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Metas IX.

(popiežius Julius II, 1505 m.;
Merigna skundžia kunigą.
Nenusisekęs užpuolimas.
Pirmieji žandarai buvo pa*j
Atlanta, Ga. — Louvėnija Cushing, Okla. — E. Diajsamdyti iš dviejų Šveicarių
Durden, 16 metų mergina, mondo aptiekon Įėjo du jau
jos kantonų: Zuricho ir Lu-į- Norėjo užmušti "velnią." kuri tarnavo pas kun. C. ni yrai ir atstatę revolverius
Revoliucija Chinijoj.
Auksiniai pakvietimai
cerno, penkeriems metams.
Jacksoną kaipo stenografis- liepė klerkui pakelti rankas,
į aukso vestuves.
j Chinijoj vėl pakilo revo Nuo to laiko visi popiežiai Anglų laikraštis "The tė, dabar skundžia tą kuni- j Pradėjus vienam plėšikui
Scranton Truth” praneša ši
Peterburgas, 20 liepos.— liucija. Šiuom sykiu sukilo aklai to Įvedimo laikosi ir tokią
kasą, kitas nety
'
žinią: Wilkesbarrėj, gą už Įžeidimą jos garbės. kraustyti
Žinomas Maskvos milijonie 8 pietų provincijos, kurios šiandien tokie žandarai Pa., tūlas
čia
išleido
šuvĮ. Išgirdęs
Mergina
teisme
pasakė,
kaa
Buršis, dirbrius apvaikščiojo aukso ves (nesutinka su prezidento Ju- samdomi vis iš Šveicarijos, damas prieMaik
kanalo, nė iš šio kaip tik viena ofise pasilik šūvi, kitas aptiekos darbi
tuves, Į kurias pakvietė 200 an-ši-Kajaus politika, ir no iš tų pačių kantonų (valsti nė iš to, pagriebė
špatą, kir davo, kunigas tuojaus pra ninkas išėjo iš užpakalio ir
svečių, kiekvienam iš jų nu- ri Įsteigti atskirą pietų kon jų) ir būtinai turi būt iš tų; to kitam darbininkui
Į galvą dėdavo prie jos lįsti: kuten pamatęs plėšikus, pagriebė
pat giminių, kurie jau pir
siųsdamas gryno aukso len federaciją.
davo, imdavo Į glėbį, siūly savo revolverĮ ir užsislėpęs
CA
Bet pas- ir ant vietos jį užmušė. Kiti davo gerti svaiginančių gė už šėpos pradėjo šaudyt. Po
telę, ant kurios buvo Įpjau D-ras Sun Yat Šen, kuris ma buvo tarnavę.
tas kiekvieno vardas ir pa iš pradžių buvo laikinai ap kutiniuoju laiku ”šveicariš- darbininkai^ žiurėjo nusi- rimų ir 1.1. Ji vis atsikalbi dviejų jo šūvių plėšikas prie
‘
gvardija"” pareikalavo Įan^ V nežinojo, ką daryti. nėdavo. Bet paskutiniuoju kasos krito su peršautais
kvietimas.
rinktas Chinijos prezidentu, koji
- - Buršis
Bursis gi padėjo špatą,nusi
špatą,nusiKadangi kiekviena tų len-. yra šios revoliucijos vado sau platesnių tiesų. Popiesykiu kunigas užpuolęs ant plaučiais. Kitas gi plėšikas
mazg°j° rankas ir nuėjo sau jos
telių sveria po 20 gramų, tai vu, kaip buvo ir anos, kuri žiui tas "maištas” nepatiko. namo.
ir paėmęs Į glėbį pradė pradėjo šaudyt atgal. Ka
persisykiu jos padaro apie 9 sva nuvertė Mandžų dinastijos Tuos reikalavimus jis liepė naiP°_‘ , Parėjęs, , jis išsinešė
da jis ištuštino savo revol
jęs bučiuoti.
atmesti ir tris "agitatorius” i 5^?11P.e . drapanas,
rus aukso. Kiekviena lente viešpatavimą .
verĮ, tuomet ir jĮ suėmė.
pavaryti,
kaipo
neištikimus.
;
^^hj^
ir
.atsisėdęs.prie
durų
.Didelis
streikas
vario
ka

lė lėšavo po 60 rublių. Tai,
Plėšikų niekas nepažįsta.
Prezidentas Juan-ši-Kai Ginklai gi nuo jų visų atim-;PradeJ°
garsiai^
skaityti.
syklose.
kaip mėtomi pinigai, išspau išleido aplinkrašti, kuriame i
-- —
v
ta.
Žandarai
išlydėdami
pa Tuo tarpu atsipeikėję darbi- Calumet, Mich. — Lake Riaušės Sing-Sing kalėjime.
sti iš darbinikų prakaito.
pasmerkia visus revoliucijovarytuosius savo draugus I ninkai atsivijo paskui ji, su I Superior apygardoj pereitoj Pereitoj sąvaitėj garsia
nierius
ir
liepia
juos
žudyti,
(
rišo jĮ virvėmis ir pririšo
Nušovė oficierių.
kaipo aršiausius republikos- surengė prieš popiežių de-: prie medžio, o pribuvus val sąvaitėj sustreikavo vario me New Yorko kalėjime
Ust-Dvinsko tvirtovėj, ne i priešus. Generolus, kurie monstraciją. Užtraukė re-i
kasyklų darbinikai. Streiką Sing-Sing kaliniai pakėlė
stijos
policija
jĮ
areštavo.
toli nuo Rygos, stovintis ant perėjo su savo kareiviais re-1 voliucijonišką marselietę iri
užsakė Western Federation riaušes. Mat, paprastai ka
Kada
ji
užklausė,
už
ką
jis
pradėjo
sukauti
”
Viva
Gari

sargybos kareivis nušovė o- voliucijonierių pusėn, Juanof miners. Išviso išėjo 15,000 liniai per dieną dirba kalėji
oficierių, kada tas davė jam Ši-Kai taip išniekina, kad baldi.” Popiežius labai persi užmušė žmogų, jis atsakė: kasėjų, uždarydami suvir- mo dirbtuėse, kas žmonėms
per žandą už neatidavimą sako, jok "jų mėsa netinka gando. Pas žandarus atras "Aš nenorėjau jĮ užmušti. šum 20 kasyklų. Kapitalis yra daug smagiau, negu sėreikalaujamos iš kareivių nė vilkams.” Tuo tarpu tie ta daug paslėptos amunici Aš pamačiau ant jo galvos tų laikraščiai
““..................
skelbia,? kad;
I_„2, dėti ankštose celėse. Bet
pagarbos. Kareivis areš-! generolai jam praneša, kad jos. Riaušės da nenumal velnią ir tą velnią aš norė buvo jau ir :riaušių, todėl'šiomis dienomis Sing-Sing
jau užmušti.” Spėjama, kad kompanijos pareikalavo mi- • kalėjime iškilo gaisras irnetuotas
ir apskelbtas bepro; dėl išvengimo didelio kraujo šintos.
v*
x
tam žmogui iš didelio tikė licijos ir gubernatorius tuo- kurią dirbtuvės dali sunaiciu.
praliejimo jis atsisakytų
Vienadienis streikas
jimo protas yra susimaišęs. jaus nusiuntė 2,000 ginkluo- j kino. Apie 200 kalinių neteIš šlisselburgo tvirtovės. nuo prezidento vietos. Tokį
Paryžiuje buvo sustreikatų milicininkų .
( ko darbo ir juos tuojaus užpat
reikalavimą
apskelbė
ir
vę
10,000 vežėjų ir šoferių^, , Orlaivis įpuolė į jūres.
Social-demokratų frakci d-ras Sun Yat Šen. Jis sa
Lake Superior
/Providence, R. I. — Per- t ~
r----- -kasyklos
—v------ vy-1 darė celėse.
, ....23 liepos^ kada
ja gavo iš Šlisselburgo tvir ko, kad ši kova tęsis kad ir protestuodami prieš naują eitoj
nedėlioj čia buvo oru ra didžiausios Suvienytose į44 4 kalimai įuej_° PusrYgatvių tvarką.
Streikas
tovės laišką, kuriame apra 10 metų, I
skraidymo paroda. Vienam Valstijose. Į mėnesį jos čiauti, jau pasidarė neramu.
bet despotizmas traukėsi tik vieną dieną.
šyta, jog tvirtovės kalėja Chinijoj bus
panaikintas.
orlaivininkui pagedo maši duoda po 20,000,000 svarų (Kiaušiniai likos išmėtyti, kamuose sėdi 900 pasmerktų Yuan-ši-Kai esąs
Rando streikierių
pat
na ir žiūrint 10,000 žmonių vario. Darbininkų vadovai Į va išlaistyta ir duona lakstė
jų, kad maistas blogas, dak despotas ,kaip Duvętoks
!
Į visas puses. Po pusryčių
reikalavimai.
Į jis nupuolė su savo pasažie- tvirtina, kad jie galės lai
tariška pagelba silpna, visos dinastijos valdonai. Mandžų
kalinių nuėjo Į darbą,,
Ir tas I _____
_ _______
Rando, pietų
Afrikoj, au- riu Į jūres ir nuėjo 30 pėdų kytis taip ilgai, kaip ilgai o1,200
gyvenimo sąlygos sunkios.
kiti
paliko. Užveizda lie
matyt iš jo gyvatiškos Į kso kasyklų streikieriai, ku- po vandeniu. Bet abudu reikės. Kompanija apstatė
57 prasikaltėliai pereitais jau
neapykantos prieš šitą revo rių andai daug iššaudė, pa tuojaus išplaukė ant vir kasyklas milicija ir turbut pė eiti jiems Į celes. Kali
1912 m. sėdėjo 3,213 parų; liuciją.
Jis Pekine Įvedė jau statė valdžiai savo reikala šaus ir laivelis juos išgelbė [ bandys darbą pradėti su niai priešinosi, bet nuėjo.
karceryje. Iš pasmerktųjų karės padėjimą
Atėjo pietus, vėl duona pra
i skebais.
ir gatavas vimus: 8 valandos darbo, jo9 pasimirė. Buvo atsitiki visus savo priešus
dėjo lakstyt, o po pietų pra
sumauti laisvė susirinkimų ir dau
mai, kad Į karcerą Įkišo ser ant durtuvų.
Gyvatė nunovijo tris vaikus. sidėjo riaušės. Išmušta a100 svarų per krasą.
giau algos. Valdžia da nie Washington. — Krasos
gančius ligonius. Paskuti
Knoxville, Tenn. — 25 lie pie 200 langų ir kėsintųsi iš
26
liepos
"Daily
Teleko
neatsakė.
niais mėnesiais tarp pa
1
viršininkas mano siuntinių pos tūla John Cooper išėjo silaužti iš kalėjimo.
smerktųjų 7 iš proto išėjo. frraph” korespondentas iš i
šanghai dega.
sistemą padidinti taip, kad i jieškot savo trijų vaikų, pa Šis kalinių maištas buvo
Pasmerktasis * Kondratenko .Pekino
. . -praneša;
.. kad 30,000
.. . < Revoliucijonieriai kelis krasa butų galima siųsti 100 likdama ftVV
,XXfcW, mažiau- kaip ir protestu prieš žiau
ketvirtąjį,
buvo rykštėmis nuplaktas.
armna su greitai
su
Ji rado rų_ vyriausybės apsiėjimą
.
šaujamomis kanuolėmis Ii- sykius atakavo Šanghajaus isvarų . Dabar buvo krasa siąjį, prie upelio.
kos išsiųsta Į Pu Kou, prieš ginklų arsenalus, bet kiek- vežama tik 11 svarų. Prie juos visus gyvatės pasmaug- sėdinčiais kalėjime žomnėRygos katorgoj.
mis.
‘
”
’ "verkdama
’ ’
* “
**~ Kaliniai nuo seniai
Kada
motisykį buvo atmušti.|to
' ir mokestį manoma nu- tus.
Revoliucijos laiku Rygoje revoliucijonierius. Visa be vieną
i
jau
rengėsi pakelti protestą
! mušti už siuntinius ant pu- na sugrįžo atgal, paliktą
pastatyta už miesto milži veik kariumenė iš Mandžų- j Miestas aplinkui dega ir i sės. Iš pradžios buvo išlei- prie upės savo ketvirtąjį ku . ir dabar gaisro pasekmės
benamių spiečiasi i
niškas kalėjimas, "Rygos rijos ir šiaurinės Chinijos tukstačiai
davė progą tam protestui
gatvėse. Sodai ant viešbu-; sti siuntiniams tam tikri dikį rado jau prigėrusi,
katorga" vadinamas. Dabar Į siunčiama i pietus, kur revo- i čių
apsireikšti.
ženkleliai,
vadinami
”
Parcel
stogų pilni svetimtaučių, Į
tame kalėjime sėdi 1,526 ka i liucijonieriai turi jau 60,000 i kurie
Kunigas
paliko
$165,000.
Maištą numalšinus, 60
tėmija sumišimų bėgi. I štampais.” Tuos specijališ-1
liniai. Iš jų 780 pasmerkta Į žmonių armija.
kus ženklelius valdžia buvo New York.—Dabar išsi- drąsesnių kalinių likos iškatorgon arba prie sunkių 100,000 angliakasių gavo pa į Valdžios kariumenė ikišiol išleidus dėlto, kad patirti, aiškino, kad kun. L. T. (vežta iš Sing-Sing Į Auburno
čia vis ima viršų. Prasidėjo
darbų; 210 — areštantų roar apsimokės jai tas "biz- Chamberlain, kuris neseniai kalėjimą.
kėlimą algos.
plėšimai.
tosna, o 296 guli kalėjimo Ii- į
nis." Dabar jau patirta, ap- čia mirė, paliko $165,000 pi- Grikštas vėl areštuotas.
gonbutije, taigi beveik kasJ Edinburgh, Škotija.—Še Austrija liepia pertruakti simoka gerai,
•
■
7 ir tie "parcel nigų, o savo parapijonams
penktas žmogus serga. Tur rifas A. O. Mackenzie, kuris
karę.
Rašėm,
kad
L.
Grikštas
štampai” tapo panaikinti. ? liepdavo ”šio svieto mamas-1
buvo
išrinktas
trečiu
teisėju
but puikiai toj "naujoj ka
buvo areštuotas ir nuteistas
Iš visų pusių plakamai Ant siuntinių dabar galima čių" nerinkti.
tarp
Škotijos
angliakasių
ir
3 mėnesiams kalėjiman už
torgoj” žmonės vaišinami.
Bulgarijai atsišaukus Į di dėti paprastus laiškų ženk
Revoliucijonieriai negaus prakalbas Ipswichho streiMoterų tame kalėjime sėdi kasyklų savininkų, praneša, džiąsias valstybes prašant lelius (štampas).
kad nuo liepos mėnesio ,šių pagelbos, už ją užsistojo tik
ginklų.
kieriams, bet padavus bylą
240.
Susikirto su Meksika.
metų, 100,000 Škotijos ang- Austrija.’ Ji pranešė serbų
Prezidentas Wilson keti-1Į augštesnĮ teismą ir uždėNevalia raginti prie streiko. liakasių gaus daugiau algos. ir graikų valdžioms, kad tos Suvienytos Valstijos ga- na uždrausti pardavinėti jus kauciją jį buvo paleidę.
Rusijoj nevalia apie strei Arbitracijos teismui buvo tuojaus pertrauktų karę ir lų-gale susikirto su Meksi Meksikos
revoliucijonie- Grikštas vėl pradėjo streika.
Mat
meksikiečiai
(ka

