškais republikonais.” 
Dabar Rooseveltas tikisi ati- jai patįs juos laužo, 
traukti panašius "progresi- Nuxovė qaHuninka 
stus” nuo demokratų parti- < —
jos ir sutverti iŠ tų dviejų 
gaivalų vieną partiją, kuriai 
jis davė jau vardą "National 
Progresive Party,” kas lie
tuviškai išeitų: nacionalinė 
progresy visko ji partija.

Bet demokratai irgi turi 
tokių "pirmeivių”, kaip Roo
seveltas. Tai žmonės Wil- 
sono rūšies. Ir jei demokra
tai nominuos Wilsoną, tuo
met Rooseveltpi nėra pro
gos prie jų prisiplakti. Bet 
Rooseveltas tiki, kad jie no
minuos kokį atgaleivį, tokiu 
budu jų "progresistai” liks 
neužganėdinti ir prisidės 
prie jo partijos. Tam tiks
lui Roosevelto partija nuta
rė tuoj po demokratų kon
vencijai šaukti da vieną sa
vo konvenciją, kad susivie
nyti su "progresyviškais” 
demokratais.

Erelis nešėsi 2 metų
, mergaitę.

Bridgeport, Conn. — 15 d. 
birž. farmeris R. Creewald 
atsivežė į šį miestą didelį e- 
relį, kuris norėjo nunešti 
jo dviejų metų dukterį Hil- 
dą. Farmeris sako, jis sė
dėjo su savo žmona grinčio- 
je, kaip staiga išgirdo lauke 
rėkiant savo kūdikį. Jis iš
bėgo ir pamatė, kad erelis 
jau laiko ją savo naguose. 
Creewald pagriebė karabi
ną, šovė, ir kulka pervėrė už
puolikui kūną. Erelio spar
nai buvo 7 pėdų ilgio.

Turkas supiaustė italą.
Providence, R. I. — Italas 

R. Matio susiginčijo su tur
ku, kuris dirbo toj pačioj 
dirbtuvėj, dėl Turkijos su 
Italija karės. Turkas išsi
traukė britvą ir supiaustęs

kad iš
metė ji laukan.

Ant Lexin-
13 birž. saiiunin-

New York 
gion avė. 
kas O’Donnell išmetė lau
kan tūlą girtuoklį. Tas su
grįžęs šovė iš revolverio į 
O’Donnell ir užmušė jį ant 
vietos; paskui šovė į tarną 
ir tą sunkiai sužeidęs pabė
go. Tarną tuojaus paėmė į 
ligonbutį, bet važiuojant li- 
gonvežimis susidaužė su ka
ru ir visi važiavusieji liko 
sužeisti.
Ant "Titanico” butą ir lie

tuvių kunigo.
Dabar išsiaiškino, kad su 

"Titanicu” nuskendo vienas 
ir lietuvis. Tai buvo kum 

1 Montvila, kuris važiavo iš 
Anglijos Amerikon.

Demokratų konvencija.
Baltimorėj atsidarė šioj 

sąvaitėj demokratų konven
cija. Kandidatų į preziden
tus jie turi 4: Clarkas, Har- 
monas,Underwoodas ir Wil- 
sonas, apart to da ir senas 
Bryanas ketina "runyt," bet 

; kaip dabar išrodo, tai grei
čiausiai bus nominuotas 
Champ Clarkas, arba Wil- 

jsonas, nes tie daugiausiai 
turi konvencijoj šalininkų.

Gompersas ir Morris pa
smerkti kalėjimam

Washington. — Apskričio 
'teismo teisėjas Wright pri
pažino, kad Amerikos Dar
bo Federacijos vadovai 
Gompers, Morris ir Mitchell 
yra kalti prigavime teismo. 
Mat, 1908 metais, iškilus 
tarp tos unijos ir St. Louis 
pečių kompanijos nesusipra
timams, teismas išdavė "in
junction” prieš skelbimą tai 
kompanijai Boikoto; bet ne
žiūrint ant to "injunction’o” 
minėtoji unija patalpino tą.

»

šaudė į minias.

Palermo, Italija, 13 birz. ;sumilšti ir visur turėjo bėg- 
- Čia įvyko karstas susire-! & q dabar pribuvimas te- 

inai Amerikos laivyno suki
lėlius ^visai nugązdino.
Lietuvis socijalistas išrink

tas urėdninku.
Union City ir Naugatuck 

miesteliuose, Connecticut 
valstijoj, kur paskutiniuose 
rinkimuose miesto urėdnin- 
kais buvo išrinkti beveik vi- 
si socijalistai, tapo išrink
tas vienas ir lietuvių socija
listas, būtent Juozapas Šun- 
skis.
Taftas nominuotas į prezi-

mimas minios su žandarais, i 
Liko sužeista 100 suviršum 
ypatų, tarpe kurių yra mo
terų ir vaikų. Daugelis tu
rės mirti nuo' žaizdų. Iš 
žandarų pusės sužeista 50. 
Šio miesto gyventojai užsi
ima daugiausiai žuvininky-

. Ir jiems pranešė, kad 
i jau liko išleistas įstatymas, 
kuris žymiai apsunkina ga
vimą žuvininkavimo leidi
mą. Gyventojai išėjo ant 
gatvių ir pradėjo maršu o t 
link miesto tarybos namo, 
kur juos patiko žandarai ir 
prasidėjo mušis. Apskelb
tas čia generališkas strei
kas.

20 birž. Vokietijoj ant 
Leipcigo ir Bornos geležin
kelio, prie Gaschvitz, susi
dūrė du ekspresiniai trauki
niai 7 žmonės liko užmuš
ti ir 19 sužeista.

Tą pačią dieną iš Rytinės 
Prūsijos vežusio kareivius 
traukinys nuėjo nuo relių 
arti Sch'lešbusčh. Užmuštas 
vienas kerėivis *ir sužeista 
kitų keletas.

Sukilimas kariumenėj.

Į Rymo laikraštį "Eclai- 
re” pranešama 20 birž., kad 
Turkijos kariški jūreiviai 
sukilę. Jų vadovai tikę su
areštuoti, nuvežti į Kons
tantinopolį ir nubausti mir
tim.
Streikas, bombos ir areštai.

Portugalijos mieste Lis- 
bone karų darbininkų strei
kas darosi vis aštresnis. 22 
birž. likos užmuštas vienas 
ir sužeista 25 žmonės bom
bomis. Streikieriai užpuo
lė kariumenę ir drąsiai ata
kavo ją. Liko areštuota ke
li šimtai darbininkų ir jų va
dovų ir visa kariumenė iš
šaukta būt gatava prie vei
kimo.

Nelaimė su orlaiviais.
Arti Vokietijos miesto 

Deeboritz 22 birž. lekiojo

į
j

I

dentus, Rooseveltas tveria. ^alą pabėgo.

Laivų darbininkų streikas 
Francuzijoj.

i 

Francuzijos porte Havre 
sustreikavo laivų darbinin- 

’ kai ir pečkuriai. Kituose 4 
uostuose irgi eina streikas. 
Manoma, kad pavyks iššau
kti generališką streiką visų 
Francuzijos laivų darbinin
kų. Tūluose uostuose dirbt 
atsisakė virėjai ir laiškų ne
šiotojai ir sortiruotojai. Lai
vyno ministeris Delcasse ke
tina duot kariškus darbinin
kus krasiniams ir pasažieri- 
niams laivams.

t.

Italija užims daugiau salų.

Italijos kariškas laivynas 
yra pasiryžęs užimt Turki
jai priklausančias salas 
Lemnos Egejiškose jūrėse. 
Tos salos randasi tarp Ma
žosios Azijos ir Mt. Athos. 
Jos turi 40,000 gyventojų 
ir 175 ketvirtaines 
žemės.

mylias

naują partiją.

Pereito j subatoj užsibaigė 
Chicagoj nacionalinė repu- 
blikonų konvencija. Į pre
zidentus sekantiems rinki
mams kandidatu nominuota 
Taftas 561 balsu, kuomet už 
Rooseveltą balsavo tik 107. 
Vice-prezidento kandidatū
rą gavo Sherman, kuris ir 
dabar vice-prezidentu yra.

Konvencija buvo baisiai 
triukšminga. Į svetainę bu- 

, vo pašaukta 30 policistų, nes 
bijotasi, kad tarp Tafto ir 
Roosevelto šalininkų nekiltų 
muštynės. Ginčuose girdė
josi tokie žodžiai, kaip "plė
šikai," ”vagįs,” "sukčiai” ir 
t. p. Taip koliojosi šios ša
lies vadovai. Taigi biskį 
gražiau da. negu lietuviai.

Nors liūdnai konvencija 
užsibaigė, nes partija plyšo 
pusiau, bet Tafto šalininkai 
labai džiaugiasi, kad atsi
kratė nuo Roosevelto. kuris 
jiems daėdė jau iki gyvo 
kaulo.

Rooseveltas demonstratv- 
viškai išėjo su savo šalinin- į

30 žmonių sužeista.
; Worcester, Mass. — 23 d. kompaniją ant "juodojo li- 
• birž. 6 vai. vakare ties Graf- ; sto”; negana to, Gompersas 

tonu susidaužė du karu ir 301 da pasakęs: ”Go to heli with 
žmonių liko sužeista, 13 iš your injunction." Taigi da- 
jų gana pavojingai. Karai bar už tą viską Gompersas' 
susimušė tiesiog priešakiais 
vienas su kitu, bet nė motor- 
manai. nė konduktoriai su
sidaužiusių karų neapkal
tinti, mat, jie streiklaužiai, 
jiems viskas atleistina. Ir 
valdžia tyli.

Dievui padėjo bombą. i
New York. - Ant Mott gal*

gatvės 23 birž. chinų bažny-1 —a nOva Y’sai
čioje prie altoriaus sprogu p0"®1 "tfluomef^aDitahii 
dinamito bamba. Ekspliozi- Kapitalu'
ia išrovė didelę skylę grin- Pa‘a,ka™_ J1® . ^suomet 
vr£,a savo federacijai liepdavodyse, apdraskė visus papuo- bal ti ž kapitalistukan- 

° dabar na-nas privarė vinių. Ant al
toriaus stovėjo 5.000 metų 
senumo Dievas. Ekspliozi- 
ja jį nuvertė ir pusėtinai ap
ardė.

Kas laužo įstatymus?
Freeport, L. I., N. Y. — 

Policistas Otto Payne buvo 
paskirtas saugoti automobi-,gų susiprast.

likos pasmerktas ant 12 mė
nesių kalėjiman, Morris 9 
mėnesiams, o Mitchellis 6 
mėnesiams.

Nuo savęs turim pridurti, 
kad tas tiems ponams visai 
neprošalj. Jie, ypač Gom
persas, visuomet skelbia, kad

didatus, o tie jį dabar pa
siuntė ant 12 mėnesių kalė
jimam Nors Gompersas su 
Morris padavė apeliaci
ją ir kauciją uždėjus abu 
tuo tarpu likos paleisti, bet 
tas bus jiems gera lekcija ir 
jie rasit susipras. Kapitali
stai, mat, patįs verčia žmo-
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Peržvalga.
„Lietuva” už kunigus.

„Lietuva” sako, kad męs 
pamėgždžiojame socijalisti- 
šką laikraštį „Appeal to Rea- 
son,” užkviesdami kunigus 
į debatus. Ji bando įkalbėt 
publikai, kad tai yra didelė 
piktadarystė iš musų pusės.

Lai publika sprendžia, 
kiek neliogiški yra musų 
priešai ir kokių vaikiškų 
priemonių jie griebiasi.

Kasgi tame blogo, jei vie
nas laikraštis ką nors nuo 
kito perima ? Juk ir „Lietu
va” turi tokius skyrius, ku
rie yra perimti iš svetimtau
čių laikraščių. Ji spausdina 
laikraštį ne puspadžiais ir 
kokiais nors jos sugalvotais 
ženklais, o raidėmis, kurios 
nuo seniai yra vartojamos 
svetimtaučių raštams. Laik
raštis spausdinamas ne ant 
kailio, o ant papieros. Abel
nai, kuomi tik „Lietuva” v- 
ra atspausdinama ir medega 
raštams yra pasemta arba 
perimta nuo kitų; ir jos pa
čios originališkumo gal yra 
kiek, bet jį sunku ir matyt.

Jos redaktorius paeina iš 
žmonių veislės, kurie juo gi
lesnė j senovėj, tuo netobules- 
ni buvo, tuo mažiau protaut 
mokėjo. Kiekviena vėlesnė 
gentkartė buvo vis tobules
nė, nes ji jau buvo perėmus 
pirmesnių gentkarčių pati- 
rimus ir tobulumą. Dabar
tinis žmonių intelektuališku- 
mas ir inteligentiškumas y- 
ra produktu daugelio buvu
sių gentkarčių. Jeigu gyvū
nai ir žmonės nebūtų niekad 
nieko vienas nuo kito per
ėmę, jokios platesnės to
bulybės nebūtų įvykę ir 
neįvyktų. Tie žmonės ga
lėjo likti labiau civilizuo
tais, kurie atidžiai per
ėmė savo bočių patirimus ir 
vengė jų padarytų klaidų. 
Ir tik tos tautos liko labiau 
civilizuotomis, laisvomis ir 
prakilniomis, kurios kiek
vieną gerą dalyką perėmė 
pas kitas tautas ir įvedė pas 
save. Istorija mus mokina, 
kad Chinijoj civilizacija ap
sireiškė gana gilioj senovėj, 
bet apsirubežiavimas nuo 
kitų tautų ir aklas patrioti
zmas paliko Chiniją netoli 
ant vietos, kuomet buvusieji 
laukiniais germanai, galai 
ir kitos tautas šoliais žengė 
pirmyn, nes naudojosi kitų 
tautų išradimais, patirimais 
įvedimais ir t. t., teisin
giau sakant, pas save įvedė 
viską tą, ką tik gero užtė- 
mijo pas kitas tautas.

Ir „Lietuvos” redaktorius 
su leidėjais važinėjasi kitų 
išrastais traukiniais, karais, 
automobiliais; jie dėvi kitų 
išgalvotais rūbais ir 1.1. Jei
gu jie, besinaudodami kitų 
proto produktais, išras ką 
patįs, sugalvos ką gero pa
tįs, tuomi jie atsilygins už 
naudojimąsi kitų išradimais 
ir sugalvojimais. Negana 
to. Jei jie kitų išradimais 
ir sugalvojimais pasinaudo
ja kaipo įrankiais naudin
giems tikslams, tuo pačiu jie 
pasitarnauja žmonijai.

Ir ar sveiko proto žmogus 
gali tarti bent kam, kad ne
reikia nieko nuo kitų per- 
imt?

Ir jeigu kas sugalvoja ge
rą pieną neaiškių dalykų 
apšvietimui ir neaiškių vi
suomenės elementų į šviesą 
išvilkimui,kodėlgi tuomi pie
nu nepasinaudot ir kitiems? 
Jeigu „Appeal to Reason” 
iššaukia kunigus į debatus, 
kodėlgi „Keleiviui” taip pat 
nepadaryt? Lietuviški ku
nigėliai pastaraisiais laikais 
tik ir užsiima socijalizmo 
niekinimu, žmonių nuo jo 
atgrąsinimu. Jų kova vir
sta tiesiog į begėdišką. Jie 
veikia prieš socijalizmą ar-

žiau, negu angliški kunigai. 
Todėl mums yra da didesnis 
reikalas, negu „Appeal to 
Reason’ui”, iššaukt kunigus 
prie paaiškinimo, kodėl jie 
taip priešingi socijalizmui.

„Lietuvoj”, turbut, muša 
kunigų pulsas, jei ji sako, 
kad kunigai nestos į tokią 
dvikovą, ir bando juos patei
sinti. Gal kunigai jaučiasi 
smagiai, susilaukę tokio 
tarno, bet sveikas protas 
reikalauja, kad jie prirody
tų socijalizmo silpnybes, jei 
prieš jį nuolatos agituoja. 
Męs čia nekalbam apie „Ke
leivio” personale esančius 
socijalistus ar kur kitur, 
bet kviečiame kunigus da- 
rodyt, kame klaidingas ir 
negeras yra socijalizmas, 
kaipo teorija, ir kodėl prieš 
jį jie kovoja.

Lai publika pamato argu
mentus ir vienos ir kitos pu
sės. Koliojimosi žodžiai čia 
neturės vertės, nes publika 
tuoj pamatys, kad vietoj ar
gumentų ta ar kita pusė ims 
koliotis. Męs nebijome publi
kos teismo, nes ji yra teisin
ga ir moka dalyką suprast.

Jei kunigai tylės, jie paro
dys, kad bijo išstatyt savo! 
argumentus prieš publiką, 
o tuomet męs 29 numerije 
parodysim, kodėl jie bijo iš
eit į viešumą.

Jos liga.

„Vien. Lietuvninkų” 
nuo seniai apsirgo priešpra- 
kalbine liga. Turbut, jos 
redaktoriui pavydu, kad iš 
Naujos Anglijos kalbėto
jus kviečia neretai net jo 
apylinkės organizacijos. Pa
gal jo pulsą, viskas, kas tik 
yra blogo, įvyksta dėl tų ne
sulaikomų prakalbų. Grei
tai tam žmogui pradės rody
tis, kad ir oras mainosi tik 
dėl prakalbų.

Štai minėto laikraščio No. 
25 atrandame pastabą apie 
Gurkliutes iš Lewiston, Me., 
kurios per grąsinantį laišką 
reikalavo nuo vieno dakta
ro $2,000. „Vien. Liet.”, pa
žymėjus atsitikimą, pridu
ria:

„...liudnu ir žemu keliu 
musų jaunimas krypsta. Ir 
nedyvai. Pastaruoju laiku 
Naujoje Anglijoje lietuviai 
tiek prisiklauso netikusių, 
taip vad. „prakalbų.” žodis-

jau

si, kad susilaukė naują dai- 
lininkę-tautietę. Pasirodo, 
kad iš „Vien. Liet.” abazo 
dygsta tokie "bedoriai”.

