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Iš Rusijos. ŽINIOSIS VISUR.—
Tirinėjimas apie ”Titanicą” 

užsibaigė.
Po nuskendimo White 

Star kompanijos laivo pra
sidėjo tirinėjimas, kas buvo 
kaltas. Suv. Valstijų sena
tas dalyką suvėlė, supainio-, 
jo ir tuomi viskas užsibaigė. 
Tikėtasi neva, kad Anglijos 

i valdžia, kurios rybose kom
panija yra, ištirs dalyką ge- 

, riau. Tirinėt ten pavesta 
| lordui Mersey, kuris jau iš
davė raportą savo tirinėji- 
mų. Iš jo matos pilnas lordo 
pataikavimas White Star 
kompanijai, ir jos viršinin
kui Ismay, kuris važiavo sy
kiu ant "Titanico” ir pirmas 
įsėdo į pagelbos laivelį, kada 
laivas ėmė skęsti. Laikraš
čiai ir publika liko neužga
nėdinti tirinėjimu, kuris at
siėjo $87,000, o nieko tei
singo ir rimto neišnešė. 
Tuos pinigus turės sumokėti 
Anglijos gyventojai. Lordas 
Mersey atrado, kad laivas 
"Californian" tikrai matė 
skęstantį "Titanicą". Atstu
mas tarp dviejų laivų buvo 
nedidesnis kaip 8 ar 10 my-1 
lių. Naktis buvo šviesi ir jū
rės tylios. Jeigu "Calif." lai
vas butų plaukęs į pagelbą, 
jis galėjo išgelbėti didelį 
skaitliu arba visus pasažie- 
rius. Tuo ir užsibaigia lor
do tirinėjimas apie "Califor
nian.” Toliau lordas atran
da, kad Ismay buvo tik pa- 

i prastu pasažieriu ir neko- 
j mandavo laivo įgulos. Visai 
. praleidžiamas faktas, kad 
Ismay buvo duota telegra-

Iš Sevastopoliaus Peter
burgan.

Šiomis dienomis rusų 
lakūnas Dibovskis aeropla
nu perlėkė išilgai beveik vi
są Rusiją. Nukeliavo iš Se
vastopoliaus per Maskvą į 
Peterburgą.
Puriškevičiui nekaip einasi.

Kaip rašo rusų laikraščiai, 
garsus Puriškevičius neran
da jau vietos, kame jį rinktų 
TV Dūmon. Buvo iš Aker
mano išvažiavęs gyvent 
Kurskan. Bet pasirodė, kad 
ir ten blogi popieriai. Taigi 
sugrįžo vėl Akermanam To
ji rinkikų kurija, kuri rinko 
Pur. III Dūmon, būtent žem
valdžiai, dabar jau neketiną 
jo rinkti.

Rinkimai.
Baltijos krašto socijal-de- 

mokratija nutarusi šiuose 
IV Durnos rinkimuose eiti 
kartu su pirmeiviais kaires
niais, negu kadetai. Rygos 
mieste statoma kandidatūra 
s.-d. Predkalno (dabartinio 
Durnos atstovo). Už Pred- 
kalną balsuosią ir latviai 
pirmeiviai. V.

Vėl baisioji viešnia.
Laikraščiai praneša, kad 

Astrachanije susirgo chole
ra du žmogų. Matyt, žiau
rioji viešnia vėl atsilanko 
Rusijoj.

Paskirtieji profesoriai.
Apskritai, jeigu atsiran

da universitete liuosa kokios 
nors mokslo šakos katedra, ___ _ _____
tai profesorių tai katedrai gauta per bevielinį tele- 
uzimti renka universiteto 
profesorių taryba. Vienok 
švietimo ministeris Kasso ši
to įstatymo nežiūri. Su pro- _____ t ____ _
fesoriais elgiasi taip, kaip į nepė kapitonui laivą varyt 
jam patinka. Pav. pastaruo- su tokiu pat greitumu, kas ir 
ju laiku Peterburgo umver- buvo nuskendimo priežas- 
siteto profesorių taryba pa- tim. Negana to. Ismay pir- 
sinnko Dorpato univ. prof. mas jSėdo į pagelbos laiveli

grafą, kurioj buvo prane
šama apie didelius ledus pa
kelėj. Jis, t. y. p. Ismay, įsi- 

;kišo telegramą į kišenių ir

j*am patinka. Pav. pastaruo- j su tokiu pat greitumu, kas ir

Tarnovskį ir Charkovo univ. 
pro. Gordoną — Kuosoms 
katedroms užimti. Kasso nė 
vieno iš išrinktųjų nepatvir
tino, o paskyrė savus du 0- 
desos universiteto profeso
rius. Mat, Odesos universi
teto profesoriai prielan
kiausi švietimo ministeriui.

Kareivių sukilimas.
Valdžios laikraštis ”Rus- 

kii Invalid” paduoda žinias 
apie buvusį liepos 1 d. Tur
kestano dviejų batalijonų 
kareivių sukilimą. Dalykas 
taip buvęs. Vėlai vakare ka
reivių būrys 100 — 130 žmo
nių susirinkę pradėjo šaudyt 
oran. Matydami, kad prie 
jų daugiau niekas nepriside
da, kareiviai pradėjo šaudyt 
stovyklon ("liogeriai"). Su
kilėlius sutiko šūviais kitos 
to pulko rotos. Prasidėjo 
šaudymas, kuris tęsėsi iki 
rytui. Rytą sukilėlius suti
ko pašauktieji pagelbos sve
timų pulkų kareiviai ir ka
zokai. Visi sukilėliai — apie 
170 žmonių — liko suimti ir 
nuginkluoti.

Sukilime užmušta keli o- 
^Leriai ir vienas štabo kapi
tonas.

anarchistų vadovas, Louis 
Bertoni, liko suareštuotas. 
Mat, Vokietijos kaizeris at
važiuoja žiūrėt Šveicarijos 
armijos bandymų, todėl bi
jo valdžia, kad redaktorius 
nesukurstytų publikos prieš
• •
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"Titanic’o” aukos.
Tam tikras komitetas 

Anglijoj, kuris renka aukas 
nukentėjusiems nuo "Tita
nic’o” nuskendimo, praneša, 
kad atsišaukė 289 našlės, 533 
vaikai jaunesni 16-kos metų 
ir 213 kitų ypatų, kurių už- 
laikytojai nuskendo. Reikė- 

mažiausiai du milijonu

IS AMERIKOS.

Jūrių plėšikai.
n i n . šia mažiausiai du m]Hong-kong, 9 rugp.—Chi- doleri j parėmimui, 

nijos junų plėšikai arba pi- j r
ratai užpuolė šiandien Colo- 
wan salą, kuri randasi Can- 
ton upės gerklėj, t. y. toj vie
toj, kur upė įeina į jūres. 
Portugalijos kariumenė liko 
pasiųsta prieš piratus.

50 Francuzijos dragūnų 
sužeista.

Paryžius, 4 rūgs. — Laike 
mokinimosi šaudyti Rheim- mais. kad sekanti gentkartė 
se liko sužeista ekspliozijos maitintic maco
50 dragūnų iš 22-jo regimen- ( 

■ to. 15 iš sužeistųjų, turbut, 
mirs. Valdžia slepia šią ži
nią nuo publikos.

I I
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Elektra maitjsis.
Paryžius, 10 rūgs. — Mies

te Nimes atsibuvo vienos 
mokslo draugijos susivažia
vimas, kur profesorius Be- 
gonie kalbėdamas išsireiškė, 
buk netolimoj ateitij žmonės 
galės maitintis elektros srio- 
vėmis. Jis rėmėsi profeso
riaus Berthalioto prirody-

Revoliucija Turkijoj.
Salonika, Europos Turki

ja, 7 rugp. — Albanos pro
vincijoj miesto Akhrida žan
darai sukilo prieš valdžią ir

nereikalaus maitintis mėsa, 
o galės užsiganėdinti suval
gymu mažyčių pilių, kurios 
bus chemiškai sutaitytos ir 
duos kunui gyvenimą. Jis 
tvirtina, kad ko chemija ne
padarė, tą padarys elektra.

Turkija ir Juodkalnija.
Rugpiučio 8 Turkijos ka- 

riumenė turėjo karštį susi-
jų komandierius, generolas rėmimą su albaniečiais^prie 
Djemelrey, apskelbė karę 
varde Jaunųjų Turkų prieš 
dabartinę valdžią. Genero
las apskelbė, kad jis eitų pa-- 
imti Konstantinopolį ir kvie
čia visus jaunus turkus stot į 
jo eiles. Sukilėliai stengsis 
prašalint dabartinį sultoną, 
kuris užėmė vietą po nume
timo Abdul Hamido. Turki
jos gyventojai yra priešingi 
karei su Italija, todėl jaunų-

Juodkalnijos rubežio.’ Kiek 
žuvo žmonių šiame sumiši- 

įme, da nėra žinios. Turki
jos kariumenė, kuri yra ga
na sudrutinta, peržengė 
Juodkalnijos rubežių ir liko 

. atmušta juodkalniečių. San- 

. tikiai tarp Turkijos ir Juod- 
į kalni jos yra labai aštrus. 
Turkijos pasiuntinys jau tu
rėjo apleist Juodkalniją, bet 
sultono valdžia prižadėjo

• v •
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I jų turkų pasiryžimas gali prisiųst maišytą komisiją iš-
lengvai nusisekti. - .
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žemės drebėjimas.
Konstantinopolis, 9 rugp.

— Šiandien čia įvyko du že
mės susikrėtimai, kurie iš- 
gązdino gyventojus ir pada
rė daug blėdies. Kiekvienas 
sudrebėjimas traukėsi po 
kelis sekundus ir daugelį 
miegančių žmonių išmėtė iš F. -- 
lovų. Išsigandę gyventojai 
išbėgo ant gatvių pusnuo
giai. Buvo pasklydęs gan
das, buk Italijos laivynas 
pradėjo bombarduot Turki
jos fortus Bosforo įtakoj. 
Sienos ir stiklai languose li
ko sugadinti. Laike drebėji-

• mo apvirto lempa Ceriu mie
ste ant Andrija'nopolio lini
jos, iškilo gaisras, kuris nu
šlavė 300 namų.

Nelaimė ant geležinkelio.
Cork, Airija, 5 rugp. — 

Pasažierinis traukinys, va- 
žiavusis iš Killarney į Dub- 
lin’ą, nušoko nuo relių ir ge- 

■ rokai apsikulė. 20 pasažie- 
rių liko skaudžiai sužeista.

5 anglai suareštuoti Vo
kietijoj.

Berlynas, 5 rugp. — Šles- 
vig Holstein provincijoj, 
mieste Eckernforde, liko su- 

I imti 5 anglai, kaipo šnipai. 
| Jie atplaukė laivelij prie 
i Holstein kranto ir du iš jų 
išlipo. Policija sako radus 

! J /•• * ^11 *1 1
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kada "Titanic" ėmė skęsti, 
nors įstatymai draudžia tai 
daryt, kol moterįs ir vaikai 
nebus susodinti į laivelius. 
Lordas visai praleidžia šį 
faktą, žodžiu sakant, jis iš
teisino kompaniją ir jos vir
šininką Ismay, nors per jų 
kaltę turėjo nueiti ant jūrių 
dugno apie pusantro tūks
tančio žmonių.

Skerdynės.
Uskub, Turkija 10 rugp.— 

Mieste Kotschana įvyko 
baisios skerdynės 2 rugpiū- 
čio. Liko išskersta 140 bul
garų. Ant rinkos plyšo bom
ba, kada buvo pilna žmonių, 
ir Užmušė 5 bulgarus ir 6 ki- i 
tus žmones. Už 5 minutų toj 
pačioj vietoj sprogo kita 
bomba ir vėl užmušė kelis 
žmones. Greitai į tą vietą 
atėjo gauja ginkluotų mu- 
sulmanų ir pradėjo skersti 
bulgarus. Skerdynės tęsėsi 
3 valandas. Policija tuo ^ar
pu užsiėmė plėšimu turto.

Redaktorius suimtas.
Zurich, Šveicarija, 10 rug-> fotografijoms mušt stiklus 

niučio. — Laikraščio ”Re-| jų laiveli! ir nutrauktus pa- 
veil” redaktorius ir žymus veikslus Vokietijos uostų.

i

tirimui dalyko prie rubežio, 
ant ko Juodkalnija sutiko.

Į
Išteisino šoviką.

Budapest, Vengrija, 8 d. 
■rugp. — Vengrijos parla- 

\mento narys Julius Kovacs, 
j kuris šovė tris sykius į par- 
’: lamento pirmininką grafą 
jTiszą 7 birželio, turėjo stot 
prieš policijos teismą 7 rug- 

Teismas jį atrado 
nepilnapročiu ir išteisino.

100 žuvo kasyklose.
Bochum, Vokietija, 8 d. 

rugp. — Arti,Gethre kaimo 
Lorraine kabyklose įvyko 
eksplozija, kuri ką tik neuž
mušė 650 kalnakasių. Dau
gelis spėjo pabėgti, vienok 
apie 100 žmonių žuvo. Pa- 
vakarij atrasta jau 40 kūnų.
Turkijoj politiška betvarkė.

Londonan pranešama, kad 
Turkijos iš vaiky tasai parla
mentas kviečiamas susirin
kti Adrijanopolij ir veikti 
Turkijos varde. Tokį nuos
prendį išnešė Susivienijimo 
ir Progreso komitetas. Tūli 
vadovai jau atvykę į Andri- 
janopolį. Valdžia apskelbė 
karišką stovį Samente, Ad
rijanopolij ir Smirnoj.

Ta pati žinia priduria, kad 
turkai po skerdynių Kots- 
chanoj patraukė į Serme- 
neną ir pakelij išskerdė dvie
jų kaimų gyventojus bulga
rus. Skerdynę jie surengė 
Sermenenoj, kuri tęsėsi 5 va
landas. Bulgarai turėjo bė
gti iš miesto.

joj Anglijoj ir tuomi padaręs 
mažiausiai milijoną dolerių 
nuostolių. Jam gręsia kalė
jimas iki gyvos galvos.
"Vienybės Lietuvninkų” ko

respondentės išmestos iš 
baliaus.

Kitoj vietoj skaitytojas 
ras korespondenciją iš Le- 
wiston, Me., kurioj praneša
ma, kad iš šv. Baltramiejaus 
baliaus likos išmestos abidvi 
Gurkliutės, kurios nelabai 
seniai buvo areštuotos už 
juodrankišką laišką. Išlei
stos iš kalėjimo jos per "Vie
nybę Lietuvninkų” apšmei
žė "Keleivį” ir socijalistų 
kalbėtojus. Už tą apšmei
žimą visuomenė taip įširdo 
ant ”Vien. L.” koresponden
čių, kad pasirodžius joms 
viešam pasilinksminime iš
metė laukan.

Bene bus tai pirmas tokis 
žmonių teismas prieš niekin- x 
tojus visuomeniškų veikėjų.
Areštuota 16 aldermanų.
Detroit, Mich. — 9 rugp. 

Areštuota čionai 16 alder
manų už suokalbį parduoti 
miestą Wabash geležinkelio 
konpanijai. Sako, kad ir 
daugiau da areštuos.

Sudegė Haiti republikos 
prezidentas.

Port-au-Prince, Haiti. — 
9 rugpiučio tautiškam name 
užgimė gaisras ir sudegė re
publikos prezidentas Cincin- 
natus Leconte. Jį rado su
anglėjusį ant geležinės lo
vos, ant kurios jis miegojo. 
Jo vieton senatas paskirė 
generolą Tancrede’ą Augu- 
ste’ą.
Sustreikavo 1,500 audėjų.
Adams, Mass. — Berkshi- 

re dirbtuvėse pereitoj sąvai
te j sustreikavo 1,500 audėjų. 
Streikas kilo dėl to, kad 
kompanija pradėjo priimi
nėti darban ne unijistus.
Mušis tarp revoliucijonierių 

ir kareivių.
EI Paso, Tex.—Tarp 1500 

revoliucijonierių ir tokio pat 
skaitliaus kareivių 7 rugp. 
ties Vilią Ahuma da įvyko 
smarkus mušis. Kuri pusė 
paėmė viršų, žinios da ne
gauta. Revoliucijonierių va-

Kiek Becker "uždirbdavo.’!
Tolimesni tirinėjimai pa

rodė, kad New Yorko polici
jos leutenantas Becker, ku
ris dabar sėdi suareštuotas 
už pirmo laipsnio žmogžudy
stę, į vieną mėnesį pasidėjo 
bankon $9000, o algos imda
vo tik $2,250 į metus. Kad 
tie $9,000 buvo išgauti per 

; juodrankiškus laiškus ir ki- 
į tokiais nešvariais budais, 
tai negali būt mažiausios a- 
bejonės. Becker bijojo ant 
savo vardo juos ir bankon 
dėti . Dabar pasirodo, kad 
"J. G. Cullom," kuris perei
tam gegužės mėnesij padėjo 
Newarko banke $3000, buvo 
lieutenantas Becker. "H. C. 
Kennedy,” kuris apie tą pa
tį laiką padėjo $3,000 Eliza- 
betho bankan, taipgi tas 
pats lieutenantas Becker. 

i Trečiam banke irgi taip pat 
į jo buvo padėta $3,000.

Policija gauno $20,000.
Tirinėjant NewYorko po

licijos skandalą, kuris iškilo 
nuo užmušimo Rosenthalio, 
išeina į aikštę gana įdomus i 
dalykai. Pasirodo, pav., kad 
bėgije paskutinių aštuonių 
metų šulerystės ir ištvirki
mo namai turėjo 120 milijo
nų dolerių įplaukų. Polici
ja iš tų pinigų gavusi nema
žiau, kaip $20,000. Neste
bėtina tad,kad policijos lieu- 
tenantai į mėnesį laiko pasi
deda po $9,000. Pastojus 
Gaynorui majoru, gemblerių 
pelnas da labiau pasididinęs. 
Prokuroras Whitman sako, 
kad jis turi jau nurodymus, 
kad apart Beckerio da du 
augštesni policijos viršinin
kai prie tos sistemos prigu
li, ir jis jieškosiąs ant jų 
warranto.
Rooseveltas pavojingesnis 

da ir už socijalistą.
Republikoniškoji " N e w 

York Tribūne" rašo, kad 
Roosevelto partija daug pa
vojingesnė republikonams 
negu socijalistų partija. So
cijalistų partija, girdi, auga 
labai lėtai, nes prie jos gali 
tik tas prigulėti, kas gali už-. 
simokėti mėnesinę duoklę, |das Fernandez praneša, kad 
tuo tarpu Rooseveltui užten- diena pirm to jis irgi turėjęs 
ka patraukti savo pusėn tik vieną susirėmimą su kariu- 
žmonių simpatiją. O jis ant mene ir privertė ją bėgti, 
to specijalistas. Be to, soči- paimdamas nelaisvėn dagi 
jalistų tikslas gulįs ateitije, 20 kareivių. Iš revoliucijo- r r>„--- „„4 ... • _ - ~ v. «
gatavos dirvos.

Kitas republikonų laikra
štis buvo paleidęs andai pas
kalą, kad Rooseveltas jau 
tikras soči jalistas. Matyt, 
republikonai tikisi tuomi į- 
baugint neprotaujančias mi
nias, kurios socijalistų da 
bijosi, kad jos nebalsuotų už 
Rooseveltą, nes jis — socija- j 
listas. Ištikrųjų gi iš Roose-. 
velto tokis socijalistas, kaip 
iš ožio lakštingalas.

Prisipažino padegės 30 
namų.

Greenfield, Mass. — Tū
las Bernard C. Murray pri
sipažino policijos viršinin
kui, kad jis yra padegęs ne-1 
mažiau, kaip 30 namų Nau-t

I

o Rooseveltas stovi jau ant nierių pusės užmušta 3 vy- 
„A j.- ;rai.

Kitas republikonų laikra- , .“ - - - - - - - 11 mėty mergaite jau kū
dikio motina.

Iowa City, Iowa. — Jau
niausia motina šios valstijos 
istorijoj buvo 11-kos metų 
mergaite, kuri 12 rugpiučio 
universiteto ligonbutėje pa
gimdė kūdikį. Vardo tos 
mergaitės ligonbučio galdy- 
ba neišduoda.