pastatyti
du
reikalavimai
:
ką nė kalbėti. Taip vadina
riams ginklus, mat ikišiol jie kieriams sakyti prakalbas—
padėtų ginklą. Rusijos ca
moj Rusų-Baltijos vagonų Škotijos Angliakasių Fede- ras, atsakydamas Į Bulgari reiviai) anądien pašovė vie visus ginklus pirkdavo iš ir vėl jį areštavo. Dabar jis
sėdi Salemo kalėjime. Kau
fabrikoj, Rygoje, 19 darbi i racijos reikalavimas pakėli jos atsišaukimą, išreiškia ną Suv. Valstijų imigracijos Suvienytų Valstijų.
viršininką
Jourez
mieste,
o
mo
algos
ant
25
nuošimčių,
cija $700. Teismas paskir
ninkų buvo areštuota ir nu
tik savo užuojautą jos nelai
bausta uš tai, kad kalbino ir Kasyklų Savininkų rei mei ir džiaugiasi viltimi, Chihuahuoj suėmė du kasy Deportavo raupuoti ir sude tas ant 18 rugsėjo. Kasdieną
gino jo vagoną.
varo dirbti. Kalbėt su ki
kitus darbininkus prie strei kalavimas numušti anglia kad neužilgo karė gal pasi klų savininku, irgi Suv. Val
Kaip
amerikonai
bijosi
stijų
piliečius
,ir
grasina
tais nevalia. Kambarys ank
ko. Latvių laikraščio "Dzi- kasiams algą ant 121Ą nuo- baigs pažymėdamas tečiau,
raupų,
tai
parodo
šis
atsiti

jiems
mirtimi.
Todėl
iš
štas ir tamsus. Lova gele
ves Bals" redaktorius likos simcio.
kad Bulgarija turi būti pa
Washingtono nusiųsta Mek kimas: 25 liepos iš Cleve- žinė, "pagalvis iš nušluotos
nubaustas 200 rublių taipgi Teismas pripažino darbi sirengus daug paaukauti.
sikos prezidentui Huertai!I lando atvažiavo Philadel- šluotos.” Ant pietų duoda
už raginimą prie streiko. t ninkams pakėlimą algos ant
Socijalistas
ministerių
aštri telegrama, kad suim phijon sergantis raupais a- ”15 binsų" arba "pasmirdu6’4 nuošimčio.
Ryga-Chersonas.
pirmininku.
tus amerikiečius tuojaus pa- teivis. Valdžia jĮ ant ryto sio beef stew.” Viršininkai
Popiežiaus
žandarai
sukilo.
Paskutiniuose
rinkimuose
liuosuotų ir savo kareivius jaus tuojaus deportavo An- ateina tankiai pasiteirauti,
Eina kalbos, buk žadama
Rygą su Chersonu sujungti Jau nuo 1505 metų popie Holandijoj socijalistai gavo atiduotų kariškam teismui, glijon, iš kur jis metai atgal kaip einasi I. W. W. agita
perkasu (kanalu), kuriuomi žiai užlaiko savo ypatai sau daugiausia balsų, iš tos prie kitaip juos paliuosuosią ir buvo atvažiavęs, o geležin toriau, ar gardus pietai, ar
butų galima laiveliais važi goti taip vadinamą "šveica žasties karalienė Vilhelmina kaltininkus nubausią Suvie kelio kompanijai Įsakė jsu- gerai gulėti ir t.t. Mat. ty
deginti ir tą vagoną, kuria čiojasi. Laikraščių skaityt
nėti. Jeigu tas naujas suma rišką gvardiją.” Yra tai pa pasikvietė pas save ant pa nytų Valstijų kariumenė.
nymas Įvyks, tai bus nema prastai ginkluotų žandarų sikalbėjimo sociialistų vadą Mat. kaip greita1* musų me jis atvažiavo iš Clevelan- neduoda. Laiško parašyti
žai darbininkams darbo, nes pmuja ir niekas daugiau. M. Troelstra. Snėiama. kad Washingtonas pakilo, kada do. Kompaniia vagoną su ir negalima. Šitą žinutę ga
tam dalykui daug milijonų Šiuom laiku jų yra 80. žan- jį paskirs Holandijos minis meksikiečiai suėmė porą degino, o valdžia sugražino vom per advokatus Jacobs
i ir Currier.
rublių pinigų bus padėta.
v—- užlaikymo
--------j- įĮvedė
—j = terių pirmininku.
didžturčių ir trečią pašovė. jai nuostolius.
darų
madą
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KELEIVIS

kviestiems apginėjams au- liucijonieriaus, kuris už re- vietoj, todėl jie ir ki josios kultūros reikalus
ponams
pa tarp svetimtaučių.
jsįs?
voliucijoninę agitaciją buvo tiems
ištremtas 1834—48 metais taria "niekur nesiskubinti.”
Kadangi nuo tūlo laiko
Debsas ir krikščionių
Bet
kas
butų,
jeigu
„Drau

iš tėvynės. Ir dabar popie
aukos, dėlei įvairių priežas
go
”
skaitytojai
pradėtų
to

žiaus
sargai
šaukia,
lai
gy

dvasiškija.
čių, beveik nustojo plauku
Geriausi caro tarnai.
kį
patarimą
praktikuoti?
vuoja
Garibaldi!
Tas
reiš

Skaitytojai turbut da at Rodos buvom rašę, kad A- kia, kad tarp popiežiaus1 Juk juos visur išvarytų iš sios ir tuo tarpu negalima
simena, kokis buvo pakilęs merikos socijalistų vadas ir sargų, Vatikane, pat katali darbo. Ir vėl ar nejuokin numanyti, kada virs geresni
anais metais triukšmas, ka buvęs kandidatas į Suvieny kų bažnyčios širdije, jau gas patarimas: „Padėk ter šitam sumanymui laikai, tai
Ameri- tų Valstijų prezidentus, Eu platinasi revoliucios dvasia, mometrą tokioj vietoj, kur Visuotinasis šių metų Mok
da
atvažiavus
kon „Saulės” kunigams gene Debs, išėmė iš kalėji jau kįla iš grabo didis ir bai jo nematytum.” Išeina, lyg slo Draugijos Susirinkimas
pastarame savo posėdyje
rinkti aukų, męs pa- mo moteriškę, kurią policija sus Garibaldi.
kad
darbininkai
sėdėtų
pa

birželio 13 (26) dieną, ap
sakėm, jog
vienas iš buvo areštavus už pardavi
sistatę
prieš
save
termomet