Kunigui.
Kadangi šiame numerije 

stoka vietos, tai atsakymą 
p. Kunigui, parašiusiam 
"Drauge” streipsniuką ant 
"Kel.’ pakvietimo į debatus, 
įdėsime sekančiam numerij. 
Bet atsakymas bus tik ant 
p. Kunigo pastatytų „Kelei
viui” klausimų, o ne apie so
cijalizmą ir kunigiją. Ap
gailėtina, kad p. Kunigas 

i nesilaiko prie musų pasta
tyto klausimo, o nukrypsta 
visai į kitą pusę ir kalba apie 
dalykus, nesirišančius prie 
musų sumanytųjų debatų. 
Melstume kitus debatantus 
laikytis liogikos ir tik apie 
dalyką kalbėti.

Ateinančiam numerij bus 
atsakymai ant p. Kunigo 
klausimų, o ginčai apie dva
siškuos priešingumą socija- 
lizmui pasilieka 29 nume
riui, kurį męs pavadinome 
kuniginiu ir tikimės, kad at
siras rimtų kunigų, kurie iš
reikš savo nuomones, kodėl 
jie kovoja prieš socijalizmą.

POLEMIKA IR KRITIKA.
Kokia ta organizacija?

„Kataliko” No 21 tūlas F. 
Petrašiunas aprašo J. Per
kūno pasakytą kalbą Bay- 
onne, N. J. Tarp kito ten 
pasakyta, kad Perkūnas ai
škino apie dabartinius var
gus ir sakė, jog dėl pasiliuo- 
savimo iš jų reikia organi
zuotis Į unijas, i socijalistiš- 
kas organizacijas. „Katali
ko” redakcija čia padarė šio
kią pastabą: „...tik ne Į soci- 
jalistiškas, nes tokiose or
ganizacijose (Reikia sakyt 
”tokiomis organizacijomis”. 
Red.) minėto tikslo nepasie
ksi.”

Man žingeidu, kokias or
ganizacijas „Katalikas” tu
ri minėto tikslo pasiekimui. 
Lai pasako jų vardus, o tuo
met męs galėsime pasikalbė
ti, ar jos tinka minėto tikslo 
atsiekimui, ar ne. O jei „Ka
talikas” nežino tokių organi
zacijų, tai jis tiesiog pliauš
kia ir nori atgrąsinti darbi
ninkus nuo tos vienintelės

kitas iš nedoros pusės inkri- ?rganizacijos, kuri darbuo
tes jaunutėn bernelio ar;jasi skurdo prasalimmuL 
mergelės sielon išmuša jį iš Vaimlavicia.
gyvenimo tako, padaro jį u- 
bagu dvasioje ir į 
tokių „betaučių” _____
žmogžudės Kričmaniutes, 
iš tokių „bedorių” — juod

” "turime KORESPONDENCIJOS
PHILADELPHIA, PA

rankes, tik pražydusius žie- Kokie metai atgal įsimy- 
delius...” . . . 1 Įėjo tūlas K. Ridikas į A. Pe-

Gal daugelis skaitytojų j trukenaičiutę, kuri susilau- 
atsimena da, kaip 1909 m. kė sūnų. Norėta nelegališ- 
„Vien. Liet.” pliekė „Kelei- ką tėvą suareštuoti, bet jis 
vį” už pranešimą apie Gurk- pabėgo. 8 birželio jis atvy- 
liučių brolio, Antano, žuli- ko į svečius į Philadelphiją, 

ikystes? Tuomet Antanas' kur jį suėmė ir pas kun. 
Gurklis (Gurkdaunis) buvo Kaulakį apženijo. 
apskundęs „Keleivį” už pa- " Ph—pas.
rodymą publikai jo suktybių T
ir melagysčių. „Vien. Liet.” NEM HAVEN, CONN. 
apvainikavo tą žmogų kan- Birželio 7 d. vietinė para
kinio vainiku, pavadino re- pija šv. Kazimiero surengė 
voliucijonieriumi, . o „Kelei-1 prakalbas, su tikslu supa- 
vį” įvardino išdaviku. žindinti vietinius lietuvius

Ponas Gurklis su savo se- su parapijos reikalais ir ku- 
serimis nebuvo ir nėra Nau- nigijos nedorybėm link dar- 
jos Anglijos kalbėtojų šąli- bininkų. Skaitytojams gal 
ninku bei pritarėju. Jis jau neaišku, kaip gali šventa- 
buvo pradėjęs kovą su jais' kupriai tokias prakalbas 
ir jų leidžiamu laikraščiu, rengti. Dalykas štai kame. 
Yra tai „Vien. Liet.” apaš- Jau buvo minėta „Keleivi- 
talas, kurį ji iki šiol gynė. 1

Nesuprantama, kam p. 
Sirvydas vadina „betaute” 
Kričmaniutę ir vėl nori jos 
žiaurų pasielgimą išteisinti 
prakalbomis. Juk ta mer
gina buvo tautiečių žiedu. 
Jos paveikslas figūravo Jo- 
kubyno redaguotoj „Tėvy
nėj”. Gerai neatsimename, 
bet rodos, kad ir „V. L.” jį 
patalpino. Tiek to su pa
veikslu, bet korespondenci
jose „V. L.” buvo džiaugta-

je,” kad parapijonįs kėlė 
vaidus ant susirinkimų ir 
ant galo persiskyrė į dvi da
lis. Kun. šetkaus šalinin
kai nesilankė daugiau ant 
susirinkimų, nes jiems susi
rinkimai nereikalingi: vie
nas kunigas už viską atsa
ko : jis ir pirmsėdis, ir rašti
ninkas, ir kasierius... o šet
kaus priešai per tą laiką tu
rėjo susirinKimus kas mė
nuo ir vedė tvarką po seno
vei, bet matydami, kad šet-

kus daug turi pasekėjų ir 
biznis eina po šimts pypkių, 
o pinigus deda į banką vien 
tik ant savo vardo — dėlei 
to tik ir surengė prakalbas, 
idant parodyt žmonėms, kas 
jų priešai, kas jų draugai. 
Kalbėtojais buvo du kuni
gai: vienas tik ką iš Lietu
vos kun. S. Diša (ar tik jo 
Lietuva nebuvo Wisc. vals
tijoj. Red.) Šis mažai ką 
pasakė; antras gi buvo ku
nigas Mickevičius iš Scran
ton, Pa. Visų pirma jis 
nupeikė girtuoklystę, pas
kui užvažiavo per kailį kuni
gams ir vyskupams; pa juo- | 
kė jis A. Miluką. Sako: „Ne
gana jam baltveidžių gaspa- 
dinių — dar priėmė dvi ' ni- 
gerkas.” Toliau privedė pri
lyginimus iš biblijos, kad 
lengviau kupranugaris per
ils per adatos akį, negu ku
nigai su vyskupu į dangų; 
išvadino juos farizėjais ir 
veidmainiais; ragino ne
klausyti jų ir neduoti jiems 
dolerių, bet j ieškoti išsiliuo- 
savimo darbininkiškoj par
tijoj (Kokioj? Red.), nes, 
sako, per maldas męs nieko 
negausint, jei męs apsilei- 
sim, nekovosim prieš despo
tizmą, tai ir vėl atsinaujįs 
inkvizicija, kaip kad buvo 
viduramžiuose.

Kun. 
ragino protestuoti 
Rooto bilių.

VVORCESTER, MASS.

2 birž. tūlas katalikas su
manė antru kartu apkrikš
tyt savo vienų metų vaiką. 
Mat, pernai jis pasikvietė 
tokius kumus, kurie nuvežė 
vaiką krikštyt pas neprigul- 
mingos parapijos kunigą 
Mickevičių. Kaimynai ėmė 
kalbėt, kad tokis krikštas 
neberas ir tėvas pabijojo, 
kad jo vaikas neliktų žydu
ku arba bedieviu, todėl 2 d. 
birž. surengė antras kri
kštynas ir užkvietė tokius 
kumus, kurie nuvežė vaiką 
pas kunigą Bukavecką. Po 
antrojo krikšto buvo balius, 
kuriame ir naujas katali
kas, būdamas metų laiko, 
gavo įsigerti. P. šiaušas.

PITTSTON, PA.

Birželio 9 d. Antanas Va- 
linčius paminėjimui dienos 
vestuvių su panele M. Rai- 
niute surengė šeimyniškai 
draugišką .vaišą, susikvietę 
inteligentiškesnius savo pa
žįstamus, gimines ir drau
gus, priimdami savo svečius 

i kuomaloniausiai.
Keletas valandų smagiai 

ir linksmai praleista drau
giškais pasikalbėjimais apie 

' įvairius visuomeniškus rei
kalus. Antgalo drg. A. Jieš- 
manto sumanyta sumesti po 
keletą centų politiškų kali
nių sušelpimui. J. B. Smels- 
toriui tam pritarus ir paaiš
kinus reikalą sušelpti, ypač 
neseniai Sibiran ištremtus 
Z. Aleksą, A, Verbylą, K. 

jVerbvlienę, L. Ambrozevi- 
čių, P. Bliūdžiu, J. Rožaitį 
ir A. Venčiuną. P-lei A. 
Grybiutei pakolektavus, su-i 
aukauta $6.45c. Pinigus 
paskirta minėtiems kanki- 

■ niams ir pavesta J. B. Smel- 
storiui pasiųsti Kankinių 

: Šelpimo Kom. iždininkui. 
Aukavo: Antanas Valinčius, 
S. Rauduvė — po $1.00; M. 
Rainiutė-Valinčienė, J. B. 
S., J. Kazakevičius, Juozas 
Valinčius, A. Jiešmanta — 
po 50c.; P. Jurgelis J. Jieš
manta, Ona Valinčienė, A. 
Grvbas, J. Varnagiris 
25c.; “ “J*
M. Podolsks, M. Vaškevičie
nė, A. Grybiutė — po 10c. 
Vardan nelaimingųjų šel
piamų aukavusiems reikia 
tarti ačiū. Gi vardan visų 
sukviestų svečių, kurie iš- 
tikro priėmimu visi buvo 
užganėdinti, tariu jauniems 
Valinčiams: drg. Antanui ir

Mickevičius taipgi 
prieš 

Laisvamanis.

po
Jieva Grybienė 15c.;

jo jaunai žmonai Mariutei 
nuoširdų ačiū už surengimą 
draugams taip smagių kele- 
tos valandų, linkėdamas iš 
širdies jiems smagaus ir lai
mingo šeimyniško gyveni
mo. Ibeks.

GARDNER, MASS.

Birž. 16 atsibuvo protes
to susirinkimas, kurį suren
gė L.S.S. 89 kp. Liko išne
šta rezoliucija prieš Mass. 
valstijos valdžią už laikymą 
kalėjime nekaltai darbinin
kų vadovų Ettoro ir Giovan
nitti. Aukų jų bylos vedi
mui surinkta $21.68; atėmus 
lėšas rengimo—$4.85, 
$16.83. ’ “ *
liucija 
Rooto bilių. 
kopijas nutarta pasiųsti gu
bernatoriui Foss’iu,- pavieto 
prokurorui Attwell’ui, Et- 
tor-Giovannitti gynimo ko
mitetui ir spaudai — tai Et- 
tor-Giovannitti dalyke; se
natoriui Root’ui, kongres- 
manams Bergeriui ir Wol- 
ter’iui ir spaudai— dėl DilL- 
Root biliaus.

Kalbėtoju buvo A. Anto- 
nov iš So. Bostono. Viskas 
nusisekė puikiai, tik žmonių 
buvo‘mažiau, negu reikėjo: 
atsilankė tiktai mažuma, 
nors gerai buvo išgarsinta. 
Didžiumai, mat, reikia ant 
bačkų alaus susėdus Dievą 
garbint, bedievius visaip 
keikti, niekinti, išjuokti tuos 
žmones, kurie rūpinasi ir jų 
gyvenimo reikalais.

Taigi pasirodo, kad Gard- 
nerio lietuvių didžiuma ne
moka giliai protauti ir jau
sti, — bepiga iš tokių kapi
talistams pelną daryti. Tie
sa, nesinorėjo tokią nauiie- 
ną visuomenei pranešti, bet 
su teisybe prasilenkti irgi 

'negalima. Juk jeigu tokie 
gaivalai nepasielgtų aršiau 
už kitus gyvūnus, dirbtų, 
girtuokliautų, miegotų ir 
nekliudytų veikiančių, tai 
nebūtų reikalo apie juos kal
bėti.

Ant Conant kalno, Conant 
st., L.S.S. 89 kp. laikys dis
kusijas bėgije vasaros sezo
no. Kiekvieną nedėldienį 
no pietų jos atsibus, kada tik 
bus gražus oras. Yra kele
tas prasilavinusių diskusan- 
tų, todėl reikėtų lankytis 
ant tų diskusijų skaitlingai.

šventakupris.

SPRINGFIELD, ILL.

Šią vasarą čia priviso vi
sokių plėšikų, ką apiplėšia 
namus, krautuves ir einan
čius žmonės gatvėse. Birž. 
8 nakčia užpuolė ant gatvės 
4 žmonės: apdaužė juos ir 
apvogė. Tarpe apiplėštųjų 
radosi ir vienas lietuvis, B. 
Lagūnas, kuriam sumušė 
veidą ir iškraustė kišenius. 
Ir taip atsikartoja beveik 
kas naktis — ne vienur, tai 
kitur būna užpuolimai. Ši
to biauraus amato meiste
riais yra daugiausiai negrai. 
Žmonės šneka, kad taip tan
kus plėšimai atsikartoja 
vien iš priežasties bedarbės, 
kuri tęsiasi jau trečias mė
nuo. Anglių kasyklos tik 
nekurios pradėjo dirbti, o 
kitos visos stovi. Net ir tos, 
kurios pradėjo dirbti, tai 
suvis mažai dirba. O ant 

i viršaus, jeigu ir pasitaiko 
gauti darbas, tai turi dirb
damas apsišarvuoti geležine 
kantrybe, kad išlaikyti bosų 
piktžodžiavimus ir sunkius 
ilgus 10-12 valandų darbus. 
Tūli darbininkai, netekę 
kantrybės, pradeda net mir
tim atkeršyti savo kankinto- 
jams-bosams. Taip pora 
sąvaičių atgal tūlas O. Brein 
elektros dirbtuvėj nušovė 
oosą DeFrates. Birželio 10 
laikrodžių dirbtuvėj, Wm. 
Sullivan, bosui C. Gassler 
perskėlė galvą mirtinai ply
ta. Tai tokios pas mus ži
nutės. .Vincuks.

lieka
Liko išnešta rezo- 
prieš Dillingham- 

Rezoliucijos

Medicine Hat, Altą, Canada.

Vietinė socijalistų kuope
lė 9 birž. parengė paskaitas, 
kurias laikė šviežiai pribu
vęs iš Škotijos J. Juškevi
čius temoje „Žodis.”

Visuose savo išvedimuose 
nurodė žodžių vertę, neski
riant, kokios rūšies žodis ne
būtų, bile tik jis vartojamas 
savo vietoj. Bet, priešingai, 
jeigu kalboje kas tokius žo
džius vartoja, kurių jokioj 
literatūroj nesiranda, tai 
kalba pasidaro negraži. Tie
sa, pažvelgus kritiškai į vi
suomenę, tuoj pasirodo, jog 
ne tik tarp tamsių žmonių, j 
bet net ir tarp maž-daug ap-1 
sišvietusių yra paprotys kaL ’ 
boję vartoti kartais visiškai 
neetiškus žodžius, kurių 
kiekvienas turėtų pratintis 
savo kalboje kaip galint ven
gti, nes tokia neapvalyta 
kalba žemina ne tik ypatą, 
bet išdalies ir visą tautą.

J. Žebrauskas. 
CHICAGO, ILL.

16 birž. pietinėj miesto 
dalij buvo parengta de- 
monstratyviška terptautiš- 
ka socijalistų paroda. Pa
rodoj dalyvavo nekurios u- 
nijos, kaip tai siuvėjų, laik
rodininkų ir cigarų dirbėjų. 
Apie 11 vai. ryto suskambė
jo daugelio benų marsalietė 
ir užplevesavo ore raudonos 
veliavossu įvairiais parašais. 
Paroda prasidėjo nuo kam
po Blue Island ir 12-tos gat
vės ir traukėsi iki Western 
avė., kur visi sėdo ant gat- 
vekarių ir atvažiavo į Ri- 
verview daržą ant terptau- 
tiško socijalistų pikniko.

S. Narkys.
DETROIT, MICH.

2 birž. atsibuvo protesto 
susirinkimas, parengtas 116 
LSS. kp. Žmonių buvo su
sirinkę apie loO ir gana ati
džiai klausėsi M. Mockaus 
kalbos apie reikšmę senato
riaus Poot’o biliaus ir ne
teisingą kankinimą Ettoro 
ir Giovannitti, Lawrence’o 
streiko vadovų. Angliškai 
kalbėjo Otto Josh apie Law- 
rence’o streiką. Skaitytos 
rezoliucijos prieš Rooto bi
lių ir Ettoro ir Giovannitti 
nekaltai laikymą kalėjime 
ir vienbalsiai tapo priimtos. 
Rezoliucija prieš Rooto bi
lių tilpo 4 angliškuose laik
raščiuose ir socijalistiškam 
sąvaitraštij „Emancipator.” 
Kolekta siekė $13; kaštus 
atėmus likusius —$10 pasių
sta Ettoro ir Giovannitti by
los vedimui.

Streikas molderių dėl 9 
darbo valandų, $10.25 ir u- 
nijos pripažinimo traukiasi 
toliau; darbininkai nuspren
dė tvirtai laikytis. Tarpe 
streikuojančių randasi apie 
100 lietuvių. 3 birž. simpa
tizuodami molderiams išėjo 

i ir didžiųjų liejinyčių pečių 
molderiai virš 2000. Bet jų 
streikas tęsėsi tik 3 dienas, 
nes viršininkaiįkalbėjo žmo
nėms, kad nelegališkai išeita 
į streiką. Angliški laikraš
čiai pagarsino, kad pečių lie
jinyčių molderiai ima tiktai 
paprastą vakaciją ir strei
kas užsibaigė.