Pabėgo iš kalėjimo.
Columbus, Ohio. — I.aike 

pietų 13 rugpiučio iš vietinio 
kalėjimo ištruko 5 kaliniai. 
Vieną sargas peršovė, kitą su
gavo, o 3 pabėgo.

i



z KELEIVIS

Antras kuniginis numeris.
Męs buvome pašventę „Ke

leivio” No 30 kunigų užmeti- 
nėjimams prieš socijalizmą, 
bet jie kasžin kodėl tylėjo. 
Dabar „Drauge” atranda
me vieno kunigo atsakymą, 
kodėl jie yra priešingi soci- 
jalizmui. Beto, pati "Drau
go” redakcija šį bei tą atsa
ko ir pastato mums keletą, 
klausimų, į kuriuos prašo at
sakyt. Pasirodo, kad jau y- 
ra medegos kuniginiam nu
meriui. Reikia tikėtis, kad 
atsiras ir kunigų, kurie rim
tai ir mandagiai pasakys, 
kodėl jie yra priešingi soci- 
jalizmui ir kuomi jis nege
ras. Kviečiame kunigus su
rinkt visus jų argumentus ir 
faktus prieš socijalizmą ir 
priduoti mums, o męs viską 
patalpįsime į 36 „Keleivio” 
numerį, kur tilps ir musų at
sakymai. Teiksis kunigai 
arba mums siųsti savo raš
tus, arba nors savo laikraš
čiuose patalpinti iki 28 rug
piučio, kad męs turėtume lai
ko viską surinkti ir atspauz- 
dinti.

Sykiu su kuniginiu nume
riu išeis ir apie Ettorą su 
Giovannitti tolesni praneši
mai.

Kadangi „Kel.” No. 30 ne
užtekome, nors spauzdinome 
keliais tūkstančiais daugiau, 
tai iškalno meldžiame skai
tytojų, kad nieko nelaukę 
užsisakytų sekantį kuniginį 
numerį. Bus dar žingeides- 
nis negu No 30, nes kunigai 
jau atsakė, kodėl jie priešin
gi socijalizmui ir matysite 
musų atsakymus ant jų už- 
mėtinėjimų.

Neužmirškite, kad tai bus 
„Keleivio” No 36 iš 16 pusi.
Kodėl „Keleivis” neprakti

kuoja socijalizmo?
Skaitytojai atsimena, kad 

neseniai p. Kunigas per 
„Draugą” mums buvo pasta
tęs pustuzinį ypatiškų klau
simų, ant kurių męs jam at
sakėme. Vienas iš tų klausi
mų buvo: Kodėl „Keleivio” 
leidėjai nepraktikuoja soci
jalizmo? Skaitytojai gali 
atsiminti musų atsakymą. 
Bet to paties „Draugo” No. 
31 kokis tai Zet vėl „Kelei
vio” leidėjams duoda pipirų 
už nepraktikavimą socijaliz
mo. Jis sako, kad socijaliz- 

• mas jau yra, jei socijalistai 
skelbia, kad jis auga.

Ant užmetinėjimų galima 
atsakyt tiek: Kiekvienas 
mokslas turi teoriją ir prak
tiką, — taigi ir socijaliz
mas kaipo teorija auga labai 
žymiai, nes jo pasekėjų skai
tlius vis didinasi ir gyveni
mas išvysto vis aiškesnius 
faktus, kurie vis šviesiau ro
do socijalizmo neišvengti- 
numą ir tos teorijos teisin
gumą. Iš kitos pusės, prak
tikoj jis irgi auga, nors ne
tiek sparčiai. Tūlose vieto
se (pav. Naujoj Zelandijoj) 
socijalizmas jau praktikuo
jamas, nors nepilnai tobuloj 
formoj. Jis vis giliau lei
džia šaknis ir kapitalistiš
kose šalįse. Tūlose šalįse 
socijalistams pavyko iškovo
ti pensiją pasenusiems dar
bininkams ir susižeidu- 
siems; kitur jie išreikalavo 
atskirti bažnyčią nuo vals
tybės ir 1.1. Abelnai sakant, 
tūlose gyvenimo šakose so- 
ciialistai jau laimėjo ir jų 
laimėjimas nesibaigia. Tai
gi socijalizmas auga. Tiesa, 
šioj šaiij socijalistų judėji
mas prasidėjo neseniai, nes 
ir visas gyvenimas šios ša
lies dar trumpas, bet lai tik 
ką socijalistai iškovojo, tuo 
jie visi ir naudojasi su visais 
šalies gyventojais. Męs vi
sada tvirtiname, kad kapita
lizmas, prirengia dirvą soci-

•

• v
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jalizmui. Tūlose išdirbys- 
tėse ir gyvenimo reikaluose 
tiesiog priversti yra patįs 
kapitalistai pripažinti vietą 

j socijalizmui. Taip krasa, 
gatvės, sodai ir kiti tūli da
lykai jau liko socijalistiš- 
kais. Nė vienas sveiko pro
to žmogus nepripažins, kad 
juos galima pavesti atski
rom ypatoms. Męs, socija- 
listai, kovojame da už tai, 
kad vanduo, geležinkeliai 
ir abelnai susinešimo keliai 
ir išdirbystė produktų pri- i 
klausytų irgi ne ypatoms, o 
visuomenei. Ir męs prakti
kuojame socijalizmą tose gy
venimo šakose, kur jis įves
tas. Kaipgi galima gyventi 
name nepastačius jo? Tuo
mi norime pasakyt, kaipgi 
praktikuot socijalizmą ten, 
kur jis neįvestas ir kur prie
šinasi jo įvedimui? Męs ve
dame kovą su tuo pasiprieši
nimu ir ji vėliau ar anksčiau 
bus laimėta, bet kol ji nelai
mėta, negalima praktikuoti j 
socijalizmo ten, kur jis dar, 
neįvestas. Męs norime, kad' 
geležinkeliai priklausytų vi-' 
suomenei ir reikalaujame to, 
bet kada męs važiuojame, tai 
negalime jokiu budu priver
sti konduktorių, kad jis mu
sų užmokėtus pinigus ati
duotų visuomenei, o ne kom
panijai. Tokių pavyzdžių 
gali būt privesta tūkstančiai. 
Žmonės, o ne kas kitas, gali 
įvesti socijalistišką tvarka 
visoj pramonijoj, todėl męs 
ir mokiname juos, kaip grei
čiau ir parankiau ją įvesti.

Nors p. Zet sako, kad so
cijalizmas niekad neįvyks, 
bet jis užmiršta, kad Nau
joj Zelandijoj jis jau gyvuo
ja pradinėj formoj, kad tū
los pramonijos šakos (kra
sa, geležinkeliai, telefonai, 
telegrafai, vanduo ir t. t.) 
nekuriose šalįse jau socija- 
lizuotos ir greitoj ateitij vi
sa pramonija bus socijali- 
zuota. „Keleivis” skelbia, 
kad tik viena už kitos pra
monijos šakos butų paima
mos į 'visuomenės rankas.

Katalikiškas rašėjas su
lygina socijalizmą su bile 
kokia mašina. Jo nuomone, 
jei bus gera mašina, tai iš
radėjas ir praktikuos ją. Su
galvot o jas mašinos gali neiš
tekti pajiegų vienas ją pasi
daryti ir turės kviesti kitus 
į pagelbą. Be to, socijaliz
mas nėra kokia tai mašinėle, 
o socijalinė, ekonominė ir 
politikinė milijonų žmonių 
tvarka. Lai p. Zet tik per- 

I sistato sau kapitoną, išplau
kusį į neužbaigiamą kelionę 
ant milžiniško laivo. Ar toli 
jis galės plaukti, jei nebus 
nė pečiaus kam kurt, nė ma
šinų kontroliuot, nė maisto 
ramint, nė kitų darbų at
likt? Laivo kapitonas turi 
turėt daugelį kitų pagelbi- 
ninkų, kad atlikti savo už
duotį. Bet persistatykite, 
kad tas laivas yra taip dide-

i

už ji; jei ne kitokiu keliu, tai 
organizuoti tūkstančius 
žmonių prie jo pravedimo ir 
jis liks pravestas. Bet nors 
jis butų geras ir galimas, te- 
čiaus važinėtis juo negali
ma, kol nepadarytas. Taip 
yra ir su socijalizmu.

i

ir tvarkiam gyvenimui, IHC ti $5.00 poetui Jovarui. Pl
ikimui. Gązdinimai pra- AUnCOr UllUCIlUlUUO nigai pasiųsti per „Kel.” re-

1 rai, ir
ir veikimui. Gązdinimai pra 
garu, velniais, atitraukimas 
nuo žemiško gyvenimo, at- 

| leidimas biauriausių nuodė
mių už pinigus, pasninkai, 
maldos ir daugelis kitų tikė
jimo prastų dalykų gali bū
ti pripažinti gerais tik bar
barų, o ne civilizuotų žmo
nių. Kam dar slapta bibli
jos mokslo priešginybė su 
svietiškuoju mokslu?

Socijalizmas, kaipo tobu
lesnė civilizacijos idėja, ne
gali taikytis su prietarais ir 
barbariškumais. Ir jei nors 
tūkstantis kunigų darody- 
tų, jog socijalizmas yra prie
šingas jų šinkuojamai religi
jai, tai da nereikštų, jog 
socijalizmas jau sukritikuo
tas, jog jis negeras.

„Draugas” džiaugiasi, buk 
ir „Keleivis” tuom likęs su
kompromituotas. Veltui 
džiaugtis. „Keleivis” nuola
tos skelbia, kad socijalizmas 
negali taikytis su prietarais, 
su protą aptemdinančiu ir 
nuo būvio pagerinimo stab
dančiu tikėjimu. Tie kuni
gai, kurie padeda darodyt, 
kiek jų tikėijmas yra prie
šingas socijalizmui, padeda 
mums.

Koliojasi.
Tame gi numerije „Drau

go” tūlas Z. parašė visą mas
tą pasikoliojimų "Keleiviui.” 
Ir jie niekuo neparemti, be 
jokių argumentų ir faktų. 
Tik klausykitės, kaip katali
kiškas rašėjas varo:

„Pastaruoju laiku visuo
menė taip pradėjo prie 'Ke
leivio’ kibti, kad nabagas vis 
tankiau ir tankiau nuvažiuo
ja nesąmonės keliu. Net kan
triems lietuviams jau įgrįso 
toksai laikraštis. Šmeiži
mai, purvina bedievystė, me
las, begėdiškas kalbos palai
dumas — tai tokie riebus 
daiktai, kad net ir ištvirkė
liams to perdaug.”

Nenorime savo skaitytojų 
išmokinti koliotis, todėl ne
rašysime tolesnės litanijos. 
Beveik nėra sakinio, kad ne
būtų kokis nors piktas žodis. 

Ir klausykitės, ką jis pa
baigoj savo straipsnio sako: 

„...tečiaus paskesnieji atsi
tikimai nurodo, kad lietu
viai greit pradėjo susipras
ti ir šmeižimams vis mažiau 
tiki. Gal ir musų tauta ga-' 
lutinai apsišvies ir atsikra- j 
tys nuo gėdą jai darančių 
raštų.” t j

Reikia tikėtis, kad neužil- ' 
go lietuviai visai mes skaitę 
p. Z. ir panašių ponų raštus, 
kuriuose ištikro nieko dau
giau nėra, kaip tik šmeiži
mai, Pagal „Kel.” skaityto
jų spartų augimą męs spren
džiame, kad lietuviai prade
da apsišviesti ir vis kreives- 
ne akim žiuri į panašius 
„Draugui” laikraščius.

Męs taip tikime, kad net __ ___ __ _
ištvirkėlius sujudinome: sa- mieiaširdingai nubaus.

AUBURN, ILL.
Čia darbai tik anglių ka

syklose. Dvejos kasyklos
dirba visai silpnai: po vieną pusės

dakciją. Plačiai apkalbė
jome musų rašytojų vargin
gą padėjimą, kurie miršta 
nuo džiovos ir kitų ligų, net 

amžiaus nesulaukę.v •

arba dvi dienas sąvaitėj. j Nedateklius juos daugiau- 
• m__ J*__ 1_________ ____ j r* _!•__________Icioi L” o Ir 4 n oTrečioj dirba po 4 ir 5 dienas siai kankina. Išreikšta nuo- 
sąvaitėj. monė, kad ir kiti lietuviai

Lietuvių čia yra apie 200. neužmirštų da gyvų ir dėl 
Kadangi nėra matomo kui- musų labo veikiančių rašė- 
turiško judėjimo, tai jie taip IJU- J* D. Bindokaitis.
sau ramiai ir tuno. Tik vie-1 
na šeimyna atsižymi girtybe 
ir peštynėmis. Per Decora- 
tion Day vienas įnamys pra
dėjo permeiliai kalbėtis su 
gaspadoriaus žmona. Tas į- 
pykęs, kad duos įnamiui 
plaktuku į akį. Tas apskun
dė ir žmogelis užsimokėjo 10 
dol. bausmės. Vienok jis su
manė atkeršyt priešui. Iš
siėmė iš bankos pinigus ir tei
ravos, kaip sumušt skundiką. 
Atsirado pritarėjęs, kuris 
apsiėmė pristatyt peštukus. 
Pardavė žmogelis rakandus 
ir pasiryžo išvažiuot į Lietu
vą, kaip tik pavyks sumušt 
priešą. Geruoju įsiprašė į 
karčemą, paskui namo parsi
vedė ir pasamdytieji peštu
kai užklupo mušt. Ant riks
mo subėgo kaimynai ir pa
šaukė policiją. Suareštuoti 
iko vargšai ir užsimokėjo po 
xelias dešimtis dolerių baus
mės. K. Draugas.

MONTELLO, MASS.
21 liepos šv. Kazimiero 

dr-stė buvo parengus pra
kalbas. Pirmiausiai kalbė-

DĖS MOINES, IOWA.
28 liepos 160 LSS. kp. tu

rėjo prakalbas. Kalbėjo D. 
J. Kasparka ir P. S. Dekla
mavo B. Šilingaitė, M. Kie- 
želaitė ir Ig. Rakauskas. Su
dainuota keliatas dainų ve
dant p. J. Skabickui. Viskas 
nusisekė gražiai, tik tūli P. 
S. ir S. K. kėlė triukšmą. 
Mat, jiedu yra geri šventa- 
kupriai ir buvo atsakančiai 
išsigėrę.

Susirinkusieji išnešė pro
testą prieš neteisingą laiky
mą kalėjime Ettoro ir Gio
vannitti ir prieš Rooto prie
dą prie ateivystės biliaus.

K. Nekantrus. 
CHICAGO, ILL.

21 liepos ”Birutė” buvo 
surengus pasilinksminimo 
vakarą. Labai puikiai ir ma
loniai viskas slinko. Šioje 
dainininkų dr-joj yra ge
rų dainininkių merginų, ku
rių dauguma čia augusios. 
Bet į socijalistus jos žiuri 
šnairai

28 liepos Justice sode Be- 
thania, IIL, įvyko Liet. Soc. 
Sąjungos kuopų piknikas. 
Tarp kitko buvo antrosios 
Rusijos dūmos atstovo A. L. 
Geruso kalba, kuri publikai 
labai patiko. Paskui kalbė
jo trumpai K. Gugis. Pikni
ku publika užganėdinta. Pel
no liko.

Socijalistų Chicagoj ran
dasi vis daugiau.. Ypač jų 
skaitlius auga Socialist Par- 
ty. Lietuviai irgi sparčiai 
rašosi į tą partiją. Susitvė
rė lietuviškas skyrius net 30 
warde, kur niekas nesitikė
jo. 24 liep. policija norėjo 
areštuoti Simašką už kalbė
jimą ant kampo 46 gatvės ir 
5-tos avė., bet klausytojai rė
kė, kad jis turi kalbėti, ir po
licija nieko nepešė. Anufras.

KENOSHA, WIS.
21 liepos 8:30 vai. vakare 

štai kas atsitiko čia pas kar- 
čemninką J. Jacobson: bar- 
tenderį Kazį Mickevičią ką 
tik nenušovė italas Germa
no Cavallo, kuris visada įek 
davo į saliuną, išsigerdavo 
ir išeidavo nemokėdamas. 
21 liepos įėjo 14 italų, parei
kalavo išsigerti; visi gėrė ir 
išėjo 70c.; nuleidus 5c. turė
jo mokėti 65c. Bet italai iš- 
sigėrė ir eina laukan; tuo 
tarpu K. Mickevičią parei
kalavo užmokestį. Italas pa
sakė: ”Ar aš švarką tau ati
duosiu?” Mickevičią šoko 
prie telefono šaukt policiją. 
Tada kitas italas ištraukė 
65c. ir užmokėjo. Ir visi šo
ko prie baro ir griebėsi už 
bonkų. Mickevičią diktas vy
ras, išvaikė visus italus lau
kan ir uždarė saliuną. Ger
mano Cavallo norėjo jį tuoj 
prie durų šauti, bet tuo tar
pu buvo prie jo savininko 
žmona su dukteria — nebu
vo kaip. Paėjęs kokius 30 
žingsnių ant Market sq. Mic- 
kevičia sustojo ir šneka su 
policistu; tuo tarpu pasipy
lė šūviai į Mickevičią ir po- 
licmana, bet nepataikė. Liko 
tuoj suimtas Cavallo.

Jį teis grand jury. Kol 
kas jis išleistas po kaucija 
$500. Tris šūviai pataikė į 
langus, vienam lange vienas 
šūvis, antram du, vienas že
miau, antras augščiau. žmo
gus pardavinėjo ant kampo 

! riešutus ir per jo skrybėlę

I
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Gelbėkit Ettorą ir Giovan- 
nittį.

Jie padėjo Lawrence’o 
darbininkams laimėti strei
ką ir už tai kapitalistai nori 
jiems atkeršyti, nori nužu
dyti. Lawrence’o streiko lai
mėjimas buvo smugiu vi
siems kapitalistams, o per- jo kun. V. Dragunevičius/Jo 
gale visiems darbininkams. 
Ettor ir Giovannitti gynė 
visų darbininkų reikalus, 
todėl visi darbininkai priva
lo ginti Ettorą ir Giovannit
ti. Tik nuo darbininkų pri
klauso, arba tiedu vadovai 
bus paleisti, ar nubausti. Te
gul tik darbininkai tyli ir 
kapitalistai jų vadovus ne- 
uiiviuciiuin UI 11UVUUJ. Bet 

vo išvertimu jų purvinų dar- Ettoras ir Giovannitti 
bų J aikštę. Jau ir. ištvirkę- liktų liuosais, męs. visi tu-

1 rim sukilti, rengti prakal- 
; Į bas, rinkti aukas ir kelti 

protestus.
Svetimtaučiai darbininkai 

tame atvėjije jau darbuoja
si. Neturi atsilikti ir lietu
viai. Ettor ir Giovannitti 
kovojo lygiai už lietuvius, 
kaip ir už kitus. Musų pa- 

Į reiga dabar kovoti už juos.
Tegul visų tautų balsas 

(susilieja i vieną milžinišką 
šauksmą f PROTESTUO- 
JAM!, Ir tegul tas šauks
mas sftamba kaip ilga ir pla
ti Amerika; tegul jis nėnu- 
tįla, kol Ettoras ir Giovan
nitti nebus su mumis laisvi.

Bet to da neužtenka. Rei
kia daug ir pinigų. Kas die
na reikia leisti atsišaukimus 
į plačią Amerikos visuome
nę ir aiškinti kapitalistų pa
sikėsinimą ; žodžiu sakant, 
reikia nuolat laikyti atkreip
tą visuomenės atidą į Ettoro 
ir Giovannitti bylą, nes kaip 
tik visuomenė apie tai už
mirš, ponai kąpitalistai pasi
elgs kaip jiems patinka. A- 
part to, reikia da ir advoka
tu. Tas viskas ėste ėda pi
nigus, o Ettor ir Giovannit
ti neturtuoliai. Jų apgini- 
mui turi sudėti reikalingą 
sumą darbininkai.

Todėl, lietuviai, ypač kuo
pos ir draugijos, kurios tam 
reikalui prijaučia, rengkite 
prakalbas ir rinkite aukas. 
Kalbėtoją gausite uždyką 
Juozapą Šmitą, I. W. W. at
stovą. Jis yra vienatinis lie
tuvis tos unijos . atstovas 
Eawrence.

Apginimo komitetas norė
jo, kad šmitui maršrutą su
rengtų „Keleivio” redakcija. 
Todėl kas norės prakalbas 
surengti, tegul tuojaus atsi
šaukia į „Kel.” redakciją, o 
ši paskirs dieną, kokia iš ei
lės išpuls.

v •

liai, anot p. Z., eina prieš 
”Keleivį.” Męs jų visai ne- 
kvietėme eit su mumis ir 
oilnai sutinkame pavest ka
talikiško laikraščio apgyni
mui, kadangi tai prasti 
draugijos elementai. Taip
gi ir šmeižikai mums nepa
geidaujami.