svarstęs įvairius aukoms
jų yra geras valdžios bičiu nėjimą ant gatvės savo kū
rą ir žiūrėtų į jį. Kurgi rinkti budus, kaip Lietuvo
lis. Netik klerikalų laikraš no, ir paėmė ją į savo na Polemika
„Draugas” tai matė? Juk je, taip ir pas savo tautie
čiai pradėjo mus perkunuot, mus, kaipo dukterį.
didžiuma lietuvių da nežino čius anapus vandenyno gy
bet ir „pirmeiviai” tautinin Trumpa tos moteriškės
ir Kritika ir kas tai per sutvėrimas tas venančius, vienu balsu nu
kai užsipuolė už tai ant mus. ,nupuolimo istorija tokia: Ji
termometras. Bet jei ku tarė siųsti ir pas Amerikos
Girdi, kaip tai galima taip buvo vieno krikščionių kuni
„Draugo” patarimas.
rie ir žino, toks patarimas lietuvius savo išrinktuosius
šmeižti svečius-nebuvėlius; go duktė. Ji susipažino su
nereikalingas, nes darbinin
jie abudu esą revoliucionie geros šeimynos sunumi. Bu „Draugas” savo 28-m nu kas niekados atsistojęs prieš žmones aukų rinkti. Dele
riai ir už tautą nukentėję. vo tai dievobaimingas vai merije duoda patarimus, termometrą nežiūri. Taigi gatais paskirti d-ras J. Ba
Tečiaus mus nuomonės kinas ir dievobaimingų tė kaip apsisaugoti nuo šilu aišku, kad tokie patarimai, sanavičius, Mokslo Draugi
pirmininkas, ir Marty
tie užsipuolimai nepermainė vų sūnūs. Ji kaipo kunigo mos. Jis sako: „Jei nori, kaip užsilaikyti karščiuose, jos
nas
Yčas,
lietuvių atstovas
ir juo toliau, tuo daugiau duktė, taipgi bv.vo dievobai- kad butų tau vėsu šituose rašvti ne darbo žmonėms.
Valstybės Durnoje Peter
gyvenimas parodo faktų, l minga mergina. Įsimylėjo nepakenčiamuose karščiuo Tečiaus „Draugas” nori gin burge.
kad toji musų nuomonė bu viens į kitą ir apsivedė. Po se, atsimink šitas patarmes: čytis, kad jie geri. Ir tik
vo neklaidinga. Klydo tie, metų laiko vyras ją pametė. Žiūrėk į viską šaltai. Nesi prispirtas į kerte, prisipažį Apie šitą nutarimą Ameką ant mus užsipuldinėjo, Jauna moteriškė, neturėda rūpink. Padėk termometrą sta, jog tai sveikatos biuro kos lietuvių visuomenei per
Tamistos laikraštį praneš
bet ne męs. Kad kunigai bu ma iš ko gyventi, o prie dar tokioje vietoje, kur jo nema patarimai.
damas, Lietuvių Mokslo
vo ir yra valdžios pataikū bo nepripratusi, bado ver tytum. Nesiskubink nie
nais, tai dabar pasigyrė Du čiama išėjo ant gatvės siū kur. Išmesk iš galvos min Tas viskas parodo, kad Draugijos Komitetas tikisi,
rnoje ir kun. Laukautis, ku lyt praeiviams savo kūną. tis apie karščius. Maudykis „Draugas” nesupranta tik kad musų gerbiamieji tau
ris yra Suvalkų gubernijos Policija ją areštavo ir tris ryte ir vakare. Nešiok rojo darbininkų padėjimo, tiečiai Amerikoje gyvenan
nes klerikališkomis akimis į tieji, kurie jau nekartą savo
atstovu. Jis aiškiai pasakė, dienas ją išlaikė kalėjime. kuomažiauisa drapanų.”
kad valdžia turėtų remti Debsas apskelbė, kad jis Perskaičius ir apsvars jį žiuri, ir todėl neturi tie gausingomis aukomis rėmė
Lietuvos katalikų kunigus pasiima nelaimingą moterį čius tuos patarimus, pasiro sos sakyti, kad jis gina dar ne vieną savo brolių, Tėvy
nėje vargstančių, reikalą
kuoširdingiausia, nes'jie y- i savo namus ir kad visi jo do, kad darbinikuų žmogui bininkų reikalus.
ra kuogeriausiais valdžios draugai turi ją vaišinti taip, jokiu budu negalima juos iš Pats „Draugas” stebisi iš i bei įvairius sumanymus, ir
draugais ir revoliucijos me kaip tikrą jo dukterį. Ir nu pildyt. Taigi aš sumaniau tokių atsitikimų, kaip štai | šiuo kartu neatsisakys patu uoliai padėjo tai valdžiai ėjęs į kalėjimą parsivedė ją užklausti „Draugo,” kad jis Newporte, R. I., susirgo W. | remti taip begalo svarbų vi
paaiškintų, kokiuo budu bu E. Cater’ienės šuniukas, sai Lietuvai sumanymą ir
kovoti su revoliucija. Štai namo.
tų galima jo patarimus iš nešiojąs skambų chiniečių badės jį gyveniman įvykto tėvelio žodžiai:
Tai buvo šiomis dienomis, pildyti?
vardą „Mi-Tu.” Kas šuniu dinti.
„Už ką gi, klausiame, vy-į Terre Haute mieste, India
Todėlei L. M. Draugijos'
riausybė taip nepasitiki lie nos valstijoj, kur Debsas gy Ir štai „D.” 29-me nume- kui pasidarė?—Na, šuniu
kas
pasidarė
nervingas.
Komitetas drįsta šiuo atsi
tuvių kunigais? Į šį klausi vena.
rije gaunu
atsakymą:
Tuojaus
pašaukta
3
geriau

šaukimu kviesti pavienius
mą ne tik męs, lietuviai, bet Dabar kapitalistų laikraš „Draugo” patarimai buvo
ir vyriausybės atstovai var- čiai plačiai apie tai rašo, duoti tiems, kurie gali juos sieji dr-rai. Tų neužteko. asmenis, visus lietuvių susi
gu beduos patenkinamą at Taip „Chicago Evening A- išpildyti,” (suprask ne dar Iš New Yorko paršaukta vienijimus bei jų kuopas, įsakymą. Juk lietuvių kuni merican,” kurį prisiuntė bininkams).O ar gi darbi dar ketvirtas specijalistas. vairias Draugijas, sąjun
gai yra visai svetimi viso mums vienas „Kel.” skaitv- ninkas ne toks pat žmogus, Specijalistė dabotoja prižiū gas, klubus ir t. t. kas kiek
kiems atsiskvrimo sieki- tojas pašvenčia tam ilgą e- kad jam nieko nereikia...? ri „ligonį” dieną ir naktį. išsigali, kad šelptų musų at
mams, svetimi kokiai politi ditorijalinį straipsnį ir ke „D.” sako: „Jeigu Tamstos Ne čia dar galas. Pasigailė stovus, aukas renkant, Mok
kos ar tikybos propagandai, tina da toliau apie tą klausi pati serga—tai, žinoma, be jo Carter’ienės kita šuniukų slo ir Dailės Draugijoms
jokiais pavojingais darbais mą kalbėti. Šitame gi nume- rūpesčio neapsieisi, bet jeigu mėgėja, M. M. Van-Burien’ Vilniuje pastatyti savus nanepasižymi, priešingai, 1905 rije, kuris guli prieš mus, Tamsta atsiduosi Dievo Ap- ienė, ir atvažiavo iš Midle- i mus, kurie bus svarbiausiu
—1906 m. lietuvių kunigai Į „Chicago Evening Ameri veizdai, be abejo, išnyks ne towno į Newport’ą padėti musų atgijusios tautos ži
diniu musų Tėvynėje.
uoliai padėjo malšinti riau can” sako, kad tuomi Deb reikalingi sielvartavimai.” gydyti šuniuką.
Pildydamas Vll-jo Vi
šių (’kramolą’) tarp Lietu sas sukišo krikščionybės Čia aš turiu pasakyyti, . „Draugas” sako: „Ištiekas norints pasaulije pa suotinojo M. Draugijos Su
vos gyventojų.”
skelbėjus į skylę (has put kad „Dievo Apveizda” jau sų,
sigadino.
Ar tos dvi ponios sirinkimo nutarimą, Lietu
Skaitytojau, įsitėmvk pa-į the preachers of Christiani- išėjo iš mados. Šiandien jau
skutinius žodžius: ”lietuvių ty in a hole), nes jis nuvei nerasim tokių žmonių, ku rūpintųsi taip savo tarnu vių Mokslo Draugijos Ko
mitetas prašo Tamistos apie
kunigai uoliai padėjo mal kė tikrai krikščionišką dar rie butų susilaukė Dievo pa arba tarnaite?
šinti riaušių tarp Lietuvos bą, kuomet krikščionių ku gelbos. Štai faktas: nese Taigi, „D.” pats tą pripa tai Amerikos lietuvių visuogyventojų.” Tie žodžiai ne nigai tik liežiuviais apie tai niai sirgo šv. tėvas. Kodėl žįsta, bet nenurodo to ištvir ' menei pranešti.
Liet. Mokslo Draugijos
jis neatsidavė Dievo apveiz kimo priežasčių . Atpenč,
musų ir ne kokio nors soci- mala.
Komitetas.
jalisto, bet žodžiai kun. Lau Socijalistas sugėdino vi ėtai, bet šaukėsi garsiausius jis stengiasi kiek galėdamas
kaičio, kuris, galima sakyti, sus kunigus. Socijalistui gydytojus? Ar gi jis neži tas priežastis paslėpti. Jei
DELEGATAI JAU
kalba durnoj už visus Lietu garbę pripažįsta net priešų nojo, kad reikia atsiduoti gu darbininkai bando iš
ATVAŽIAVO.
Dievo apveizdai ir nesirū brist iš vargų ir kančių, tai
vos kunigus. Ir jis su pasi laikraščiai.
Šiomis dienomis nuo Liet.
pinti? Bet ne, jis žinojo, kiekvieną jų žingsnį pada
didžiavimu pasako, kad ku
kad Dievo apveizda nieko rytą pirmyn „D.” vadina Mokslo ir Dailės D-jos de
”Viva Garibaldi!”
nigai
slopino revoliuciją
legatų gavom jau sekantį
Lietuvoj.
Kaip žinoma, šventasis nepagelbės. Aš manau, kad „sabotažų,” o darbininkų pranešimą:.
Bet kokiu gi budu tas slo musų tėvas Romoj užlaiko to ir „D.” neužginčys. Ko vadovus išpurvina, kaip tik
I Americos lietuvius
pinimas buvo atliekamas? gana didelę gaują ginkluo dėl tad jis pataria savo skai-: moka. Retas ”Draugo” nu
Laikraščiuose jau buvo
Juk visi žino, kad kunigai tų žandarų, kurie saugoja tytojams atsiduoti ant Die-I meris, kad nebūtų šmeižia
vo
apveizdos?
Ar
tik
ne

ma
I.
W.
W.
unija,
kuri
dau

paskelbta apie musų, apa
nėjo su šautuvais revoliuci- jo palocių. Skaitytojui gal
klaidina
jis
juos.
giausia
prieš
kapitalistų
iš