Kun. Valaičiui silpnam e- 
sant kovoj su laisvamaniais 

i ir socijalistais, dvasiškijos 
gizelių sumislyta ir partrau
ktas tapo kun. M. Pėža iš 
Penn., kuris kartu paskirtas 
už vikarą prie šv. Juozapa
to lenkų bažnyčios, po No. 
247 Canfield avė. E.

Ant didesnių švenčių M. 
Pėža pribuna su prakalba. 
Jis neaiškina nieko apie re
ligiją, tik perskaito evange
liją ir pašvenčia visą laiką 
niekinimui socijalistiškų lai
kraščių, liepia nedraugauti 
su bedieviais, nelaikyt jų 
namuose, prastų raštų nes
kaityk bet nesako kokių.

Praeivis.

i



NEW BRITAIN, CONN.

Naktį iš 9 įlO birželio nu- i 
mirė jaunikaitis, Edvardas 
Skritulskis, S. L. A. iždinin-l 
ko vienatinis sūnūs, išsirgęs 
apie porą metų džiūva, tu
rintis vos 19 metų amžiaus. į 
Velionis turėdamas 16 metų,' 
atlikusį laiką nuo mokslo 
praleisdavo dirbdamas na
muose visokius pagerini
mus : suvedė elektrą, užsiim
davo plumberių darbu ir su-1 
taisymu visokių mašinerijų, | 
išmoko nuimti paveikslus, 
užsiėmė dailydės darbu, I 
prieš apsirgimą pradėjo in- I 
teresuotis inžinerijos mok
slu, bet pajuto stoką sveika-1 
tos, pertraukė mokslą ir vis-; 
ką apleidęs pradėjo gydytis,! 
bet niekas negelbėjo: nė ge
ras prižiūrėjimas tėvų, nė 
patarnavimas garsių gydy
tojų.

Tai buvo vienas iš New 
Britainiečių čionai augusių 
lietuvių vaikinų, kuris ne
stovėjo ant kampų gatvių, | 
bet mylėjo skaityti laikraš
čius, knygas ir mylėjo ap- 
š vietą.

13 birž. atsibuvo iškilmin
gos laidotuvės su bažnytinė
mis apeigomis. Lai būna 
jam ši žemelė amžinu atil
siu. Vytautas.

PATERSON, N. J.

LSS. 65 kp. 7 birž. paren
gė prakalbas su protestu 
prieš šen. Rooto bilių; kal
bėjo vietinis E. Kinderis; po 
prakalbos vienbalsiai išneš
ta rezoliucija prieš šen. Roo- 
t’o sumanymą.

Sužinojęs kun. Dauginis, 
kad socijalistai parengė pra
kalbas, per pamokslą įsakė 
į jas niekam neit, girdi, ten 
nieko daugiau nepasakys, 
kaip tik tai, kaip persiskirti 
su pačia.

Tuomi kun. D. pasirodo e- 
sąs caro šalininkas arba 
„otca Konstantina tova- 
rišč.” Jam nerupi tėvynės 
paliuosavimas iš caro nagų.

Pastaruoju laiku kun. D 
randasi kėblam padėjime, 
nes davatkos neužganėdin
tos jo sumelavimu.

Kada jis parapiją tvėrėj 
tai apsiėmė tarnauti už $80. 
20 ant mėnesio; kadagi baž
nyčią pastatė, jau reikalau
ja $100 algos.
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75,000 žtToniy kary streikierių demonstracijoj Bostone.
deklamacijom. Kalbėtojas 
buvo F. J. Bagočius iš So. 
Bostono. Eiles deklamavo 
J. Miliunytė, S. Bugnovič ir 
A. Gurkliutė. Publikos bu
vo gana daug. Kalbėjo F. 
J. Bagočius apie tris valan
das 2-se atvejuose. Pirmo
je kalboj aiškino reikalingu
mą būti šios šalies piliečiais 
ir nurodė, kaip lietuvių tau
ta išsiskirsčius į daug šaku
čių ir vieni kitus persekioja, 
dėl to ir lietuvių tautos ap
švietimas yra žemiau už ki
tų tautų. Antram atvejuje 
kalbėjo apie draugystės rei
kalingumą ir jos naudą ir 
kvietė prisirašyti prie jos. 
Čia vienas iš publikos pasa
kė, kad šv. Baltramiejaus 
dr-stė netikusi, verčia eit iš
pažinties. Kalbėtojas nuro
dė klaidingumą tokių žmo
nių: kas dėl tokios priežas
ties prasišalina nuo draugy
stės, tokiem visai mažai ru
pi draugystės gerovė (Ne
jaugi? Red.); ”Jei žmonės 

[netaisys klaidas, tai jau a- 
niuolas iš dangaus neateis 
taisyt konstitucijos. Jei šv. 
Baltramiejaus dr-stė kvietė 
mane bedievį kalbėti, tai jau

Parapijonai su kun. Dau- ir ji tai gerai supranta. Bet 
giniu baisiai pradėjo perse- tai nėra vieno arba dviejų 
kioti socijalistus. 9 d. birž. darbas, bet reik prisidėti 
du vaikinai ėjo Franklin daugiau.” Kalba publikai la- 
gatve. P. Galčiaus, parapi
jos globėjo, ir J. A. vaikai, 
apie 13 metų, pradėjo mėty
ti akmenimis į praeivius rė
kaudami : ”Socialist! socia- 
list!” Tėvai žiūrėdami juo
kėsi ; mat, katalikiškai. Taip 
mokina kun. Dauginis per
sekioti socijalistus.

šventakupris.

CHICAGO, ILL.
Streikas prie enciklopedijos.

Birž. 15, A. Olszewskis, 
enciklopedijos išleistojas, 
sumažino algas K. Jurgelio- 
niui, enciklopedijos redak
toriui, ir A. Laliui, dirban
čiam prie enciklopedijos. 
Numušė algas net per pusę. 
Tai reiškia, kad dirbo už $20 | 
sąvaitėj, o kaip per pusę su
mažino, tai turi dirbt už $10. i 
K. Jurgelionis ir A. Lalis ant 
tokių išlygų nesutiko. A. 
Olszewskis pasiūlė dirbt nuo 
štukų: ant to taipgi nesuti
ko. K. Jurgelionis ir A. La
lis streikuoja.

Vieni kalba, kad A. 01- 
szewkis sustabdęs enciklo
pediją ant trijų metų; kiti 
tvirtina, kad sustabdyt ne
gali, nes daug turės nuosto
lio. Matysime, kas bus to
liau. Matome, kad K. Jur
gelionis nedaug pelnė už sa
vo parduotą kailį. A-fras.

LEWISTON, ME.

Birž. 9 šv. Baltramiejaus; 
dr-stė surengė prakalbas su

bai patiko. Aukų sudėta 12 
dol. 29c. uždengimui lėšų, už 
ką šv. Baltramiejaus dr-stė 
kalbėtojui ir aukavusiems 
ištaria širdingą ačiū. Po 
prakalbų prie dr-stės prisi
rašė 5 nariai. Turim vilti, 
kad toliau daugau prisira
šys, nes dabar yra atpiginta 
per pusę Įstojimas per 2 mė
nesiu — birželi ir liepą.

J. Paušis.

5 policistus, kurie liepė eiti 
auuinyčios agentą W. H. 

3o\ver. Išrinktas liko ko
mitetas iš J. Krapovicko, P. 
Žilinsko, F. Kaulakio ir 
Plandumio, kad nueitų pas 
Bower. Tas jiems pasakė, 
kad jis darys tiek gerai, kiek 
■?ik jis galės ir kvietė grįžti 
i darbą, bet nepasakė, kiek 
algos pridės, todėl streikas 
neužsibaigė. Streikieriai, 
apart 15 procento, reikalau
ja žmoniškesnio apsiėjimo 
su jais darbe ir kad jiems 
reikėtų valdyti 2 šautuvu 
vieton 4. Iki šiol audėjai toj 
audinvčioi uždirbdavo po 

1S7. $8, $9 ir $10. Tik du au- 
idėjai gaudavo po $10.

Jonas Krapovickas.

BENTON, ILL.

Čia gyvena apie 50 lietuvi
škų šeimynų ir dusyk tiek 

. pavienių. Musų žmonės 
skaitymą mėgsta, nes vien 
tik „Keleivio” pareina Į čia 
50 egz., neskaitant kitų laik
raščių. Norima surengt pra
kalbas, bet sunku gauti kal
bėtoją. Jei kam paranku at
važiuot, kreipkitės šiuo ad
resu : J. K., Box 551, Benton, 
III.

Darbai anglių kasyklose.
' Dabar dirba po 2 dienas są- ■ 
vaitėj. Galite suprast, kadi 
maišiai turi užsilaikyt, tiek ■ 
teuždirbant. J. K.

I

I

t?

AMSTERDAM, N. Y.

Turbut, nėra didesnio 
tamsybės apaštalo, kaip ku
nigas J. Žydanavičius. Ne
seniai susitveręs Liet. Pilie
čių Kliubas surengė išvažia
vimą į laukus 10 birž. Ku
nigui ir tai pasirodė bedie
viška. Jis prižadėjo nė vie
nam neduot išrišimo, kas 
dalyvaus išvažiavime ir da

f
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MILVVAUKEE, WIS

Šeškevičiaus koresponden
cija, kur rašoma apie atsi- 

: kvietimą kunigų ir pinigų i 
rinkimą. Rašėjas apsilenkė . 

įsu teisybe. Niekas negali 
darodyt, kad kun. Diša pra
gėrė pinigus ar kur kitur 
dėjo, nes sykiu ėjo parapijos 

| sekretorius V. Bakas ir ma
tė, kad surinko $30. Tie pi
nigai paskirti bažnyčios sta
tymui. Matyt, p. šešk. ne
silanko į parapijos mitingus 
ir nežino, kaip stovi jos rei
kalai. J. F. L.

LEVVISTON, ME.

Columbia audinyčioj, kur 
dirba43 audėjų — ir beveik 
visi lietuviai, — sustreikavo 
27 audėjai, reikalaudami 15 
procentu padidinti jų algos. 
Streikas prasidėjo 11 birže
lio.

Kada visi streikieriai atė- x^v. ,
jo prie audinyčios, jie sutiko Ukėsų Kliubą, kuris turi a-

Kel.” No 24 tilpo p. J. B. pridūrė per pamokslą, kad
tie iš bažnytiniu draugijų 
bus prašalinti. Kadangi čia 
merginos yra visai tamsios, 
tai jo paklausė ir tik 5 turė
jome surengime, nors jų čia 
yra apie 300.

Žvdanavičiaus parapijo
nai girtuokliauja, staugia, 
armonikom birbina kiauras 
dienas. Pas juos visoki pra
sižengimai išsiplėtoję, bet 
kunigėlis už tai nebara.

A. Nevėžis.

l
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ROCKFORD, ILL.

Darbai čia eina gerai. Vi
sur dirbama pilną laiką ir 
bedarbių nesimato.

11, 12 ir 13 birž. čia buvo : 
daromi lakstymai olraiviu. 
Minios žmonių ėjo žiūrėti ir 
stebėjosi.

Lietuviai turi TMD. kuo
pa, S. Daukanto dr-ją, Liet.

prie 60 narių, ir vieną baž
nytinę draugiją.

Senas Singelis.

ELIZABETH, N. J.
16 birž. Liet. Jaunuome- 

|nės Kliubas buvo parengęs 
išvažiavimą į laukus. Iškal- 
no buvo išsiųstas vežimas 
su valgiais ir gėrimais ir ti
kėtasi gražiai pasilinksmin
ti. Bet vos spėta nuvažiuot, 
kaip tuoj prasidėjo lietus ir 
lijo per visą dieną. Taigi iš- 

! važiavimas nenusisekė.
Čionaitiniai lietuviai skai

to „Keleivį” ir kitus laikra
ščius. Prasilavinusių yra di
delis skaitlius, tik kasžin ko- į 
dėl mažai kas priklauso prie 
kliubo. Trakimas.

WENDEL, PA.
Čia darbai vien tik anglių 

kasyklose. Dirbama kas 
■diena, bet uždarbiai maži. 
Angliakasiai į jokią uniją 
nepriklauso. Kompanija už
laiko savo krautuvę ir tik 
tiems duoda darbą, kurie iš 
tos krautuvės perka.

15 birž. atsitiko nelaimė 
kasyklose su Vincu Tamu
lių. Jam nulaužė kairiąją 
koją taip, kad kaulai buvo 
matyt. Jis turi apie 50 me
tų. Pati jo kasžin kur gy- 

ivena.# Yra tai geras ir do- 
įras žmogus.

Vladas Žvinakevičius.
HARTFORD, CONN.

Tarp kunigo ir parapijo
nų eina biaurųs vaidai. Ba
žnyčia yra užrašyta airių 
vyskupui, todėl parapijonai 

[nieko negali pradėt. Buvo 
: nutarta neduot dešimtukų, 
bet ir tai nenusisekė. Kuni
gas keikia už darbininkiškų 
laikraščių skaitymą. 16 d. 
birž. buvo parapijos mitin
gas ir nutarta kunigą boi
kotuoti, t. y. neduot jam pi
nigų. B. Hartfordietis.

DETROIT, MICH.
116 LSS. kp. parengė pra

kalbas 15 birž. ir užkvietė F. 
Bagočių iš So. Bostono. Pir
mos prakalbos surengtos 
vakarinėj miesto dalij ir 
žmonių susirinko apie 400, 
bet kalbėtojas susivėlino at
važiuot ir tik 100 žmonių pa
siliko, o kiti išsiskirstė. Pri
buvo jis 10 vai. vakare ir 
kalbėjo iki pusnakčio. Kal
ba publikai patiko. Kitos 
prakalbos atsibuvo 16 birž. 
Žmonių prisirinko tieki 
daug, kad į salę netilpo. 
Kalbėta dviejuose atvejuose 
ir pranešta, kad vakare bus 
prakalbos rytinėj miesto da
lij. Čia publikos prisirinko 
irgi nemažai. Prakalbų lė
šų uždengimui surinkta 18 
dol. 32c. Į kuopą prisirašė 
20 naują nurių.

F. Mažamokslis.•

J 
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Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoj nuo 1 d. liepos mė- 

| nėšio, 1912, įveda skyrių pa- 
[šelpos ligoje. Tas skyrius 
lyra labai svarbus ne tik da
bar gyvuojančioms Susivie- 

[nijimo kuopoms, bet ir paša
linėms draugystėms, ku
rioms daug geriau ir nau
dingiau yra, prisidėjus prie 

[Susivienijimo, vesti pirmyn 
'savo narių šelpimo darbą 
pagal vienodą tvarką ir iš 
vieno centro.

Pagal naują, SLA. narių 
priimtą ir XXVII seimo už
tvirtintą, konstituciją Susi
vienijimas Lietuvių Ameri-| 
koj mokės kiekvienam na-| 
riui pašelpos ligoje po $6 są-1 
vaitėj per pirmąsias 15 są- 
vaičių ligos ir po $3.00 per 
sekančias 15 sąvaičių ligos. 
Taip pat ir moterįs gaus pa- 
šelpą ant lygių su vyrais vi
sose ligose, paeinančiose ne 
nuo palago, o palago laike 
gaus vienu sykiu $6.

Mokestis į skyrių pašel
pos ligoje — 30c. mėnesije.

Įstojimo mokestis į pašel
pos ligoje skyrių: nuo 18 iki 
30 metų amžiaus — $1.50; 
nuo 30 iki 35 m. a. — $3; nuo 
35 iki 40 m. a. — $4; nuo 40 
iki 45 m. a. — $5; nuo 45 m. 
amžiaus ir augščiaus $6.

Prie skyriaus pašelpos li
goje gali prigulėti visi svei
ki Sus. Liet. Amerikoj na
riai; visi naujai prisirašanti 

į prie Susivienijimo, prie ap
saugos skyriaus, gali taipgi 
prisirašyti ir prie pašelpos 
ligoje skyriaus.

Pranešdami apie tai, kvie
čiame prie šios pažangios 
| tautiškos organizacijos, t. y. 
prie Susiv. Liet. Amerikoj, 
visus lietuvius ir lietuvaites. 
Norinti įstoti, kreipkitės 
prie vietinės SLA. kuopos, o 
kur tokios nėra, tverkite 
naują. Visokias informaci
jas galite gauti iš centro. 
Rašykite šiuo adresu: Susi
vienijimas Lietuvių Ameri
koj, 307 W. 30 st, New York.

A. B. Strimaitis.

Labai svarbus pranešimas. . kad pą.kelt^ algą ir pavestų r A parapijos stubą uz dyką, ku
rios randa siekia $15 Į mė- 

i nesi.
! * cParapija kun. Kaupo pra
šymą išpildė, t. y. pakėlė Či- 
žauskui algą ir pavedė stu
bą.

Vieton, kad būt dėkingam 
parapijonams už pakėlimą 
algos ir duotą už dyką stu
bą, čižauskas pasiliko pa
rapijos nevidonu, nes kilus 
vaidams tarp parapijonų ir 
kun. A. Kaupo, čižauskas 

mepasiliko neutrališku žmo
gum, kaip tai privalėjo pa
daryt doram vargoninkui, 

i bet ėjo išvien su kun. Kau
pu: bėgiojo po stubas, smu
kles ir kur tik proga pasi
taikydavo, prikalbinėjo žmo
nes, kad eitų už kun. Kaupą, 
žodžiu, kiek galėdamas 
stengėsi, kad liktų ant vie
tos kun. Kaupas, o su juom 
ir jis.

Matydami parapijonįs to
kį nedorą čižausko pasiel
gimą, nutarė prašalint jį 
sykiu su kunigu Kaupu.

Kaip visiems yra žinoma, 
parapijiečiai laimėjo. Ir pa
gal parapijos nutarimą kun. 
Kaupas su savo mylimu var- 
goninku čižausku 16 gegu
žės apleido parapiją.