Bereikalingas džiaugsmas.
„Draugas” džiaugiasi, kad 

i juk anglų sočijalistiškas lai
kraštis „Appeal to Reason,” 
susikompromitavo, pakvies
damas kunigus į ginčus apie 
socijalizmą. Esą, kun. C. J. 
Kluser parašė 37 pusi, su 
užmetinėjimais, jog socija
lizmas griauja tikėjimą ir 
moterystę, ir pasiuntė „Ap
peal to Reason’ui,” bet tas 
netalpino. Mat, „Appeal to 
Reason” buvęs pasiryžęs tal- 

į pinti tik kardinolo Gibbons’o 
lis. kaip visa Amerika ir dar parinkto atstovo raštą, 
didesnis ir tuomet suprasite. ■ Męs nežinome, kodėl „Ap- 
kad kiekvienas žmogus turi peal to Reason” netalpino
gyventi pagal . visų. pri- kun. Klusero rašto, bet raš- 
imtas taisykles ir turi j vi- tą męs skaitėme ir nematė- 
sus kreiptis, jei nori jas per- me nė vieno argumentais nė

* faktais paremto užmetimo
mato žiauru- socijalistams, kad jų moks

las griautų moterystę. Kas 
link tikėjimo', tai tiesa, kuni
gas susirinkęs keletą socija
listų išsireiškimų apie tikėji
mą ir pats savo išvadžioji
mais darodo, kad socijaliz
mas nesitaiko su tikėjimu. 
Bet ar socijalizmas prastas, 
iei jis nesitaiko su tuo ar 
kitu tikėjimu? Ar civiliza
cija prasta, jei ji nesitaiko 
su senovės prietarais ir bar
bariškumu? Jeigu nuodų 
pardavėjas liks nemaloniai 
sutiktas socijalistų, argi dėl 
to jau socijalizmas bus pras-

keisti arba naujas įvesti.
„Keleivis” 

mą ir neteisingumą dabarti
nių taisyklių, kurias ir jis 
turi pildyti, todėl jis kreipia
si i minias ir ragina jas per
keisti.

Ne valstija prispirs soci- 
ialistus praktikuoti socija- 
lizmą, o socijalistai spiria 
ir prispirs valstiją įvykdinti 
sociializmą.

Mažu p. Zet norėtų, kad 
butų pravestas elektros ge
ležinkelis nuo Chicagos iki 
Bostono. Gal jis norėtų 
praktikuoti jį, t. y. važiuoti 
iuo. Ir kas ginčys, kad tai 
negeras butų daiktas? Bet tas? Dabartinė krikščiony- 
kol tokio geležinkelio nėra, bė ir tūli kiti tikėjimai dau- 
juo negalima važiuot. Ir jo gelij savo punktų yra tiesiog
norintiems prisieina agituot pavojingi ir sveikatai, ir do-

prakalba buvo keista, nes iš
kalbos neturi. Kvietė rašy
tis į draugystę ir kovot prieš 
socijalistus ir bedievius. Ne
žinau, ar atsirado, kas butų 
prisirašęs, nes ši draugystė 
skaitosi čia atžagareiviš- 
kiausia. Kunigas sakė, buk 
socijalistai neremia strei
kuojančių darbininkų. Jei
gu jis čia kalba apie pinigi
nę paramą, tai bent save 
pirmiausiai butų priminęs, 
nes neteko matyt jo duotų 
aukų, o socijalistai visi au
kavo pagal išgalę ir 60 pro
centas visų aukų Lawrence’o 
streikieriams įplaukė nuo 
socijalistų. Kunigų aukų 
kaip ir nesimatė. Jeigu gi 
kunigas kalba apie dvasišką 
paramą, tai lai neužmiršta, 
kad socijalistai Ettor ir Gio
vannitti da ir šiandien sėdi 
kalėjime ir mirtis jiems grę- 
sia už audėjų streiko vedi
mą.

Po kunigo kalbos dainavo 
bažnytinis choras, bet be jo- ; 
kios tvarkos ir jų balsas ga
dino ausis kiekvieno dainą ] 
suprantančio žmogaus.

Antras kalbėjo Dr. J. Bra- 
dy. Nurodinėjo, kaip auk- 
lėt kūdikius, kad negyvent 
mažuose kambariuose, ne
valgyt nesveiko maisto ir t. 
t. Bet nepasakė, kaip nusi
samdyt tuos didelius ruimus 
ir gaut sveiką maistą, kada 
ir ant prasto darbininkas 
jau neuždirba, kada abu tė
vai tankiai į dirbtuvę turi 
eit ir palikt kūdikius vienus.

Po prakalbų P. A. V. pra
šė, kad jam duotų balsą, nes 
pirmsėdis M. Abračiunas 
buvo pranešęs, kad kas no
rės, galės atsiliepti, bet pa
sirodė, kad pašaliniams bal
so nedavė. Turbut, bijojo, j 
kad bus užmetinėjimai ant 
kalbėtojų. P. A. Vizbaras, i

' ROCHESTER, N. Y.
Teatrališkas ratelis ir 7 j perėjo kulka.

LSS kuopa nutarė paaukau- Kaz. Brazevičius.
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žai apsipažinę su scenos rei
kalais.

19 liepos atsibuvo vestu
vės p. P. Griciaus su p. O. 
Butvinskiute; svečiam besi
linksminant J. Maila užma
nė, kad paaukaut kiek kan
kiniams. Aukų tapo surin
kta $4.30. Aukavo šios y- 
patos: P. Gricius ir Ona Gri
cienė po $1.00; A. S. 50c.; 
D. Rugienius, D. Norvaiša, 
M. Veiveriutė, J. Somenas ir 
S. Brendziunas — po 25c.; 
A. May ir A. Orlowsky po 
10c.; smulkių 35c. K. V. F.

TERRYVILLE, CONN.
30 liepos atsibuvo prakal

bos socijalistų ant atviro o- 
ro. Kalbėjo anglas J. Slate 
iš Pittsburg, Pa. Kapitali
stiška valdžia negalėjo už
kenkti prakalboms, tai nors 
tiek padarė, kad lempas su
gadino, nes nežibėjo ten, kur 
kalbėtojas turėjo kalbėti, — 
visur aplink elektros lempos 
žibėjo.

Kalba traukėsi pustrečios 
valandos ir buvo labai uži
manti, taip, kad susirinku
sieji klausėsi labai atidžiai. 
Čia nors tūlas ištraukas iš 
jo kalbos pabrėšiu.

Pirmiausiai nurodė mie- 
rius visų politiškų partijų ir 
liepė visuomenei apsvarsty
ti, katra iš jų yra naudin
gesnė dėl darbininko žmo
gaus. Toliau nurodė, kad 
skurdas ir sunkus pragyve
nimas, tai ne kas kitas, kaip 
tik pačių darbininkų kaltė, 
kurie balsuoja. Jie išrenka 
į tvarkytojus įstatų šalies 
tokius žmones, kurie patįs 
priklauso prie trustų, tatai 
niekuomet negalima tikėti, 

, kad tokie atstovai galėtų iš
leisti tokius įstatus, kurie 

■varžytų jų pramones, o ge
rintų darbininkų būvį. Ar 
galima tikėt, kad kas pats 
sau blogą darytų? Jis ne
nupeikė už tai kapitalistų,— 
nes jei darbininkai duoda, 
tai tie turi proga naudotis; 
vienok liepė rinkt atstovus 
iš savo pusės, tada tik gali
ma bus geresnio gyvenimo 
tikėtis.

Aiškino, jog visus tur
tus, t. y. visą vaizbą Ameri
koje kontroliuoja 100 žmo
nių ir keli yra, kurie priguli 
į 55 trustus, tai yra viena y- 
pata priklauso į kelias dešim
tis išdirbysčių.

Taipgi nurodė, kad viso
kios nelaimės, kaip tai sau- 
žudystės, beprotystė, užmu
šimas- viens antro, šeimyniš
ki nesutikimai, tai vaisiai 
blogo gyvenimo, ir pagal 
statistiką išeina, kad kada 
tik būna blogesni metai, ta
da daugiau nelaimių. Taip 
kada buvo krizis 1881 m.,už
mušta liko 1224, proto liga 
apsirgo 5400, saužudysčių 
5043; o kada buvo biskį ge
resni laikai, 1890 m., užmu
šimų buvo tik 500, sumišė- 
lių 2,700, saužudysčių 730; 
kada vėl krizis pakilo 1909 
m., užmušimų pasidaugino 
iki 1600, sumišėlių iki 12700 
ir saužudysčių iki 12,300.

Dėl prašalinimo to visko 
reikalinga yra gera tvarka. 
Dabartiniam surėdyme tūli 
nieko nedirba, o turi iš ko 
važinėtis po visas šalis, už- 
laikvt tarnaites prie šunu. 
kačių, mokėt už šunis po 5 
tūkstančius dolerių, o dar
bo žmogelis jei tik pabuvo 
be darbo kelias dienas, tai 
iau ir ”bomas”. Jeigu kapi
talisto pati persiskyrė su vy
ru ar tai jo duktė prasikal
to, tai laikraščiai pagarsina, 
kad tai „romansas,” bet jei 
nas bėdina žmogų tai atsi
tinka. tai sako, kad ištvir
kęs ”socijalistas.” Turtus 
šitiems nedirbantiems oo- 
nams sukrauna darbininkai 
žmonės. Kožnas darbinin-

CICERO, ILL.
Šiame mieste yra lietuviš

kas skyrius Socijalistų Par
tijos, kuris turi 25 narius. 
Kas subatvakaris yra ren- 

„ giamos prakalbos ant gat
vių ir klausytojų skaitlius 
auga. Atsirado sutvėrimų, 
kurie tai parašus rinko, kad 
uždraustų socijalistams kal
bėt, tai vaikus siundė; galų 
gale ėmė kiaušiniais mėtyti. 
Tečiaus atsirado kelios drą
sios moterįs ir jos šluotomis 
pavaišino prakalbų ardyto
jus. Cicerietis.

LEWIST0N, ME.
Liepos 27 šv. Baltramie

jaus dr-stės svetainėj laike 
šokių kįlp moterų riaušės 
tarp Baltramiejaus šalinin
kių su Mare ir Ona Gurkliu- 
tėmis. Minėtos merginos 
kaltę už juodrankystę meta 
ant Naujos Anglijos kalbė
tojų, neva kalbėtojai tame e- 
są kalti. Kitos užstodamos 
už kalbėtojus suverčia visą 
kaltę ant Gurkliučių: tokiu 
budu prasidėjo tokiais žo
džiais koliotis vienos su ki
tomis, kokius tik katra be
galėjo sugalvoti, ir tik ką 
neorieita prie peštynių. Ma
tydami susirinkimo viršinin
kai, kad ant gero neužsi
baigs, Gurkliutes prašalino 
iš svetainės, įsakydami dau
giau neiti.

Baltramiejiečiai nepeikti
ną darbą atliko su tomis 
merginomis, kurios kaltina
mos už juodrankystę, už be
reikalingą ypatų ir laikraš
čiu šmeižimą.

Tai išgirdus ”Vien. Liet.” 
irgi vers kaltę ant kalbėtojų 
ir ”Keleivio.” Dragunelis.

ROCHESTER, N. Y.
Šiame mieste lietuviai so

cijalistai yra gana progresy- 
viški žmonės. 7 kuopa LSS. 
skaitlinga nariais. Socija
listai liuosą laiką nuo darbo 
išnaudoja ne pilkių bady
mui, kaip elgiasi, pavyz
džiui, ponai bepartiviški 
tautiečiai ir šventakuprių 
armija. Bilijardai, tai jų 
pirmas užsiėmimas. Bet čia 
ne visus paminėjau; da yra 
ir fanatikų, neperkalbamų 
katalikų, — su tais tai jau 
nesusikalbėsi. Vienas vai
kinas tokį fanatiką norėjo 
gauti už rekomendatorių 
vienoje dirbtuvėje, bet kaip 
dažinojo, kad tas vaikinas 
socijalistas, tai ištolo neapsi
ėmė.

Šitam mieste prostitučių 
yra apsčiai, net ir lietuviai, 
svaigalų pardavėjai, su jo
mis užsiimdinėja. Čia smu
klės atviros nedėliomis, tai, 
pasak smuklininkų, publikai 
čia ir gyvenimas. Gerk kiek 
nori. ”Geriau gersi, geriau 
gyvensi,” taip kalba jie, bet 
gyvena, atsiprašant, su ne- 
perstojančios pagelbos su
tvėrimais.

Ponąs ne Draugas.
MONTREAL, Canada.
Oras gražus, darbai eina 

p-erai: nedirba, kas nenori. 
Uždarbiai vidutiniai; leng
viausia gaunami darbai prie 
statymo namų ir taisymo 
gatvių.

Lietuvių čia skaitoma a- 
pie tūkstantį, bet apsišvietu
sių vra mažai. Iš draugys
čių čia gyvuoja L. S. S. ir S. 
L. A. kuopos, dr-stė šv. Ka
zimiero ir D. L. K. V. Kliu
bas. Pastarasis tai didžiau
sia organizacija Montrealę, 
skaito suviršum 200 narių, 
rengia balius kas antras su
batvakaris, — tuomi ir pa
sibaigia visas kliubo veiklu
mas. Taipgi gyvuoja dvi 
moterų našelpinės draugys
tės — Birutės ir šv. Onos, 
kurios retkarčiais parengia 
balius, kaip kada būna sulos-1 
ta ir kokia dramelė, bet pa-, kas dirbdamas šešias dienas balsą atiduokite už darbinin- 
daro labai mažą isnudi’į pu- savaitėj, erauna atlyginimo ’ 
bliką, nes patįs lošėjai ma- tik už dvi dienas, už 4
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Policistas: — Ei, tu! Ko tu ten užlipai? Lipk žemėn!
Vaikas; — O kas tu toks esi?
Policistas: — Aš tvarkdarys. Lipk žemėn. Nelauk,, pakol aš pas tave užlipsiu. 
Vaikas: — Aš tavęs nebijau — tavo pilvas perdidelis.

gi lieka kapitalistams; ir 
taip tūkstančiai žmonių dir
bdami vienais metais su-' 
krauna kelis milijonus dole- i 
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WATERBURY, CONN.
”Waterbury Republican” 

laikraštis praneša, kad Wa-
riu dėl dykaduonių JeiS terburi0 šešių dirbtuvilJ’ E- Jn J- Manille Machine Co„ Newžmogus norėtų sudėt milijo
ną dolerių, tai turėtų kas 
diena padėti po $10, ir tai 
reikėtų jam dėt apie 300 me
tų, o J. Rockefelleris —

England Watch Co., Water- 
'bury Buckle' Co., Plume & 
Atvvood’s ir Randolphs — 
Clames Co., darbininkai mė-tų, o J. Rockefelleris

nadarn aštuonis: mili puziureil, Kaip jie oai-meius paaaro aštuonis min- (cnnc a<w-nQntl- Rd.
jonus dolerių. Tuos milijo
nus sudeda ne kas kitas, 
kaip tik darbininkas, pats 
apdriskęs ir badaudamas.

Kad pagerinti darbininko 
būvį, reikia kitos tvarkos — 
tvarkos darbininkiškos: pa
daryt taip, kad visi išdirbi- 
mai (fabrikos, krautuvės ir 
t. t.), visos pramonės prigu
lėtų žmonėms, o ne keliems 
ponams. Kad tokis įvedi-

suos ateinantį rudenį. Bal
suotojų randasi 1,200, nors 
darbininkų dirba daug dau
giau, bet neukėsai.

Išviso balsavo 421. Už 
Taftą, republ. partijos, 64; 
už Wilson, dem. part., 110; 
už Rooseveltą, progresiviš- 
kos part., 93; už Debsą, soci
jalistų partijos, 151; už ki
tas partijas 3.

Toliau rašo, kad jeigu Wa-

Į
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pranyktų skurdas, o su juo 
ir visi blogi darbai ir žydė
tų vienybė ir meilė tarp žmo
nių.
• Įkurti fabrikas galėtų 
gvai pati valdžia, vietoj 
davojimo kariškų laivų 
užlaikymo kariumenės. 
tą turtą galėtų išstatyt 
brikas, pravest geležinke
lius ir miestuose gatveka- 
rius; tuojau miestai pralob
tų ir nereikėtų mokėt jokių 
”taksų”. Baigdamas pridū
rė: ”Jeigu tave, darbininke, 
bosas šapoj kolios ir ragįs 
prie darbo, ar policistas už- 
drožš su lazda, tai nerugok 
ant jo, nes jis nekaltas; jis; 
taipgi nori gyventi ir jeigu j 
iis tave nebaus, tai ji kitas ; 
baus, bet tavo užduotis pra- j 
bust ir tą surėdymą praša
lint nė su kardu, nė kums- 
čia, bet savo balsavimu. Ta
da, kada turėsi visą valdžią 
iš savo pusės, tave niekas 
nebaus, nes nebus kam. o da
bar dirbk, nestreikuok, nes 
streikas maža neiną duoda. 
Šiandien darbininkai balsuo
ja, kad fabrikos ir viskas ki
tas nepriklausytų jiems, o 
rytoj eina ant streiku ir rei
kalauja nuo darbdaviu dide
snio užmokesčio. Jei nori
te geresnio užmokesčio, tai 
balsuokite, kad viskas pri
klausytu jums. Visuomet

len- 
bu- 
ir 

Už 
fa-

mas ant žemės butų, tad ater burv visi balsuos taip, 
------- _ ___ ---'kaip šios šešios dirbtuvės, 

tai Debsas, socijalistų kand., 
gautų 3500 balsų; keturi me
tai atgal jis gavo 515 balsų. 
Toliau laikraštis kalba, kad 
Debs negalės šįmet gauti 
daugiau balsų, kaip 1000 ar 
1200; Rooseveltas taipgi a- 
pie 1000, o pagaliaus nuro
do, kad visgi jeigu Debsas 
ir Rooseveltas gautų abu po 
1500, tai da liktų 8000 ar 
9000 balsų pasidalinti Taf- 
tui ir Wilsonui, vienok abe
joja ir apie tai, nes esą soci
jalistai labai pakilo šįmet. 
Nėra abejonės, kad šįmet so
cijalistai gaus gana daug 

' balsų, nes patįs republikonai 
; ir demokratai iškalno spėja. 

Žiogas.
t

UNION CITY, CONN.
Vietinį saliuninką, p. Rat

kevičių, Liet. Polit. Kliubas 
apskundė svaiginančių gėri
mų prosektoriui už pardavi
nėjimą nedėliomis svaigi
nančių gėrimų. Prosektorius 
išdavė varantą ir p. R. pa
šaukė į teismą. Skundėjai 
liudijo, kad jie matė, kaip 
žmonės nedėliom eina ir iš
eina pas p. R., vienok par
duodant nematė, tik vienas 
nurodė, kad jis gali prista
tyt liudininkus, kurie paliu
dys, kad pas p. R. gėrė. Tei
smas p. R. paliko nekaltu ir 
bvla atidėjo, kol bus aiškes
ni darodymai.

Žiogas.
kiška nusę — Socijalistų. 
Partiją.” Žiogas.

rėš su kunigu; visi laukia 
teismo. Kada atsidarys tei
smo rūmai, tad lietuviai tu
rės net 7 bylas, užgimusias 
iš parapijos vaidų. Tai mat, 
kaip New Haveno lietuviai 
vienais metais pakilo: apie 
juos jau rašė, o da kiek ra
šys lietuviški ir svetimtau- 
tiški laikraščiai!

žiogas.

PIEDMONT, W. VA.
24 liepos lietus taip smar

kiai lijo, kad upė Potomac 
visai patvino. Ant gatvių 
vandens buvo daugiau kaip 
5 pėdos. Žmonės turėjo iš 
baimės i kalnus bėgti, o mo- 

! teris ir vaikus išvežė. Pa
daryta daug nuostolių. Tie 
miestukai, kurie palei Poto
mac upę stovi, visi buvo van- 

I deniu užpilti. Miestelij Blai- 
ne, W. Va., 7 namus vanduo 
nunešė ir daug gyvulių pri
gėrė, išnešė geležinkelių re
les, sulaužė tiltus ir kasyklų 

i sanpilas išnešė. Miestelij 
Chaffe, Md., L. Lignugaris 
ir B. Remeikis eidami pro 
kasyklas pamatė, kad van
duo iš kasyklų išnešė bleši- 
nę. Suprasta, kad turi būt 
ir žmogus. Bėgo žiūrėti ir 
atrado žmogų lovoje gulin
tį ir sergantį, vandeniu ap
semtą iki pusės (Kasyklose 
ar namie? Red.). Sakėsi, 
ant geležinkelio jam koją su
trynę, o pinigų neturįs į li- 
gonbutį važiuoti. Daktaras 
buvęs porą sykių, aprišęs 
koją ir palikęs.