čioje pasirašusiųjų, išrinki
jonierių šaudyti; jie taipgi išrodys keista, kad šventam
tvirkimą
kovoja.
mą šių metų Lietuvių Moks
nėjo su žandaris jų areštuo tėvui reikalingi žandarai. Toliaus „D.” sako: „Męs
Michael
Titiškis.
lo Draugijos visuotiname
ti ; o tečiaus jie „uoliai padė Juk jis vadinasi Kristaus į- savo patarimų nerašome
susirinkime, Vilniuje, pa
jo (valdžiai) malšinti riau pėdiniu, o Kristus žandarų tiems, kurie pečius kūrena
šių.” Vadinas, jie buvo iš neužlaikė, nors gyveno tar ir turi žiūrėti nuolatos į ter Mokslo ir Dailės Dr-jai rei siuntimas pas Amerikos lie
tuvius. Musų pasiuntinys
davikais. Jie sužinodavo pe priešų. Popiežius gyve mometrą . Pagalios, tai ne
kia
aukų.
tės tikslas yra—susipažinti
iš savo davatkų ir špitolnin- na tarpe katalikų, kamgi, musų, bet sveikatos biuro
su
jumis, supažindinti jus
patarimai.’
kų, kas kur kalbėjo prieš ca jam ginkluota spėka?
Gerbiamas
Redaktoriau!
su jūsų brolių tėvynėje gy
rą, kas skaito socijalistiškus Bet ištikrųjų tame įnėra Žinoma, prieš tai aš nieko
laikraščius, kas dainavo ”at- nieko įstabaus. Bažnyčios niesakyčiau, jeigu „D.” ne Jau treji metai praėjo, venimu ir—aukų rinkimas,
simeskim nuo senojo svieto” galybė musų amžiuje jau veidmainiautų. Bet kadan kaip sumnyta Vilniuje, Lie iš kurių tai aukų galima bu
ir apie tokius pranešdavo puola. Žmonės pradeda j gi jis mėgsta kartais pasi tuvos sostapilėje, taip svar tų pastatyti Mokslo ir Dai
policijai. Ir tokiuo budu jie ją žiūrėti, kaip Į išnaudoji- girti, kad ir jis rūpinas dar bioms lietuvių kultūros į- lės Draugijoms Vilniuje na
„uoliai padėjo malšinti riau- mo> ir tamsinimo įstaigą.
įstaigą, bininkų gerove, tai negali staigoms, kaip Lietuvių mus, kurie plačioje žodžio
šių tarp Lietuvos gyvento- Prieš dvasiškiją visur eina ma jo neužklausti, kam jis Mokslo ir Dailės Draugijos, prasmėje bus lietuvių tau
smarkus žmonių bruzdėii- tokius sveikatos biuro pata savus namus statydinti. Tuo tos namais, kur bus renka
jų-”
Taigi pasirodo, kad soči- mas. Prieš popiežių kįla rimus talpina kaipo savo? tikslu atsišaukimus į visuo ma ir globiama mokslo ir
jalistų laikraščiai, „Kelei„Kelei-, neapykanta. Minia jau pra Jeigu jis yra darbininkų ap- menę paleidus, sulig šiol su dailės dalykai, taip svarbus
.vis,” „Kova,” „Laisvė” ir ki deda į jį žiūrėti, kaipo į nerei ginėju, jis iš karto turėjo rinkta tiek, kad už 17,600 r. tautos gyvenime.
Priedermę, kurią ant mu
ti, neklydo, kad rašė, jog ku kalingą senovės liekaną. matyti, kad tie patarimai v- 12 kap. nupirkta Vilniuje,
nigai yra valdžios bičiuliai. I Dvasiškija, suprantama, ne- ra nedarbininkų klesai pri gražioje vietoj, 1,600 ketvir sų uždėjo Visuotinasis Lie
Ką dabar pasakys musų ■ akla ir aiškiai tai mato. Ir iš taikyti. Vienok „Draugas” tainių sieksnių žemės. Na tuvių Mokslo Draugijos Su
tautininkų organai: „Lietu baimės, kad sukilę žmonės pripažino juos naudingais. mai, kuriuos manoma staty sirinkimas, pildydami, męs
va,” „Vienybė Lietuvninkų”' neužpultų kada nors ant Va Jam rodėsi, kad jei sveika ti, turėtų būti Mokslo ir jau Amerikon atvykome ir
ir iš dalies „Tėvynė?” Ar tikano. užlaikoma ginkluo tos biuras tokius patarimus Dailės Draugijos muzejui, sveikiname jus broliai lietu
ne ant juoko jie save išsta tu žandarų sargyba. Bet pa išleido, tai jau geresnių ne bibliotekai, archyvui talpin viai ! Žinodami, jog jus, Atė? Jie tuomet nekviesti šo sirodo, kad bažnyčios galva reikia. Gai jie ir geri, bet ti, salei susirinkimams, vai merikos lietuviai, iau ne
ko kunigų garbę ginti—ne jau negali pasitikėti ir ant ne darbininkams. Sveikatos dinimams, parodoms ir t. t. kartą esate rėmę Tėvinėje
teisybę socijalistai rašo, ku savo sargybos. Štai perei biuras susideda iš buržuazi taisyti. Šalyje kitų, Vilniu likusių brolių reikalus, pasi
nigai niekados prieš revoliu toj sąvaitėj popiežiaus žan jos ir jis duoda tokius pata je gyvenančių tautų, kurios tikime, kad jus ir šį kartą
darai ties pat Vatikanu pa rimus, kokie tinka buržua tokius namus iš surinktų atsiliepsite gausingomis au
ciją nekovojo!
Bet išeina kun. Laukai-; kėlė maištą, pradėjo dainuo zijai ir abelnai visiems dyka aukų turi sau pasistatę, ir komis į musų atsišaukimą
tis ir sako: Teisybė, męs uo ti marselietę ir šūkauti: duoniams, kaip ant tai: ”Ne lietuviams būtinai priderė ir tokiu budu pridėsite ne
siskubink niekur.” Sveika tų savo sostinėje tokius na vieną plytelę į tuos taip pa
liai padėjom revoliuciją „Viva Garibaldi!”
visai musų
Giuseppe Garibaldi — tai tos biuro Donai gali atsisėdę mus įgyti, kad geriau galė geidaujamus
malšinti.
Ar nerausta dabar ne vardas garsaus italų revo- sau sėdėti kur vėsioj tų atstovauti savo tautą ir tautai namus.

Peržvalga.
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Apkeliavimą lietuvių nau
jokynų Amerikoje pradėsi
me nuo Bostono, Mass. To
limesnės kelionės maršrutas
bus vėliau paskelbta.
D-ras J. Basanavičius,
Lietuvių Mokslo Draugi
jos pirmininkas.
Martynas Yčas,
Lietuvių atstovas valsty
bės Durnoje.

KORESPONDENCIJOS
KELLOGG, IDAHO.
Miestelis nedidelis. Gyve
nimas darbininkui čia atro
do labai smagus, nes čia
sveikas klimatas, ir pagal
uždarbį pragyvenimas neperbrangus, sulyginant su
pragyvenimu Canadoj, ar
ba su rytinėse valstijose.
Darbai čia vien švino ir si
dabro kasyklose. Leberiam
(pagelbininkams) mokama
$3.oo, mainieriams $3.50 už
8 vai. darbo. Pragyveni
mas šeimynai ar lengvas,
tai tikrų žinių parašyt ne
galiu, bet kiek girdėjau nuo
anglų, tai nedaugiau lėšuoja,kaip pavieniui; pavieniai
čia gyvena viešbučiuose, ar
ba tam tikruose „Burdinghouse.” Už valgį ir kambarį
moka $1.00 ant dienos. Gy
vena po du.
Kasyklų apie šitą miestą
yra 6, kuriose dirba apie
1500 darbininkų. Dviejose
dirba kas diena, kitose, vie
ną sąvaitę 6 dienas, kitą 4.
Darbą iš kitur pribuvus ne
sunku gaut. Unija vra, bet
šioje apielinkėj ji bespėkė,
nes priguli jon vien tik liuosanoriai, ir kad darbininkus
da vargas labai nespaudžia,
todėl jie ir nesiorganizuoja.
Kompanija, kuriai aš dirbu,
sutvėrė savo vadinamą ”Industrial Union” 1910 m. ir
stengiasi, kad kiekvienas
darbininkas tos kompanijos
kasykloj dirbantis į tą uni
ją prigulėtų . Kada aš pra
dėjau dirbt šios kompanijos
kasyklose, tai buvo užklaus
ta manęs, ar aš priguliu į
Industrial Uniją? Man pa
sakė, kad čia dirbdamas tu
riu būtinai prigulėti; many
damas, kad unija yra darbi
ninkiška organizacija, prisi
žadėjau. Antrą dieną man
atnešė blanką, kurią turė
jau išpildyt ir užmokėt $5
įstojimo, ir kožną mėnesį no
50 centų. Išpildytą blanką
pasiėmė nuo manęs ir liepė
pribut ateinančios subatos
vakare, 8 vai. į unijos ofisą.
Nuėjus man ten. įvedė ma
ne į mažai apšviestą salę,
kur buvau perstatytas uni
jos Drezidentui, kuris mane
prisiekdino. Pirmiausia ma
nęs klausta, ar esmių šios
šalies pilietis? ar turiu pir
mas popieras? Toliaus aiš
kinta man. kad šios unijos
tikslas ne kovotie dėl jokios
užmokesties ir už pagerini
mą darbo sąlvgu, ne šelpi
mas streikierių laike strei
ko, bet vien tik šelpimas li
gonių ir sužeistų. Potam
h’enė uždėt kairią ranką ant
širdies, o dešinę augštyn iš
kelt ir kalbėt paskui sekan
čius žodžius: ”vardan dievo
ir Suv. Vals. . įstatymų pri
žadu būti nariu šios unijos,
prižadu nenrigulėti nė į jo
kią kitą unija, arba organi
zaciją, kuri butu šiai prie
šinga. prižadu niekad nieko
priešingai nekalbėti prieš
šitos unijos įstatymus, taip
gi nieko nekalbėti su šitos
unijos nariais anie kitas or
ganizacijas.” Visų tų priža
dų buvo daug, kitų nė nesu
pratau, nes toji nrisieka tę
sėsi apie 10 minutu laiko.
Aišku, kad tokia unija labai
kapitalistui geistina.
Vieną dieną kasykloje,
valgydami pietus, keletas
darbininkų pradėjo ginčytis