Apleisdamas parapiją ku
nigas Kaupas paliko viską 
tvarkoj. Vargoninkas gi 
Čižauskas prieš savo išėji
mą iš parapijos stubos pri
dirbo joj nemažai parapijai 
nuostolių: sudaužė marmo- 
lines praustynes (sinką), 
sėdynes išeinamose vietose 
užkamšiojo šipuliais ir ant 
galo vienam kambarij pada
rė taip, kaip gali padaryt 
degloji.

Kad pataisyt tą viską, ką 
Čižauskas pagadino, suderė- 
jom su kontraktorium $80.

Tad pranešam visoms lie
tuviškom parapijoms Ame
rikoj, kas per paukštis ’ ar- 
goninkas čižauskas.

Jeigu kokiai parapijai pa- 
sisiųlintų už vargoninką, tai 
lai pirma pasiunčia jį pasi
mokyt doros ir mandagumo, 
nes kaip gali mokint tokis 
vargoninkas parapijos vai
kučius doros ir mandagumo, 
jeigu jis pats neturi apie tai 
mažiausio supratimo?

Nors męs galim vargonin
ką čižauską patraukt atsa
komybėn už padarytus nuo
stolius parapijos stuboj, bet 
manome, kad vargoninkui 
Čižauskui užteks šio musų 
pranešimo.

Pasirašo parapijos komi
tetas :
Pirm. Vincas Smalenskas, 
Iždin. Anthony Schultz, 
Rašt. Juozas Krušnauckas.

PITTSTONO PARAPIJIE
ČIŲ PRANEŠIMAS.

Pastaruoju laiku musų 
bažnyčioj vargoninkavo p. 

! Čižauskas, kurį kasžin kur 
surado musų buvusis klebo
nas kun. A. Kaupas.

Vargoninką Čižauską ku
nigas Kaupas perstatė para
pijai kaipo dorą žmogų ir 

' žinantį savo amatą ir kaipo 
doram žmogui ir mokan
čiam puikiai garbint pirš
tais ir lupom Dievą, kun. A. 
Kaupas paprašė parapijos,

I
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linga kitokiam darbui. Be koji kunigija taipgi turi šu
to, tokių poetų eilės tik be- organizavusi savo „trustą” 
reikalingai 
čiuose vietas ir gaišina skai
tytojus arba sugadina jų ti
pą.

— Jeigu jau, Maike, tu 
man nepatari eilių rašyt, tai 
aš nieko nerašysiu. Aš ma
tau, kad net mokyti žmo
nės eiles rašo, o tu nenori, 
kad aš juos galėčiau pralen
kti.

— Tiesa, tėve, ir pas tū
lus šiek-tiek pamokytus 
žmones užtenka naiviškumo 

i eiles rašyt, nors jie nėra po
etai, bet juk kiekvienas žmo
gus turi kokius nors silpnu
mus.

t

— Maike, ar tu matei ma- gaidys. O kana taip išeina, 
no eiles viename laikraštij ? tuomet eilės all right.

— Eilų galūnės, tėve, vi
sai menką rolę lošia. Gali 
jos užsibaigt taip, kad viena 
eilė su kitomis nesutiks, bet 
turi būt tam tikras taisykli- 
škas skambėjimas kiekvie
noj eilutėj. Kiekvienas skie
muo turi būt atliepiančiame 
skambėjime kitiems, jo vie
toj stovintiems skiemenims. 
Kaip muzikoj yra Įvairumai, 
taip ir eilėse jų yra. Kad su
tverti naują kompoziciją, 
reikia būt gerai apsipažinu- 
siam su muzika. Taip pat 
ir poetas turi žinot poezijos 
taisykles; ne tik žinot, bet 
būti pripratęs prie jų, nes 
jis, eiles rašydamas, neturi 
mąstyt apie eiliavimo taisy
kles, o išlieti savo Įkvėpimą 
ir minti, o taisyklės išeina 
pagal pripratimą.

— Tokių poetų, vaike, 
daug neatrasi. Tai jau per- 
gabus meisteris.

— Žinoma, kad tokių daug 
nėra, bet tai yra tikri poe
tai. Neveltui jie ir garsiais 
lieka. Tokie meisteriai, ku
rie kala eiles ant šiaip-taip 
suprasto eiliavimo kurpalio, 
nėra poetais, o tik vaikiškais 
poetų pamėgdžiotojais. Nė 
vienas gerai mokytas ir 

, sveiko proto žmogus neuž
siima eilių rašymu, jeigu ne
turi Įgimto gabumo. Bairo
nas, Šekspyras, Šileris, Goe- 
te, Puškinas ir kiti žinomi 
pasaulio poetai geriau rašė 
eilėmis, negu proza. Į trum
pą laiką tie žmonės prirašė 

j labai daug eilių ir visos jos 
atsiduoda gyvumu, Įkvėpi
mu, pilnu muzikališkumu. 
Tie poetai galėjo kalbėtis ei
lėmis be ilgo mąstymo, kaip 
jas sutaisyt.

•-— Mažu ir aš liksiu poe
tu, vaike. Reikia bandyt.

— Aš neginčiju. Bet jei
gu matai, kad tau bandymas 
nesiseka, tuomet velyk pra
dėt bandyt ką kitą. Amži
nau, kad lietuviai, kaip tik 

'pramoksta nors biskį rašyt, 
tuoj ir pliekia eiles. Iš pra
džios jie proza niekad nera
šo. Tik po ilgo persitikrini
mo, kada iš visur gauna atsa
kymus, jog jų eilės nuėjo Į 
gurbą, ir kaip prasilavina 
geriau rašyt ir protaut, — 
tik tuomet ima proza rašyt, 
o meta šalin nesisekanti 
eiliavimą.

— Kam pavydėt, vaike? 
Lai rašo kas ką nori.

— Tėve, jei aš matau, kad 
žmogus per savo nežinojimą 
skriaudžia pats save ir ki
tus, aš turiu tiesą ir priva
lau ji pamokinti. Tie žmo
nės, kurie rašo eiles, nors 
jiems nesiseka, gaišina lai
ką, kurĮ galėtų suvartot sa
vo ir kitų naudai. Velyk per 
tą laiką pasilsėtų ir neišeik
votų energijos, kuri reika-

— Ne.
— Matau, vaike, kad tu 

neskaitai visų laikraščių, 
jeigu taip.

— žinoma, kad ne. Dalei- 
skime, keli lietuviški laikra
ščiai Amerikoj yra toki, ku
riuos gali skaityt tik tas, 
kam laikas nebrangus. Tie 
laikraščiai gana dideli ir už
ima keturias - penkias va
landas, kol perskaitai, o ra
štai juose toki, kurie pavar
gina tave protiškai ir atima 
energiją veikti, kurie taip 
supainioja minti, kad sme
genis jaučiasi pavargusio
mis, vienok aiškaus išvedi
mo nesuradusios. Ir kam 
man skaityti tokius laikraš
čius? Juk naudingų raštų 
vra tiek, kad žmogus perma- 
žai laiko turi visų jų per
skaitymui. Kamgi eikvoti 
laiką skaitymui kokių nors 
šiukšlių ?

— Tai tu, Maike, sakai, 
kad mano eilės patilpo šiuk
šlėse. ' O aš tau sakysiu, kad 
tai geriausis laikraštis, nes 
tris socijalistu laikraščiai 
atsisakė mano eiles patal
pinti ir jau pradėjau manyt, 
kad aš i poetus netinku, c J.
Brakšt, nusiunčiu jas Į tau
tišką laikrašti ir patalpina. 
Nors iš pradžios netikėjau, 
kad tai mano eilės — mat, 
redaktorius pertaisė, — bet 
žiuriu, apačioj mano vardas. 
Iš to supratau, kad tai ma
no, o ne kito keno jos rašy
tos. Tai bent laikraštis, sa
kau: tuoj suprato mano po
etišką dvasią.

— Žinai, tėve, ką? Pro
tingas redaktorius eilių 
daug netaiso. Jei bent raš
tijos klaidas pataiso, o sa
kinius palieka tokius, kokie 
parašyti, nes eilėse turi būt 
tam tikros taisyklės, be ku
rių eilės negali būt pavadin
tos eilėmis. Jeigu jų auto- 

• rius nežino tų taisyklių ar
ba neprisilaiko jų, tuomet 
jo eiles prisieina numesti, 
nes jos taisomos būt negali. 
Tai ne proza. Kamgi jas 
taisyt, kad tuomet jos pasi
darys ne autoriaus produk
tu, o taisėjo? Jeigu taisyto
jas vra jau tokis gabus, lai 
jis pats rašo. Juk eilės yra 
rašomos Įkvėpimui veikiant. 
Dėl persitikrinimo perskai
tyk savo eiles ir kitų tuose 
laikraščiuose, kur jos taiso
mos — ir atrasi, kad jos sau
sos, monotoniškos, negyvos.

— Tu, Maike, manai, kad 
aš eilių nemoku rašyt... Man 
net keista. Aš nežinau, kam 
da taisyt jas reikia. Aš taip 
parašau, kad kaip ant svies
to viskas plaukia. Daleiski- 
me, jeigu viena eilė užsibai
gė žodžiu vėžys, aš jau ir 
jaučiu, kad kita turės užsi
baigti žodžiu arklys arba

I

I

lenciūgą, kurį kunigas už
dės, įpasakodamas apkvai
lintam, jog lenciūgas buvo 
Ryme priglaustas prie šv. 
Petro originališko (!! ?) 
lenciūgo, kuriam anas buvo 
apkaltas kalėjime. Reteži- 
nė vergija de facto per kuni
giją atnaujinama dvidešim
tame šimtmetije!

Ir nėra tai bepročio Sau
rusaičio išmislas, nes už 
liuosnorį apsikvailinimą į 
retežius nuo popiežiaus 
Pijaus IX-to yra suteikti 
„atlaidai.”

"Pijus IX Breve Balandžio 24 1836 
suteikė nariams sekančius atlaidus: 
1) Pilnas Atlaidas mirimo valandoje 
— paprastomis išlygomis Išpažinties * 
ir Komunijos. 2) Pilnas Atlaidas ir 
atleidimas visu nuodėmių, kas atlan
ko švento Petro bažnyčią Sausio 18 
ir Birž. 29 nuo pirmųjų Mišparų tar
pe iki saules nusileidimo minėtoje, 
dienoje šventes arba Rugpiučio 1 ar- 

i ba vienoje iš sekančiu dienu. Lan
kant bažnyčią reikia sukalbėti papra
sti poteriai už Šventą Tėvą. 3) Sep
tynių metu ir septynių Gavėnių už at- 
lankymą minėtosios bažnyčios Ket
verge ir sekmadienyje Aktovu Sau
sio 18 ir Birželio 29. 4) 60 dienu at
laidai kuomet kas klauso Mišių mene- 
sije, bažnyčioje dalyvauja procesioje 
Vyskupo vietinio užtvirtintoje, eina 
paskui kunigą nešanti Komuniją pas 
ligoni, arba draugauja kunigui bent 
dvasioje negalėdamas eiti asmeniš
kai, ir sukalba už ligoni 1 Teve musu 
ir Sveika Marija. Viršminietieji at
laidai pavedami dusioms skaistyklo
je (čyščiuje).” — (Ištraukta iš tos 
pas "šviesos"''.

Ką turime sakyti? Ar 
neparausti iki ausų iš gėdos 
girdint, kad tas dedasi dvi
dešimtame šimtmetije musų 
tarpe?

Kuo yra katalikų bažny
čia? Ar negamintoja kan
didatų i beprotnamius? Ku
nigas Saurusaitis, kad Įkal
bėti naiviems katalikams 
svaarbumą nešiojimo len
ciūgų, aiškina savo „Švie
soj” ištrauką iš Brevijo 
riaus arba kunigų poterių 
knygos štai tokią pasaką: 

"Teodozijui jaunesniamjam bevieš-

,šiojo vardą „šventojo” da 
ant žemės gyvendamas, kad 
pasiliuosuoti nuo skaudžių 
smūgių, prisipažino, kad y- 
ra vyskupu Jėzuitų ir kad 
nėra tuo šventuoju, kokį 
žmonėms nuduoda. Tuomet 
karmelitas apreiškė: „Kad 
tu pasiliauji buvęs šv. Stani
slovu ir aš pasiliauju nuda- 
vinėjęs šv. Petrą.” Ir apsa
kė. kad Į šv. Petrą persirėdė 
dėlto, kad dasigauti Į rū
mus, Į kuriuos Jėzuitai nie
ko iš pašalinių neįleisdavo. 
Našlė Firlejienė sugėdinta 
ir nužeminta Jėzuitų apga
vyste, tą pačią naktį visus 
išvarė Į Krokuvą, o parsi

traukė kelis karmelitus, ku
rie užėmė Jėzuitų vietą.

Jeigu viduramžiuose iš
tvirkimas tarpe kunigijos 
buvo tokis 
abejonės, kad 
kais doriškai 
kunigija stovi.

Iš šimtų panašių atsitiki
mų, nuolat skelbiamų laik
raščiuose, žemiau paminė- 
tasai yra aiškiausiu liudiji
mu apie šių dienų kunigi
jos dorišką laipsni. Žinią 
imame iš klerikališkos „Sau
lės”, kad išvengti užmetimų, 
buk tai bedievių „sufabri
kuotas faktas”, žinia sulig 
„Saulės” žodis Į žodi skam
ba štai kaip:

"Kensington, 1’11. — Kun. F. Ja- 
gielskis prabaszczius lenkiszkos pa
rapijos tomis dienomis dingo isz mie
sto kaip kamparas, kada suprato, jog 
jam čzionais yra perkarszta o para- 
pijonai nusidavė pas biskupa su skun
du

"Kuningelis laike meilingus susinę- : 
szimus su savo jauna patogia para- 
pijonka 19 metu senumo pana K. M. 
O kad vaisei jiuju meiles nesidavė pa
slėpt, kun. Jagielskis su pagelba dvie
ju konfratru (draugu) mergina ap
malšino už $1,000 idant nuo jo atsika
bintu.

"Dažinoja apie tai parapijom^ nu
sidavė pas biskupa, nes ten jokios sa
tisfakcijos neaplaike o biskupas jiems 
’shut up your mouth and keep štili’. 
Komitetas ne labai norėjo būt ’still’ ir 
vėl -nusidavė pas biskupa su skundu J pataujant, Eudocija jo pati nuvyko i 
atveždami ’pripažinima’ merginos per ” 
notarijusza.

"Parapijoi verda kaip katile o kas 
isz to pakils tai sunku lnspet. Bis
kupas liepe parapijonams tylėt, ku- 
ningas iszdume po velnių, o mergina 
lauke inpedžio.”

Ar panašių žinių maža po 
laikraščius?

Viename Scrantono laik
raščių dėlei žmonių varžy
mosi su kunigija už bažny
čią, randame sekanti pasiš
nekėjimą vieno katalikų ku
nigo su reporteriu, kuris ku
nigui apreiškė: „One of the 
German bishops told me 
that all the Polish priests 
are nothing būt a bunch of 
bums and drunkards...” 
(Vienas vokiečių vyskupų 
sakė man, kad visi palokiški 
kunigai yra niekas kitas, 
kaip tik gauja piktadarių 
(bomų) ir girtuoklių). Gra
žus paliudijimas apie kuni
gijos dorą.

Tečiaus tas nėra da taip 
pažeminančiu dvidešimto 
šimtmečio civilizaciją, kaip 
pažeminančiu yra tas fak
tas, kad dvidešimtam šimt
meti je katalikai taip tam
sus, jog ne tik kunigiją lai
ko kiuo tai šventu, bet išti
kro gėda pasakyti, jog ne- 
sugėbia da suprasti net to
kių kunigijos darbų, kaip 
de facto retežius! Ir mums 
tuo didesnė gėda, kad tas 
dedasi tarpe musų lietuvių.

Štai Waterbury, Conn., 
kunigo Saurusaičio leidžia
mam organe ”Šviesa”, No 2, 
š. m. ant 18 puslapio skaito
me: 
ŠVENTO PETRO RETEŽIU (Lenciū
gu) DRAUGIJA.

"Ištrauka iš taisyklių.
"Švento Petro Retežiu Brolija sten

giasi atsiekti sekančius tikslus: Šven
to Petro Retežiu paguodos praplati
nimas, šventam Sostui prielankumo 
padidinimas, ant Popiežiaus in
tencijos malda, šventosios Bažnyčios 
reikalai, ir išnaikinimas erezijų ir 
burnojimo."

Draugijos narys būtinai 
turi nešioti ”facsimile” šv. 
Petro lenciūgus, t. y. tikrą

_ _ f
užima laikraš- stovintį ant išnaudojimo, 

kyšių ir suktybių... Blogą 
tiems kunigams — sako 
„Mlotek Duchowny„ — ku
rie nepriklauso prie trusto...

Gražus dorvbės žiedai, 
ką?

Tokių žiedų daug rasime 
ir tarpe musų lietuviškos 
katalikiškos kunigijos!

Stebiamės, skaitydami a- 
pie viduramžio popiežių gy
venimą, kad pardavinėdavo 
vyskupams apatams vietas, 
kurios nešė pelną iš žemės 
ir išnaudojimo vergiamųjų 
žmonių, kad už brangius pi
nigus pardavinėdavo atlai
dus didžiausiems kriminali
stams. Tokie pavyzdžiai 
doros būtinai turėjo auklėti 
ištvirkimą .vienuolynuose ir 
tarpe kunigijos.