M. L. Balčiūnas.

SCRANTON, PA. g
Šiomis dienomis mirė Pra- 

; nas Jurkus, Kauno gub., Re- 
seinių pav., Viduklės parap., 
53 metų amžiaus; velionis 
buvo menkos sveikatos, dir
bo likerio sankrovoj pas P. 
Živatkausko ir Zalecko kom
paniją. Kada reikėjo palai
doti, nebuvo iš kp, nes turto 
jokio neliko. Miestas paau
kavo grabą ir liko surinkta 
nuo geros širdies žmonių $16 
suviršum. Buvo nutarta lai- 
dot per kun. Mickevičių ant 
lietuviškų kapinių, bet ko
dėl tai graborius Steponaus- 
kas nuvežė lavoną pas kun. 
Kurą.

Kunigą Mickevičių grabo
rius paliko ant juoko. Pa
rapijonai labai užsirūstino 
ant Steponausko.

Eržvilkietis.

TERRYVILLE, CONN.
Da pridursiu keletą žodžių 

apie šį miestelį. Kaip jau 
minėjau, čionai randasi di
delis skaitlius lenkų ir lie
tuvių apie porą šimtų. Len
kų skaitosi čia daugiau, ne
gu kitų tautų. Tiesa, yra a- 
pie 200, jei ne daugiau, kurie 
turi savo namus, bet kas iš 
to, jei jie turi daugiau pini- 

! gų negu smegenų. Daug y- 
ra lenkų, bet mažai piliečių, 
t. y. tokių, kurie gali balsuo- 

I ti. Mat, musų žmonės bijo
si pasidaryti piliečiais, o 
kartais daug nustoja.

Čia pereitą rudenį turtin
gesni gyventojai nubalsavo, 
kad nebūtų svaiginančių gė
rimų; žinoma, lenkams ir 
lietuviams tai labai netinka 
(Kodėl? Red.), bet nėra ką 
daryti: taip turi būt, kaip 
nubalsavo. Dabar tikisi, kad 
išbalsuos karčemas, bet sun
ku įspėt, nes tie, katrie daug 
geria, nebalsuoja...

Lenkai turi savo dailią 
bažnyčią, na, ir stubų yra 
gražių, vienok gatvės, kur 
lenkai ir lietuviai gyvena, 
negalima pavadinti gatvė
mis, o kiaulių knisyklomis.

Yra taip dėl to, kad len
kai ir lietuviai neukėsai. Jei
gu butų ukėsais visi, tad su
sirašę paduotų valdžiai 
prašymą, o miestas pataisy
tų gatves, o dabar tai kaip 
nori, taip daro su ”polande- 
riais.” Žiogas.

NEW HAVEN, CONN.
Dr-stė D. L. K. Vytauto 

dėl padidinimo skaitliaus 
sąnarių numušė įstojimą į ją 
iki vieno dolerio visiems 
naujiems nariams ir todėL 
dabar yra gera proga atei
nantį mitingą, 17 rugpiučio, 
prisirašyti. Dr-stė yra tau
tiška ir visgi veikia dėl tau
tos labo šį bei tą. 28 liepos 

į buvo parengus prakalbas. 
I Kalbėtojais buvo kviesti p. 
i Tareika iš Ansonijos, kun. 
’ Dvša ir vietiniai. Vienok 
prakalbos nenusisekė, nes a- 
nie du kalbėtojai dėl tūlų 
priežasčių negalėjo pribūti, 
vietiniai p. V. Paseckas ir M. p
J. Vokietaitis publikos ne- nutarimą, nes jus norit būti 
užganėdino — tūli rugoja.

Šiaip viskas aptilo po ka-

Atviras Laiškas "Vienybes 
Lietuvninkų” Redakcijai.

Gerbiami ponai!
Kada aš 1908 metais Su

valkijos chuliganus, priėmu
sius ”eserų” vardą, pavadi
nau ”ch....,” tuomet jus už
sistodami už plėšikus nuro- 
dėt, buk aš rūpinuosi duoti 
gerus rusų policijai nurody
mus neva apie socijalistų-re- 
voliucijonierių palinkimą 
prie teroro. Ir be mano nu
rodymų ”Vien. Liet.” reikė
tų žinoti, jog s.-r. palinkimas 
prie teroro nėra slaptas da
lykas. Bet ne tame viskas, 

i „Vienybės Lietuvninkų” šu
lai begindami chuliganus 
nužemino pačius s.-r.-ius, 

. pastatydama juos ant vieno 
laipsnio su buvusiais Suval
kijos „eserais.” Dabar jus, 
ponuliai, jau perstojot būti 
kitų aDginėjais, o likot pa
prastais... (Čia negalėjom iš- 
skaityt. Red.). Bet veltui 
nueina jūsų darbai! Rusų 
valdžia „Vienybę Liet.” skai
to uždrausta jau nuo 13 rug
piučio, 1898 metų. Paduoki
te, gerbiamieji, žandarams 
nužemintą meldimą, kad at
šauktu tą Rusijos valdžios

ištikimais valdžios tarnais.
Z. A.



ir už juos maitina— Gerą dieną, tėve.
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daugelį 
— Diena all-right, Maike, bėdnų žmonių. Daleiskime“, 

bet ir aš neprastai jaučiuosi, ateina Velykos, kalėdos ar 
kokios kitos šventės ir bo- 
mai ir šiaip daugelis bėdnų 
žmonių neturi nieko šioms 
šventėms, šalaveišiai tūks
tančius žmonių tose šventė
se pavalgydina.

—Tėve, jei tu neturėtum 
ką valgyt kitas dienas, tai 
velykų ar kalėdų valgiu ne
busi sotus. Jei tu tik vieną 
dieną pavalgysi gerai, o pas
kui vėl turėsi badauti, tai tik 
vidurius sugadįsi ir velyk 
neval

— Kasgi su tavim pasida
rė? Visą laiką vaikščiojai 
nosį nuleidęs.

— Aš vis mislijau, prie ko
kios organizacijos prisira
šyti, vaike.

— Gal jau prisirašiai?
— Šiur, Maike.
— Pagirtinas dalykas.
— Taigi ir aš taip apsvars

čiau, vaike: sakau, tu prigu
li į socijalistų partiją ir į vi
sokius ten galus, o aš niekur 
neprigulėjau.

— Į kokią gi organizaciją 
tu įsirašiai?

— Į salaveišių armiją, vai
ke.

— Daugiau ir tikėtis nuo 
tavęs, tėve, negalima buvo.

— 0 ką, ar dar sakysi, kad 
negerai?

— Teisybė, geriau negu 
kad į girtuoklių kliubą bū
tum prisirašęs, bet svarbos 
jokios neturi ta tavo armija. 
. — 0 man, vaike, išrodo, 
kad tai geresnė organizaci- Į 
ja, negu socijalistų. Man be
sikalbant su tavim apie soci- 
jalizmą net ir kelinės nuply
šo, o vis jo nesulaukiu. Rei
kia mums naudotis šiandien 
tuom, ką turime, o kas bus, Į 
to galime ir nesulaukti. Da-1 
leiskime, tu moki po kvoterį 
kas mėnuo į socijalistų par
tiją, o nieko negauni. Aš 
nieko nemoku į savo armiją, 
ir dar kelines nevisai suply
šusias gavau. Jeigu bėda 
prispirs, tai ir švarką, ir če- 
vervkus žadėjo duoti. Ma
no supratimu, vaike, geriau 
prigulėt ten, kur gauni, o ne 
ten, kur pats duoti turi.

— Tėve, aš tų kelinių vi
sai nedėvėčiau, nes jos gali 
būti pilnos bakterijų ir tu 
gali užsikrėsti liga. Sala
veišių armijai drabužius 
daugiausiai atiduoda miru
sių žmonių, o be ligos retai 
kas miršta. Jei kartais ir 
gyvi žmonės atiduoda savo 
drabužius, tai vis dėvėtus, 
tankiausiai senus, kuriuose 
irgi užtenka bakterijų, šią 
gadynę žmonės tiek daug li
gų turi, kad nežinomo žmo
gaus rūbais yra baugu apsi
vilkti.

— Tu, Maike, negązdink 
manęs čia ir nors namo leisk 
pareit, kur galėčiau persi- 
mainyt drabužius. Pats ma
tai, kad čia numest negaliu 
ir eit namo.

— Nenusigąsk labai, tėve. 
Mažu jie apvalė nuo bakteri
jų tau duotąją dovaną.

— Teisybė, vaike, salavei
šių duodamieji rūbai — tai 
visokios liekanos, kurias jie 
surenka nuo žmonių. Jau 
ir mano kelinės praplyšo, 
nors tik porą sykių užsivil- 
kau. Bet jie renka pinigus

I

veišių armijai ir ji pati su
griūtų.

— A, kad tave galas vai
ke ! Tu sugadinai visą biznį 
man savo pasakojimais. O aš 
tikėjau, kad geresnės orga
nizacijos pasaulije nėra.

Skurdo žiaurumas.

se ir kt. įstaigose), bet nuo | 
pačių darbininkų susiprati- 

i mo.
Per tai visko, kas temdo 

darbininkų susipratimą, kas 
klaidina tamsesnius rinkimų 
laike, prisieina vengti. Mums 
rinkimus prisieina išnaudoti 
ne tiek didesnio skaitliaus 
savų atstovų pravedimui, 

i kiek kėlimui darbininkų su- 
j sipratimo. Ir jei męs besi- 
| elgdami su kiekvienais nau
jais rinkimais gausim vis di
desnį skaitlių savo neveid
mainingų atstovų, tai ištik- 
rųjų matysim, jog susipra
tusių darbininkų spėkos vis 
auga, jog socijal-demokratų 
įtekmė vis kįla.

Tamsesnius darbininkus 
labiausiai klaidina taktika, 

: reikalaujanti laike rinkimų 
|s.-d-ų susidėjimo su pirmei- 
| viais prieš pavojų (tankiai 
išsvajotą), grąsinantį iš de- 
šinėsės pusės. Ir ištikro, pa
vojus iš dešinėsės pusės bū
na labai didelis — bet jis ap
sireiškia ne galimame dide
liame dešiniųjų atstovų 
skaitliuje, bet s. d. susidėji
me su pirmeiviškais buržu
jais, kurių pirmeiviškumas, 
prie to, paskutiniais laikais 
liko abejotinu, kurių pirm
eiviškumas reikalauja dar- 

r___ —___ Tokiu
budu, nesant pavojaus, kai- 

i kurie išgalvoja sau nesamą 
i šmėklą, ir tuomet ištikro kį-. 
i la pavojus; kad silpniau su- 
| sipratę socijal-demokratai 
; pradės lenkti socijal-demo- 
kratišką taktiką prie bur- 
žuaziško ir smulkiai buržu- 
aziško kompromiso.

Tai atsimindami, darbi
ninkai ir jų organizacijos 
niekuomet laike pačių rin
kimų neturi susidėti su taip 
vadinamais liberalais, kurių 
eilėse randasi toki pat dar
bininkų priešai, su kokiais 
darbininkai susiduria savo 
kasdieniniame gyvenime. 
Darbininkai visur, kur tik 
gali, būtinai turi išstatyti 
savo kandidatus į atstovus, 
nežiūrint, ar tas kandida
tas pereis, ar ne. Sykį ne
pereis, kitą kart nepereis, 
bet pagaliaus, darbininkui 
susipratus, jis turės pereit.

Man rodos, kad Lietuvoj 
per busimus rinkimus darbi
ninkai ir s.-d. turi prisilai
kyti sekančios taktikos: 
miestuose rinkikais rinkt tik 

j savus kandidatus, neatiduo
dant savo balsų už svetimus. 
Jei šiuo keliu bus išrinktas 

Įpermažas rinkikų skaitlius, 
kad pravest į Durną savo at
stovus, tai darbininkai rin
kikai turi taip pasielgti, kad 
iš kitų rinkimų pereitų kai- 

| riausi arba bent toki, ką ne
atsižymėjo, kaipo aršus dar
bininkų priešai. Panašios 
taktikos reikia laikytis ir 
kaimuose; bet kaimuose dar
bininkai nuo rinkimų ats
tumti. Per tai gminų ir val
sčių rinkimuose s.-d-ai gali 
elgtis taip: s.-d-ai, kur tik 
gali, išnaudoja gminų ir val
sčių susirinkimus, kad tenai 
neslepiant išdėstyti taip sa
vo siekius, taip kitų partijų. 
Be to, rūpintis reikia, kur 
galima, daryti darbininkų 
susirikimus ir aiškint jiems, 
kodėl darbininkai turi ko
vot už rinkimų teises. Tenai, 
kur negalima prieit prie dar
bininkų, būtinai reikia pla
tinti įvairius lapelius, ku
riuose butų išdėstytas ne 
tiek raginimas rinkti s.d-us, 
kaip reikalingumas apie vi
suotinų, slaptų, petarpiškų, | 
lvgių ir proporci jonališkų 
rinkimų. — Ir tik tenai kai
me, kur yra atsakanti žmo
nės, socijal-demokratai gali 
mėgint ir savo kandidatus 
statyti. — Vienok vieno da
lyko visur prisieina laikytis: 
niekur per pirmus ( prie lai- 
psninės. sistemos) nesusidėt 
su organizacijomis, ką nesto-

antrą remia. Platinimas 
mokslo, žinojimo tarp minių 
yra didžiausiu smugiu skur
dui.

Šaltomis žiemos naktimis 
tūkstančiai silpnų moterų 
vaikščioja gatvėmis jieško- 
damos savo kūno pirkėjų. 
Skurdas jas išstūmė i gatvę 
ir privertė užmiršt šalti ir 
dorą.

Tūkstančiai kūdikių užge- 
ma tik todėl, kad keletą me
tų pabadauti, paverkti, kol 
skurdas iškasa jiems duobę.

Kol vienas genijus prasi
muša per skurdą ir pasirodo 
pasauliui, tūkstančiai kitų 
genijų lieka nuslopinti skur
do.

Kiekvienas žmonijos drau
gas turi ,užmiršti ant laiko 
savo skirtingus individuališ-, 
kumus ir kovoti prieš tą di-' 
džiausj žmonijos žvėrį — 
prieš skurdą.

Dono Kazokas.

vi ant darbininkų klesos rei
kalų pamatų.

Šių taisyklių prisilaikant, 
męs niekuomet nepralaimė- 
sim, nes visuomet mokėsim 
atsakančiu budu išnaudoti 
rinkimų laikotarpį agitaci
jos reikalams. Besiruošda
mi prie rinkimų męs visuo
met neturim užmiršti ir šio 
dalyko: mums rupi ne dar
bininkų atstovų kelybę, bet 
jų kokybė, — ir vengkim už 
tai taktikos, kas mums išga
mas duoda...

8. VII. 1912,

Milžiniški turtai privatiš- 
kose rankose.

Musų gadynėj žmonės ap
siima išpildyti biauriausius 
darbus už pinigus. Stumia 
vienas kitą žemyn, kad tik 
pasiekti turtą. Kaltinti už 
tai negalima jų. Pasilikimas 
skurde yra prastesnis pasi
elgimas, negu pasilikimas 
name, kada jis dega.

Skurdas pagimdo įvairias 
kančias žmonijoj — fiziškas, 
protiškas, doriškas ir galų 
gale nuvaro į grabą arba 
prie galutino nupuolimo. To
dėl didžiausia žmonijos už
duotim turi būt kovojimas 
prieš skurdą. Jei męs visi 
tikrai suprastume, kiek bai
senybių pagimdo skurdas, 
męs netingėtume pasidar
buoti žmonijos būvio pageri
nimui.

Skurdas reiškia purvą.
Lengvapročiai pasakys, 

kad bėdni gali užsilaikyti 
švariai, nors ir neturtingai. 
Bet švarumas reikalauja lai
ko, proto ramumo, maudy
nių. šilto vandens ir kitokių 
prietaisų, kas atsieina ga
na brangiai. Todėl bėdnie- 
ji žmonės negali būt švarus. 
Nešvarumas pagimdo dau
gelį ligų.

Ligas gimdo skurdas, o 
ne kas kitas. Mokslas jau 
tiek yra išsitobulinęs, kad 
beveik kiekvienas žmogus 
žino, kas reikalinga sveika
tai. Tečiaus milijonai žmo
nių turi badaut arba valgyt 
nesveikus valgius, gyvent 
troškiuose ir siauruose kam
bariuose. Dešimtimis tūk
stančių miršta kas metai nuo 
džiovos. Tie žmonės nėra 
gana turtingi, kad išpildyti 
tai, kas galėtų išgelbėti jų 
gyvastį.
Skurdas atima energiją, iš

ardo ambiciją,-veiklumą ko
voti ir padaro žmogų silpnu 
sutvėrimu. Badaujantis kū
nas pagamina badaujančias 
smegenis. Žymiausis geni
jus, kokis tik yra pasaulije 
gyvenęs, negalėtų geriau 
protauti už 10 metų vaiką, 
jei jis pabūtų 10 dienų be 

j maisto. Ką gi norėti nuo 
tų žmonių, kurių pratėviai, 
tėvai ir jie patįs pusbadžiu 
maitinasi per visą amžių?

Iš pačių bėdnųjų žmonių 
tarpo sulyginant labai ma
žai išeina genijų ir vadovų. 
Francuzijos revoliucijoj ne- 
buvo tokio vadovo 
kuris butų kentėjęs skurdą. 
Danton, Robespierre, Marat, 
Desmoulins, Mirabeau 
tai gerą maistą turėjusieji 
žmonės.

Pažiūrėkite, kas organi
zuoja darbininkus į unijas, 
i partijas, kas veda jų strei
kus — vis tai be skurdo gy
venantieji žmonės. Pačios 
unijos, partijos irgi susideda 
iš geriau apmokamų, skurdą 

I atmušt galinčių darbininkų.
Skurdas nėra pageidauja- 

i mas apsireiškimas nė mums 
I socijalistams. Tik galintieji 
, atsakančiai maitinti savo 
kūną prisideda prie musų 
darbo. Patįs skurdžiai yra 
musų priešais ir aklai atsida
vusiais arba parsidavusiais 
kapitalistų tarnais. Ir mu
sų pareiga yra raginti žmo
nes prie streikų už geresnes 
algas, organizuoti unijas, 
kurios iškovotų geresni bū
vi darbininkui, ir kitokiais 
budais kovoti prieš skurdą. 
Męs tai ir darome, tik vis la
biau reikia itemnti savo vei
kimą toj linkmėj.

Skurdas platina tamsybę. 
Bet, iš kitos pusės, tamsu
mas platina skurdą — vienas

i

Z. A

Busiantieji rinkimai I

Privatiški turtai Ameri
koj, sako Bostono News Bu- 
reau, auga su pastebėtinu 
greitumu. Ir kaip jie ne
augs: kapitalistai susiriša į 
trustus, konkurencijos tarp 
jų nėra, ir plėšia už ta vorus 
dešimtį sykių brangiau, ne
gu jie verti, o darbininkams 
algų nekelia. Jeigu tie su
streikuoja, kapitalistiškoji 
valdžia juos šaudo ir grūda 
kalėjiman. Jie, mat, neišga
li didesnių algų mokėti. Bet 
pažiūrėkite į jų turtus:

John D. Rockefeller $1,- 
000,000,000.

Andrevv Carnegie $500,- 
000,000.

J. P. Morgan $300,000,000. 
William Rockefeller $250,- 

000,000.
George F. Baker $250,000,- 

000.
James B. Dūke $200,000,- 

000.
James Stillman $200,000,- 

000.
Harrv C. Frick $150,000,- 

000.
W. K. Wandelbilt $150,- 

000,000.
Tik pamislykit: $3,000,000, 

000 (3 bilijonai dolerių) pa
dalyta tarp 10 ypatų! Ir juo 
toliau, tuo daugiau tie tur
tai augo. Jeigu skaityt tik 
penktą nuošimtį, ir tai 3 bi
lijonai atneš $15,000,000 pel
no į metus, bet yra žinoma, 
kad tų ponų pelnas esti daug 
didesnis.