KELEIVIS
Į

kas link viršminėtos „uni ti tokius- žmones, tai butų j vę, apskelbsime vėliaus.' tui užėjus Maikio su Tėvu pijinę salę, kur tik tie galėjo eit, turi važiuot atgal, iš kur atva
jos”. Vienas darbininkas perdaug jiems garbės. Ga Red.). Jie tubut bijo Mon- diskusijos liko pertrauktos. kurie turėjo parapijos knygu- žiavo. Taigi, broliai, perspėju,
atsiliepė: „Manau męs visi liu tik linkėti jums, Lawren- I telloj ir gyventi, nes išsi- Ant
* J pikniko svaiginančių ; tęs. Moterų visai neįleido. Sa kad nevažiuotumet tenai taip
esam nariai Industrial Uni ce’o tautiečiai, daugiau pro kraustė į Stoughtoną.
gėrimų nebuvo, bet pas pa lė buvo pilna dievočių ir slap greitai, nes darbas bus gal už
on ir esam prisiekę vardan to ir apšvietos. Pakol neiš
Jauna mergaitė. šalinius gyventojus tai ir iš tos policijos apie porą tuzinų. kokių 4—5 mėnesių, ne anks
Dievo ir Suv. Vals. įstaty moksite, polemizuoti su ju
Viens iš buvusių.
augančių medžių šnapsas Atidaręs susirinkimą kunigas čiau.
SEATTLE.
WASH.
pasakė, kad viskas yra melas,
mų, kad panašioms kalboms mis nė vienas save guodojąs
bėgo.
I. švilpa.
MONTELLO, MAS*.
I
Muštynės su kareiviais.
neužsiimi...” Tų darbininkų žmogus nenorės. Todėl ne
ką tie komitetai kalba, ir kad
BUENOS AIRES,
"Keleivio" skaitytojai tur būt
parapijos reikalai yra tvarkoje.
tarpe yra daug, kurie.prigu socijalistus „kritikuokite”
18 liepos čia buvo toks at
ARGENTINA.
iš
niekur tiek naujienų nemato,
Toliau pasakė, kad visi parapili į Western Federation Mi- savo „Tarkose,” bet mokin- sitikimas: darbininkai laikė
ners Union, žinoma, tas tur kitės, kad tokios operacijos, prakalbas ant Washington Kaip jau ne sykį buvo minė i jonai dėtų po $25, tai jis pasta kiek iš Montello lietuvių gyveni
būt slepiama.
kaip buvo 19 liepos, daugiau gatvės. Čia paprastai susi ta, Argentinoj lietuvių priskai- tysiąs jiems naują bažnyčią. To mo. štai 7 liepos vėl naujiena.
lietuvis, kurį čia pažymė
Šiame miestelyje gyveni neatsitiktų. Jeigu vadina- renka darbininkai skaitlin toma į keliolika šimtų, bet lie liaus užleido tuos komitetus kal Vienas
siu
tik
raidėmis J. U., sugavo
įvairių tautų išeiviai: finai, ■ tės tautiečiais, nedarykit tai gai klausyt prakalbų. Bet tuviai čia tarp savęs mažai su- bėti, kurie streikuoja prieš jį. savo pačią
krūmuose su kitu vy
švedai, vokiečiai, anglai, au- tautai gėdos. J. R. Pušinis dabar kur buvę-nebuvę at- sižino. Kaip girdėtis, lietuvių P. Baseviče, žičkus ir J. Kastė- ru, kurio vardas
ir pravardė pra
■ sibastė apie 40 girtų karei draugijų yra keturios, ar dau nas, gavę tokią gerą progą, pra sideda nuo raidžių
strijokai, japonai ir kiti.LieMONTELLO, MASS.
M. B. Kaip
vių. Vienas iš jų drąsiau giau. Buenos Aires gyvuoja dėjo naudotis iš kun. St. klaidos žmonės šneka, tai jiedu
tuvių da nemačiau ir neži
tą "biz
nau ar yr daugiau kas apart 18 liepos, L. M. D. ir sias, o gal daugiaus buvo iš "Diegas.” Yra taipgi draugijos ir pradėjo aiškinti, kad kunigas nį" varė jau per porą metų.
Da
Chamber of Commerce bu gėręs, sukomandavo eit sta Cordoboj, Rosarijoj ir La Pla- meluoja, bet ne jie, ir pradėjo
manęs vieno.
vo sušauktas specijališkas čiai į minią, kur I. W. W. toj, bet jų vardų nežinau ir jo visas klaidas nurodinėti, su bar vyrui užėjus, moteris pabė
Amerikos trampas.
susirinkimas, su prakalbo kalbėtojas sakė prakalbą. apie jų veikimą neturiu tikrų užklausimu jo paties, ar tas ne- go, o jos mylimasis nesuspėjo,
mis. Buvo aiškinama apie Kareiviai, sakydami, kad I žinių. Kaip dr-jos "Diego,” taip j tiesa. Bet kunigas tiktai mojo tai vyras sutaisė jam tokią pir
CHICAGO, ILL.
tį, kad po to viso "gud taim" da
Lietuviai liuteronai turi padidinimą Brocktono pra j jei „foreineris” gali laikyt beabejonės ir kitų dr-jų nariais' ranka ant kožno užklausimo n bar
nabagas serga. Visą galvą
čia jau senų savo draugystę, monės. Angliškai kalbėjo A. prakalbą, tai ir jie galį savo daugiausia esti amatninkai, nes j visai nieko neatsakė. Po tam reikėjo
nuskustį, kad daktaras
tik apie ją nieko nebuvo gir H. Andrew, Chamber of parodyt. Ir prasidėjo ko prastiems darbininkams Argen- Į vienas iš komiteto užklausė, kad galėtų skyles
sulopyti.
prezidentas. va. Bet vargšams kova ne tinoj baisiai sunkus gyvenimas, j kas nori, kad kun. S. butų toj
dėtis, rodos, kad jos ir ne Commerce
būta. Jeigu kada-ne-kada Antras G. D. Gold, L. M. D. nusisekė, turbut perdaug Fabrikų mažai, turi uždar- parapijoj, tegul pakelia ranką, Dabar bus teismas. Jau du
surengia vakarą—tai ir vis mokytojas. Ant galo kalbė buvo rudžio ištraukę. Pa biauti prie gelžkelių ar girių kir- Niekas nepakėlė; bet kada už syk buvo šaukti, bet kiekvieną
klausė, kas jo nenori, tai visi sykį atidėta. Dabar byla pas
kas. Prie minėtos draugys jo „Keleivio” redaktorius, matę, kad blogai einasi, už timo, arba prie ūkininkų.
tės gali prigulėti tik vyrai, St. Michelsonas. Jis nuro puolikai leidosi bėgti, bet "Diegas" buvo įkurtas apie pakėlė rankas ir rėkė pilnu bal- kirta ant 28 liepos.
ir tai tik evangelikai. Mote— dė, kaip yra naudingas šis nelabai galėjo išbėgti nuo į- trįs metai atgal. Neesant inte | su: "nenorim.” Tai šitai ir pa Turiu taipgi pranešti, kad tą
rįs, kaip jie sako, yra paže užmanymas, tik ne darbi nirtusių darbininkų ir retas ligentų, sunku buvo pastatyti rodė, kiek jisai supranta žmo pačią sąvaitę viena moteriškė
minimu draugystei priimti ninkams bus iš to nauda. To kurs liko su sveika nosia. tą draugiją ant tvirto pamato, nių nuomonę, kad šaukė susi nusinuodijo. Ji parėjo vakare
į savo tarpą. Tad keli vy liaus aiškino apie blėdingu- Policistai žiurėjo ištolo, bet bet visgi gyvuoja, turi savo rinkimą ir pavelijo kalbėti ko išsigėrus, vyras pasibarė ir ne
rukai, matydami tokį tam mą girtuoklystės ir ragino prisiartinti nė vienas neiš knygyną ir nemažai laikraščių mitetui, per kurį likos išbrauk žinia, ar per apsirikimą ar ty
sumą, sutvėrė jų tarpe nau skaityti laikraščius bei kny drįso, kaip jie paprastai da pareina; 1911 m. sulošė "Ne tas akyvaizdoj žmonių, kurie čia, ji užsigėrė nuodų ir tuoj mi
N. B. Reporteris.
ją draugystę, kur gali pri gas. Jo kalba publikai labai ro. Paskui pribuvo polici padėjus nėr ko kasti,” 12 m. su gal visai nieko nežinojo, ką kun. rė.
gulėti vyrai ir moterįs, be patiko, ką liudijo gausus jos vežimas ir susikrovęs sa lošta ”Trįs mylimos" ir pareng S. daro su jų pinigais.
MONTELLO, MASS.
skirtumo tikėjimiškų ir po- delnų plojimas. Žmonių bu vo kariautojus nutarškėjo į ta balius.
Birželio 30 kun. S. išvarė saPatėmijau 29-tam "Keleivio”
ligonbutį. Iš darbininkų nė
litikiškųjų pažvalgų. Jie pa vo pilna svetainė.
vo kamendorių dėlto, kad šis bu numerije, kad Jauna Mergaitė
šiais metais, -15 d. birželio,
sistatė sau už mierį nu- W. W. Cross. Co. vinučių vienas neliko sužeistas ir nė taipgi
vo dievočių guodojamas. Naba duoda Montellos lietuvių biznie
balių ir žada dar
traukt uždangalą nuo savo dirbtuvės darbininkai yra vienas nebuvo areštuotas, sulošti surengė
gas buvo jau apsirėdęs eiti ant riams vėjo, kad tie laike miesto
liepos m. "Dumblynė."
labai
skriaudžiami;
mokes

nes sunku įspėti, kas mušė,
brolių evangelikų akių, o
' mišių, bet detektivai įėję į viršininkų rinkimų agituoja už
Ant baliaus buvo atsilankę ne
tis
maža,
o
darbo
valandos
o visų nesuimsi, nes nėra
taipgi abelnai lietuviams1
zakristiją, uždarė bažnytines kapitalistus. Gali būt, kad ne
maža lietuviu ir būrelis svetimparodyti, kad moterįs nepa ilgos. Į dieną moka $1.25, bet kur padėt. ' J. Grigas.
drapanas ir išstūmė laukan iš kurie krautuvninkai taip ir da
taučių, bet didelę gėdą padarė
10
vai.
reikia
išdirbti,
o
nak

žemina draugystę, bet grei
i bažnyčios.
ro, bet negalima .sakyti, kad vi
balius draugijai ir abelnai lietu
ST.
LOUIS,
MO.
timis
12
vai.
Negalėdami
čiau gali ją dar pakelti, nes
Liepos 9 d. buvo sušauktas si. Aš, kaipo vienas iš Montel
Žydų Working Circle, ku viams. Visame kaltas draugi- I tų "streikierių” komitetų susi- los krautuvninkų, melsčiau pri
jos nesutiks taip girtuok kitaip savo gyvenimą page
rinti, apie 300 lietuvių dar ris turi Amerikoj apie 45,-!Į jos pirmininkas. Jisai buvo pa ■ rinkimas C. S. P. S. salėje, prie rodyti, kada ir kur aš esu agita
liauti, kaip vyrai.
žadėjęs pasakyti prakalbą, bet
Jie turi ir savo parapija, bininkų sustreikavo ’ Jie rei 000 narių ir 500 kuopų, 3 Į ant baliaus visai nepasirodė. Ki 1126 W. 18th gatvės.
vęs už kitokią partiją, kaip so
kuri vadinasi Ziono Liet. E- kalauja $2.00 į dieną ir 9 vai. kuopas turi ir šiame mieste, j tas, p. Viskoška, buvo prižadė Tenai komitetas paaiškino, cijalistų.
H. Stankus.
darbo
dienos.
Streiką
veda
Taigi
20
liepos
466
ir
470
vang. Liut. parapija. Kuni
jęs paskambinti ant fortepiano kad tiek ir tiek sykių buvę pas
E. ST. LOUIS, ILL.
gas—Razokas. Tas žmogus I. W. W. Pašelpa labai rei kuopos parengė pikniką, ir ant smuikos pagriežti, bet vyskupą, bet vis nerado namuo
butų nė šio nė to, kaip kada kalinga. 21 d. liepos vakarė kad paremti Rusijos revo vietoj fortepiano—griežė ant se; potam važiavo su advokatu; Liepos 6 d. čia buvo prakalbos,
liepia skaityti ir moksliškus ant lankos įvyko lietuvių vi liucij onierius. Ant pikniko armonikos. Beto, buvo betvarkė, tą sykį jau vyskupą rado. At parengtos L. S. S. A. 87 kuopos
raštus, bet kaip kada bando suomeniškas susirinkimas nė svaiginančių gėrimų, nė nekurie iš lietuvių jaunimo pa sakymą gavo tokį: "’Jei kun. rupesniu. Kalbėjo drg. Prusei
nupeikti ir socijalistus, tik ir prakalbos dėl streikierių kitokių išnaudojimų nebu sigėrę darė triukšmą, neiški- S. buvo geras per 12-ką metų, ka iš Bostono, kuris savo kal
boje aiškino Amerikos didžtur
keikti nekeikia, kaip tai da sušelpimo. Pirmiausia kal vo, išskiriant ice-cremą, le- riant ir "Diego” narių.
tai
ir
dabar
turi
būti
geras;
jei
čių
tvarką, kurioj be pasigailė
ro Romos agentai. Jis lie bėjo I. W. W. organizatorius monadą ir lazdukes su re Publika išsiskirstė neužganė jums nėra geras, tai neikite pas
jimo išnaudojami darbininkai
veliupia tik nesusidėti su „rau C. T. Howard ir M. J. Swift voliuci jonieriškais
jį.
Man
jis
yra
geras
ir
aš
jį
dinta.
Baliaus
lankytojas.
kapitalistų naudai. Taipgi gra
donaisiais
socijalistais.” apie I. W. W. unijos svarbu kais. Viskas, kas buvo par
laikysiu.
”
Nutarta
parašyti
pe