Jau N-tame metšimtije po 
Kristaus gimimo to laikoi 
kronikose randame apsaky
mus, kaip vienuoliai išnau
dojo nemokančius skaityti 
ir rašyti ne tik prasčiokus, 
bet ir turtinguosius, atim
davo iš jų žemę su pagelba 
neteisingų padirbtų doku
mentų; kaip išvilioja iš 
žmonių pinigus už visokias 
sufabrikuotas stebuklingas 
relikvijas, kaip antai:pienas 
iš krutu panelės švenčiau
sios. suakmenėjusios ašaros, 
išlietos ant kalno Golgotos 
po kryžium ir t. p.

v Hugo iš Flavignos, XI me- 
tašimčio vienuolis, perstaty- 
damas darbus savo bendra- 
brolių savo „Pasaulio Kro
nikoj” sako, kad „darbai 

'vienuolių toli nesutinka su 
jų principais”; vyskupas 
Bonizis iš Sutrijos vaiz
džiose spalvose atvaizdi
na zokonų dorišką supu
vimą ; Benediktynas gi sa
ko, jog lengviau yra atra
sti žmones dievuotus tarpe 
svietiškųjų, negu vienuolių. 
Petras Celenskis (vienuo
lis) rašo: ”Vienuoliai gyve
na begėdystėj, parsidavę 
pilvui, linksmybėms ir viso
kiems nuodėmingiems gei
duliams; jiems saldybe yra 
tik vynas, o kartybė tik 
klioštorius t mėgsta tik kūną 
ir svietą, neapkenčia dva
sios ir žodžio Kristaus.” 

Kun. Hugo Kollątaj, savo 
knygoje ”Stan o^vviecenia 
w Polsce w latach panowa- 
nia Augusta III” (1750— 
1764) aprašo apie -Jėzuitų 
ištvirkimą, kame randame 
aprašytą atsitikimą Onos iš 
Tenčinskų Firlejienės rū
muose Tenčine, kur Jėzui
tai pasinaudodami iš Firle
jienės dievuotumo, visą rė
dą paėmei savo rankas. Kad 
kalbos apie orgijas pas Fir- 
lejienę pradėjo plėstis po vi
są apylinkę, Karmelitų zo- 
kono vienuolis sumanė ne- 
užgaunant turtingosios da
vatkos, išvyti Jėzuitus iš jos 
namų. Tam tikslui susita
ręs su rūmų tarnais ir ke
liais ponais, liepė padaryti 
du dideliu paauksuotu rak- 

i tu, apsitaisė rūbais kaip 
perstatomas yra šv. Petras, 
ir, kada rūmuose tūlą naktį 

I prasidėjo „dangiška • be- 
sieda” ir pati Firlejienė su 
šventu Stanislovu Kostko 
nuėjo pirmon poron šokikų, 
persirėdęs Į šv. Petrą vie
nuolis Įėjęs Į salę tuojaus 
užsipuolė ant šv. Stanislovo 
ir taip nemielaširdingai 
pradėjo mušti geležiniais 
raktais, kad mušamasis par
puolė ant aslos, o visi kiti, 
matydami šventąjį, nustebę 
stovėjo be pasikrutinimo; 
esantieji gi sutartije par
puolė ant kelių, o „šventas 
Petras” guodėsi, kad per jo 
(šv. Stanislovo) nedorą gy
venimą negali nieko į dangų 
įleisti ir kad mušt jį tol, kol 
neprisipažins visų akyveiz- 
doje, kuomi ištikro yra. Sta
nislovas gi, kuris jau ne-

Dieviški atstovai ant žemes.
Nemanyk, skaitytojau, 

kad dieviški atstovai vadi
nasi tik „šventais tėvais”. 
Tą vardą uzurpatiškai savi- 
nasi ir visi kiti „dvasiškieji 
tėveliai.”

Beje, nors neturime tei
sės atimti nuo jų vardą tė
veliai, nes daugelis mažučių 
prieglaudos namuose ir 
šiaip po namus auginamų 
liktų našlaičiais-betėviais, 
tečiaus nenorime pripažinti 
jų dvasiškais suaugusių 
žmonių tėvais, kad jau ir iš 
to atžvilgio, jog kaskart 
tankiau ir skaudžiau ant 
nugaros tų „tėvų” krinta 
smūgiai žmonių botagų. 
Taigi čia noriu kalbėti ne a- 
pie dieviškus atstovus ant 
žemės, bet vien apie doros ir 
moralybės apaštalus.

Kad skaitytojas nepama
nytų, jog laisvamaniai, pa
smerkdami tų doros ir mo
ralybės apaštalų darbus, pa
sako perdaug aštrią teisybę, 
privesiu bent keletą citatų 
apie kunigiją iš nuomonės 
tokių žmonių, kurių, rodos, 
ir pati kunigija neįtars lais
vamaniais.

Kunigo redaguojamas ir 
leidžiamas lenkų kalboj lai
kraštukas „Mlotek Duchovv- 
ny” Utica mieste neseniai 
apskelbė straipsnį, iš kurio 
viena ištrauka štai kaip 
skamba:

"Tokie pat santikiai, kaip Ispani
jos kunigijos gyvenime, viešpatauja ir 
tarpe Amerikos kunigijos. Papirki
nėjimas, parsidavinėjimas, pasileidi
mas, tai faktai, kuriuos kiekvienas, 
kas tik atsižvelgia į kunigijos gyveni
mą, aiškiai mato. Kunigas, kuris 
žmonėms gyvą kailį nuo sprando lu
pa ir sykiu gerai vyskupųj užmoka, 
gali daryti kas tik jam patinka; žmo
nių pasiguodimai, žmonių reikalavi
mai, kad dvasiškoji valdžia atimtų iš 
parapijos kunigą, kuris tik papikti
nimą sėja, pasilieka be jokių pasek
mių...

"Kunigai savo tarpe visubiauriau- 
siai intriguoja; šnipinėja vienas ki
tą, denuncijuoja ir varžosi už pelnin
gesnes vietas, kaip niekas kitas. Du 
susiėję šmeižia ir apkalba tuos, kurių 
jų tarpe nėra. Jokis kunigas nelai
ko jaunos moteriškės klebonijoje vel
tui...”

Toliaus tas viršminėtas 
kunigas-redaktorius aprašo 
visą eilę šlykščiausių kuni
gijos intrigų su vyskupais, 
sakydamas, jog papirkinė
jimas ir intrigos liko kuni
gijos gyvenimo sistema, j 
Kad Įgyti geresnę parapiją, I 
denuncijuoja vyskupams ki
tus kunigus savo argumen-i 
tus paremdami skamban
čiais doleriais. Sulvg „Mlo- 
tko” redakcijos, kunigai tar
pe savęs nesivadina nė dva
siškais tėvais, nė dieviškais 
atstovais. Prirodymui to 
talpina laišką tūlo kunigo, 
kuris savo vyskupą išvadina 
asilu, šulu, chamu ir kito
kiais epitetais... Ir užbaigia 
savo straipsnį žodžiais:

"Matote patįs, kokia tai Kristaus 
meilė yra tarpe katalikų dvasiškuos. 

"Šiandien net barbariškiausiame 
krašte laukiniai žmonės savo niekšy- 
stėje nepasiekia to laipsnio, kokiame 
laipsnije stovi musų katalikiškoji 
dvasiškija..."

Taip rašo rymo-katalikis- 
kas Kunigas, kuris net iš
duoda, jog Jungtinėse Val
stijose Amerikos katalikiš-
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didelis, be 
ir šiais lai- 
neaugščiau

• ■v

Jenizolimą gavo daug dovanu, kuriu 
tarpe brangiausia dovana jai buvo 
geležinis retežis (lenciūgas), ir bran
giais akmenais papuoštas; tas tai bu
vo retežis kurį Erodas buvo uždėjęs 
ant švento Petro ranku. Eudocija la
bai gerbdama tą reteži nusiuntė ji 
savo dukrai Eudogzijai Ryman, kuri 
ji nuneše Popiežiui; Popiežius parode 
kitą reteži, kuri buvo uždėjęs ant jo 
ranku Neronas ciecorius Rymo. Kaip 
tiktai Popiežius Rymo reteži prilyp- 
ste prie ano iš Jeruzolimos, teip su
lipo i 
kaipo 
Tuom 
didelę 
pastatyta bažnyčia po vardu (Sancti 

; Petri ad Vincula) švento Petro Rete
žiu Eudogzijos, ir atminimui to ste
buklo paskirta diena Rugpiučio 1. 

| Nuo to laiko, ta diena kurioje stab
meldžiu kokie prietarai buvo pamine- 
jami, pradėjo žmones tikram Dievui 
per tuos retež’us garbę duoth daug 
žmonių pasilytedami tu retežiu išsi- 

I gydė iš visokiu ligų, piktos dvasios 
apsėstieji tapo išliuosuotais. Metuose 
969 P. K. tūlas ciecoriaus Otono tar
nas, velnio apsėstas, pats save dan
timis kramtė. Ciecorius liepė jį nu
vesti pas Popiežių Joną, kuris kaip 
tik palytėjo su retežiu kaklo nelai
mingojo, urnai piktoji dvasia jį ap
leido: o nuo to laiko garbė šventų re
težių dar labiau pagarsėjo.

"Balandžio 24 1912 metais Water- 
buryo švento Juozapo bažnyčioje 76 
parapijiečiai priėmė viešai bažnyčio
je iš rankų savo klebono Švento Pe
tro retežius (lenciugelius) iš Rymo 
to paties klebono partrauktus."

Priėmė!... Waterburie- 
čiai, ar jus iš galvos išėju
siam žmogui galite leisti 
taip juodą dėmę uždėti ant 
jūsų vardo?

Katalikai, ar galite tikėti, 
jog Petras buvo surakintas 
brangiais akmenais papuoš- 
turetėžiu? Ar tikit, kad 
retėžys yra tas pats, kuriuo- 
mi buvo surakintas koks ten 
valstybės gyvenime nieko 
nereiškiantis žmogus ? Ar 
tikite, kad Romos valdžia 
Petro lenciūgus laikė ar- 
chive iki tol, kol atsirado jos 
vietoj popiežiai?

Jeigu taip, tai nieks kitas 
jums, nelaimingi vargšai, 
nelieka, kaip tik amžina 
kančia ir vergija asilijoje!...

J. B. Smelstorius.

vieną abu retežiu, jog rodėsi 
butu buvę išvleno padaryti, 
stebuklu šventi retežiai gavo 
paguodą, jog galutinai tapo



IKSAS.

Amerikoniškos
Visi

Patvirtinta.

VESTUVES. Pirmas pabrolis.

”Da Lietuva nepražuvo!”

tingai, brolau, padarei; susilauksi vaikų ir 
busi žmogus — žmogus naudingas tautai ir 
Dievui. Sveikinu ir Uršulę; gerai padarei, 
kda ištekėjai, nes kada merga pasęsta, tai 
irgi niekam ji verta
be kamšties. Taigi, už judviejų sveikatą, 
ura! (geria iš savo bonkos).

Piršlys.

Kad notų neturim. Užtraukim geriau 
Kas nor panai Marijai šlužyti.”

Visi

tai lygiai kaip bonka
Pritariam.

Piršlė.

Dabar už pabrolių sveikatą. Ura!
Visi.

Ura! (geria).
Piršlys

Na, o piršliams tai sveikatos nereikia? ( 
.Gaidienė (pripila stiklus).

Gerkit, gerkit, kol šviežias.
Piršlė.

Už piršlio sveikatą!
Visi.

Ura! (geria).
Piršlys

Dabar pasiųskite man čion kumpį. Jau
navedžiams duokit vištienos. Pabroliai, žiu- 
rėikt, kad pamergės turėtų ko valgyt.

Piršlė.
Imkit, valgykit, nelaukit raginimo. Kas 

nori kopūstų?
Jaunavedys.

Duokit man.
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I

Piršlė.
Tamista imk šitą vištą, kopūstai bus vi- 

durije — gerai įpipirinta.
Piršlys.

Jei jus malonė, paduokit 
man krienus.

ten kas nors

Jaunavedys.
Piršle, piršle!

Piršlė.
Kas pasidarė?

Jaunavedys.
Žiūrėk, kokią vištą mums padavei: sa

kei bus su kopūstais, o čia pupos.
Visi.

Cha, cha,cha!..
Visgirtas.

Matau, kad manęs čia nereikia (priėjęs 
prie durų užsideda kepurę, nusišluosto aša
ras ir išeina).

Pabrolis.
Man teko su kopūstais.

Piršlė.
Sumaišė.

Piršlys.

Kai vištos susimaišo, tai da pusė bėdos, 
bet kaip susimaišo kartais pačios, tai juoko 
cha, cha, cha!.. Atsimenu, taip pat per vie
nas vestuves, visi jau sugulėm, o jaunasis 
bėga aplinkui pačios jieškodamas. Šeimi
ninkė sako, kad jaunoji jau guli. 0 jis sako, 
ne; jis apžiūrėjęs, kad tai piršlė — cha, cha, 
cha... (visi ilgai kvatoja). Na, gana jau, net 
šonai skauda. Duokit alaus. Jauniems pri
pilkit pirma. Šitaip. Jie turi pirma pasi- 
gert, bus drąsesni. Matai, jie dabar kaip 
šventi. Gerkit, rp...

Piršlė.

Na, na, tik tu valdyk savo liežuvį!
Piršlys.

Aš mat lietuviškai, (bando dainuot ver
šio balsu) Geriau, geriau...

Piršlė.
ššš... kad tu suburbėtum kur su savo 

gerkle. Svetimtaučiai juoksis.
Pabrolis.

O ką mums svetimtaučiai ? Ką jie prieš 
mus giliuoja!

I Piršlys.
Jie prieš mus tiktai nusispiaut. Ką jie, 

protestonai!...

Pabroliu
Petnyčioj dešras ėda — kaip šunįs!

Kitas pabrolis.
Aš jnešu, kad sudainuot kokią tautišką 

dainą. ✓

Paj ieškojimai
Pajieškau savo vyro Vincento Bu- 

driaus; 5 metai kaip išvažiavo į Ame
riką palikęs mane Lietuvoj ir aš nuo 
jo negavau jokios žinios. Girdėjau, 

. pirmiau gyveno Arnold City, Pa., ir 
Philadelphia, Pa., o dabar visai neži
nau kur. Jis paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Triškių miestelio; 34 m. 
amžiaus, vidutinio ūgio, akįs mėlynos, 

j 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. I.

Piršlys. x
Na, tai aš ir pradedu (dainuoja, kiti pa

deda) : Kas nor panai Marijai šlužyti, o jos 
asablyvu milasniku būti... Neina. Muzi
kante, paimk armoniką; su muzika eis ge
riau.

Muzikantas.

Muzika gerklės nepataisys — reikia 
daugiau išsigert.

Vienas pabrolis.

Patvirtinu.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
Į nuo 18 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
32 m. Mergina turi būt laisva nuo vi
sokių prietarų. Norinčios plačiau su
sipažinti meldžiu atsikreipti per laiš
ką ir prisiųsti savo fotografiją, 
kiekvienai duosiu atsakymą; 
šiuo adresu:

Jonas Petrauskas, 
BIG FOUR, : : : :

Aš
Rašykit 

[27]

W. VA.

Pajieškau brolio Kazimiero Stan
kūno, Kauno gub., Šiaulių pav., Li- 

...... .. . /. , gumių par.; 6metai Amerikoj; pir-
' Muzikantas Žino ko reikia (ima uzboną ma gyveno Newark, N. J., o dabar 

ir eina aplinkui pripildvdama stiklus). nežinau kur dingo. Malonei prašau
; jo paties atsišaukti ,arba jei kas apie 
i jį žinote, malonėkit pranešti šiuo ad
resu: [27]

Miss. Brigita Stankuniutė, 
Nevvark, N. J.

Piršlė.

Piršlys.

Man šlico duokit — tai musų tautiškas 
alus. j 186 — 13 avė.

Pajieškau švogerkos Marijonos Lav- 
činskiutės, Vilniaus gub., Lydos pav., 
Eišiškių gm. ir parapijos, iš Kolioni- 
jos 2-ro učastko Vaidagų. Neseniai 
atvažiavo iš Lietuvos. Manau, kad ji 
gyvena kur apie New York’ą. Pra
šau atsišaukti arba kas žinote teiksi
tės pranešti šiuo adresu: 

Juozas Staneliunas, 
32 Judith st.,

Olneyville-Providence,

Pabrolis.

Ir aš girdėjau, kad ji Kaune daro... Man 
taipgi šlico.

Muzikantas.

Nereiks tų baikų! Jį daro socijalistai 
i Milwaukee mieste, kur sėdi jų pats 
1 liūs.

kara- [27]

Piršlys.

Jeigu taip, tai aš jo nenoriu.
Pabrolis.

Šalin šlicas!
Jaunavedis.

Šalin socijalistai!
Piršlė (pakeldama stiklą). 

Už sveikatą musų prabaštėlio!
Visi.

Ura!!! (geria).
Vienas pabrolis.

O aš už sveikatą garsaus musų tėvo ka
pucino — ura!

i

Visi.

Lai gyvuoja kapucinas — ura! (išge- 
jria).
I Piršlys.

Da sykį už jo sveikatą —pripilkit i 
lūs. (Pats sau prisipylęs) Lai gyvuoja 
šimtą metų ir išnaikina visus cicilikus.

V

stik- 
, jis

Į

Visi.
Mirtis tiems pagonams!

Piršlys.
Taigi, broliai katalikai, už sveikatą 

sų karžygio tėvo kapucino — ura!
Visi (girtais balsais).

Ura! (geria).
Muzikantas.

Vyrai, jei geriam už sveikatą musų kle
bono ir tėvo kapucino, tai ir kitų negalim už
miršti. Aš įnešu, kad dabar išgertume už 
sveikatą švento Petro ir Povylo...

Piršlė.
Gal tu iš proto išėjai ? Juk jie danguje!

Piršlys.
Tegul jie sau bus ir danguje, o išgert 

vistiek galima. Piršle, pripilk stiklus.

mu-

Muzikantas.

Kad jus nesupratot. Aš norėjau pasa
kyt, kad išgerkim už švento Petro ir Povylo 
sosaidės prezidento sveikatą (kai-kurie juo
kiasi).

Jaunavedis.
Pritariu tam. Lai gyvuoja musų pre

zidentas.
Keli balsai.

Lai gyvuoja (geria).