Artinasi dienos, kada Lie
tuvos gyventojai vėl rinks 
atstovus, ką važiuos į Peter-1 
burgą gint žmonių reikalus. ! 
Bet ne kiekvienam . atstovui bininky paveržimo, 
rupi vienodai žmonių gerovę ' - - 
apginti. Kiekviena visuo
meniška klesa stengiasi nu
siųsti ten atsakančius atsto
vus. Panašiai turėtų elgtis 
ir Lietuvos darbininkai. Tuo 
tarpu Lietuvoj retas darbi
ninkas naudojasi rinkimų 
teise. Dar kai-kurie miestų 
darbininkai gali pasinaudoti 
šia savo pilietiška teise. Visi 
gi kaimo darbininkai visai 
prašalinti nuo rinkimų. Jau 
tik šitas rodo Lietuvos soci- 

i jal-demokratams, jog busia- 
i mi rinkimai į valstijos durną 
reikia taip išnaudoti: ne tiek 
reikia rupinties, kad tenai 
pakliūtų daugiau darbininkų 
atstovų, kiek pagalvoti, kad 
rinkimo laikotarpį geriau
siai suvartoti agitacijos rei
kalams.

Bet gal Amerikos skaity- 
Į tojai pasakys man: kam aš į 
I Amerikai paskirtam laikraš- 
tij svarstau Lietuvos reika
lus? Kitaip negalėjau pada
ryti : Lietuvos darbininkai— 
lietuviai neturi nė vieno sa
vo laikraščio, kuriame gali
ma butų svarstyti savo rei
kalus, — ir už tai, noroms, 
nenoroms, prisieina išnaudo
ti amerikietišką laikraštiją.' 

[Vienok ir Amerikos darbi-! 
; ninkai nesigailės perskaičius 
apie Lietuvos reikalus, nes 
mano straipsni j ras ir prin- 
cipijališkus dalykus, kurių 
turi laikytis taipogi ameri
kiečiai darbininkai laike į- 
vairių savo rinkimų.

Ir taip, Lietuvos darbinin
kams ir atstovaujančiai s.d. 
partijai turi rūpėti ne tiek 

! socijal-de-mokratų išrinki
mas, kiek pirmučiausiai dar
bininkų reikalai. Berenkant 
s. d. ir neprisilaikant pama
tinių principų vėl gali pa
kliūti į durną socijal-demo- 
kratai, kuriuos Peterburge 
pasityčiodami vadįs kadetiš- 
kais, arba toki renegatai-iš- 
gamos, kaip p. Kuzma. To
kių išgamų išrinkimas mums 
atneša daugiau blėdies, kaip 
rinkimų pralaimėjimas. Per 
tai, bent kartais sau pasaky
kime: Šalin su tokia rinkimų 
taktika, ką gamina vien pa
sityčiojimus, ką duoda išga
mas ! Pastarąsias gi pasek
mes nešanti taktika reikala
vo, kad laike rinkimų socijal- 
demokratai užmirštų a- 
pie savo siekius, programą, 
bei taktiką. Tuo tarpu blo
gai vedamos rinkimų takti
kos negali pataisyti nė desėt- 
kai mūsiškių atstovų, nes 
darbininkų ateitis priklauso 
ne nuo darbininkiškų atsto
vą skaitliaus (parlamentuo- :

nevalgyt skirtingai tą vieną, 
kitą dieną. Taigi velykų ir 
kalėdų pietų geriau kad ne
ruoštų šalaveišiai. Iš kitos 
gi pusės, tokių žmonių, ku
riuos salaveišių armija už
laikytų per visą laiką, yra la
bai mažai. Į pagelba ji atei
na tik didžiausioj bėdoj ir 
tik trumpam laikui. Ir tai, 
jei žmogus yra sveikas ir 
gali dirbti, tokio ji neremia. 
Milijonai gi žmonių yra be 
darbo: kiti milijonai neuž
dirba ganėtinai šeimynos 
užlaikymui ir gyvena dide
liam skurde. Tie visi negali 
tikėtis ant salaveišių armi
jos paramos. Be to, reikia 
neužmiršt, kad doras žmo
gus tiesiog gėdijasi imt au
kas, kada jis jaučia, jog pats 
galėtų užsidirbti. Kito ma
lonės prašyt išdrįsta žmo
gus tuomet, kada jau jis jo
kios išeigos neranda, bet ir 
tai tūli velvk nusižudo, ne- 
gu paramos prašo.

— Tokiu budu tu, Maike, 
sakai, kad mano armija nie
kai. Aš tikėjaus greitai iš
mokt giedot ir bubną mušt 
ir žadėjau eit su kitais gie
dot ant gatvių ir rinkt au
kas.

— Salaveišių armija, tėve, 
vra labdarvstės ir krikščio- 
nvbės draugija. Jos virši
ninkai turi taip pat dailų 
gyvenimą, kaip musų kuni
gai. Ir tai iš surinktų aukų. 
Bet svarbiausia, kad ta ar
mija eina kvailindama žmo
niją, kaip ir kunigai daro. 
Kada daugelis žmonių pra
dėjo jau neiti į bažnyčią, 
tai juos ta armija stengiasi 
pagaut net ant gatvių. Jie 
kviečia žmones aukaut tuo
met, kaip darbininkai jau 
patįs neturi iš ko gyvent. Jie 
kviečia žmones tikėt Kyis- 
faus mokslui, atitraukia 
juos nuo rūpinimosi žemiš
ku gyvenimu, nuo kovos už 
geresnį būvį, žodžiu sakant, 
ii daro tą patį, ką ir bažny
čia, todėl darbininku klesai 
ii yra priešu. Juk jeigu tik 
darbininkai imtų sekti tos 
armijos keliais, nebūtų dau
giau streikų, neliktų unijų, 
nartijų. kovos su kapitalis
tais. tai darbininkai tiek al- 
c-os begautų, kad net ir sku
durų negalėtų aukauti sala-
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Ar ir biblija deginti?
Viename "Keleivio” nu- 

merij aš atradau, kad Kris
tus yra turėjęs brolių, ir 
nuėjau pas pažįstamą davat
ką B. S., kuri skaito ”Drau- 
gą" ir stovi arti prie kuni
go. Parodžiau jai ”Kelei- 
vij" straipsnį. Ji išniekino 
laikraštį, sakydama, buk ja
me talpinama visokis melas 
ir buk Dievas galįs nubausti 
visos Amerikos žmones už 
tokius kelių bedievių raštus. 
Liepė man neskaityt bedie
viškų raštų.

Neužilgo atsilankė pas 
mane lenkas su biblijom. 
Nors aš nepirkau, bet nuve
džiau jį pas davatką, kuri ir 
nusipirko vieną bibliją. Ka
da jis išėjo, aš liepiau jai at
skleisti 19 puslapį ir perskai
tyti 13 šv. Mateušo evangeli
ją nuo 55 eilutės. Kada ji 
perskaitė, sustingo, akis pa
kėlė augštyn, bibliją užsklei
dė ir nieko negalėjo atsakyt. 
Aš pasakiau: ”Tu Iiepiai 
’Keleivį’ įdeginti už tos iš
traukos patalpinimą, — ar 
ir bibliją deginti?” Ji tylė
jo. Mažu, kada ir susipras. 
Bėda tik su tais, kurie net 
biblijos neskaito ir nesusto-

- • _ A _ . A • 1 • 1 • • » 
Rašytojas, 
 Chicago, III.

-
ja protauti ant jos sakinių.

T>_ į_ x — 1 — —
I

Biauru.
Kas gi tamistai, ar tik ne 

vyras pasimirė?
— Taip. Ir tik persista- 

tykite, kaip biauriai išėjo, 
nes 5 minutos prieš mirtį jis 
da buvo gyvas...
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Z. ALEKSA.

Kur musų bočiai gyveno
džionėms prisiėjo iš ten išsinešti j šiltesne 
vietas, kitoms gi reikėjo stačiai išnykti.

Trečiąją sistemą mokslas taipgi išskirs
to:

Šios knygutės parašymui naudojausi se
kančia medega: 1) E. Elačič: ”Krainij sie- 
vier kak rodina čeloviečestwa na osnowa- 
nii nowych izsliedovanij jestestwenno-isto- 
ričeskich i filologičeskich nauk 1910. 2) 
Medega surinkta mano darbui: „Senovės 
lietuviai ir kitos tautos.”

PIRMOJI DALIS
Paleantologija jau parodė, jog žinduo

liai atsirado, taip vadinamoj, trečioj siste
moj. Trečiosios gi sistemos laikais dau
giausiai sausumos matom šiaurinėj žemės 
pusėj. Tenai veikiausiai ir atsirado žin
duolių dauguma.

Tuome kaip dabar Airija nebuvo at
skirta nuo Europos, ir gyvūnai laisvai galė
jo persikraustyti iš Europos j Airija ir prie
šingai. Be to, tais laikais šiaurinė Ameri
ka per Alaską buvo susipingus su Airija, o 
per Grenlandiją ir Angliją su Europa, ir, 
pagaliaus, tais laikais sausuma buvo daug 
toliau nusikišus į šiaurių pusę. Europos 
sausuma nuo Skandinavijos tęsėsi ligi Nau
jos Žemės, Špicbergeno ir dar toliau, o Šiau
rinės Amerikos sausumo tęsėsi nuo Labra
doro ligi W. Linkolno ir Petriko salų. Šiau
riuos, tokiu budu, męs matom didžiausią 
sausumos plotą, ką apėmė europietiškai-a- 
zijietiškai - šiaur - amerikinį kontinentą. 
Ant šio tai kontinento ir galėjo atsirasti 
daugiausia augštesnių gyvūnų formų. Tą 
dabartinis mokslo stovis patvirtina.

Mokslas, daug pasidarbavęs, galų galais 
susekė, jog augštesnių žinduolių ir paukš
čių dauguma paeina iš šiaurių ir kad iš 
šiaurinių vietų tankiai atsibūdavo platus 
gyvūnų išsisklaidymai į įvairias pietesnes 
vietas. Paukščiai, kaip ir atmindami seno
binę savo tėvynę, ant vasaros grįžta į šiau
rius — nors paviešėti.

Nereikia užmiršti apie klimatiškas šiau
rių sąlygas, kurios seniau buvo visai kito
niškos. Padėkim, lig pat trečiosios siste
mos galo visuose šiauriuose buvo šilta ir 
net karšta. Jokių ledų net prie poliuso ne
būta. Grenlandijoj, ant Špicbergeno, Nau
joj Žemėj ir panašiose vietose augo palmos 
ir kiti tropiškų ir vidutiniškų šalių auga
lai. Net, rodosi, da netaip seniai Grenlan
dija buvo žaliuojanti šalis. Nuo to ir liko 
pavadinta Greenland (Žalia žemė)*).

Tokiu budu, tolimuose šiauriuose 
senoyėj buvo puikiausios gyvenimui rei
kalingos sąlygos, kurios kartu .puikiai 
galėjo prisidėti prie gyvūnų veislių per
sikeitimų. Tenai, tolimuose šiauriuose, 
veikiausiai pasirodė pirmutiniai žinduoliai 
ir paukščiai, po truputį išsivystė iš žemes
nių formų, ir tenai naujų formų plėtojima
sis vis labiau tobulinosi, kaip kitose vieto
se.

Atsiradę šiauriuos, naujos, labiau orga
nizuotos žinduolių veislės vis sklydo į visas 
puses (ir į pietų pusę}, — visur, kur tik 
joms galima buvo persikelti. Ir tam pat 
laike, kada pietuos, gyvūnai pakliuvę paly
ginamai ant mažesnio žemės ploto, kur 
jie dėl naujų sąlygų greit persikeisdavo ir 
paskui sustingdavo savo besikeitime, tam 
pat laike šiauriuos atsirasdavo vis naujos 
ir naujos, da augštesnės organizacijos gy
vūnų veislės. Nuo šiaurių pusės, tokiu bu
du, sklydo į pietų pusę, kaip bangos, vis 
naujos gyvūnų veislės.

Šiauriai liko žinduolių klesos atsiradi
mo lopšine, — o mums dabar tai žingei- 
džiausia gyvūnų klesa. žinia, kai-kurios 
gyvūnų ir net žinduolių veislės galėjo atsi
rasti ir kitose šalįse, ir pietų krašte.

Šiauriai, be abejonės, buvo lopšine ir tos 
gyvūnų klesos, iš kurios eilių išėjo žmogus. 
Beždžionės, kaip ir kitų žinduolių daugu
ma, irgi atsirado šiaurių apskričiuose, kur 
per visą trečią sistemą buvo šiltas ir net 
karštas oras. Dabar šiauriuos beždžionių 
nėra, nes su šiaurių atšalimu, gyvenimo są
lygos smarkiai atsimainė, ir vienoms bez-

\

1 — eocenas,
2 — oligocenas,
3 — miocenas,
4 — pliocenas,
5 — pleistocenas.
Pleistoceno pabaigoj pasirodo didėji le

dynų gadynė, ką trečiąją sistemą atskiria 
nuo ketvirtos arba dabartinės.

Žemesnės beždžionių veislės pasirodė 
eoceno laikais*) Ir tų seniausių bezdžioinių 
liekanos liko rastos vien Europoj ir šiauri
nėj Amerikoj. Šiose tai šalįse liko patėmy- 
taš ir tolesnis beždžionių veislių besiplėto- 
jimas. Jau eoceno laikais viena seniausių 
beždžionių veislių pakliuvo į Pietinę A- 
meriką, kur paskui, neprigulmingai nuo ki
tų vietų, ir išsiplėtoja tam tikros pietameri- __
kietiškos plačianosės beždžionės. Tas gry-; l. Doben7aukavo 
nai pietamerikietiškų plačianosių beždžio
nių neprigulmingas atsiradimas paeina nuo 
to, kad beveik per visą vidurinį trečios sis
temos tarpa Pietinė Amerika buvo jūrėmis 
atskirta nuo šiaurinės. Beždžionės, pakliu
vę į Pietinę Ameriką dar prieš jos atsisky
rimą nuo šiaurinės, persikeitė tenai (jau po 
atsiskyrimui) į naujas beždžionių veisles. 
Bet tos pietamerikoniškos beždžionės nesi
riša su žmogaus geneologija.

Eoceniškų laikų beždžionės buvo mažais 
žvėriukais. Jų dantų susistatvmas rodo, 
jog jos buvo visaėdės, o jų galūnės labai 
panašios į kitų gyvūnų iš eoceno laikų ga
lūnes, t. y. į galūnes eoceniškų kanopinių, 
mėsaėdžių ir kitų. Eoceniškos beždžionės, 
kaipo keturkojai gyvuliai, paprastai gyve
no ant žemės, o ne ant medžių.

Eoceniški laikai, atsižymėjusieji savo 
sausumu, persikeitė į oligoceniškus, atsižy
mėjusius dideliu drėgnumu. Tas įvyko pa
mažu. Šį dalyką patvirtina žemės žievės 
tyrinėjimai. Oligoceno laikais Europa ap
augo puikiausiais augalais, ir ten, kur eoce
ne tęsėsi sausi Stepai ir net tirlaukiai, da
bar atsirado milžiniškos balos ir pelkės, pa
augusios tankiomis giriomis. Šių girių at
siradimas ir perkeitė senobines beždžiones 
iš keturkojų į keturrankes, kad lengviau 
butų ant medžio maisto jieškoti ir tenai nuo 
priešų pasislėpti*). Gana to, jog Europoj 
ant medžių gyvenančios beždžionės atsira
do vien oligoceno gale. Ir tik vėliau, tai y- 
ra, mioceno gale ir pliocene šios rūšies bež
džionės pasirodo ir Azijoj; pagaliaus, į Ad- 
riką jos pakliūna tik pleistoceno gale.

Mioceno laikais jau pasirodo ir į žmo
gų panašios beždžionės arba antropoidai. 
Ligšiol yra žinomos tik šešios iškastųjų an- 
^ropoidiškų beždžionių veislės; jų kaulai 
liko rasti vien ant Europietiškai-Azijatiško 
materiko. Šiaurinėj Amerikoj šios rūšies 
beždžionių kaulų visai nerasta; gal jos te
nai ir niekados negyveno.

Savo susistatymu seniausios antropoi- 
dališkos beždžionės smarkiai skiriasi nuo 
dabartinių. Jos buvo mažesnio ūgio, o jų 
pirmagalinės galūnės buvo daug trumpes
nės, negu dabartinių. Iš šio atžvilgio jos 
labiau buvo panašios į dabartinį žmogų, 
kaip į orangą, gibboną, gorillą ir šimpanzę. 
Tas priklauso nuo to, jog dabartiniai antro
poidai, kaip ilgiau gyvenantieji ant medžių, 
ir apturėjo ilgesnes pirmagalinės galūnes. 
Be to, ir žemutinis žandas pas senobinius 
antropoidus mažiau buvo išsiplėtojęs, kaip 
pas dabartinius; pagaliaus, tų beždžionių 
snukij mažai buvo vietos liežiuviui, taip 
reikalingam kalbos atsiradimui.

Jei iš tų šešių senobinių antropoidališ- 
kų beždžionių veislių nė vienos da negali
ma priimti už bendrą žmogaus ir dabarti
nių antropoidų boti, tai visgi jos, (o ypač 
pliopitekus) savo svarbiausiomis ypatybė
mis labai artimos tam bendram pratėviui; 
be to, iš tų beždžionių veislių, prie atsakan
čių sąlygų, iš vienos pusės, lengvai galėtų 
atsirasti naujos veislės, ką galėtų likti taip 
gerais keturrankiais medžių gyventojais, 
panašiais į dabartinius antropoidus, taip iš 
kitos pusės, gerais dvikojais, panašiais į 
žmogaus bočius. i

SO. BOSTON, MASS...
4 rugp. lietuvių socijalistų prakal

bose surinkta $18.01. Aukavo šios y- 
patos: O. Gutauckienė, P. Znotas, J. 
Nedidelis ir J. Žekonis po $1.00; P. 
Sadauskas, J. Rudžiunas, L. Zavista- 
navičia, K. Vidugiris, J. Maluleuc- 
kas, F. R. Ramanauskas ir P. Gor- 
ka po 50c; J. Karšpotas 30c; P. Rau
linaitis, K. šliužas, V. Kroli, A. Stan
čikas, E. Siliuckas, N. Januška, J. 
Vaisai tis, Lienkus, J. Karolius, 
O. Zarambiutė, A. Kupstas, M. Re- 
kauskiutė, A. čebatorius, J. Daido- 
nis, P. Paltanavičia, J. Tamulionis, 
M. Balčiūnas, J. Lechavičius ir S. 
Čekanauskas po 25c.; smulkesnių su
mesta $5.46. Viso labo $18.01. Pi
nigai paduoti ”Kel.” redakcijai.

N. Januška.
Pinigai priimti ir nusiųsti Ettoro- 

•Giovannitti apgynimo komitetui.
Red.

Pajieškau pusbrolio F ranciškaus 
Morkūno .Kauno gub., Panevėžio pav., ! 
Desvėlių sod. ir draugo Jur. Stočkaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Lygumų 
parap., Montjurgių sodžiaus. Kas 
apie juos žinote, malonėkite pranešti 
arba'patįs atsišaukite šiuo adresu: j 

Frank Zagunis,
1247 Quarry avė., Grand Rapids, Mich j

PIKNIKAS
Laisvės Draugystė St. Charles, III., 

parengia pikniką 18 rupgiučio (Au
gust). 1912 m., netoli miesto giraitėj. 
Grieš puiki muzika. Įžanga visiems 
dykai. Meldžiame visus lietuvius ir 
lietuvaites atsilankyti, o busite už
ganėdinti.

Su pagarba KOMITETAS.

v • JERSEY CITY, N. J.
► .......................... 50c.

Paj ieškojimai

JONAS KELLA

i

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III.
Ad minis! raci j a: *

Prezidentas A. J. Bieržynskis, 
4600 S. Paulina st., Chicago, III.

Vice-pirm. F. A. Mišius,
4602 S. Ashland avė., Chicago, III. 

Prot. rašt. K. A. čiapas, 
4436 S. Hermitage avė., Chicago, 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,

4606 S. Paulina st., Chicago, 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4602 S. Ashland avė., Chicago, 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood st., Chicago,

ni.
m.
I1L

III.

•) Ledų (paskutine) gadynė sunaikino Grenlandijos gy
venimą. bet ledų gadvnei praslinkus Grenlandija vėl užžalia- 
vo. Paskutiniais gi laikais Grenlandijos gyvenimas apmiršta. 
Gal ji laukia naujos ledų gadynės.

•) O gal jų pradžia siekia ir antros sistemos, tik lig 
šiol atsakančių lienamų nerasta.

(Toliaus bus).