žiai
išaiškino, kad socijalizmas
Gal būt jis norėtų kartais ir mą ir darbininkų vargingą duodama ant pikniko, ne
CHICAGO, ILL.
ticija
ir
važiuoti
su
advokatu
į
ką naudingo pasakyti, bet padėjimą. Toliaus kalbėjos prekiavo daugiau per 5 c. Kaip musų lietuviai pradėjo Washington, D. C., pas kardi nori panaikinti ilgas valandas,
turi gaut lygią mokestį mo
bėda, kad patįs parapijonai trijose kalbose Įj. Grikštas Pertraukose buvo prakal statyti Apveizdos Dievo bažny nolą Gibbonsą ir paduoti skun kad
terįs
kaip ir vyrai už tokį pat
jam to nevelija. Štai paim apie kapitalistiškos valdžios bos: kalbėtojas nurodinėjo čią, bus jau 12-ka metų. Kun. dą ant kun. S. Ar ne kvaili, ar
kim, kad ir šitokį atsitiki žiaurumą. Buvo policijos Unijos vertę ir ragino klau S. rinko pinigus su pagelba ko ne tamsus tie musų žmoneliai? darbą. Aiškiai nurodė, kad ka
mą. Vienas iš parapijonų viršininkas ir policijantų a- sytojus aukauti Correct mitetų per tą visą laiką, o surin Kunigai ir vyskupai tiesiog į a- rės reikalingos tiktai didžtur
patėmijo, kad. girdi, musu pie tuzinas. Grikštas aiškino Ponts Co. streikieriam. Au kęs į savo globą vartojo juos kis sako, kad męs nenorim, kad čiams, betgi patįs jie kariaut nei
na, o neturtingus karėn varo.
kunigas priguli į ”Aušros” angliškai policijos brutališ- kų surinkta apie $12.oo. kaip jam patinka. Tečiaus tie jus eitumėt į . bažnyčią, o tie Nurodė,
kad socijalistai kares vi
draugystę. Ir pakilo toks kumą; policistai stovėjo gal Publika buvo visai neužga tamsus ir sykiu dievoti žmone veržiasi varu ir leidžia savo sun sai panaikins.
įvy
triukšmas, kad baisu. Ar vas nuleidę, kaip varnai po nėdinta, kad taip mažai te liai, matydami, kad kunigas ne kiai uždirbtus centus, už ku kus bus meilė Socijalizmui
tarpe žmonių ir
ne keisti žmonės? Vietoj lietaus. Kalbėtojas užklau surinko ir sumanė leist auk daro to, ką jis kalba, pareika riuos patįs lieka paniekinti. Bu vienybė. Bet tie
iš
džiaugtis, kad ju kunigas sė, kas norėtų prašalint bur so žiedą ant išlaimėjimo. Ti- lavo savo tiesų 1906 metuose, tų laikas Chicagos lietuviams niekur neateis; męssocijalistai
patįs
turim
myli mokslą, jie kelia skan žujišką surėdymą—pakelkit kietai prekiavo tik po 1 c. o ką gavo? Tą sykį pakėlė maiš pabusti, mesti tą bažnyčių dar tvertis į kuopas ir patįs darbuo
dalą. Pamąstykite, prūse rankas. Visi pakėlė ir šau taip kad ir vaikai pirko ti- tą bažnyčioj per pamaldas, po bą, o geriau nupirkti žemės plo tis. Ir ragino visus prisirašyti
liai, ar ilgai jus gulėsite kė: „Šalin kapitalizmas! Lai kietus, o suaugę niekas ma tam išėję laukan iš bažnyčios tą dėl pastatymo priegaludos prie vietinės kuopos. Ant pra
purvyne? Ar nelaikąs jums gyvuoja darbininkiška kle žiau nepirko, kaip 5 tikie- pradėjo mėtyti akmenimis į namų, tą sykį nevienas musų kalbų žmonių susirinko nedausa !” Žmonių buvo virš tus, kiti ir daugiau pirko.
pabusti?
2,000 ypatų. Da kalbėjo A. Šitas užmanymas gerai nu kunigo namo langus. Kun S. lietuvis galės prisiglausti po lie giausia; daugumas žmonių už
Teisybės Perkūnas.
pašaukė policiją, ši pribuvusi tuviška pastoge ir musų pini truko miesto Parke, nes tą va
Vaitkus ir J. Balionis; ragi sisekė.
žmonėms galvas apdaužė, o ku gai atneš naudą mums patiems, karą pirmą sykį grajino žmonių
LAWRENCE, MASS.
no šelpti streikierius. Aukų
Po aukų orkestrą grajino rie
greitai prasišalinti, o ne kokiems vyskupams, ku palinksminimui miesto pasamdy
Marselietę. Publika beveik tai nespėjo
Lawrence’o audėjai dabar surinkta $100.oo.
tų keletą ir peršovė. Tai rie nenori su mumis nė kalbėti,
muzikantai, o Parkas randasi
švenčia dviejų sąvaičių ”va- Atsirado kompanijos 4 šu visa sustojo. Publikai tąsi I tau ir religija, ir užmokesnis už kaip jiems patinka, taip jie da ti
lietuviais
apgyventoj vietoj.
kaciją.” Tame da nebūtų nie neliai, vienas jų Kaziuku taip patiko, kad rankų plo tavo pinigus. Bet ar pasimokino rysią.
Teisybės mylėtojas.
ko įdomaus, bet per tą ”va- prezidentas, kurie vaikščio jimas nesustojo kol išnaujo tie tamsus žmoneliai? Tą sykį
kaciją” atsitinka daug labai ja po stubas ir gatves, siūly nepradėjo grajinę. Pikni kun. S. mokino juos, kur reikia Chicagoj ir jos apielinkėse ySULAUKIAU.
negražių dalykų. Štai 19 dami po $5.oo tiems, kurie kas buvo labai puikioj vie pinigus savo dėti, kad neskaidy ra 8-ios bažnyčios ir visos jos
liepos keli vaikinai susi- eis dirbti už tą patį mokestį toj ir puikiai išpuoštas rau tų galvų ir nevežtų į šaltąją, pa yra airių vyskupų rankose, tik Skaitydama 24 No. "Kovos",
piaustė peiliais. Liūdna da ir atsisakyti nuo I. W. W. donomis vėliavomis. Vis bu reikalavus savo tiesų, bet žmo lietuviai kunigai pastatyti, kad nejučiomis suplojau rankomis iš
rosi žiūrint i tų vyruku do Bet streikieriai tų šunelių vo linksmi ir užganėdinti. nės tamsus užmiršo tą kruviną žomnes kirptų, betvarkę keltų, .džiaugsmo, kuomet užtėmijau,
rišką nupuolimą. Bet iš ki neklauso. Čia turiu pasaky Šitokius piknikus ir męs, lekciją ir vėl neša pinigus sau socijalistus keiktų. A. Booben. kad Philadelphijoje, laike L. S.
S. suvažiavimo, nutarta tuoj jtos pusės pažvelgus, rodos, ti, jog visi keturi tie vyrukai lietuviai, turėtumėm rengti, jomis kunigui. Jis gaspadoriauPERSERGEJIM
as.
yra
karšti
katalikai.
Peikia
steigti Lietuvių socijalistiškų
o ne bačkutėmis pripildyti ja, kaip jam patinka. Pinigų
negalima ir stebėtis, nes jie
ir patįs judošiškus pikniko daržą, kaip papras
Apsisaugokit, lietuviai darbi laikraščių susivienijimas. O to
nenori patįs mokintis, ne- judošių
•
į
įplaukia
per
metus
po
$16,000
ir
atlieka.
ninkai, nevažiuokit j Nokomis, seniai su nekantrumu laukiau.
tai pas mus esti daroma.
žiuri, kuomi jie yra, bet jieš- darbus
'
į daugiau, o metų gale, kaip iš III. No. 27 "Keleivio” brolių Man visados buvo lig kokia
R. Gzell.
ko ydų pas socijalistus ir Per prakalbas visi užsilai
duoda atskaitą, tai iš to viso Lapinskų buvo garsinta, kad šmėkla akyse baltuose laikraš
juos tik „kritikuoja.” Štai kė ramiai, išskiriant vieną
pelno
lieka tik zero — kiek įLEWISTON, ME.
ten yra daug darbų, už 2 sąvai čiuose, tai yra socijalitiškuojie savo „Tarkoj” (No.18) kunigų kolegijos „studen
plaukė, tai tiek ir išmokėjo.
čių pradės dirbt Peabody Cool se tamsus straipsniai. Tos rie
20 liepos čia buvo koopepašvenčia visas savo ”lite- tą,” kuris žaidė su 15-kos
Dabar,
1913
m.
gegužės
mėn.,
Co. kasyklos; tas netiesa! Pra bios polemikos ir kritikos negalė
ratiškas” spėkas ir „talen metų mergaitėmis ir bliovė rativiškos draugijos pikni
tus” socijalistų pašiepimui. ožio balsu, bet sugėdintas kas. Žmonių atsilankė pu sušaukė didelį susirinkimą mi dės gal dirbti už keturių-penkių jau kęsti, nes skaičiau jas ženusėtinai, bet ant nelaimės pa nėtos parapijos komitetas, nu- mėnesių, o ne greičiau. Ant jų nimu socijalistiškų laikraščių
Vietinei korespondencijoj prasišalino.
užsipuola ant sociialistų J. Į Montello nevažiuokite sitaikė didelis lietus. O mu I rodydamas parapijonams, kad pagarsinimo daug žmonių va garbės. Dabar tikiuos, kad mu
J. Kuršo ir J. R. Pušino. o y- darbo jieškoti, nes čia tęsia sų pikniko šokių vieta dar i kun. S. nesąs geras, ir taip pat žiuoja iš tolimų kraštų, aš pats sų laikraščiuos polemika ir kri
pač ant manės, kam aš pa si streikas. 22 liepos buvo dangumi dengėta, tai lietui jo pagelbininkas vargonininkas buvau nuvaževęs, ir viską savo tika bus pasitarimu ir pasimokisakiau ”Keleivio” geguži atėję 12 skebų, bet pikietai užėjus visi likos išvaikyti. ! A. L. Ir nutarta kovoti prieš akimis mačiau. Dabar jokių nimu, o ne užsivarinėjimu ir
niam numerije anie iuos tei- atkalbino 7. o 5 įsiveržė į Ant pikniko buvo monolo abudu. Vargonininkas gerai ten darbų nėra. Jie laiko smuk dvasios skriauda vieno antram.
svbę. Per savo šunlaikraštį dirbtuvę. Vakare, išeinant gas „Žmogus ant bačkos,” pasiturįs žmogus, nenorėdamas, lę, tokiuo budu garsina per laik Lietuvių socijalistų laikrašti
jie mane išvadina visokiais iš dirbtuvės, pikietai tuos kuri atliko I. Petkus. Buvo kad žmonės jį pirštais rodytų, raščius, kad žmonės tenai va ninkai, linkiu jums kuogeriauvardais, turbut manydami, sumušė ir daugiaus tie ne ir Maikis su Tėvu atvažiavę pats atsisakė nuo savo tarnys žiuotų, o jie iš to sau biznį da sios kloties! Lai šviečia musų
ro, nes kožnas žmogus atvažia laikraščiai mokslu, kaip saulės
kad aš leisiuos su jais į pole pasirodė. Bet yra da 4 iš Bostono. Maikio rolę lo tės.
mikas. Bet aš visai nema streiklaužiai (vardus išlei- šė A. Barkauskas, tėvo—A. Tai 25 d. birželio kun. S. su vęs pas juos praleidžia sunkiai spinduliais.
Katarina Sinkevičiūtė.
nau to daryti: nes kritikuo- džiam. Jei nesiliaus skeba- Daunis, bet ant nelaimės lie šaukė susirinkimą į savo para- uždirbtą savo centą, o paskui
• v
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kalbėmis, bet pasakysiu dar
IItikėtų, jog Dievas yra visa- žasčiuojantis visus apsireiš
tiek, kad kunigai priguli
Protas ir tikėjimas.
galis ir gal padaryti, kad kimus, tai su kokiu tikslu ji
prie turčių klesos, kuri gy
Žiūrint į žmonijos istori- kviečiai ir ant akmens iš- skelbia pasakas apie kūdi
vena iš žmonių išnaudojimo. ją, pradedant nuo žmogaus augtų be lietaus ir be saulės kiškos baimės
sutvertąją
Socijalistai išnaudojimą no mintijimo
lopšio
iki
šių šildymo.
Paprasčiausis ir viršgamtinę esybę, su kuria
ri panaikinti. Todėl prieš dienų, matoma, tarsi, dvi li klerikališkiausis kaimietis ne nieko bendro nė gamta, nė
juos ir eina kunigai su tur nijas besitęsiančias greta tikės pasakai, kad be lie žmogus, kaipo tos gamtos
čiais. Tu pats tą gali supra viena kitos.
Tos paraleliš- taus, saulės ir be atsakan dalelė, neturi?
sti, kad bažnyčioj kas nedėl- kai einančios linijos yra bu čios dirvos javai galėtų iš Jeigu skelbia paikas pa
dienis beveik keikiami soci vusia ir esančia žmogaus augti ir atnešti vaisių. Ti sakas su tikslu, kad palaiky
jalistai, o apie kapitalistų sielos veikme. Vieną iš tų kėjimas, kad galima išmels ti liaudį baimėje prieš neži
policiją, kuri per kiekvieną linijų tveria ir tiesia mintis, ti lietų yra tokia pat nesą nomąjį; tai toji liaudis jau
streiką šaudo ir muša nekal vedama žingeidumo arba mone, kaip kad nesąmonė šiandien, matydama žmo
tus žmones, kunigas nieka noro patirti, kokios prie butų tikėti, kad kviečiai ant gaus mokslo vaisius, stro
dos neužsimena. Iš to jau žastįs pagimdo gamtoje į- pliko akmens be lietaus ir piai pradeda suprasti, kad
aiškiai gali suprasti, kad ku vairius apsireiškimus, — gi; saulės gali išaugti. Idant ta baimė prieš nežinomąjį
nigui rupi ne teisybė, bet pa antrą iš tų linijų tveria ir lietus apsireikštu, reikalin tik ir laiko pavergtąją klelaikymas šitos kruvinos ka tiesia tikėjimas, kįlantis iš ga yra daug tam-tikrų prie- są nuolankiame pasidavime
pitalistų tvarkos, ir todėl jis jausmo baimės prieš baugi- žasčių. Pasakysit taip, bet valiai kunigijos ir viešpa
socijalistus peikia. .
priežasčių
pagimdymą taujančios klesos, kurios tik
nančius tos gamtos apsi tų
reiškimus. Ne veltui Pas- galima išmelsti nuo Dievo. įp penisi tos pavergtos liauJ. B. Smelstorius.
cal’ius šaukia: „Amžina ty Jis gali liepti šviest ir kai- dies prakaitu. “Reiškia,
..... die
la berybinių tuštumų .bau tint saulei, o per tai iš van vas yra įrankiu pavergimo
gina mane.”
Tikiu i virš- denynų daug vandens išga ir išnaudojimo. Toki dievą
gamtines spėkas, kada jau ruoja ir garai pakilę augš- męs matome ir be „Draugo’*
čiuosi silpnas ir bijau gam tyn iš priežasties šalčio kuo- prirodymų. Bet męs reika
(Tąsa)
tinių apsireiškimų, kurių pinasi į debesius. Dievas
prirodymo to steJeigu tik socijalizmas fak priežastis man nežinoma. taipgi gali įsakyti vėjui pa laujam
bukladario-dievo,
kuris da
tiškai negalėtų pertikrinti Tuomet pavojuje ir nelai kilti, nuvaryti debesius į te rė Adomui operaciją,
žmonių, bažnyčios kova mėje jieškau galingesnės nai, kur lietus reikalingas, i šešias dienas sutvėrėkuris