Piršlys (girtas).
Broliai, duokit... duokit man kelis žo

džius pasakyt... Aš, aš, broiai, noriu pa
sveikint musų jaunavedžius... Kad Dievas 
juos mylėtų ir, ir kad neužilgo męs galėtume 
vėl taip gražiai pasilinksminti ant jų krik
štynų.

(Toliaus bus)

r. i.

pusėPajieškau Agotos Daukšiutės,
metų kaip Amerikoj, paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Kuršėnų miestelio;

' tamsiai geltonų plaukų, 18 metų, vei
das dedervinėtas rudais taškais, iš 

! kairės pusės palei nosį yra duobelė. 
Kas apie ją žino, meldžiu man prane
šti šiuo adresu: [26]

Stasys Mačiulis,
2228Tustin st., Pittsburg, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
; ha moteries nesenesnės kaip 25 m. am* 
i žiaus. Taipgi kad turėtų turto. Aš 
Į laikau biznį ir darau gerą pragyveni- 
; mą. Su pirmu laišku meldžiu prisių
sti ir savo paveikslą. [27]

Mr. G. M. K.,
711 E. Jefferson st., Springfield, III.

Pajieškau savo pačios Marcelės Pe- 
trilienės po tėvais Sketriče; geltoni 
plaukai, liesa, pailgo veido, 5 pėdų 
augščio, mėlynos akis ir plačios. Ku
ri 14 gegužės, man išėjus į darbą, iš
bėgo su burdingierium Jonu Urbonu 
paimdami $250 ir laikrodėli ir 2 vai
kus vienas 5 metų kitas 4 mėnesių. 
Jis yra 6 pėdų augščio, geltonais u- 
sais, plaukai biskį tamsesni už jos, lie
so veido. Kas patėmysit tokią porą, 
duokit man žinią gausit $5.00

K. Petrilas,
2224 Tustin st., Pittsburg, Pa.

[26]

Pajieškau broli Joną Galinauskį, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Triškių par. 
6 metai kaip Amerikoj. Pirmiau gy
veno Montello, Mass, dabar nežinau 
kur. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
paties atsišaukti arba kas kitas apie 
jj praneškit šiuo adresu:

Annie Galinauska,
4 River st., Rumford, Me.

Pajieškau Povilo Kalkio, Kauno g., 
Vilkmergės pav., Virbalškių valse., 
Laukminiškių sodžiaus. Girdėjau, kad 
skebavęs pereitais metais Waterloo, 
Iowa. Kur dabar, nežinau. Turiu 
svarbų reikalą; kas žinote apie jį, \ 
meldžiu pranešti.

O. K.
7081 Greenbush st., Milvvaukee, Wis.

____________
Pajieškau pažįstamo Antano Nuri- 

ševičiaus, Sreitos par., Vilkmergės p., 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso:

Kazys Strikolis,
8 Church st., Amsterdam, N. Y.

merginos apsivedimui, 
Malone-

ir mylėtų skaitymą ir mo- 
Merginos, norinčios arčiau su

Pajieškau 
nuo 18 iki 25 m. amžiaus, 
čiau kad mergina butų laisvų pažiū
rų 
kslą.
manim susipažinti, malonėkite kreip
tis šiuo adres: [28]

Mr. Frank Bataitis,
P. O. Box 111, Eldorado, III.

Pajieškau Onos (pavardės nemenu).
4 d. Birželio (June), 1911, važiavom 
iš Liepojaus j Ameriką. Aš jai pa
daviau padušką ir New Yorke mud
ri perskyrė ir pasiliko pas ją mano 
paduška. Ji iš miestelio Papileno. 
Malonėkit atsišaukt ant šio adreso:

Miss. Ona Jusičia,
5 Senders st., Athol,Mass.

PIRMA EKSKURSIJA

Pajieškau savo pačios Agotos Kak- 
lauckienės (iš namų Daukšiutės, ku
ri pabėgo nuo manęs 5 birželio iš 
Gardner, Mass. Ji paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Kuršėnų miestelio; 
tamsiai geltonų plaukų, veidas taš
kuotas rudais cinkais, ir kairės pusės 
palei nosį turi duobelę, 18 m. amžiaus, 
kalbant žemaičiuoja, 5 pėdų augščio. 
Kas ją patėmintų, meldžiu pranešti 
žemiau nurodytu adresu, už ką duosiu 
$10 dovanų.

Antanas Kaklauckas, 
Limerick st., Gardner,

Brooklyno "Gimnastikos Kliubas** 
pasamdė gražų laivą ir parengia gra
žų pasibovijimą Nedėlioj, 7 d. Lie
pos (July), 1912 m. Laivas išplauks 
nuo Metropolitan avė. (North 2 st.)
dokų, 10:30 vai. ryte. Geita atidarvta 
nuo 9 vai. Laivas plauks pakraščiais 
Hudson River ir sustos Empire Grove 
on the Hudson. Grieš gražus benas 
po vadovystė prof. McNally. Laivas 
gražus ir didelis, talpina suviršum 
1500 ypatų. 'įžanga ypatai 50c. 
Visus širdingai kviečia KOMITETAS.
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[27]

Mass.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu visoms merginoms 
ir moterims, kad į kokį miestelį atsi- 
baladotų Juozas Praneika iš Union 
City, Conn., 26 m. amžiaus, augščio 5 
pėdų ir 4 colių, tiesėj pusėj kaktos 
turi randą, rankų pirštai iškreipti, a- 
kįs mažiukės ir mėlynos, moka labai 
girtis, nosis plati, plėtmuotas, kaip ei
na tai vis sulinkęs, sveria apie 160 sv. 
Iš Lietuvos paeina Suvalkų gub.,Pun
sko par., Rūdninkų kaimo.

Jis mane paliko ir išvažiavo neži
nia kur, apsisergėkite, merginos ir 
moterįs, tokio suvadžiotojo, kad nesu
viliotų į stoną moterystės. [27]

Maggie Praneikienė,
65 Brennan st., Union City, Conn.

Draugysčių Reikalai

PAJIEŠKAU LIETUVIO
Kuris moka dirbti bučernėj 

sernėj. Turi mokėt angliškai 
kiškai. Darbas yra geras, 
žiu atsišaukti šiuo adresu:

JOHN UNAITIS,
P. O. Box 104, Buckner, I1L

ir gro- 
ir len-
Meld- 

[27]

Reikalingas BUČIERIUS 

kuris mokėtų lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai kalbėti. Patyrusiam žmogui 
gera alga. Atsišaukit šiuo adresu:

Endecott Meat Market
13-15 ( ausetvay st.. Netoli North Sta. 

BOSTON, Mass.

Reikalaujam žmonių.
1000 vietų liuosų. Męs išmokinam 

barzdaskutystės amato į 6 sąvaites. 
Nauju budu kiekvienas išmoksta šva
rų darbą. Užmokestis gera. Musų 

j mokiniai visur yra reikalaujami. J- 
rankius duodam. Diplamos. Rašy- 

Į kit šiandien pas [29]
COSTELLO & WISE, 
N. Y. Barber School,

2 Rivington st., New York City.
i Parsiduoda RAKANDAI.

Geri forničiai dėl keturių kambarių 
parsiduoda už pigią kainą su pianu 
ar be piano. Priežastis — išvažiuoju 
į Lietuvą. Kreipkitės po No:
375 W. 2-nd st., So. Boston, Mass. 

Vieni t repai augštyn.

Pranešimas Viengenčiams. 
Puikus artistas, piešiu paveikslus.
Jeiku kurie norite turėti savo dide- 

1 lį paveikslą namuose, prisiųskite 
mums savo paveikslą, o męs priga
minsime jį puikiai. Taipgi ir kitus 
mokiname. Duodame lekcijas per lai- 

' skus. Išmokinam greitai ir gerai.Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1. Kurie norite to amato išmokti, apie 

Tovrn of Lake, Chicago, III.
Pusmetinis Dr-tes susirinkimas atsi

bus nedelioj, 7 d. Liepos, 2 vai.po pietų, 
Bieržinskio svetainėje, ant 46 ir Pau
lina gatvių. Chicago, Iii.

Meldžiame visus sąnarius neatbūtinai 
pribūti ant minėto susirinkimo, nes yra 
daug svarbiu reikalų, kuriuos turi ži
noti visi sanariai. Ateida"r>i atsiveskit 
ir draugus kurie galės įstot į dr-stg ant 
lengvų išlygų.

Varde Dr-stės Tėv. Myl. No. 1.
Sekretorius K. A. ČIAPAS.

’ išlygas klauskite laišku, šiuo adresu: 
J. BENDLY,

Box 389, Rochester, N. Y.
i Gyvenimo adresas: 781 Clifford avė. 

P. S. Rašant laišką reikia įdėti kra- 
sos ženklelį atsakymui.

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, III. 
Ligonių užveiz. Pet Steponaitis,

1830 Canalport avė., Chicago, III.
——— -  i

Lietuvių Imigrac. Korporacijos i
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

350 Nevvark st., Hoboken, N. J 
A. Žolynas, pagelbininkas,

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

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

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

I

III-čias Metinis Piknikas.
Su išlaimėjimu laikrodėlio $25.00 

vertės. Parengtas triusu Chicagos 
Liet. Pašelpinio Kliubo, atsibus Ket
verge, 4 Liepos (July), 1912, BERG- 
MANN’S" DARŽE, Riverside, I1L Pra
sidės 9 vai. iš ryto, įžanga 25c. porai. 
Užkviečiam lietuvius ir lietuvaites be 
jokio skirtumo ant to puikaus pikniko 
kur galėsit iki valei prisišokti prie 
geros muzikos. Bus alaus, cigarų ir 
visokių užkandžių. Atsilankykit, o 
linksmai praleisit laiką.

Su pagarba KOMITETAS.

PARSIDUODA NAMAS.
Gražus ir didelis namas parsiduoda 

So. Bostone už numuštą kainą. Kam
barių 17, gali gyventi 3, 4 arba 5 šei
mynos. Kreipkitės į

KELEIVIO” REDAKCIJĄ.

Parsiduoda FORNIČIAI.
Parduodam gerus forničius už pi- 

, gią kainą, nes turim išvažiuoti toliau, 
: o vežtis su savim negalim. Gera pro- 
ga nusipirkti gerus rakandus. Kas 
norit pamatyt, kreipkitės šiuo atrašu: 
90 3-rd st., So. Boston, Mass.

Ant antrų lubų.

Parsiduoda

e ir

Parsiduoda duonos keptuvė.
Parduodu dvejus ruimingus namus, 

kurie stovi labai gražioj vietoj prie di
delio stryto. Vieni tik ką išbudavoti 
ant dviejų šeimynų. Antrieji mūri
niai, su visoms įtaisoms dėl duonos 
kepimo.

Parduodu abu namu ir keptuvę ant 
gerų išlygų.

Biznis eina kuogeriausiai, kostume- 
rių priklauso apie 500; kiekvienas ga
li lengvai persitikrint atvažiavęs ant 
vietos. Dėl platesnių susiž.nojimų 
adresuokite taip: [26]

F. LIČKUNAS.
1020 Butler st_ Easton, Pa.

Bisnis daromas j §40.000 per
metus. Vieta apgyventa lenkais ir lietu
viais Bostone. Kostumeriai dubiausiai 
Lenkai, Lietuviai ir Amerikonai Parsi
duoda pigiai. Norintieji platesnių ži
nių kreipkitės j

“Keleivio” redakciją.

PARSIDUODA KARČEMA
Parankioj vietoj, biznis išdirbtas, 

tik viena karčema lietuvio šiame mie
stelyje randasi. Lietuvių čia pusėti
nas būrelis, yra taipgi lenkų ir sla- 
vokų. Karčema randasi ant kampo 
gatvių East Pine ir White Court. 
Priežastis pardavimo, liga pačios. 
Meldžiu kreiptis šiuo adresu: [28]

ANDRIUS ŠLUŽELIS,
27 E. Pine St. & White Ct, 

CANTON. : : : : ILLINOIS-
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prisižadės nebūt socijalis- 
tais ir bedieviais. Jei iki 
šiol nežinojome da kas yra 
tikėjimas, tai nors dabar, 
žinosime, kad tai pinigų mo
kėjimas ir iš proto išvary
mas.

Pragaro zakristijonas.

KELEIVIS

SKAITYTOJO ATIDAI. senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

”Kel.” Administracija*

Edvardui Potkoliui.—Mu- 
į sų skaitytojai neduoda savo 
turto tokiems kunigams, o 
tie, kurie duoda, leikraščių 
neskaito ir nematys, kas ja- 

i me buvo rašyta. Netilps.
Juodų Jūrių čerepokui — 

Tai sena ir visiems žinoma 
istorija, o užimtų daug vie- 

: tos. Netilps. Rašote neblo
gai, todėl pasirinkite gyves
nę temą.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

VVOMENS MEDICAL COLLEGE
Baltimore. M d.

.Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs motery ligose, parūpina gydu ties 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

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

PASARGA.

Mainant adresąreikia vi
sados priduot naująjį ir se
nąjį adresus. Nepridavus“

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSjA

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 P. Jatulovičius.

Savininkas

Edvardas Daly
18 Broadway> S Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs per expresą gyduoles prisiusim

Rodytųsi,

nėra ko.

i

t

I

I

25

|

Įi

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

teip ir raštu (lietuviškai) guli atsišaukti | šių tikrą Kiiniks. Ateinančius priimama šiomis 
valandomis per Kliniko Daktarą: i

Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. .Nedelioj nuo 10 iki 3. L tam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.

I
• • •

t

Republikonų konvencijoj.

Ar jus girdėjote, kad už 
republikonų konvenciją mel
džiasi žydų rabinas pas žy
dų Dievą, katalikų kunigas 
pas katalikų Dievą ir tris 
protestonų kunigai pas ne
pripažįstantį pasninkų ir iš
pažinties Dievą. Manoma, 
kad tris Dievai kaip nors su
tvarkys konvenciją, jei tarp 
savęs nesusipeš. Vienok nie
kas netiki, kad atskirų tikė
jimų Dievai peštųsi tarp sa
vęs taip biauriai, kaip repu
blikonų vadovai, Roosevel- 
tas ir Taftas, už prezidentū
rą.

Kunigai gauna pinigus ir 
meldžiasi. Republikonų par
tijos konvencija Chicago j 
juos nusamdė melstis, nes 
jai gręsia pavojus. Roose- 
veltas išmoko Afrikoj daik
tus skaldyt į dvi pusi, todėl 
jis kėsinasi perskelt ją. Jis 
užsimanė būt prezidentu, o 
čia ant nelaimės ir Taftas 
juo nori būt. Republiko- 
nams nesvarbu, kuris iš jų 
neliktų kandidatu, bet keb
lu, kada ir vienas ir kitas to 
paties nori. Vieni konven
cijos kandidatai laiko Roo- 
sevelto , kiti — Tafto pusę. 
Dikti tai vyrai, kurių tarpe 
yra 66 nigeriai, ir gali susi
pešti. Nusamdytieji kuni
gai meldžiasi, kad Dievas 
peštynes ir betvarkę praša
lintų, bet kadangi musų ga
dynėj Dievai tankiai snau
džia arba apgaudinėja, tai 
ir republikonai pastatė kon
vencijos salėj bent šimtą- 
kitą policistų tvarkos pada
rymui, jeigu Dievai ją pra
žiopsos.

Kadangi konvencijos lai
kiniu pirmsėdžiu buvo iš
rinktas senatorius Root, tas 
pats Root, kuris sumanė 
taip sau gražiai visus veik
lesnius ateivius už apykak
lės paimt ir tėvynės polici
jai atiduot, tad tarpe jo ir 
konvencijos delegatų liko 
pastatyta 50 policistų. Po
licistų konvencijoj yra neto
li tiek pat, kiek ir delegatų.

Republikonų delegatai at
sižymėjo tuomi, kas da ne
buvo girdėta. Viena mote
ris su mėlvna skrybėle atė- 
jo nuo galerijos ir ėmė de- 
monstruot. Visi delegatai 
sekė paskui ją. Kada ji juos 
pavadžio.]'o ganėtinai, užė
mė pagrindis, patylėjo ir vėl 
nuėjo į savo vietą. Delega
tai čia atsipeikėjo ir suprato 
nė šį, nė tą darą. Reikia ti
kėtis, ta moteris buvo kokio 
nors tikėjimo Dievas. O gal 
kokis žydų Dievas ją pasiun
tė republikonų delegatus už 
nosių pavadžiot. A. Ručas.

Aiškus pamokinimas.

Draugas” pernai moki
no. kad žodis "Dievas” turi 
rašytis pradedant nuo did
žiosios raidės. Męs turime 
pastebėt, kad kasžin kodėl 
daugelis lietuvių žodi ”poli- 
cmanas” rašo pradedant su 
didžiąją raide, 
kad policmanas yra lygus 
Dievui! Stebėtis 
Amerikos lietuviai labiau 
bijo policisto, negu kitų val
dininkų. Sykiu su tuo jie ir 
Dievo bijo. Ne iš meilės, ne 
iš tikėjimo ji garbina, o iš 
baimės. Ar tik nepradės 
žmoneliai rašyt visus žo
džius su didžiąją raide, ku
rie tik jiems atrodo baisus.

X.

Biskis filozofijos apie 
plaukus.

Plaukai mums duoti dėlto, 
kad barberiai turėtų ką kir
pti ir skusti. Jei plaukų ne
būtų. jie turėtų badu išmirt. 
Plaukai auga ant galvos 
ir kitur. Pas merginas plau
kų daugiausia randasi ant 
galvos ir stalčiuose.

Kada plaukai atsiranda 
ant šiaurinės ar pietinės vei
do pusės, tai tuomet jie va
dinasi barzda; išaugę po no- 
sia plaukai vadinasi ūsais; 
o ką auga arkliams iš užpa
kalio, vadinasi uodega.

Barzdą valdžia leidžia ne
šiot kiekvienam žmogui, kad 
matytųsi iš kurios pusės vė
jas pučia. Barzdą labai len
gva pažinti, nes ji visuomet 
auga iš viršaus žemyn ir da
žnai turi tarp savęs muštar- 
dos.