Pajieškau savo vyra Stanislovo 
šekšnio, jis paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Šiaulėnų parapijos, No- 
tiškių kaimo. Jau 4 metai kaip A- 
merikoj neturiu jokios žinios nuo i 
jo. Žmones šneka, ■ kad jau su ■ 
kita apsivedęs; kiti vėl pasakoja, kad 
matę jį neseniai apie New Yorką čy- Į 
stijant žmonėms čeverykus ant boto. : 
Jis yra 29 metų amžiaus, 5 pėdų aug- 
ščio, akįs rudos, plaukai juodi, su a- 
kiniais ir nosis kreiva į kairiąją pu
sę. Aš esu tik trečia sąvaitė iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti arba jo 
paties, arba kas apie jį žino malo
nės man pranešti, už ką aš busiu la
bai dėkinga. [34]

Salomija šikšnienė,
227 Park avė., Brooklyn, N. Y.

jis pasivadina JOHN CHAPS, buvo 
suareštuotas Bridgewater, Mass. ir 
aš uždėjau už jį $200 kaucijos. Da
bar jis nuo teismo pabėgo ir mano 
kaucija prapuola. Kas apie jį man 
praneš, tam duosiu $10 dovanų. Jis 

i yra augšto ūgio, juodbriuvas, išrodo 
Į lygiai taip, kaip ant šito paveikslo, 
j Girdėjau, kad gyvena New
valstijoj. Mano adresas toks: 

Jonas česna,
4 Depot st., Bridgewater,

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Geri forničiai ir gerai užlaikyti, 

parsiduoda pigiai, dėlto, kad savinin
kai turi išvažiuoti į Lietuvą, 
bai gera proga pigiai nusipirkt, 
rintieji pirkti gali atsišaukti 
laiku po šiuę adresu::

J. Zubkauckas,
122 Dorchester avė., So. Boston, Mass

La- 
No- 
bile

■ **

Yorko
[34]

Pajieškau Juozapo Pranevičiaus, 2 
metai atgal gyveno 206 Grant avė., 
Scranton, Pa., kas apie jį žino, arba 
jis pats lai duoda žinią šiuo adresu: 

Jonas Judikauskas,
88 So. River st., Batavia, Dl.

REIKALINGAS DUONKEPIS.
Pajieškau gero duonkepio, kuris 

gali atsakančiai atlikti darbą. Turi 
mokėt kept visokią lietuvišką ir lat
višką duoną. Darbas nesunkus ir 
sąlygos geriausios — nuo 15 iki 20 
dolerių ant sąvaitės. Kreipkitės 
laišku kaip galima greičiau:

J. PALTANAVICZ,
Box 486, Bridgewater, Mass.

REIKALINGA LIETUVAITĖ.
Švari mergina prie namų darbo: 

skalbti ir mazgoti. Gera vieta, ge
ra mokestis ir valgis. Atsišaukite 
pas:

Pajieškau dėdės Vinco Ziulaus; ku
ris paeina Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Gižių valse, ir kaimo. Netoli 
20 metų Amerikoj. Malonėkite jus 
pats atsišaukti arba kas kitas prane
šti šiuo adresu: [34]

Mrs. Ona Vasaitienė,
24 Devonshire Rd.,

West Croydon, England.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų senumo, ji turi mo
kėt skaityt iir rašyt ir mylėti gražų 
gyvenimą. Aš esu 28 metų ir palei 
amata braižytojas (technikas). Mer
ginos norinčios arčiau susipažinti ma
lonės atsišaukti šiuo adresu:

J. C. Kaulin,
P. O. Bx. 639, Hammond, Ind.

[36]

Pajieškau ANTANO VASILIAUS
KO. Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršė
nų parapijoj ženijosi. Gyveno pas
taruoju laiku So. Boston, Mass. Ant 
kaktos ir ant sprando tiesiamjam šo
ne yra duobė. Jis turėjo stot į teis
mą ir uždėjus už jį bilą — pabėgo. 
Todėl kas apie jį patėmytų meldžiu 

' duot žinią, už ką
mo.

JUOZAPAS
262 — 3rd st..

gaus $10 atlygini- 
[35]

KIBARTAS,
So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Norke- 
učiaus, Kauno gub., Panevėžio pav. 

Krakenavos miestelio, 
veno 3244 So. Morgan st., 
III. Jis pats ar kas 
pranešti šiuo adresu: 

Miss Kaziunė
Box 266,

Pirmiau gy-
Chicago, 

kitas meldžiu

Jutelis.
Divernon, III.

Pajieškau brolio Antano Boziko, 
Kauno gub. ir pavieto, Velionos mies
telio, • 1910 m. gyveno 
mokinosi barberiauti. 
gaunu jokios žinios, 
šaukti arba kas žino 
nės man pranešti:
, John Razikas,
Box 265, Lincoln, N. H.

So. Bostone ir 
Aš nuo jo ne- 
Meldžiu atsi- 

apie jį, malo- 
[35]

Pajieškau Antano Dirvelio, Suval
kų rėd., Naumieščio pav., Kidulių vai
tystes, Sudargu parap., Riešgalių kai
mo. Pirmiau gyveno Collinsville, III. 
Turiu svrbų reikalą ir meldžiu pa
ties atsišaukti arba kas žino malo
nės parnešti.

Jonas Dirvelis,
13 Union avė.. Worcester, Mass.

Pajieškau draugo Juozo Poškevi- 
čiaus, Suvalkų gub., Vladislavo pav., 
Ilguvos par, Dulinčiškių sod.; pir
miau gveno Chicago, III.. Jis pts ar 
kas kitas malonės duoti žinią.

Simonas Karalius,
1075 Washington st., Norwood. Mass.

Pajieškau kūmo Franciškaus če- 
batoriaus, kuris kitaip vadinasi 
Frank Chipp. Jis gyveno ilgą laiką 
Sppringfield’e, bet girdėjau .kad da
bar randasi kur apie Pittsburg, Pa. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti arba kas žino malonės pranešt 
šiuo adresu::

Ig. Kačinskas,
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau Marijonos Barnauskai- 
tės, Kupiškio parap., Plundakių kai
mo, Kauno gub.; 3 metai Amrikoj. 
Girdėjau gyvena Lawrence, Mass. 
Ji pati arba kas žino meldžiu praneš
ti šiuo adresu:

Augustas Sapiega,
601 E 16 st., New York, N. Y.

Pajieškau merginos apsivedimui. 
Aš esu atvažiavęs iš kito miesto į 
Chicago ir noriu biznį dėti, man vie
nam sunku, todėl meldžiu atsišaukti. 

Tai. Kenzie,
1311 Morman st., Chicago, 111.

Pajieškau brolio Simano šlapelio, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Skapiš
kio parap., Naivių sodžiaus. Molonė- 
kite atsišaukite arba kas kitas pra
nešti šiuo adresu:

Mrs. Anelė Sabaliauskienė,
175 Park st., Lewiston, Me.

Craugysčii|Reika)ai
DIDELĖS PRAKALBOS!

Parengio L. S. S. 64 kp., Lawren- 
ce, Mass., 18 d. rugpiučio, 1912 m. 
Prasidės 5 vai. vakare. Kalbėtojai 
bus St. Michelsonas ir L. Pruseika, o 
gal bus ir F. J. Bagočius. Prakalbos 
bus su įvairiais pamarginimais kaip 
tai dainomis, deklamacijomis jr 
skambinimu ant piano. Todėl kviečia
me visus be skirtumo, kaip jaunus, 
taip senus, Lawrence’aus ir iš aplin
kinių miestukų. KOMITETAS.

pa- 
šo-

KONCERTAS IR ŠOKIAI!
162 kp. L. S. S. Boston, Mass. 

rengia labai gražų koncertą su 
kiais, kuris atsibus Subatoj, 31 rug-
piučio (August), 1912 m.. svetainėje 
po No. 730 Washington st., Boston. 
Mass.. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Tai bus vienas iš gražiausių va
karų po ilgų vasaros karščių, kur 
kiekvienas galės gražiai pasilinks
minti. Kalbės Džian Bamba, Lietu
vos čigonas ir dainuos kvartetas. 
Tarpuose bus juokingi pamarginimai. 
Muzika bus labai gera, šokiai pra
sidės anksti. Todėl meldžiame visus 
atsilankyti ir gražiai pasilinksminti. 
Įžžnga: vyrams 35c.; moterims 15c.

Su pagarba KOMITETAS.

LIETUVIU NEPRIG. KLIUBAS
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

3211 Union st., Chicago, 
Prot. rašt. K. Mikolainis,

930 — 33 st., Chicago, 
Fin. raštininkas, Bern. Guos, 

3200 S. Halsted st., Chicago, 
Kasierius L. Ažukas,

3301 Aubum avė., Chicago, 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis, 

3402 S. Morgan st., Chicago,
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. 
vakare, L. A Žuko svetainėj po No. 
3301 Auburn are. Metinis susirin
kimas pripuola Sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

III.

III

III.

in.
m.

!
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J. RAULINAITĮ, 
377a W. Broadway, So Boston, Mass.

Reikalingas KRIAUCIUS.
Reikalauju lietuviško kriaučiaus, 

kuris galėtų darbą atlikt atsakančiai. 
Darbas ant visados. Kreipkitės šiuo 
adresu:

MIKE JOHNSON,
2 Summer st-, Fitchburg, Mass.

Reikalingas Bučierius.
Lietuvių Ko-operativiškos Bend

rovės krautuvę, kuris mokėtų atsa
kančiai tą darbą ir kad butų apsipa
žinęs su krautuvės prekėmis. Gera 
vieta, gera mokestis geram žmogui. 
Atsišaukit tuojaus ant šio adreso:

Lithuanian Mercantile Company
A. M. Ruchas secretary, 

1126 STATĖ ST., DE KALB, ILL.

Kaip pasilikti Amerikos
Piliečių? —

Knygutė lietuviškoj ir angliškoj 
kalboje. Turinys: įstatymai apie pi- 
lietystę, klausimai ir atsakymai kaip 
išsiimti popieras. Suvenytų valstijų 
konstitucija ir konfederacijos straip
sniai. Lietuvių Amerikos U kęsų 
Kliubas, matydamas reikalą, išleido 
šią knygutę. Knygelės kaina tik 25c. 
Todėl norintieji gauti šią knygelę, 
siųskite pinigus krasos ženkleliais ar
ba per ”Money Orderį” ant šio ad
reso: [46]
LITHUANIAN AM. CITIZ. CLUB, 

372 Bedford avė., Broklyn, N. Y.

GERBIAMI TAUTIEČIAI
Lietuviai, kurie esate apsigyvenę 

gerose vietose, ypač kurie ūkininkau
jate sekančiose valstijose: Georgia, 
North Carolina, malonėkit atsišaukti, 
turiu svarbų reikalą: [34]

S. BACEVieiA,
751 Cyrus st-, Valparaiso, Ind.

PAJIEŠKAU PARTNERIO
Reikalingas partneris dėl petdidini- 

mo krautuvės, kurioj biznis išdirbtas 
nuo ilgo laiko ir tirštai apgyventoj 
lietuviais vietoj. Apie smulkesnes ir 
tolesnes informacijas, pranešime per 
laišką. Kreipkitės į "Keleivio” redak
ciją. [34]

GERAS KRIAUČIUS.
Galiu dirbt atsakančiai visą dar

bą, norėčiau kur lietuvių apgyven
tam mieste apsigyvent prie savo tau
tiečių ir daryti gyvenimą. Katras 
duos žinę, kur yra gera vieta, tam 
stengsiuos kuogražiausiai atsilygint 
ir busiu dėkingas. • [33]

G. BALTULIS.
903 Albany st., Schenectady. N. Y.

Monologai ir deklamacijos.
Suorankis gražiausių eilių, tin

kamų prie visokių apvaikščioji- 
mų, prakalbų, ir susirinkimų. De
klamacijos tautiškos, darbininkiš
kos, revoliucijonieriškos, laisva
maniškos ir humoristiškos. Mo
nologai visai nauji, niekur negir
dėti ir labai juokingi. Ant geros 
popieros, spauda graži...................25c.
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HTTlf AOTOTII/ 1 !nos jieškoti. IšrocHUH0KIST1KA nos jieškoti. Išrodytų, kad
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myną. Bet jei kunigai kei
kia juos už šeimynos ardy
mą, tai turi būti priežastis, 
nes be priežasties kunigai 
nė gaspadines nesisamdo.

Iš vienos pusės, kunigams, 
rodos, nereikėtų pykt, jei kas 
šeimyną ardo, nes katalikų 
kunigai skaitosi neženotais. 
Lai jau kovotų prieš šeimy
nos ardytojus tie, kas turi 
ją. Bet šeimyniški žmonės 
ir tie, kuriems yra proga su
tveri šeimyną, kaip tyčia 
patįs prie socijalistų prisi
deda ir skelbia, buk socijali- 
zmas šeimynos neardo. Va
dinas, ne tas rėkia, kurį mu
ša, pagal kunigų nurodymą, 
o kam smūgis visai netenka! 
Kadangi kunigai šeimynos 
neturi, tai socijalistai negali 
jos išardyti ir kunigėliai tu
rėtų tylėti. Bet kada į klau- 

giliau įsigilini, tai pa-i 
aš teiravausi, argi negalima Į sįrodo, kad socijalistai la- 
gaut nors kokią pirtį, ir poli- blausiai ardo kunigų seimy- 
cistas man išdavė vienos ad- i nas> Tėveliai turi pasiėmę 
resą. * • - ;;—

Nueinu prie durų ir at
randu kainų iškabą. Augš- 
čiausia kaina siekia tik 10 
centų, paskui seka 7, 5 ir 3 
centai. Tokia kaina tai tik
rai stebėtina prieš rusiškų 
pirčių kainas, kurios siekia 
net iki trijų rublių.

Pasiėmiau geriausi bilie
tą ir maniau atsakančiai iš
simaudyti. Tuoj mane nu
vedė į tam tikrą vietą, kur 
reikia nusirėdyti, o po to pa
rodė, kur aš turėsiu maudy
tis. Buvo tai maža kamarė
lė, turinti 2 žingsniu vienaip, 
ir du kitaip. Paprastai sa
kant, buvo tai ne pirtis, o 
kokia tai keista maudynė, 
kur ir maudytis nėra vietos, 
o reikia stovėt po tyčia pa
leistu lietum.

Pasirodė, kad ten yra ir 
tam tikras vandens leidėjas, 
kuris paklausia, ar jau leist 
ir pritaiko vandens tempe
ratūrą pagal besimaudančio- 
jo norą. Pačiam nėra gali
ma vandens pritaikyti.

Paleido jis ir man vande
nį, bet tokį karštą, kad ne
toli visi plaukai nusmuko. 
Aš ėmiau rėkt, kad vanduo 
negeras ir noriu šaltesnio. 
Tuomet jis paleido visai šal
tą, kas kaip mušte užmušė 
mane po karšto vandens. 
Bet visgi man pasisekė susi
kalbėt su juo ir jis vandenį 
pritaikė.

Čia jau aš galėjau išsimui- 
luoti ir maudytis. Atsisė
dęs ant tam tikro suolelio iš- 
simuilavau taip, kad buvau 
panašus į sutvėrimą su plun- 
ksnom.Ir vos tik jau norė
jau atsistot po vandeniu, 
kaip jis sustojo bėgęs. Ė- 
miau rėkt: ”Kas čia pasida
rė, kad vandens nėra?” Lei- 
dikas atsakė, kad už 10 cen
tų daugiau neduoda. Prašau, 
kad jis paleistu ir prižadu 
da 10 centų, Bet jis nelei
džia. Sako: ”Eikite į ofisą 
ir pasiimkite biletą.” Kiek 
aš nesiginčijau, vienok pri
siėjo eit į ofisą pirkt da bi
letą, kad gaut vandens nors 
muilo nusiplovimui. Galite 
suprast, kaip aš skubinau at
likt darbą, bijodamas, kad ir 
vėl vanduo nusustotų.

Tokiu budu aš išėjau iš 
hollandiškos pirties pusiau 
be plaukų ir pusiau muilin
tas. A. Ručas.

-

Pirtij.
Man, papratusiam kas są- 
vaitė lankyti rusišką pirtį, 
buvo gana nesmagu, kada 
prisiėjo apsigyvent Hollan- 
dijoj, kur panašių pirčių nė
ra.

Apsistojęs Amsterdame

i

gaspadines, kurios nors ne
siskaito legališkomis pačio
mis, vienok su jomis taip pat 
tankiai atsitinka, kaip ir su 
ištekėjusiom už vyrų mote
rim. Kunigai turi ir sese
rų, kurios nors nėra jų gi
minėmis, bet pagal Adomą 
ir Jievą yra seserimis. Ne
retai pas gražiosios lyties y- 
uatas užgimsta ir mažutėlis 
kokis, kuris irgi negali būt 
atmestas. Tokiu budu pas 
kunigus susitveria visa šei
myna. Tokios šeimynos net 
pas vyskupus ir popiežius 
atsiranda. Ir tokioms tai 
šeimynoms nepasisukt po 
socijalistų akių. Jas jie la
biausiai ardo. Kalba , kad 
kunigėliai seseris ir gaspa
dines prisiima dėl svieto pa
dauginimo ; kiekvieną atsi
tikimą apskelbia laikraš
čiuose ir 1.1. Kunigams tik
ras vargas: socijalistai ir 
bedieviai visai ardo jų šei
myną. Nestebėtina, kad ku
nigai, norėdami apgint savo 
šeimynos egzistenciją, visur 
skelbia, kad socijalistai šei
myną ardo. Ir tai tikra tei
sybė: kunigų šeimyną jie 
ardo. A. Baisus.

I

— šiandien da nežinau. 
Ateik tamista už sąvaitės.

Iš lietuviškų pūdymų
Įnešimas.

Kun. Šatkus per kelis mė
nesius New Haven’o žmones 
pastūmėjo prie progreso 
tiek daug, kad socijalistai ir 
tautiečiai nebūtų per ke
lis metus su prakalbomis 
tiek nuveikę. Patarčiau są- 
jungiečiams rinkti adminis
tratorium (jei apsiims), nes 
tai darbštus kunigas.

Tas pats.
Moterįs turi lygias tiesas.
New Haven’e, Conn., da

bar du kunigai. Žmonės 
renka jiems gaspadines. Ki
ti sako, kad vyrą paimti bu
tų gražiau. Kunigai pro
testuoja. Esą, moterįs da
bar turi lygias tiesas su vy
rais. Tas pats.

Už vieną dešimtį koroja.
Netoli New Haven, Conn 

vienas žmogelis susirinkęs 
dešimtukų nusipirko stube- 
lę. Vos tik po gavimo raštų 
už sąvaitės vieną naktį stu- 
ba sudegė iš fundamento ir 
kitas, aplink stovinčias, ap- 
deigno. Žmonės šneka: ”Už 
vieną kelis Dievas koroja.” 
Kiti sako, buk toje stuboje 
velnių buvo... na, velniūkš
čiai pajutę, kad ”kunigo 
žentas nupirko tą stubą ir 
Vir—kienė ketina pribūti 
su plečka šv. vandens, patįs 
padegė išbėgdami. Ale tai 
vis pasaka. Mačiusieji pasa
koja, kad tai tikra ”koronė” 
Dievo buvo! Stubelė visa sy
kiu užsiliepsnojo, taip kaip 
Sadomo ir Gamoro miestai.

Tas pats.

Redakcijos atsakymai.
*

M. Libertui. — Prie pro
gos peržiūrėsime. Gal ir tiks.

J. Vis—kai. Juokas bis- 
kį nemandagus. Netilps.

SKAITYTOJU ATIDAI.
Visų gerbiamųjų ”Kelei- 

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

PASARGA.
Mainant adresąreikia vi

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

”Kel.” Administracija

Lietuvė Kriaučka! Siuvėja:.
Ona čepulionienė pirmiau gyve

nanti po No. 22 D st dabar persikėlė 
su visa dirbtuve po No. 242 Broad- 
way So. Boston, Mass., ant trečių lu
bų, viršuj "Laisvės” redakcijos. Siu- 
vam visokius moteriškus rubus pa
gal naujausias madas ir už prieina
mą prekę, todėl visos lietuvės, su vi
sokiais siuviniais kreipkitės pas mus, 
o visados turėsit gerai pasiutus rubus.

ONA CEPUUONIENE « 
242 Broadway, So. Boston.

■I-- -■II .

Ant 21 akmens 
Gelzkelio laikrodis 

Sriubelių užsuka
mas, vy riiko ir mo
teriško didumo, ant 
20 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viriais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin-

y----------------- --------- -----------------------------$
Telephone Se. Boston. 845 M.

ĮDr.F. Matulaitisį

I.

495 Broadway, So. Boston. 
Valaudos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

Russian-American Bureau.