prieš ji, kaipo prieš mirtiną jiegos, kuri mane apgintų pakelti tuos debesius da saulį, kurio galima visko pa
iš
— Maike, tu man melavai, ką nors panašaus kalbam, jos priešą, butų atkakliau ir gelbėtų pavojuje. „Var augščiau nuo žemės ir lie prašyti. Kur toks dievas
Prabaščius man pasakė, kad tai tik apie kunigėlių darbe- sia, bet dabar kunigija pra gas sutvėrė dievus” — sako tus jau gatavas. Idant sau yra?
Jei kunigija gėdisi
deda suprasti
policmanu
jokio liūs.
liūs. Męs
Męs nurodom,
nurodom, kad
kad jie
jie ....
“cliciiLC.“" būti “nėra
čia jokio
.- x x tą- -padėjimą,
..
- Lucrec’as. Žmogus nuogas, lė galėtų kaitinti vandeny arba negali jo prirodyti, tai
grieko ir bažnyčia katali- priešingi darbininkų politiš- 1 koki ją stato socijahzmo silpnas ir beginklis prade-* nų ir žemės paviršių smar kaip ji gali reikalauti, kad
ikams
___ •to
________
___ i_________
____ •__ _
• snonmos*
cnnrocff
koms organizacijoms,
prieaugimas; pradeda suprasti,
visai nedraudžia.
Jęs savo „žmogišką” būvį kiau ar silpniau reikalinga žmonės į tokį dievą tikėtų?
kad
vien
keikimais
negalima
— Aš, tėve, nemelavau. šingi apšvietai, bažnyčiose
ant vos ataušusios planetos, antsyk permainyt netik at Mokslininkas, tyrinėda
subjaurinti
žmonėms socijaAš pats tau sakiau, kad baž keikia pirmeiviškus laikraš
apsiaustas iš visų pusių pa mosferos (oro) susidėjimą, mas gamtos apsireiškimus,
lizmo
mokslą,
nes
kapitaliz

nyčia to nedraudžia.
čius, liepdami tik kunigų lei
vojaus pažino vargą ir bė bet antsyk permainyt pačios idant juos išaiškinti, jau pa
mas
tik
ir
duoda
išnaudoja

das. Galingesnio už save žemės padėjimą link saulės, tyrė, kad tarpe tų apsireiš
— Bet vistiek, vaike, ne džiamus skaityti, ir abelnai
miems
ir
skriaudžiamiems
darbigalima butų apsieiti be pone ponai sėja tarp aaroipanašaus gyvūno ant žemės kad saulės spinduliai, amži kimų viešpatauja tvirta ir
po tie
licmonų. Tuomet vagių tiek ninku nesutikimą. Apie tai, žmonėms ir rankas kaipo nerasdamas, jis panašų Į sa nai vienodo karščio, stačiau būtina sąjunga, arba, kitais
privistų, kad ir ant gatvės tėve, męs kalbėjom ir kalbė- vienatinį neapgaulingą gins, ve gyvūną sutvėrė virš že pultų ant žemės; reikalinga žodžiais sakant, kad jie tvenegalėtum išeiti. Aš pats sim, kol kunigai nesiliaus lą — socijalizmą. Žmonės mės su vilčia, kad pas aną antsyk permainyt visą že ria nepertraukiamą priežas
pradėčiau vogti, jeiT žino- stabdė darbininkų judėjimą. 1 pradeda pasipiktinti kuni ras sau sunkioje kovoje už mės paviršių, kad ant jo e- čių ir pasekmių eilę, kurios
čiau, kad manęs niekas ne- Kunigėliai, neturėdami ant gijos melais ir mokinimais būvi pagelba ir suramini- santie vandenynai ir kalnai I suardyti negalima.
to ką atsakyti, pradėjo sau- pasiduoti,
suareštuos.
-. . .... kad
. ir žvėriškiau...
. ma nelaimėse, kilančiose leistų kitoj pakraipoj, negu
Laukinis žmogus neturi
— Juk tu katalikas esi. Ar kti, kad socijalistai griauja
Jam iš audrų, perkūnijų, jie nustato, pasiųsti vėją ir supratimo apie tai, kas garrb
tu nežinai, kad tikėjimas ka- bažnyčią, Tas neteisybe. džia — net ir kruvinojo ca potvinių ir kitokių gamtinių nešti debesį į ten, kur rei toje yra galimu, o kas nega
talikui draudžia vogti?
Bažnyčios, tėve, męs da nie ro — yra nuo Dievo leista. apsireiškimų. Šalia to kū kalaujama lietaus. Ir taip limu. Jisai nemato gamtos
apsireiškimo apsireiškime naturalės ir
— Kur gi nežinosi, vaike, kur nesugriovėm, o kunigai Žmonės pradeda bėgti šalin dikiško isitikėjimo Į sutver- į kiekvieno
nuo
tokių
vyliūgų
.mokytojų,
tos
ne
žlnomos
jiegos
pagelpriežastis įeinant randame, būtinos pirmesnių ’apsireišAš tai žinau labai puikiai; jau ne vieną darbininkišką
o
juk
be
tų
žmonių
nėra
ne
'
bą. pas pradėjusį mintinti kad ir lietų pagimdyti tada, kimų pasekmės. Jam rodobet tas pats tikėjimas žmo- laikraštį, skundė valdžiai,
bažnyčios.
Kunigija,
persi

- žmogų išsivystė ir žingei- kada norime negalima, jei-1 si,* •kad- -kiekvienas
gui atleidžia prasižengimą, norėdami jį sunaikinti. Tu
apsireiš
tikrinus,
kad
jos
keiksmai
i dūmas.
Ačiū tam, išsivysto gu žemės besisukimas apie kimas priklauso nuo gerųjų
Šiandien sugriešijai, rytoj pats man sakei, kad anuonueik išpažintin — ir vėl tu met tėvelis Tamošius šudra- negah sustabdyti . socijahz žmogaus protas. Protas, ve savo ašį ir aplink saulę, jei bei piktųjų dvasių noro. Jis
čystas. Ir taip, vaike, galė I skė parapijonų susirinkime mo besiplėtojimą ir žmonių damas žingeidumo, jieško gu kalnai, miškai ir vande tiki, kad tas gerąsias dva
tum vogti kiek nori ir nieko i „Keleivį” i skutus. Argi ga besispietimą po jo simbolu— priežasčių visokio apsireiš nynai, amžinai vienodu sias galima išgirimais (mal
nebijoti, jei nebūtų policma- i lima tokį darbelį pagirti? į raudona vėliava, bando kito kimo. Patirimas tų prie smarkumu žemei besisu domis) padaryti sau prie
Kitur vėl laike streiko lie kių įrankių griebties — pa žasčių sutvėrė žmogaus ži kant, atsiradę tam-tikrose lankiomis, o piktąsias dva
no lazdos.
— Taip, tėve, jei policijos tuvių kunigas gąsdino strei sakoti, kad socijalizmas, tai niją, padarė jį patį taip ga vietose, tos atmosferos ne sias apveikti savo užkeikiužduotimi butų vien tik sau kierius pragaru, jeigu jie ne tikrai krikščioniška idėja, lingu, kad jis apvaldė netik sujudins srovių, kurios vėl .rnais (burtais).
goti žmonių turtą nuo vagių grįž atgal Į darbą. Tokius kad tuomi, mat, palaikyti stipresnius už jį draskan atsimušdamos į kitus kal
Civilizuotas gi žmogus
mažai
socijalizmą
žinančius
nus
eina
vienoje
bei
kitoje
čius
žvėris
ir
gyvulius
pa