Meškologija.

Meškologija yra mokslas 
apie meškas. Męs išradom 
tą žodį tyčia, kol neparašyta 
da pana Olszewskiego enci
klopedija.

Mešką Dievas sutvėrė dėl I 
to, kad kailių pirkliai turė
tų kuo išgarsinti savo biz
nį. Meška ėda visokias ša
knis, vuogas, žuvį ir savo ve- 
džiotojus. Kur baigiasi jos 
kitas galas, yra nedidelė uo
dega. žodžiu, meška yra ke- j 
turkojų inteligentas. Spe- 
cijalistai sako, kad išlavinta 
meška turi tiek proto, kaip 
kad augščiausio intelektu- 
ališko išsivystymo Chica- 
gos inteligentas.

Meškų yra visokių: juodų, 
baltų, rudų. Męs galėtume 
aprašyti ir kaip išrodo jos 
kojos, bet priėjus prie lete
nų reikėtų aprašyt ir nagus, 
o to męs nenorim daryt, nes 
rimti laikraščiai tuoj pada
rytų mums užmetiną, kad 
męs perdaug šiurkščiai ra
šom, o šiurkštumas nėra pa- ( 
geidaujamas dalykas, ypač 

i į tautiškai-katalikišką enci
klopediją, kur net sociologi
jai parašyti paimtas kun. 
Kaupas, o ne koks sociolo
gas, kuris galėtų kapitalis-

į tišką sistemą šiurkščiais žo
džiais užgauti.

Meškos randasi giriose, 
krautuvių languose ir. kaip 
socijalistai sako, meška sė- 

i di Rusijoj ant sosto.
Tai visas mokslas apie me

škas.

k ■
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DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D
Gydo pasekmingiauslai visokias li

gas : vy: ų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yia Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phr 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęsdi- 
džiuju daktaru mokslą, The New York 
Post G raunate Medical School and LIo- 
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Čia Patalpiname.

Aš Jurgis Lukoševiče, 12S E. Superior st., Chicago III., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu S 2.00 dovanu gastinčiaus.

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

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

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

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

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

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

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

DK. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa. 
Offiso 
Valandos

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

Imkit skaitlines iš kvadrato 
ir įdėkit jas kitan kvadratan 
taip, kad suma skaitlinių iš vi
sų pusių butų lygi 75. Jei išrišit 
šitą užduotį, atsiųskit ją mums 
o męs prisiusime jums kredita- 
vą paliudijimą ant $100, gerą 
pirkimui 2-jų gražių lotų.

Paprasta šitų lotų prekė yra 
$199; jeigu išrisite musų uždavinį gerai, tai tie lotai jums lėšuos tik $99. Šitą 
sumą galima išmokėt, davus ,<7.00 ir $3.00 kas mėnuo. Atsiųskit mums išriši
mą ir reikalaukit žemlapių ir tt. Rašykit: (27)

Littiuanian Dept. K. Room 1103,63 Park Row, New York, City.

GAUSI 8 LOTUS UZ $79,
jeigu prisiusi išrišęs šią užduoti. įdėk į kiekvieną lapą skaitlines nuo

31 iki 39 taip, kad kiekvieną pusę sudėjus išeitų 105. Prisiųsk mums atsa !? 
kymą ir gausi čekį $100 vertės, perkant 8 lotus, turinčius 20,000 ketv. pėdų- V 
prie Spotswood, N- J , kelios mylios nuo New York’o. Tikra kaina — $179, 
bet už išrišimą užduoties gausi už $79, imokant $5 iškalno ir $3 kas mėnuo. 
Žemė evarantuota ant inšurans tiesų. Reikalauk mapų ir platesnių žinių. 
Mus adresas toks: (28)

Lith. Dept. No. 2, Room 1013,World Bldg., New York.
■ Laba* pageidaujama, naujausia•JdU ISvJO knyga, mokslas apie sveikatą 

“DAKTARAS

Darbo biuras.
Worcesterij, Mass., lietu

vių katalikiškos bažnyčios 
kunigas Bukaveckas atida
rė romiškai katalikišką dar
bo biurą; tas biuras skiriasi 
nuo kitų tuomi, kad čia ima 
no $6 už Įstatymą Į darbą, o 
kituose — tik po $1. Yra ir 
da keli to biuro keistumai: 
jis nesigarsina kitaip, kaip 
tik bažnyčioj per pamokslą; 
iis Įstato i darbą tokius dar
bininkus, kurie liko pavary
ti, jei tik jie užsimokės ir

Redakcijos atsakymai.
Draguneliui. — Jūsų ko

respondenciją žymiai su
trumpinome, nes beveik vis
kas taip pat buvo rašyta pe 
reitam numerij.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIliKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauku ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c. Bobro lašai $1.00 Nuo suirimo Nervų $1.00 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

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

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

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

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

Viso! ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50. 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

W ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo w 
gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie-j? 

^tuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”. w 
ŠITA KNYGA “DAKTARAS'’ aprašo visokių ligų vardus, kaip jos prasideda, kaipkh 

ųVapsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.
TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei iigas ir teip-pat apie moteris 

telpa daug.
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie^? 

^•geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir^H 
^Jkaip būti laimingu. Ji
flL TOJ KNYGOJE “DAKTARAS" gražiai pa mok i na kaip jaunus vyrus teip ir moteris. BL 
^Jkas būtinai kiekvienam reikalinga žinot., visiems kaip seniems teip ir jauniems, ženotiems 
Ma ir nevedusiems. Mc

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yn labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.^® 

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

KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis. 
^^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 

ūktą knygą atrasite viską, ko čion negalima parašyti ir dalinosi visą teisybę. Bk
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti Zapie nervų, kraujo, inkstų. 

romatizmo. odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas: teip-pat apie inoterųDh 

nesveikumus ir kitas visokias ligas ir 1.1.
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis Priebh 

gydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”. •F
ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 

bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ją išleido 

ukPhiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisiusą^ 

Ta kelias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip: TJ 

5 Tbe Philadelphia Medical Clinic 
® 1117 Wainut St., Philadelphia, Pa.®

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu^k 

^TAteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis^A 

yb valandomis per Kliniko Daktarą:
^jKasdien nuo 10 iki 4 po piet. .Nedelioj nuo 10 iki 3. litam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai. ^5
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Kaoitalas ir kauciia firmos S5O 000.00'LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir
K J ’ 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.
PROVIDENCE, R. I.

MARKET 8QUARE
SALĖM, MASS.

213 DERBY STREET.

IŠ LIETUVOS
Ramygala (Pan. p.). Pa

sirodė, jog Ramygalos kra- 
sos viršininkas buvo pag- 
lemžęs 6000 rb., siunčiamų 
musų žmonėms jų iškeliavu
siųjų genčių Amerikon. Te- 
čiau šita jau susekta pinigų 
suma da vis auga, rašo ”§.- 
Z. G.” No 2037, nes nuolat 
atsišaukia žmonių nepaėmu
sių jiems krasa šiunčiamų 
pinigų.

Seirijai (Seinų p.). Geg. 9 
n. k. Suvalkų apskričio teis
mas teisė lietuvius, kaltina
mus lenkų, už norėjimą juos 
mušt Seirijų bažnyčioj. Per
nai rugsėjo m. pabaigoj bu
vo Seirijuose atvažiavęs vy
skupas birmavoti; bažnytė
lė maža, tai žmonės gerokai 
spaudėsi, nežiūrėdami Į tai, 
ar jie lenkai, ar lietuviai. 
Lenkų Seirijų parapijoj su 
moterimis ir vaikais esama 
80, o lietuvių virš 7000. Aiš
ku, kad jei lietuviai nebūtų 
norėję lenkų mušti tai nela
bai butų lenkai pasipriešinę 
šitokiai daugybei. Teismas' 
kaltinamus lietuvius išteisi- * 
no, o iš lenkų tik pasijuokė. 

Jaunas žioplys.
Kiek yra lietuvių refor

matų. Naujamiestije (Alek
sandra vskoje) Reseinių p. 
leidžiamas kantoro (vargo
nininko) Mange laikraštis Į 
„Šviesa” paduoda šitokius 
skaičius: Biržų parapijoje 
esama reformatų — 5465; 
Papilių par. — 3500; Radzi- 
viliškio par. — 1749; ir Švo- 
biškio — 528; visi tie refor
matai su tik mažu išėmimu 
— lietuviai. Bet to esama 
da reformatų bažnyčių: Kė
dainiuose (Kauno p.), Neu- 
jamiestije ir Salamiestije 
(Panev. p.); Devalnite (Uk
mergės p.), bet čia visur taip 
maža evangelikų, jog nėra 
reikalo laikyti prie tų baž
nyčių dvasiškių.

Plokščiai (Naum. p.). Vo- 
niškių kaime atsitiko baisi 
žmogžudystė: Plokščiuose i- 
silinksminę Voniškių vaiki
nai, grįždami namon -nak
čia, girioje mirtinai sužeidė 
jauną vaikiną Liutkiną. ku
ris taip pat grįžo namon iš 
Plokščių. Sužeistasis rastas 
geg. 11 girioje da gyvas, bet 
po kelių valandų pasimirė, 
papasakojęs, kas jam gyva
stį atėmė. Išvardijo 4 vai
kinus.

Po kelių dienų policija 3 
piktadarius suėmė, o vieno 
nepasisekė suimti.

Bijūno žiedas.
Vyžuonos (Ukm. p.). Per 

šv. Jurgio atlaidus iš bažny
čios kasos išnyko 700 rb. Ke- ‘ 
no tai darbas, tai da nežino- i 
ma, zakristijonas kaip ne
berado kasoje šitų pinigų 
skambino visais varpais, 
kad vagis prisimintų pada
ręs tokį darbą, ir jei jis pil
nametis, tai jau nebegalė
siąs sunaudoti šitų pinįgų ir 
pats išeisiąs iš proto, o jei 
da nepilnų metų, tai da pa
liks sveikas. S. Gut-ausis.

Vileikos ligonbutije, ski
riamam apsvaigėliams, šio
mis dienomis susekta, jog 
numirėliai buvo apiplėšiami, 
drabužiai nuo jų nuvelkami 
ir jie nuogi laidojami. Kal
tininkai suimti.

Viešintai {Ukm. p.).Joku- 
biškėse Viešintų par. bal. 29 
piemenįs, ganydami užgirdo 
riksmą. Nubėgo žiūrėti ir 
atrado kūdikio lavonėlį su-
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suktą skarmaluose. Už ke
lių dienų atvažiavus polici
jai ir daktarui, lavonėlis bu
vo apžiūrėtas ir pripažinta, 
kūdikis gimęs negyvas. Po 
tokio pripažinimo kaltinin
kės nejieškojo. širmokelis.

Druskininkai. ”Golos Bie- 
lostoka” rašo, jog apie birž. 
20 atvyks į Druskininkus iš 
Maskvos profesoriai: Šer- 
vinskis, Golubininas, Foch- 
tas, Rotas, Korsakovas, Čer- 
vinskis, Spižarny’s, Pobie- 
dinskas, Kiškinas ir Pletve- 
nas, be to da docentai Uzo- 
vas, Napalkovas, Prokuni- 
nas ir kiti. Visi jie važiuoja 
valdžios siunčiami pasižinti 
su vietos gyvenimo sąlygo
mis, ir jei ras tinkamas val
džia ketinanti Druskininkų 
kurortą savo pinigais pa
gražinti ir padidinti. Kelių 
ministerija jau nuo gegužės 
15 Įtaisė tiesų susinėsimą 
tarp Maskvos ir Druskinin
kų per Vilnių.

Spėjama, kad valdžia no
rinti nuo dabartinių savi
ninkų Druskininkus atpir-I 
kti.

Trečiųjų teisinas.
P-no P. Mikolainio ir ponios 

M. M. Račiutės-Herman 
reikale.

Trečiųjų teismas atsibuvo 
„Tėvynės” redakcijoj, 11 d. 
birželio, 1912, 7:30 vai. va-: 
kare. Teisėjai: pp. J. Šukys 
iš p. M. Rač.-Herman pu
sės, V. K. Račkauskas iš p. 
P. Mikolainio pusės ir šių. 
dviejų išrinktas trečias tei-i 
sėjas — p. K. Liutkus; pas-\ 
tarasis išrinktas Teismo I 
pirmsėdžiu.

P-nas J. Šukvs perskaitė ; 
iš ”Keleivio” (No21) p. R.- 
Herman reikalavimą trečių
jų teismo ir punktus, sulig 
kurių trečiųjų teismas turi 
tarti. Reikalavimai: 1. Da- 
rodyti, kokiu budu p. Miko
lainis gavo p. J. Pruselai
čiui rašytą laišką; 2. Paro
dyti, jog p. R.-Herman ži
no, nuo ko ir kokiu budu p. 
P. Mikolainis gavo tą laiš
ką ; 3. Sugrąžinti laišką tam,

I

kam jis buvo rašytas, t. y. p. 
J. S. Pruselaičiui, Waterbu- 
ry, Conn.

Imant atidon tai, kad ap
tariamasis laiškas yra rašy- 

i tas 8 gruodžio, 1911 m., va
kare, krasoje štampuotas 9 
gruodžio, 1911, 10 vai. ryte, 
o p. P. Mikolainis „Tėvynei” 
pasiuntė jo nuorašą 10 gruo
džio, 1911, tad per tą trum
pą laiką laiškas negalėjo nu
eiti pas adresatą, p. J. Pru- 
selaitį, į Waterbury, Conn., 
ir iš ten būti prisiųstas p. P. 
Mikolainiui, į New Yorką.

Teismas pripažįsta, jog p. 
Račiutė-Herman p-nui J. S. 
Pruselaičiui rašytą laišką 
per neapsižiūrėjimą įdėjo ' 
konvertą, adresuotą p. P. 
Mikolainiui. Taip pat paai
škėjo iš p-nios Rač.-Herman 
priduotų faktų, jog p. Rač.- 
Herman padarė tą su neži
nia ir be intencijos. Beto, 
p. P. Mikolainis geresniam 
dalyko prirodymui prižada 
pasiųsti teismui (p. K. Liut
kaus vardu) konvertą ir lai
šką, kurį jam rašė p. Račiu
tė-Herman tarpe 5 ir 10 d. 
gruodžio, 1911, kitame rei
kale. P-niai Rač. -Herman 
reikalaujant priduoti laišką 
adresatui, t. y. p. J. Pruse- 
laišiui, Waterbury, Conn., 
antroji pusė, p. P. Mikolai
nis, atsisakė tai padaryti.

Teisėjai:
V. K. Račkauskas,
J. Šukys,
K. Liutkus.

5

..... ....... :

Telephvne So. Boston. 845 M.

Dr.Ė. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston. i

Valandos: 
Šuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare. : 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.
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Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

186E.Chapel st, NewHaven»Conn.
Telefonas: 1434—3. 

Visoki patarimai velaui.

, ------------------------------------------------
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.

Russian-American Bureai.

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 A VE, kertė Randolph St., 

CHICAGO, ILL.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSE, RUSSIA

Į Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dieną.
$33.00
$48.00
$65.00

Russia, 
K urs k,

Czar (naujas), 27 Liepos (July).
Dėl smulkesnių žinią kreipkitės pas 

musų agentus:
A. E. JOHNSON & CO. 

27 Broadway, New York.

III klesa 
II klesa 

I klesa 
29 birželio 
13 Liepos

$35.00
$50.00
$75.00 

(June), 
(July),
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D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, 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 Broadway So. Boston, Mass

dohn E. nolan
naujausios mados

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

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

J.P.TUNILA 
Ūžia ko didele

KRAUTUVĘ
Deimanų, .aikro- 

džių„ Wolthom r El- 
gin, ir šliubinių s»e- 
dų. Užlaiko m ke
liaujančius agentus ir -'rderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DR^^ANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

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

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

F. S. Simanckis.

Profesorius medicinos
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman

7 Parmenter St.
Boston, alass. 

Visokias ligas gy 
sau pasekmingia- 
us'.ai. A .eikit tie- 
siok pas mane 1 
trapais į vir-ų tik 
neikit į aptieką: į" 
mano durys bal- į 
tos arba telefoną 1 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967- -3 RicUrottfr

JU REIKALAVIMAS NETURI RUBEŽIU
Tu rkiškasf maišytas tabakas visus vilioja savo gražumu. 
Tokį malonu kvapsnį paprastai turi tik brangieji ciga- 
retai ir daugelis negali tuomi džiaugtis. Męs netik per
mainom tokį padėjimą, bet pasitikim’ir ant turtinges
nių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo rūkytoju. 
Menka užmokestis už

Zira
Visos Tinklinės turkišk 

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

Tortingi-Švelnus • Kvepia
Jiį priemaišos suteikia 

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

Examinacija ir rodą dykai.
Offiso valandos ( Nuo ryt0 g va|įare 

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

Dr. W. J. M oro ney
218 Tremont st., Boston, Mass.

PRIESZAIS MAJESTIC TEATRA.
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.

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

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

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

* i

P. LORILLABD COMPANT

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

UžtikrinanCkad Jus sučėdysite 
Smigų ir turėsite gražius rubus. 

lęs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir bunajtvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

~ X pigiausiai ir gerai.
Musų firma rancasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- 
nam visokias naujausias formas.1 

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

Taipgi išvalom ir’išprosinam vi
sokias Vyrųjir Moterų drapanas. 
’ Tikras Jusųjbrolis lietuvys

II

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

24 Ames street, 
NONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston. 21013.



*

' *• ••• .-r-35

KELEIVIS

Europa už Ettorą ir 
Giovaiuiitj.