•• •: H 
H 
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gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikrai 
laikas žinoti. G varant uotas ant 20 m 
Ypatingas pasiulyjimas. Męs išsių 
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad 
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntime 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotai 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek 
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg, CHICAGO, ILL

Męs siunčiam pinigus į Rusiją 
kitas šalis; už šimtą rublių męs 

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

kitės šiuo adresu:

Russian American Bureau, 
(Uždėta 1892 metuose. ) 

160 N. 5-th AVĖ, kertė Randolph St„ 
CHICAGO, ILL.
-r-

i

Klausimo išrišimas.
Kunigai pyksta ant soci- 

jalistu, kam tie ardo šeimy
ną. Jokių prirodymų nėra, 
kad socijalistai ardytų šei
myną. Jų programe irgi nė
ra nė per pusę lupų išsitar
ta apie šeimynos nereikalin
gumą. Priešingai, socijali
stai visur skelbia, kad kapi
talizmas ardo šeimyną, ne
prileisdamas prie apsivedi- 
mo. išvaikydamas šeimynos 
narius po visą pasaulį duo-

J_Z_'

1967—3 Richmom

dohn E. nolan
naujausios mados

GRABAR1US IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston. 
Gyvenimo vieta 645 Broadvray.

AGENTAS
Visoj apielinkej.

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

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

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

Profesorius medicinų*

i Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
(repais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 

I Nuo 9 iki 11 ryte 
i nuo 1 iki 2 ir 6 iki 

8 vakare. Telepbone

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, mippo ir slogos $1.(0. Kraujo Valyto as $1.00.

Nuo saules nudegimo 50 c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00 
Vaikų įamintojas 25 c. Painoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gjdanti trosus ruo puikų 50 c- Nuo prakaiiavimo 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 c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

TrcČkcs nuo i ervisko naivi s skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Girnas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Terfumos 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 espresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 2k”“.’

• -v • į 
I

SO. BOSTON, MASS.

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos 
yra įlos:

>’uo 10 i« ryto iki 4 po pi-t.. nuo
10 iki 3. Ūtam. irPėtn. nu.>6i«i» vak.

i Dalina Turtą
I
i
l
I

i

i

i

l
l
S saoa auresuui rem veip.Į TliePHILADELPHIAM.CLINICJ 1117 Walnut St Philadelphla, Pu
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Velnias giminė.
Viena pati sumanė išgąz- 

dinti savo vyrą girtuoklį ir 
persirengė nakčia į velnią. 
Kada vyras sugrįžo, ji atsi
stojo prie durų ir tarė:

— Aš esu velnias.
— Labai man malonu ma

tyti tamistą, švogeri; aš tu
riu tavo seserį už pačią, — 
atsakė girtas vyras. — Ma
žu eisime išsigert

Kaip elgtis svečiuose.
Pasitaiko, kad jus svečiuo

se būdami negaunate valgyt. 
Mandagumas neleidžia pra
šyt valgyt, nors jus būtumėt 
pusę metų nevalgę. Bet yra 
būdas gaut valgyt ir net pa
daryt gėdą vaišintojams. 
Kaip tik nužiūrėsite, kad 
gaspadinė atsikėlė ir eina 
ką nors veikti, jus tuoj tarki
te jai: „Matau, tamista sku- 
binies man valgyt duoti. Ne
varginkit savęs, nes kaip va
kar pusryčius pavalgiau, da 
vis kasžin kodėl nesinori 
valgyt.” Bukite užtikrinti, 
kad tada ji eis ir duos jums 
valgyt. A. Ručas.

Pas daktarą.
— Keturi doleriai už atsi

lankymą perbrangu, tamis
ta!

— Brangu? Neužmirški
te, kad aš pas jus atradau 4 
ligas, iš kurių dvi mirtinos.

Musu našlės.K

— Girdėjau, jūsų vyras 
pasimirė.

— Taip, pereitą sąvaitę; 
brangus, vienintelis!...

— Ar jus nesiženysite su 
kitu?

A. Mickevičiui. — Neužsi
moka ginčytis su anuo kore
spondentu apie vestuves, o 
kaip patalpintume jūsų raš
telį, jis vėl šoksis gint savą
jį ir ginčams nebus galo. Da
lykas tokis menkas, kad ve
lyk neatkreipti į jį atidos.

Svieto Vaikštikui. — Įtar
ti žmogų per laikraštį vagi
mi yra uždrausta, todėl jūsų 
žinutė netilps.

K. Brazevičiui. — Poros 
trumpų raštelių nesunaudo
sime ; jus statote klausimą, 

: bet juo pačiu ir atsa
kote p. Damijonaičiui; ant
ras gi raštelis apie katali
kiškas draugystes menkos 

į vertės.
i Fanatikų Bepročiui. — 
Juokas gana silpnas. Ne
tilps.

V. Laskevičiui. — Kriti
kos nedėsime, nes męs jau 
atsakėme p. Dagiui. Apie 
”V. Liet.” tikrą teisybę kal
bate, bet. turbut, jokie pa
tarimai jai neina ant nau
dos ir ji tokiam stovi j 
pergyvens savo amželį.

S. A. Orlaiviui. — Žinia 
taip neaiški, kad pataisyti 
negalime. Kalbama apie y- 
patas ir užgaunama viena 
jų, todėl turėtų būt aiškiai 
parašyta. Netilps.

A. J. Grigaičiui. — Tur
but, visi kiek nors protaujan
ti žmonės žino, kad tas laik- 
raštpalaikis, apie kurį jus 
rašote, tam tik ir skiriamas, 
kad visų melagių žinias-iš- 
mislus talpinti. Kiek jį ne
kritikuosite, vistiek jis me
luos. nes tik melagiai jį te- 
remia. Neužsimoka ginčy
tis.

A. Jurevičiui. — Straips
nio ”Socijalistai ir vestuvės” 
męs visai negavome ir ne
suprantame, kaip jis galėjo 
žūt. Turbut, tai krasos kal
tė.

Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI! 
7,000 egzempliorių tos garsios knygos 

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tį knygį, kuris tik at
siųs kelelį štampų už prisiuntimo kaštus. 

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
kaip jaunam, teip senam, ženotiems ir ne
valiusiems, vyrams ir moterims: ji būtinai 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, 
Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi

siems darbinin
kam žmonėms!

Kad esi ne
sveikas, ir var
gina kokios sil
pnybės,bet nori 
pasiliuosuoti 
nuo ligos jungo 
kad nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

NORS GYDEISI su kokiais pa
tentuotais vaistpalaikiais, arl» bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius , 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius | 
pinigus, o ligį dar labiau užsendina ir ar- , 
šiau padaro!

BET NENUSIMINK,
kad jau buk yra neišgydoma liga. Tikram | 
moksliškam specialistui daktarui ir pai- I 
niausios ligos yra išgydomos. Jei tik tci- i 
singai nori būt išgydytas, tad kreipkis žo
džiu ar raštu klausiant rodos prie:

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciališkai I 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališ
kai sutaisytas liekarstas. kurios kaip tūk
stančius teip ir tave gali paliuosuoti nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėtų visokių ligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
nubėgimo, nerimastingumo abeltio ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
inkstų ir užsikrečiamų prišlaptų ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO. BE OPERACIJOS.

UŽ TAI Philad. M. Klinika geriau ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 

■ gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo
niui speciališkai sutaikytas liekarstas iš 
naujausių ir seniausių, didžiausių mok
slinčių profesorių išrastus medikamentų.

Philadelphios M. Klinika yra ofi<-i- 
ališkai paties gubernatoriaus legalizuota.

VYRAI ir MOTERIS. reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arl>a rašant vi
sada adresuot reik teip:

1
l
l
l♦I
*♦I

Keleivio Agentūra
Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Banką Komisoriaus

Laivakortės Į ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančias apsangojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintą ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius į Lietuvą 
aprūpinam konsuliariškais pašportais.

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:

"KELEIVIO" „AGENTŪRA į8
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KELEIVIS 7

Pranešimas L D. L L 
"Darbas” Reikaluose.

1) Susiorganizavimo Ko
mitetas nutarė didžiuma bal
sų ”Keleivį” paskirt už savo 
organą.

2) Nutarta organe pagar
sinti visų įstojusių draugų 
vardus.

3) Iki šiam laikui yra pri
stoję sekanti draugai:

1. Ch. Aug. Herman-Pur- 
vis, New York, N. Y., 2) F. 
J. Bagočius, Boston, Mass., 
3) D. J. Bagočius, Valparai- 
so,Ind., 4) R. Vasiliauskas, 
Boston, Mass., 5) M. M. Ra- 
čiutė-Herman, New York, 
N. Y., 6) J. Andriukaitis, 
Brooklyn, N. Y., 7) K. Liut
kus, Brooklyn, N. Y. 8) M. 
Baltrušaitis, Fort Casey, 
Wash., 9) A. Petraška, 
Brooklyn, N. Y., 10) J. Miš- 
keliunas, New York, N. Y., 
11) J. Šukys, Brooklyn, N. 
Y., 12) J. G. Gegužis, Bos
ton, Mass., 13) J. Vezdžiu- 
nas, Brooklyn, N. Y., 14) J. 
Bieniusevičiutė, Awerne, L. 
I., N. Y., 15) J. Bekampis, 
Brooklyn, N. Y., 16) J. Va- 
lutkevičius, Brooklyn, N. Y., 
17) J. Urbonas, Brooklyn, 
N. Y., 18) F. Lapinskas,
Bluefield, W. Va.

4) Adresai suorganizavi
mo komiteto:

Prezidentas, F. J. Bago
čius, 28 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Sekr. C. A. 
Herman, 43 E. 22 st., New 
York, N. Y.; Iždininkas, K. 
Liutkus, 135 Grand street, 
Brooklyn, N. Y.
5) Žodis į draugus:

Draugai, organizuokite L. 
D. K. I. Darbas pritarėjus, 
kur tik galima. Kuo greičiau 
pastosime didele organiza
cija, tuo greičiau galėsime 
griebtis prie išleidimo tų 
mums taip seniai reikalingų 
raštų.

Draugai, nepraleiskite nė 
vienos progos neagitavę už 
L. D. K. I. Darbas! Visur 
ir visada agituokite naujus 
narius.

Pinigai siunčiami Darbui 
turi būt siunčiami Money 
Orderiu, kuris turi būt iš
pirktas ant iždininko K. 
Liutkaus vardo. Bet pini
gus sykiu su aplikacija rei
kia prisiųsti sekretoriui C. 
A. Herman, kuris įrašęs : 
knygas perduos iždininkui.

6) Už L. D. K. I. Darbas 
lifflaikmį organą paskirta 
”Keleivis.” .

L. D. K. I. Darbas suor
ganizavimo k-to sekr. 
Ch. A. Herman-Purvis.

Į

kių biznierių gyvename, bet 
dėl savęs. Męs patįs turi
me save aprūpinti ir apgin
ti, todėl visų draugijų parei
ga yra visame padėt Lietu
viškų Dr-jų Sąjungai. Se
kanti konferencija Lietuviš
kų Draugijų atsibus 29 d. 
rugsėjo (Sept.) 2 vai. po pie
tų, salėje No 101—103 Grand 
st., Brooklyn, N. Y.

Teiksis visos draugijos 
prisiųst savo delegatus. Įne
šimus galima siųst raštinin
kui šiuo adresu: Konfer. se- 
kret., 101-103 Grand street., 
Brooklyn; N. Y.

Delegatai teiksis nepasi
vėlinti, nes tas labai skau
džiai atsiliepia ant viso vei
kimo. Kada delegatai ne- 
pribuna į laiką, tai negali 
aiškiai suprast reikalo patįs 
ir negali tikroj šviesoj viso 
veikimo perstatyt savo drau
gystei, tokiu budu, nors ir 
reikalingiausias dalykas ne
pasiekia draugystės narių. . , - - . .x - .
Todėl meldžiame visus dele- | vystės ir daugelis kitų pne- 
gatus pribūti ant paskirto zasciU-_________________
laiko.
Su pagarba
Liet. Dr-jų Sąjungos Di
džiam jam New Yorke,
Konferencijos sekr.,

S. Karvelis.

iAtsakymai ant klausimų I 0 K
' A. Phillips. Į

I 10 GALIONŲ ALAUS 
Už $1.00.

Per 25 metus praktikos American 
Product Co_ išrado alų kurio ska- 

i numas perviršiję bile alų, kuris parsi
duoda karčiamose už 4 sykius dides
nę prekę. Kam vargti karčiamose ir 
mokėt brangiai, kad gali turėt geres
nio alaus namuose ir išsigerti stiklą 
kada tik nori visai pigiai. Norėda
mi išbandyt musų gėrimą prisiųskite 
$1.00 arba $5.00 už 60 galionų, o męs 
tą pačią dieną prisiusime musų alų, 
apmokėdami prisiuntimo lėšas. Jeigu 
rasite kitaip negu kaip męs apgar- 
s’name, praneškite mums, o męs su
grąžinsime pinigus.

Agent. Suv. Valstijose, 
M. J. GERDIS, 

P. O. Box 380, HARTFORD, CONN.

Rusi jos ka-S. Batonui.
reivių krito kelis sykius dau
giau, negu japonų. Laivy
nas Japonijos liko netoli vi
sai sveikas, o Rusijos keli 
laivynai plaukė ir laivai vie
ni liko nuskandinti, kitus ja
ponai paėmė. Rusija po ka
rės su Japonija liko beveik 
be laivyno. Apie tai, kad vi
si Rusijos generolai butų 
parsidavę Japonijos vald
žiai, reikia abejoti. Tulus jų 
nubaudė už tai, vienok visai 
aiškių darodymų ant jų ne
buvo, todėl ir bausmė buvo 
sulyginant minkšta. Ne ge
nerolų parsidavimas priver
tė rusų kariumenę visur pa
siduot, o netikusi tvarka ka- 
riumenėj, prastas maistas, 
badas, šaltis, kariumenės 
viršininkų nerangumas, pra
sti ginklai, perdėtinių va-
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Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
šokios ruši-s Alaus, Degtinės, 

Vynu ir C igarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Broadvay ir 259 0 streets, 

$0. BOSTON, MASS.

vi-

GERIAUSIAS 

g 
H a

>
CC

fe

g £
T

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
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 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, maievoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir U 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Maso.

puikiau-

iš Lietuvos:

j

KLAIDOS ATITAISYMAS.
”Kel.” No 31 mano kores

pondencija tilpo iš Troy, N. 
Y., kurioj pasakyta, kad K. 
M. liko suimtas ir nuteistas 
3 mėnesiams kalėjimam Tu
ri būt: K. S. liko nuteistas 3

KNYGOS
Išleistos kun. V* Dembskio.
Iš ko kyla melai ......................
Kaip maskoiai persek. Lietuvą 
Kaip laidoti numirėlį ...............
Imtynės varguolių su bagočiais 
Ar vyskupas Valančius nėra

viliugis Lietuvos ? .............
Dvynai vagių ..........................
Kankiniai ’įjž mokslą ...............
Inkvizicija ..............................

Visas šitas knygas galite 
"Keleivio” redakcijoj arba pas i 
toją

Rev. V. Dembskis,
1419 N. Main Ave_, Scranton, Pa.

Visos tos knygos gaunamos taipgi 
ir "Keleivio” redakcijoj.

75c. 
10c.
10c.
10c.

15c. 
25c.

$1.00
$1.25 
gauti 

išleis-

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

Laivakortę, Pinigus 
arba patįs važiuot j Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel sL, New Haven,Conn.

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

f

TELEPHONE: Fokt Hill 1864.

H. H. NAYOR
O“ ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą. 
426-480 Eichange Bldg.

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. Broadvvay Su. Boston. Mass. į

(7 T D A Cidarettes1.-IVAl. 10 for 5c 

SMAGUS RŪKYMAS
Sutaisytas iš ge
riausio turkiško ta
bako; patinka kiek
vienam rūkoriui.

GRAŽIOS
SATINO DOVANELES 

kiekvienoj “ZIRA” dėžu
tėj. Susidėk tuos pavekslė- 
lius. Iš jiį galima pasida
ryti gražias paduškaites ir 
šalikus.--------=■

L______________ 1

Didžiausia ir geriausiai intaisyta 
labatorija Naujoj Anglijoj.

REIKALE LIETUVIŠKŲ 
DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 

DIDŽIAMJAM NEW..
YORKE.

Gerbiamieji draugai: —
Iš praktikos Jus žinote, 

kad atskirai veikiant, ne
daug ką galima nuveikti. Di
džiausi darbai gali būt atli
kti, kada prie jų susispiečia 
didelis žmonių skaitlius. 
New Yorke, Brooklyne ir a- 
pielinkėj turime didelį skai
tlių lietuviškų draugijų, bet 
jeigu jos pasiskirsčiusios, 
tad negali taip lengvai atsie
kti savo tikslų. Lietuvių gy
venimas musų mieste pakri
kęs, lietuviai skriaudžiami 
svetimtaučių. Viena’ drau
gija negali įvest tvarkas ir 
apgint visus. Kaziriavi- 
mas, girtybė ir'kiti prasižen
gimai perdaug jau įsivyra
vo pas mus. Pirmoji konfe
rencija nutarė daug gerų 
darbų atlikt. Tūli biznie
riai, bijodami, kad susivieni
jusios draugijos pasekmin
gai kovos prieš girtybę, ka- 
ziriavimą ir t. t., pradėjo a- 
gituot prieš draugijų sąjun
gą. Vienok męs ne dėl to-

Rumšiškė (Kauno gub.). 
Birželio 24 pas mus atsitiko 
baisi nelaimė. Sekmadienio 
dienų užmušė Joną Lapins
ką, 26 metų vaikiną. Pats 
kaltininkas pabėgo, o kitas 
suimtas. Užmuštasai norė
davo nuo visų dykai gerti 
degtinės. Kaip niekas ne
duodavo, tai keršydamas ir 
belankydamas karčemas jie- 
škojo priekabių. Užmušėjai 
nudurė jį peiliu; nudurtas 
vos 6 minutas išgyveno. Ir 
nieko stebėtino, kad taip at
sitiko: Rumšiškėje yra 9 a- 
ludės, traktierius ir mono
polis. Tenai buvęs

ŠIAULIAI. Kagano fabri- 
kos darbininkų streikas. 10 
liepos pasibaiėg darbininkų
laimėjimu Kagano saldainių 
dirbtuvės darbininkų strei
kas. Visi jų reikalavimai iš
pildyti. Būtent: padidinta al
ga 20 kap. tiems, kurie ga
vo į sąvaitę mažiau 3 rub.,1 
ir 40-mi kap. gaunantiems 
daugiau 3 rub.; akordiniams 
pakeltas mokestis 10 nuoš.; 
priimtas atgal darbininkas, 
iėl kurio atstatymo buvo ki- 
Qs tas streikas. Visi suimti 
iė^ei streiko darbininkai jau 
paleisti. Prieš tardamies su 
fabriko administracija dėlei 
savo reikalavimų, streikie- 
riai pareikalavę, kad admi
nistracija pasirūpintų suim
tųjų darbininkų paliuosavi- 
mu, kitaip jie nepradėsią nė 
tartis. Streike dalyvavo kpie 
250 žmonių, t. y. visas fabri
kas ir nė vienas jo skyrius 
nedirbo; streikavo taip pat 
ir meisteriai. Gk.

Panevėžys. Žaliojoje girio
je, 17 varstų nuo miesto at
rastas negyvas žmogus. La
vonas jau apšutęs, rasi, se
niai buvo nužudytas. Velio
nis paeina iš Vabalninku, gi
minės atsišaukia. Jisai bu
vęs Amerikoje, parsinešęs 
pinigų apie 1000 rb. Atsiė- 
nęs pinigus Panevėžije ir ė- 
jęs namo. Matomai, beeida
mas ir pateko žmogžu
džiams. .J. Sm.

Biržai (Pan. pav.). Birže- 
želio 22 d. pirmą sykį buvo 
„Lyros” d—jos surengtas 
vakaras. Buvo vaidinta 
”Švarkas ir milinė.” Nežiū
rint, kad didesnė vaidintojų 
dalis pirmą syk pasirodė sce
noje, bet vaidino neblogai.

("Lietuvos Žinios.”)
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PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M
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© 
'O 
£
a 
fe

.g .> ©
S) z? 
s -a .*<ac
S

"S © be
a

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

Specijalistas sunkiose kroniškose 
nervu ligose

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

IR GERKLES.