Kuo didesnė priespauda, 
tuo didesnis pasipriešini
mas. Tai jau toks gamtos į- 
statvmas, kurio niekas ne
permainys. Kapitalistai te- 
čiaus nenori tam įstatymui 
pasiduoti ir tas juos pražu
dys. Jie aiškiai mato, kad 
socijalizmo persekiojimas, 
persekiojimas darbininkų 
vadovų, visad daugiau juos 
suvienija, tečiaus jie perse
kioti nesiliauja. Lawrence 
dabar jie laiko uždarę kalė- 
jiman du gabiausiu darbi
ninkų organizatorių: Etto
rą ir Giovannitti. Jiems, 
matomai, rodos, kad pako
rus tuodu žmones darbinin
kų judėjimas bus jau nuslo
pintas. Bet jie labai klysta. 
Jeigu vien tik uždarymas jų 
kalėjiman sujudino Ameri- 
kosirEuropos proletarijatą, 
tai ju nužudymas, ko kapi
talistai labai geidžia, galėtų 
visai Amerikos darbininkus 
sukelti, o gal net ir prie re
voliucijos prieitų.

Kad pasikėsinimas ant 
darbo žmonių arba jų vado
vų daugiau juos suvienija, 
kad kerštas ir neapykanta 
prieš persekiotojus apima 
platesnes minias, tai gali pa
liudyti kad ir pasikėsinimas 
ant Ettoro ir Giovannitti. 
Jeigu kapitalistai nebūtų 
užkalę juos kalėjiman, apie 
juos mažai kas butų ir žino
jęs. Šiandien gi apie juos 
plačiai kalba ne tik Ameri
kos bet ir Europos proleta- 
rijatas. Italijoj renkamos 
jų bylai aukos ir keliama 
protestai. Francuzijoj daro
si tas pats. - Mieste Borde- 
aux ir apielinkių unijos 
prisiuntė prezidentui Taftui 
ir Massachusetts gubernato
riui Fossui savo susirinkimų 
rezoliucijas, kurios griežtai 
protestuoja prie Amerikos 
kapitalistų suokalbi ant or
ganizuotų darbininkų, ir 
reikalauja, kad Ettoras su 
Giovannitti butu paleisti, žo
džiu sakant, visas civilizuo
tojo pasaulio proletarijatas 
vienu balsu šaukia prieš ka
pitalistų barbarizmą. Tas 
mums parodo, kad galas ka
pitalizmo hydrai jau nebe
toli.

Kapitalistai laiko Ettorą 
ir Giovannitti kalėjime be 
kaucijos, kad jie išėję nega
lėtų sakyti prakalbų. Bet 
už juos kalba kiti: kalba vi
sa pirmeiviškoji laikraštija, 
kalba šimtai geriausių kal
bėtojų, kalba ne tik Suvieny
tose Amerikos Valstijose, 
bet kalba Kanadoj, Argenti
noj ir Europoj.

Tos kalbos padaro kapita
lizmui blėdies daug daugiau, 
negu galėtų padaryti patįs 
Ettoras su Giovannitti.

Laikymas Ettoro ir Gio
vannitti kalėjime tiek suor
ganizuoja naujų kovotojų 
prieš kapitalą, ko jie patįs 
niekuomet nepadarytų.

Vieta Žinios.
V

L K
v*Į

r
I '•

U.
>
t

No. 126 Prince gatvės, 
North End, Įvyko tragedija 
17 birželio. 28 metų ber
nas, Raphael Cupudalupo 
šovė Į savo 16 metų seserį 
Nellie ir nusišovė pats save. 
Mat, atėjęs vienas italas vai
kinas ir norėjęs išsivest ją 
ir jos seserį pažiūrėt paro
dos. Mergina atsisakė eit 
ir idijotiško proto brolis no
rėjo ją užmušti už tai.

-------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------- ----

je. Sodeskis subadė peiliu 
Zupauską ir liko areštuotas. 
Teisme jis teisinosi, buk Žu
kauskas neprileidęs jo prie 
lempų, o tas sakė, buk jo 
vaikas apsirgo ir tas prašė,! 
kad sargas paliktų šviesą, 
kol daktaras ateis ir prisi
žadėjo užmokėt už tuo laiku 
išdegusį gazą. Byla liko pa
vesta augštesniam teismui, 
o iki jo Sodeskis sulaiky
tas po $500 parankos.

New, Haven, New York& 
Hartford geležinkelio kom
panija buvo pasikėsinus pa
imt Į savo kontrolę Massa- 
chusetts valstijoj elektros 
karų arba strytkarių gele
žinkelius. Klausimas ėjo 
per valstijos kongresą ir se
natą ir liko užgirtas kom
panijos sumanymas. Tik 
sustabdė jį, uždedamas sa
vo veto, gubernatorius Foss. 
Įnešimas turėjo eit atgal į 
senatą, ir jau reikėjo, kad 
du trečdaliai balsuotų už ji, 
kad nuimti gubernatoriaus 
veto. Kelių balsų truko ir 
New Haven, New York ir 
Hartford geležinkelio kom
panija pralaimėjo šį sykį. 
Vienok iš senatorių ir kon- 
gresmanų balsavimo ma
tės, kad daugelis buvo 
papirktų arba kompani
jos dalininkų. Reikia ti
kėtis, kad gubernatorius 
Foss yra gerokai prisidėjęs 
prie esančių dabar Mass. 
valstijoj karų kompanijų, 
todėl jis buvo priešingas ir 
jam pasisekė bent iki tūlo 
laiko palikti tas pačias kom
panijas, dėl kurių malonės 
dabar eina karų darbininkų 
streikas.

i

kad kompanijai publika vi
sai nerupi. Tas tik juokai. 
Jai rupi tik streiką sulaužyt 
ir tame jai padeda policija. 
Ji parsitraukė iš kitų mies
tų visokių valkatų, kurie ant 
karų ruko ir geria, ir tuos 
vadina „savo ištikimais dar
bininkais.” Jie niekad jos 
darbininkais nebuvo ir ne
galės būti, nes tai visoki val
katos ir vagis. Jie dirba tik 
tol, kol jiems mokama trigu
bai daugiau, negu papras
tiems darbininkams, ir prie 
to da leidžiama ant karų rū
kyti, gerti ir pasivogti suko- 
lektuotus pinigus; kol lei
džiama kas diena sudaužyti 
po keliatą karų ir sužeist po 
kelioliką žmonių. Tokie tai 
žmonės dabar vadinasi ”iš- 
tikimais,” o dori, teisingi 
darbininkai, kurie legališ- 
kai pareikalavo biskį dau
giau algos ir pripažinimo u- 
nijos. vadinasi ”tvarklau- 
žiais,” ”riaušininkais” ir 
grūdami kalėjiman.

Bostono majoras buvo pa
taręs kompanijai su strei
kuojančiais jos darbininkais 
susitaikyt. Kompanijos di
rektorių valdyba nutarė pa
tarimą atmesti. Streikie
riai ant to vėl atsako, kad 
tas jų ne tik nenugązdino, 
bet dagi sustiprino dvasioj, 
ir jie tol laikysis, kol kom- 
panija nepasiduos. Jie da
bar gauna po $5.00 kas są- 
vaitė pašelnos iš auku ir ga- 

iii kovoti be baimės.

Bostono žydelkos apskel
bė streiką prieš košer mė
sos pabrangimą. Pigiausia 
košer mėsa tai 20c. svaras. 
Kiek geresnė tai 30c. ir dau
giau. Bėdnesni žydai be
veik jau mėsos ir nusipirkti j 
negali. Todėl žydelkos su
siorganizavo ir nutarė mė
sos visai nepirkti. Jos pa
statė jau ir pikietus apie mė- 
sinyčias, kad ir kiti nepirk
tų. Pereitam utarninke, 25 
birželio, ant Salėm st. buvo 
jau ir muštynės streikierių 
su mėsinyčių savininkais. 
Policija triukšmą numalši
no. Kelios žvdelkos buvo«/ J

sužeistos.

u
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Ar Esat Kankinami
1

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vienį iš tu stebuklingu 
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 naikiu 
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 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

knv;

»
e

Ta dykai Kauta knyga yra w«rtėa
Slu.OO 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, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms? '•

Jeigu turėt skausmas streuosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylvn, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, i egalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš ri,a, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelta tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bied-

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

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedvs 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 paezta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tvk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresu aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

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 L pavardė

Adresas....................... Steitas
5

* Katrė Bainoravičienė, 20 
metų amžiaus lietuvė, kuri 

įgyvena po No 251 Gold st.,
So. Bostone, praėjusi pane- 

idėlio vakarą norėjo nusi-| 
i nuodyti. Priežastis buvo Į 
tokia. Bainoravičienė susi-i 

įpyko su savo vyru. Neuž-| 
ilgo vyras išėjo parsinešti Bolt Works ir American Tia Plate Co. 
vaikams knygų iš Bostono, įTose dviejose dirbtuvėse patilps apie 

■ ‘ nieko darbininkų prie darbo. Garvje
I yra darbų visokių iki valiai. Taigi 
dabar ten yra didelis išpardavimas lo
tų netoli tų fabrikų. Taipgi ir po vi-

tu

Už 10 milijonu doleriu. I NEBUK be darbo: i 
Pradės statyt fabriką trumpame Į Pas mus 2allte 2aut darba ant faI" ! 

laike, nupirko 370 akrų žemės Bald- 
win Locomotive Works, didžiausias 
ir.žinų fabrikas persikėlė iš Philadel- 
phijos i Gary, Ind. Tiktai kelios my
lios nuo Broadway gatvės. Tame 
fabrike patilps nuo 8,000 iki 12,000 
darbininkų prie darbo. Dabar dirba 
apie 20,000 darbininkų mieste Gary, 
Ind. Į trumpą laiką atsidarys Nut&

1 Pas mus galite gaut darbą ant far- 
mų, plytnyčiose ir kitur. Kurie ne- 
seniai atkeliavę iš Lietuvos taipgi 

~ galit kreiptis pas mus. Kalbam lie
tuviškai.

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

BOSTON, MASS.

AKUSZERKA
atsakančiai patarnauja prie 

ligones 
pasveiksta, suteikia moterims ge-
rodas ir reikalingus patarimue.

L. MAGNIENĖ, [26]
Athens st., So. Boston, Mass.

[26]

kuri
gimdymo ir paskui prižiūri 
kol
ras
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v"S^s AGENTAS
Visoj apielinkej.

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

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

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

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAYOR
ES“ ADVOKATAS -’SK

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Excliange BIdg.

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

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

R. Vasiliauską
28 W. Broadway So. Boston. Mass. j

is 
bet išeidamas pačiai 
nesakė. Moteriškei pasiro-\ 
dė, kad vyras ją apleido ant -___
visados. ’ IŠ tos desperacijos sas miesto dalis, kuriuos dar parduo- 
jl paėmė nuodų, ką vartoja- įame yisai £igiį_ir 
mi bambatierių naikinimui, 
ir išgėrė juos. Nuodai tuo- 
jaus pradėjo veikti. Baino- 
ravičienė ėmė vemti ir bai
siai kankintis. Kaimynai 
pašaukė policistą, o tas — li- 
gonvežimį ir nusinuodijusią 
moterį nuvežė į miesto li- 
gonbutį. Tenai nuodus iš
pumpavo ir Bainoravičienė 
dabar jau geresnė.

____  ___ _____ ant lengvų iš- 
mokesčių. Neužilgo tų lotų bus dvi
gubas kainas. Męs nespaudžiame ir 
su mokesčiu tų, kurie perka iš mus i 
lotus arba namus.. Jeigu atsitiktų ne
laimė, susirgtum arba nedirbtum, 
męs palaukiame, pakol pirkėjas vėl ! 
galės mokėt. Taigi pasiskubinkite, 
kurie norite padvigubinti savo pini- I 
gus, pirkite dabar. Persistatyti leng
vai gali sau kiekvienas, kur didžiausi 
fabrikai statoma, ten ir praperčių kai
nos kylą greitai brangyn. Miestas 
Gary, Ind. bus vienas iš didžiausių 
fabrikų miestų Indianos valstijoj.

Ilgai nelaukdami kreipkitės ypatiš- 
kai arba per laišką į musų Ofisą, že- : 
miau paduotu adresu, o męs suteiksi- l 
me visas informacijas. [27]

Z. S. MICKEWICZ,
2342 S. Leavitt st., Chicago, III.

. —

I e
Ei, Vvrai, visi pas

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

Vyno ir Cigaru.
Prieinamiausiu ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

1111x111X11 vVi
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Užlaiko gerinusį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.,

Gatvekarių streikas da 
tęsiasi. Ant karų dirba 
streiklaužiai, 
dienos, kad 
keli karai 
tų sužeista 
nių. Pereitoj nedėlioj mo- 

l teriškei nulaužė nugarkau- 
! lį ir keletą kitų sužeista len
gviau. Dabar važiuot karu 

i stačiai pavojinga, nes visuo- 
!met reikia tikėtis nelaimės. 
| Nors žmonėms kasdien lau
žo šonkaulius ir kojas, val- 

Idžia apie tai lyg negirdi. 
! Jeigu taip streikieriai ką 
i nors panašaus padarytų, tai 
baisiausis triukšmas butų.

Kompanija prisisamdė vi
sokių vagių ir valkatų; dau
gelis kalba, kad dabar karu 
važiuot tai dvigubas pavojus 
gresia: vienas — gali tave 
karas užmušti, antras — 
konduktoriai, gali apiplėšti. 
Kompaniją jie plėšia viešai: 
jeigu karu važiuoja 100 

i žmonių, tai registerije įs- 
kambinta 4, 5. Bet kompa
nija nieko ant to nesako. 
Mat, sreiklaužiai galėtų 
tuomet irgi sustreikuoti.

Kompanija pati per laik
raščius prisipažįsta, kad Bo
stono policija daug jai prisi
tarnavo šitame streike, ap
gindama jos „ištikimus dar
bininkus” ir areštuodama 
”tvarklaužius. Ačiū polici
jos pagelbai, ji, kompanija, 
galėjusi ir galinti publikai 
savo karais patarnauti.

Streikieriai ant to atsako,

Nėra tos 
nesusimuštų 

ir kad nebu- 
keliatas žmo-

Bostone prasidėjo dideli 
karščiai. 25 birž., 4 vai. po 
pietų, termometras pakilo 
iki 90 laipsnių. Vienas žmo
gus nuo karščio mirė, o 8 
sunkiai apsirgo.

AR ESAT ŠLAKUOTI?
Rašykis tuojaus klausdami infor

macijų, įdėdami markę dėl atsaky
mo. [28]
AKNOL REMEDY CO..

348 E. 15-th St., New York, N. Y. 
j -

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 KURKLIETĮ

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

iki 12 iš ryto.

Į 

į

I

11 birž. No. 35 W. Third 
gatvės, So. Bostone, įvyko 
ginčai tarp namų sargo An
tano Sodeskio ir viršutinių 
lubų gyventojo Juozo Zu-, 
pausko už šviesą priemenio-.

I

I:

Ant Spot Pond linijos u- 
tarninke naktį likos sudau
žytas vienas karas, kurį vai-. 
dė streiklaužiai. Žmonių. 
nesužeista nė vienas.

3 eiles o- 
su nume- 

Sudėstyk 
numerius 

kad kožnoj

$100 UŽ DYKĄ!!!

Šis paveikslėlis 
parodo 
buolių 
riais. 
tuos 
taip,
eilėj išeitų po 18. 
Kas prisius mums 

v teisingai padaręs
-I' 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 adresuokit:

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

119 Nassao st., New York, N. Y.

Tel.: Main 3307.
Gyvenimo Tel.: 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.

So. Bcston,

r
|
i

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodė
lius, žiedus, ar
monikų, skripkų, 
ir visokių muzi- 
kališkų instru
mentų. Gerų brit- 
vų, drnkuojamų 
ns^šinuk: t, albu
mu fctogrnfiinms,

istoriškų ir maldų knygų, popierų 
gromatoms rašyti su pasiskaitymais 
ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
konvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai 
$1. Perkupčiams 1000 už $6. Magikos 
kazyrios su kuriomis galima išlošti 
daug pinigų. Kas neturite mano di
delio kataliogi, prisiųskite inarkę už 
2c. ir aplaikę jį rasite daugybę nau
dingų daiktų.

Kreipkitės šiuo adresu:

W. WAIDELIS, -
112 Grand st., Brooklyn, N. T.

$25 DYKAI $25 \ Jei nori turėti gerą, 14k. auksinį. Gold
Filled, laikrodėlį su raštiška fabrikos gva- 
rancvja ant 20 metų, tai pirk tiesiai nuo 
musų, bet ne nuo perkupčių, kurie už tuos 
pačius laikrodėlius reikalauja du kartu 
tiek. Išrišk tą klausimą, t. y. paimk skai
tlines iš vienos kletkelės ir padėk jas į tuš
čias kletkeles, tokiu budu, kad abelna su- 
butų 15 ir atsiųsk mums. Už gerą išrišima 

gausite dovaną KREDITO ČEKĮ vert -s 25 dol.. kuris yra svarbus nupirkime 
musų vieno laikrodėlio. Nusiųsime jums katologą, išsirinkt sau kas patinka. 
Įdėkit krasos ženklelius persiuntimui ir adresuokit aiškiai šiaip: (26)
LENOX WATCH CO„ 32 Union sq. Dep.16, New York.

ma Kiekvienos eilės į visas puses

1 M 2
6 3 4
7 9 5

Sveikata
Brangiausis Žmogaus Turtas.

Tik sveikas žmogus gali būti linksmas, laimingas ir turtingas. Daktaras 
duoda tiktai patarimus, o aptieka išgydo kiekvieną savo vaistais.

Tikriausius ir pasekmingiausius vaistus gausite pas savo vientautį, kuris 
užlaiko vienatinę ir didžiausią lietuvišką aptieką Brooklyne. Męs užlaikome iš 
Lietuvos partrauktus kaip ir vietinius visiems "gerai žinomus įvairiausius na
minius vaistus. Tnrčdami kokius reikalus su aptiekomis, visados kreipkitės 
pas savo vientautį Visokius patarimus asmeniškai ar per laiškus kiekvienam 
suteikiame uždyką.

VINCAS d. DAUNORA, APTIEKORIUS
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

Kampas North 4-ios gatvės.
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