D

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelpiiijoje, 
Įjrengė savo locną medlcallšką kliniką ir naminį lljgonbutį savd 
llocnanie name. Gydo visokios ligas: vyTų, moterų ir vaikų. Kurios ligos ne-] 
įgalima išgydyti su lekarstomis—daro visokias operacijas- Turi gim-l 
Kais padėkavonių už išgydymą, kelias ir čion talpina: 
i Širdingai dėkavoju gerinamam daktarui Ignotui Stankui už išgydymą 
ĮPer septynius metus sirgau, turėjau širdies, galvos ir vidurių skaudėj imą J 
Taipgi kentėjau didžiaus skausmus prieš atmainą oro. Kuomet atsišaukiau 
prie savo tautiečio daktaro ir jis per prisiuntimą gyduolių mane išgydė. Iš
tariu tūkstančius kartų širdingą ačiū. JURGIS MYKLA8EVIČIA, P.O. Bos 
508, Foscroft, Maine.

MOTĖJUS MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors da aš visiškai neišgijau, 
bet su džiaugsmu siunčiu širdingą padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolės, kurias man prisiuntė iš Philadelphijos j Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš užsenėjusią akių ligą, kaip tai: akių skaudėjimą, 
niežėjimą, bijojimą šviesos, sulipimą blakstėnų iš anksto ryto ir tt. Taipgi tu
rėjau ir odos ligą, niežėjimą ir išbėrimą. Jau dabar visiškai baigiu išgyti ir 
turiu nodėją, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos 
daktarai negalėjo manęs išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu kreiptis 
prie daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 Bread st, Edinburgh. Scotland.

Aš JONAS URBAITIS, P O. Box 122. St Clair. Ps , de kavoj n savo tautiečiui daktarui Ig
notui Stankui už išgydymą manės. Dirbdamas malnose buvau laba! blogai apsirgęs, net vie 
tinlai daktagal atsisakB mane išgydyti. Kuomet nuvažiasau pas D r Stankų, jis priėmė mane 
i saro naminj hgonbuti ir tupe.t1ngai storojo® dieną ir naktį, idant mane išgelbėti iš tos ligos 
Pdrt$ galybę mokslo ir dioelCe etoronge mano tautiečio daktaro, mane iškarto nuramino, nuo 
ilrmoe dienos pajutau, kad jan gynu, o,per 7 dienas likau visiškai išgydytas ir sugrįžau sveiku 
i savo namas

Puritan Pa, p o. Po.t 167,* Guodotfna* daktarę. Tgnatijis Stankus, duodu jums žinoti 
kad nuo jųsų gyduolių juntu sveikiau, b*t da visiškai neišgijau, dėlto prašau prisiųsti dan 
glaus gyduolių, kad galėčiau greičiau pasveikti. Jau dabar jnntn. kad mano kojos yra vai 
nesnėe ir užmlruslos gislos pradeda atgyti. KAZTMKRAS JANTSAUSKAS.

Toe padėkavonės vra patalpintos su pavelijimu pačių pacljeutų
.. Visi serganti šancitės prlędaktaro Stankaus ypatiškai arba per laišką, be skirtumo, kaip 

Daktarišką rodą duodu dvkaf Vpatiška! Ir per laiškus.
Dr. IGNATTUS STANKUS. M. D.

Philądelphia, Pa

toli gyrentomčt. o aptor6*it eird'neą ridą fr paeelbą.

1210 So. Broad St., - - “
Ofiso valandos: Is ryto nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 ik! 9 vakare. Šventadieniais nuo 1 iki 4 v.

Tos padėkavonės yra ištirtos ir teisingos.

Examinacija ir rodą dykai.
Offiso valandos ( jjuo jo ryt0 g vakare, 

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

Siutus ir kitokius Rubus
Duokitį pasiūt mums!

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

pigiausiai ir gerai.
Musp firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- j 
nam visokias naujausias formas. ■ 
Jeigu nurito turėt gerus rubus pi- 

gei, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrųjr Moterų drapanas.
"Tikras Jusų^brolis lietuvys

Telefonas: So. Boston, 21013.
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M. Gaili van Co.

So. Boston.

tVietinės Žinios.
7 rugp. karmanų streikas 

jau galutinai užsibaigė. Dar
bininkai laimėjo. Kompani
ja liko priversta pripažinti 
uniją, priimti atgal tuos, ku
riuos buvo pavarius da prieš 
streiką už prisirašymą prie 
unijos, ir atiduoti streikie
riams senas jų vietas. O tas 
ir yra viskas, ko streikieriai 
reikalavo. 8 rugp. 500 strei
kierių jau sugrįžo prie dar
bo. Kitus priims vėliau. Iki 
19 d. šio mėnesio turi bū
ti jau visi priimti į darbą. 
Skebus kompanija jau atlei
džia. Neteks to „džiabo” ir 
keliatas lietuvių, kurie jau
tėsi taip dideliais vyrais, ka
da jiems uždėta motormano 
kepurė. Gėda tiems vyru
kams bus ir akis parodyt da
bar tarp savo draugų.

Praėjusį panedėlį į augš- 
tesnį teismą paduota 175 
skundai prieš Bostono karų 
kompaniją. Išviso kompani
ja skundžiama ant $320,500. 
Tai vis ačiū skebų patarna
vimui.

Ties Crescent avė., prie S. 
Bostono, 8 rugpiučio pasa- 
žierinis trūkis iššoko iš relių 
ir nusirito nuo 10 pėdų aug- 
što pylimo žemyn. 8 ypatos 
liko užmušta ir kelios dešim- 
tįs sužeista.

Dorchesterio ligonbutije 
tūla F. H. Seely pagimdė čie- 
lą ketvertą kūdikių ir visi 
gyvena. Du iš jų sveria po 
3 svarus, du po 4.

Ateinančioj subatoj L. 
Grikštas rodys paveikslus 
Lietuvių Ukėsų svetainėj, 
339 W. Broadway, So. Bos
tone. Pradžia 8 vai. vakare.

3 rugp. naktį Hyde Parke 
bomai užpuolė du lietuviu, 
P. Barysą ir J. Knyšių. Pir- 
mamjam pramušė galvą ir 
nosį numušė, o antramjam 
sumušė veidą. Užpuolikų 
buvo 6 ar 8, bet suimta tik 2. 
8 rugpiučio Jamaica Plaine 
buvo teismas. Vienas užpuo
likas pasmerktas 6 mėne
siams kalėjiman, o antro by
lą padėjo ant išbandymo. 
Pasmerktas kalėjiman užsi- 
statė $200 kaucijos ir pada
vė apeliaciją.—

Ant Dover st. elevatoriaus ■ 
likos užmuštas darbininkas 
John Gilmartin. Jis užsisto- j 
jo ant trečiosios relės, kuria 
bėga elektra traukiniams va
ryti, ir kaip perkūno tapo 
nutrenktas ant vietos.

Šiomis dienomis valdžia 
ne juokais pradėjo kolektuo- 
ti iš gyventojų užvilktus mo
kesčius. Tam tikslui paskir
ta daug konstabelių; kas at
sisakys mokėt, tą areštuos. 
Daugelio mokesčiai esą ne
mokėti jau nuo 6 metų.

Pereitoj nedeiioj Frank- i 
lin Parke viena mergaitė nu- j 
sinuodijo nuo mėlynių uogų. 
Uogos buvo aplaistytos nuo- ’ 
dais, kuriais laisto medžius, 
kad išnaikint kirmėles. Tai. 
jau nepirmas toks atsitiki-1 
mas.

kieris Costello už pastumi- čia nuo 8 iki 10 vai. vakarais, 
mą streiklaužio gavo 8 mė- socijalistų svetainėj, 376 W. 
nesiūs kalėjimo, o keli valka- Broadway, So. Boston. Kas 
tos, kurie buvo užpuolę an- siųstų krasa, meldžiam ad- 
dai du lietuviu ant tilto, ga
vo tik 10 dienų; sugautas gi 
lietuvių namuose po No 30 
Broadway vagis nešant iš 
kambario drapanas visai bu
vo išteisintas, nes policistas 
pasakė, kad tas žmogus yra 
jo draugas.

Važiuojant elevatorium 
pereitoj nedeiioj tūlas Frank 
J. Kane, 15 metų vaikėzas,! 
iškišo galvą per langą, davė 
į stulpą ir ant vietos likos 
užmuštas.

Kas pametė mokesčių kny
gutę?

Šiomis dienomis ”Kel.” re
dakcija gavo angliškai rašy
tą laišką, kurio autorius sa
ko radęs mokesčių knygutę, 
bet negalįs jos skaityti; jis 
išnešiojęs ją po visą East 
Bostoną, bet neradęs žmo
gaus, kuris suprastų, kas ten 
rašoma. Laišką jis mumsi 
adresuoja taip:

Mr. Spauda Keleivio,
28 Broadway,

So. Boston, Mass.
Iš to matyt, kad adresas 

paimtas iš knygutės, kuri 
buvo spauzdinta „Keleivio” 
spaustuvėj. Vidurije gi lai- 
šskas praideda šitaip:

Mr. Mokesčių Knygele Sv. 
Juozapo Draugystes, 
Cambridge, Mass.

Iš to jau aišku, kad tai E. 
Cambridge’iaus šv. Juozapo 
dr-stės nario mokesčių kny
gutė. Taigi, kas ją pametė, 
jeigu ji jam reikalinga, gali 
atsiimti po šitokiu adresu:

Hetrett Office, 
New Gage, 
E. Boston, Mass.

E.

Kriaučių atidai.
.Bostono Lietuvių Kriau

čių Unija turės metinį susi
rinkimą ateinančiam utar- 
ninke, 20 rugpiučio, po No. 
339 Broadway. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus tai didžiau- 
sis mitingas ir visi Bostono 
lietuviškieji kriaučiai turi 
susirinkit, nes bus renkama 
nauja valdyba. Už neatėji
mą bausmės bus nemažiau, 
kaip 50c.

Su pagarba
J. R. Nevulis, prez.

P. Suotelis,
9

resuot šitaip
242 Broadway, So. Boston 
Mass.

Komisija: P. Suotelis, 
Vadapalas ir V. A. Zaperec- 
kas.

s, A.

EKSKURSIJA ANT JŪRIŲ.
Ateinančioj nedėlioj lietuvių soci

jalistai rengia ekskursiją, t. y. išva
žiavimą laivu ant jūrių. Laivas iš
plauks iš City Point 10 vai. išryto. 
Išlipus ant žolės bus lošiama įvairus 
žaislai, tų tarpe ir lakiojanti krasa su 
dovanomis.

Leonas Grikštas šįmet 
”runija” ant socijalistų ti
kėto į reprezentantus iš lo
to wardo.
ZIRA CIGARETAI EINA GERYN.

Smagu girdėti, kad į taip trumpų 
i laiką savo gyvavimo, Zira Cigaretai 
1 paliko garsiausiais cigaretais, kokie 
kada buvo padaryti. ”Kas tai yra,” . 
klausia vienas rūkytojas, kuris pa
bandė ”Zira,” ”aš visiškai 

; din tas Zira Cigaretais už
met visados mokėdavau po 10c. ir iki 
15c., nuolatos manydamas, kad at
rasti, kurie jų geresni, bet vis man 
nepatikdavo. Kas gali būt Zira Ci- 
garetuose. kurie mane pririšo prie

1 savęs ir aš juos taip pamėgau?”
Skaitytojau, dalykas yra tame. 

Męs dedam į Zira Cigaretus švelnų, 
čystą ir gerą tabaką. I Zira Cigare
tus eina geriausi turkiški tabakai. 
Tik begaliniai bandymai padėjo 
mums surastį paskutin’ mišinį, kuris 
išduoda tokį malonų kvapsnį.

Patariam jums pabandyti geriau
sių cigaretų. Męs labai jums reko
menduojam Zira Cigaretus.. jei norit 
gero rūkymo. Iš pirmo pabandymo 
jau žinosi, kad rukai geriausi ciga- 
retą.

Kiekvienoj dėžutėj randamos sati- 
nės dovanėlės. Surinkus jas gali
ma padaryti artistišką pagalvėli, 
staltiesę ir t. t., kas labai papuošia 
namus ir dabar madoj.

■ Zira Cigaretai parsiduoda kiek
vienoj krautuvėj, 10 cigaretų už 5c. 
Ant apgarsinimo šiame laikraštije 
pamatysi ir kaip ta dėžutė išrodo. Pa
sižiūrėk ir eik nusipirkt tuojaus.

REIKALINGA
4C0 VYRŲ J GIRIAS 

arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap
sems <iibt. v mi sizoną. kon.ptii.:„a ap
moka ir kelionę. Norintie.: platesnių 
žinių, kreipkitės .šiuo adresu:

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT ROW,

BOSTON, - - - MASS.
I-------------

Tel.: Main 3307.
Gyvenimo Tel.: Milton 521—3.

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA
TAIKOS

V O K A T A S
visokius reikalus 

Skunduose, Ukė-
visokius teis-

A D
Atlieku

Nelaimėse,
siškaa popieras ir 

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

Commonwealth of Massachusetts, 
Superior Court, Suffolk, ss., 1912. 
Jonas Adomavičius su šv. Kazi

miero Draugyste.
Priėmėjas (receiver) Thomas L. 

užganė- Wiles, kurį teismas tam tikslui pa- 
5c., kuo- į skyrė; praneša visiems žmonėms, 

J kad kas tik turi prieš šv. Kasimiero 
i Draugystę kokį skundą, tegul pra
neša apie tai jam, šitokiu adresu: 

! 84 Statė st., Boston, Mass., prieš 7-tą 
d. spalių, 1912. Tokis pranešimas i 
turi būt paliudytas ir atspauzdintas 
"Keleivije” ir ”Boston Post’e” sykį ; 
ant savaitės, per tris sąvaitės 
iš eilės paskutinis kartas turi til
pti mažiausia už dviejų sąvaičių

I iki septintai dienai spalių. Tokis • 
laikraščio numeris turi būt nu- ' 

■ siųstas su apmokėta krasa užrašų j 
advokatui ir kiekvienam žmogui, ku- 
riam minėta draugystė skolinga, pas
kui padaryti ”affidavit of complian- 
ce” sulig šio reikalavimo ir paduoti 
surašą visų tų žmonių, kuriems mi
nėtoji draugystė yra kalta.

Per Teismą,
Francis A. Campbell. Klerkas.

ANTANAS ASMIANKAS

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą 

tVOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gyduile^

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

J P.TUNILA
Užlaiko didelę

KRAUTUVĘ 
beįmaną, . įikrv- 

džią., Wolthom - El- 
gin, ir šliubinių * *- 
dą. Užlaikom ke
liaujančius agentus ii rderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DR.. ‘ANŲ’: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant is- 
mokesčio.

Dykai $100.00
[ty ir Auksinis Laikrodėlis

TEISINGIAUSIA IR GERlAUSjA

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

822 IVashington st 
BOSTON,............ MASS.

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

F. S. Simanckis.

r s
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Parašykiteskaitlines toje žvaigždėje 

taip, kad abelna suma kiekvienam 
rėdelije išeitų po 15

Kiekvienas iš Jūsų turi progų lai
mėt kreditų ant $100.00, kurį męs 
priimsime kaipo dalį užmokesčio prie 
nupirkimo 10,000 kvadratinių pėdų 
lygios ir sausos žemės New Jersey, 
netoli didžiojo New York’o.

Prekė tos farmos 
jeigu tikrai išrisite 
siųsite mums, tada 
farmų primokėdami 
mokėsit ne ant sykio, bet tik po $5.00 
į mėnesį.

Kiekvienas, kuris pasinaudos šiuo 
pirkimu, gaus auksinį laikrodėlį. Pro
centų nė padotkų mokėt nereikia 
Pirkimo aktas dykai.

Reikalaukite žemlapių ir informa 
cijų rašydami pas mus šitokiu adre 

' su:

ATSIŠAUKIMAS.
So. Bostono LSS. 60 kuo

pa nutarė įsteigti knygyną. 
Pradėdami tą sunkų darbą 
atsišaukiam į visuomenę, ku
ri musų sumanymui prijau- 
čia, ir meldžiame paramos. 
Kokią naudą gali atnešt vie
šas knygynas, kiekvienas 
protaujantis gali suprasti. 
Taigi, kas turi atliekamų 
knygų, gal teiktųsi mums 
jas paaukauti, už ką męs bu
sime labai dėkingi. Kas ma
no aukauti, meldžiame nesi- 
vėlinti, nes rugsėjo 9 d. pra-[ su. [34]
dedam knygyną. tvarkyti, i * lithuanian Dep’t. e 
Knygas priimam kas pėtny-i25 church st.,Rm. ii4,New Yorkcity

yra $149.00; bet 
tą myslį ir pri- 
galėsit gaut tą 

tiktai $49.00 ir

Netoli So. Bostono ant jū
rių apvirto pereitoj nedeiioj 
motorinis botas, kuriame va
žiavo 21 ypata. Visi sukri
to į vandenį. 19 išgelbėta, o i 
dviejų neranda, turbut, nu
skendo.

Bostono žemesnieji teis
mai anot distHct attorney 
Pellatier’o, neteko jau sąvo
kos. Vagi ir plėšiką jie tan
kiai paleidžia liuosą, o strei- 
kuoianti konduktorių už vie
na žodi ”skebas” sodina ant 
3 mėnesių kalėjiman. Strei-

KIEKVIENAM GERA PROGA.
PIGIAI! PIGIAI! PinjAH

Farsiduoda žemė gražioj apielinkėj Wilmingtone 
prie Square Parko. Lotai po $9.00. Vištoms farmos po 
$85.00. Doleris iškalno, paskui po 50 c. ant sąvaitės.

Nėra nė procentų, nė mokesčių. Žemė augštoj vietoj ir sausa. Darbo 
yra dėl 3,000 žmonių. Tik 5 c. ant karo nuo Naujo Bostono karšapių. Mo
kyklos. bažnyčios, pač-ta ir storai ten pat ant vietos. Atvažiuokit čionai ir 
nusipirkit žemes, kur galima uždarbį turėti. Męs pastatysime jums namu 
arba paskolinsime pinigų pasistatyti. Vaiaščiot suvis nereikia — geležinkelio 
stotis ir trįs linijos karų prieina prie pat žemės. .

Nedėliomis nuvežam už dyką. Ateikit 12 vai. ant North station, 
stone, pas track'ą No. 15. Musų agentas tenai pasitiks ir kiekvienam 
t ikieta už dvkai. • t.

Bo
duos

SUBURBAN LAND CO
Old South Building No. 834,

294 Washington st., Boston, Mass.
.Arba ateikite kokį vakarą “Keleivio” Tedakcijon. 2S Broathvay. So Bo 

sion o čia taipgi galėsite gauti toki tikietą uz dyka.
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Pas James Ellis Co., kam
pas B st. ir Broadway,

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

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

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

Truputį pavartati rakan
dai gaunami už labai 
štą kainą.

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

Ynač kviečami jaunave-j 
dziai.

numu-
i

Užlaiko geriausi

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

graž.ų patarnavimą.

362 2nd st..

RUS1SZKAI-AMERIK0NISZKA
ijnlja:

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
C AR, KURSK, RUSSIA

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

Kursk, 24 Rugpiučio (August),
Czar (naujas) 7 Rugsėjo (September)

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

III klesa
II klesa

I klesa

$35.00 
$50.00 
$75.00

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

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarne kitų a!>tiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

ši .00 
.................. <5 
50c. ir 1.00 

.50c. ir 1.00

. 25c. ir

10c. ir 1.00 
.. .25
.. .10 
.. 3.00 
.. .25
.. .25
.. .50
.. .«♦ 
ir 1.00

Kraujo Valytojas..
Gyvasties Balsamas.
Nervų Stiprintojas.,
Vaistas dėl Vidurių
Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio............. ...............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
Skilvinės proškos.........“
Pigulkos dėl kepenų...
Blakių naikintojas........
Dėl išvarymo soliterio
Anatarinas plovimui...__
Nuo kojų prakaitavimo..
Gydanti mostis.....................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai...................50c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
I Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos pydančios žolės, šaknįs ir t. t, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vaitojamos.
t^TReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lictuviiką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA Aptiekorius,
Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

.50

.50

.50

Nuo palvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų
Nuo dantų gėlimo.. 
Nuo peršalimo...........
Plaukų stiprintojas..
I inimentas arba Expellcris 
Nuo
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Antiseptiška -o-1-s 
Nuo viduriavi •'>. . 
Knstoriia drl vaikų
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

plaukų žilimo
Reumatiz-no.. 
lvtiškų ligų., 
dusulio...........
kirmėlių.........

lik

25c.

i4

' Jaigu
i 
I
I

129 Bedford Avenue