ir daboti tvarką, tai prieš kunigėlių darbelius, tėve,
kiekvieną gamtos apsireiš
ją nebūtų galima nieko pa socijalistai ir nurodo žmo nesusipratime ir tuomi pra- vergė po savo jungu, bet ap pakraipoje. Viena eilė kal kimą išveda iš taip vadina
sakyti. Bet ant nelaimės nėms. Socijalistai kovoja j tęsti bažnyčios viešpatavi veikė daugelį pirma jį bau nų gal pagimdyti atmosfe mų gamtos įstatymų. Savo
taip nėra. Ji netik neapsau-’ prieš kiekvieną beteisę ir mą. Tečiaus ir tie įrankiai ginančių gamtos šnekų ir roje srovę ir ta srovė gal tvirtinimuose mokslininkas
goja gyventojus nuo vagių, skriaudą daromą darbinin neilgai apsaugoja bažnyčią I leidžia jam vilties!, kad ap atnešti debesius, bet tie de gali suklysti, todėl jis nie
bet pati vagia. Juk tu pats kams. Tegul kunigai paliau nuo puolimo. Ji patol egzis veiks ir pavergs savo nau besiai randasi neganėtinai kad neįsako tikėti į jo pa
andai rodei man laikraštį, ja darbininkus klaidinti, te tuoja, pakol tamsi liaudis ti dai da daug šiandien da augštai, kad garai besikuo- tyrimą, vien padaro tik kaikur buvo aprašyti New Yor gul jie paliauja kapitalis- ki į pomyrinį gyvenimą. jam nežinomų gamtos jiegų. pindami virstų lašeliais ir pir laiptą tyrinėjimo pako policijos darbeliai. Ji te i tams ir valdžiai pataikauti, Viešpataujanti klesa ir bur Žinodamas
apsireiškimų nukristų lietus. Žemės pa ; žangoje. Sekantis tyrinėtožuazija.
apsipažinusios
su
nai net žmogžudžių gaujas socijalistai išties jiems ran-j
priežastis, žmogus nereika viršiaus susidėjimas tuo pa jas nepasistoja ant to naujo
gamtinių
mokslų
patyri

organizavo ir susipykus su ką ir niekad prieš juos pik-1
lauja maldauti, kad kokia čiu laiku nepagimdo kitos i žinijos laipto, pakol neištimais.
į
bažnyčios
pasakas
savo sėbrais žudydavo juos, to žodžio neištars.
, tai viršgamtinė galybė su- musų linkmėj einančios sro . ria jo tvirtumą. Todėl sy
I
netiki,
bet
kad
liaudį
palai

kad jie neišduotų jos pikta — O ką tu, vaike, gali ži
' stabdytų baisulingą gamtos vės atmosferoj, kuri atlėk kiu su žinijos išsivystymu
kyti
prietaruose
ir
sykiu
darysčių. O tai prieš tokią not apie visus socijalistus?
apsireiškimą, nes jis žino dama pakeltų debesį augš mainosi ir mokslo patirtos
vergovėje,
melagingai
skel

policiją, tėve, męs protestuo Gal būt, kad jie da labiau
jau, kad kiekvienas apsi- čiau ir pagimdytų lietų. Ir teisybės; bet mokslo pasau
biasi
tikinčiomis.
Socijaliz

jame. Tečiaus bažnyčia nie tuomet pradėtų kunigus kri
i reiškimas turi savo priežas taip begalo aplinkybių su lėžvalgos ypatybe amžinai
mas
skelbia,
kad
liaudies
iško prieš ją neturi. Bažny tikuoti. Su bombomis už
tis pačioje gamtoje ir kad sidėjimas gimdo visokių lieka tas, kad ji neliepia ti
siliuosavimas
yra
galimas
jei iš tų priežasčių neleisti kil gamtoje apsireiškimų prie kėti į kokių ten viršgamtičia draudžia žmonėms tik pultų.
tik
per
tos
pačios
liaudies
ap

prie socijalistų prigulėti, o — Kam tokias nesąmones
ti pasekmei, reiktų vienu žastis ir jų pasekmes. Ir nių galybių gerą bei piktą
policistais jos parapijonai kalbėti, tėve. Jau pats pro sišvietimą. Kad tatai pati momentu perkeisti visą pa jeigu Dievas norėtų, kaip ti valią, vien nurodo ir skati
liaudis šiandien jau supran saulio susidėjimą, kas vėl ki nežinantis gamtos taisyk na jieškoti apsireiškimo
gali i būti.
tas
sako,
kad
taip
negali
būt,
— Palauk, vaike, tu jau kaip tu manai. Męs esam ta, tai neabejoja nė didžiausi yra negalimu, neiššaukus lių žmogus, pagimdyti lie priežasčių pačioje gamtoje.
jos priešai. Jie da veidmai baisiausios katastrafos, ku tų tuomet, kada jo kas pra Pirmutinė pažiūra atsa
perdaug kalbi. Aš irgi tukitokie

pat
žmonės,
kaip
ir
ki

riu balsą. Tu tuojaus užsi ti, skirtumas tik tame, kad ningai šaukia, kad tikėjimas ri sunaikintų netik žemę, šo, tai jis momentališkai tu ko tokiam dalykų stoviui,
į užgrabinį gyvenimą yra
puola ant bažnvčios, bet už,
.
.....
ir visatoj padarytų su rėtų nugriaut nuo žemės pa kuomet žmogus bežinis ir
įniršti, kad jus natjs kalti/“jaugiau apsišvietę ir su geriausiu suraminimu ir pa bet
viršiaus augščiausius kal
mišimą.
prieš baugininčius
Kiek aš girdėjau socijalistų veiklesnėmis smegenimis, stiprinimu žemiškose kan Pavyzdžiui, paimkim kad nus ten, kur jie randasi, o beginklis
ir nesuprantamus jam gam
prakalbu jie Visuomet niekt
matom kad pasaulyje čiose. Bet jie nesako, kad
tuo pačiu sykiu pastatyti tos apsireiškimus. Antroji
ir
šį
faktą.
Ūkininkas
sė

ka bažnvčia. Ar galima tad ciau» -vra. neteisybes ir ko- tas kančias tam varguoliui damas kviečius žino, kad iš- juos ten, kur žemės pavir
pažiūra atsiranda tuomet,
norėti, kad bažnyčia juos už ™Jam Pna? ta1;. M?s z'nom> ant žemės surengia tik tąsi digs kviečiai, o ne miežiai. šių užkloja vandenynai bei kada žmogus gauna apsipatai pagirtu.
žinoma, kad J?/?. Pa??.u L ?aIRla.Pa?ais^' pats tikėjimas ir laukimas,' Žino jis taipgi, kad idant tyrai. Ar į toki urna žemės žinti su gamtiniais mokslais,
ne. Policija gi ant bažnyčių ti ir norim tai padaryti kuo- atlyginimo po myrio.
pasėti javai sudigtų, išaug paviršiaus persikeitimą ga- kuomet su jų pagelba jis lie
greičiausia.
Rodos,
tam
tuneužsipuola;
priešingai, į
Tais keliais sulyginimais tų ir išnoktų, reikalinga yra i Ii tikėti net ir nemintijantis ka viešpačiu gamtos snėku,
t
i
retų
pritarti
visi
prispausti
kiekvienas policmonas yra
kurias supranta, apveikia ir
nurodėme, kad socijalizmas tam tikros priežastįs: atsa žmogus?
•„
J
ir
skriaudžiami
žmonės.
Teparapijonas, eina išpažintin
ir bažnyčia yra dvi nešiltai-i kantis sėjimui laikas; atsa Tečiaus i tai tiki ar bent priverčia jas iam tarnauti.
ir todėl bažnyčia nieko prie 'čiaus kunigai juos atkalbi komos priešginvbės. Toli kanti dirva, duodanti mais liepia tikėti „Draugo” skai Svkiu su tuo išsivysto civi
nėjo
šais policiją nesako.
, , nuo. to. Ir jeigu
-. męs mesniuose skirsniuose nuro tą pasėliui; saulės šviesa ir tytojams kunigas Kaupas, lizacija, kuri vra ne kuo ki
- Klysti, tėve. Socijalis- J]abįr ne.lnam,ant
su dysime bažnvčios puolimo rasa bei lietus. Bet tas pats kaip ir visi kiti kunigijos tu, kaip tik pasekme žmo
bombomis,
kokis
gi
butų
rei
 priežastis plačiau ir nuodug ūkininkas tankiai lyg už nariai. Jis sako, kad „aklų
tai nekuomet ant bažnyčios
gaus kovos su gamtos spė
neužsipuldinėja. Tai pačių kalas eiti ant jų tuomet, ka niau, o tuo tarpu pasakome, miršta tą viską ir nesi ’Keleivio’ leidėjų nieks ne komis.
kunigėliu išmislas, kad su da jie paliautų žmones at kad socijalizmas ir bažnvčia. stengia patirti sąlygas, ku pertikrins, kad saulė švie
(Toliaus bus.)
kelti nrieš socijalistus tikin-j kalbinėję nuo tos pirmynei- išėję ant kovos lauko, būti rios lietų pagimdo. Jis pra čia,” bet kaip jis gali pertik
gos?
čius žmones.
Ką tas reiškia?
nai turi viens iš dviejų žūti. šo iam nežinomos esybės, rinti ką-nors iš protaujan
—
Vaike,.tu
man
galvą
ir
—Matai. Maike. jau tu pra
Tamsa prieš šviesą negali kad ta atsiųstų ties jo lau čių. kad kunigija su gamti — Kas pas tave buvo —
dedi teisintis. Tas ir paro vėl jau apsukai. Bet vistiek atsilaikyti. Mokslo patyri kais debesius ir palieptų a- niais mokslais yra apsipaži- Mare?
aš mislinu, kad kunigai jus mų žinojimo geidimas pas niems nuleisti lietų. Jau nusi, jeigu ji tiki, kad su pa — Kas čia gali būt — nie
do, kad jus kalti.
__
~
___
____
.
_
nepeiktų,
jeigu jus butumet žmogų yra neapveikiamu ir šitame ūkininko prašyme gelba Dievo galima ka-nors kas.....
— Visai aš nesiteisinu. tė-J
Aš tik aiškinu
tau daly- tokie geri, kaip giriatės.
nepergalimu. Žmogus liau lietaus matoma jo aetikėii- gamtoie pakeisti? Jeigu gi
ve. ________
__ _______
Okieno šis čeverykas?
—
Tėve,
aš
jau
neturiu
laika. nes ir tu esi suklaidintas.!
jasi tikėjęs i tai, kas yra ne ™as į Dievo galvbę; kitaip kunigija žino, kad gamtoje — Ogi tavo vyro...
Jeigu męs savo prakalbose ko ilgiau su tavim šiandien patiriamu ir neprirodomu. jis nereikalautų lietaus, nes yra taisykliškumas, nuprieK. S. K.
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Žmogaus Išsivystymas
Pagal Boelsche, Errhenius’ą ir kitus
SUTAISĖ

S. Michelsonas.

Pajieškau švogerio Antano Atgalaipajauta, kaipo neatskirtina jos ypatybė.
nio, jis gyveno 6 mėnesiai pirmiau Ju- Liet. Imigrantų šelp. Dr-tėt
Jeigu taip yra, tai drąsiai galim jau sakyti,
lian, Pa., paeina Kauno gub., Rasei
Viršininkai ant 1913 m.
nių pav., Naumiesčio parapijos. Kas
Pirmininkas,
St. Jankauskas,
kad pirmoji gyvybė atsirado ant pačios že So. Engelwood, III.—Aukos Ipswich . apie
jį žino malonėkit nraneš arba lai
350
Newark
st., Hoboken, N. J.
surinktos per L. S. S. Į pats atsišaukia šiuo adresu:
mės. Gyvybė tuomet nebūty niekas dau streikieriams,
Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
Antanas Gedvilas,
170 kuopą. Aukavo šios ypatos: J.
184 New York avė, Newark, N. J.
Olyphant, Pa.
giau, kaip tik susikuopimas tos medegy Macevič $1.00; A. Žvibas, B. Diliunas, 103 Main st.,
Sekretorius, A. M. Stanelis,
Į J. Andrijauskas, J. Bankus, A. Vasi
211 Jefferson st., Newark, N. J
ypatybės — mokėjimo jausti. Tuomet žmo liauskas ir J. Niaura po 50c.; J. Kuo Pajieškau savo brolių, Kazimiero Iždininkas,
P. Vaicehunas,
dis, F. Onusaitis, J. Barkauskas, S. ' Andrijaucko ir Antano Varbioto, pa
38 Farley avė., Newark, N. J
gus (kaip ir kiekvienas kitas gyvūnas) bu- i Barsda, A. Jusis, K. Niaura, S. Peče eina Kauno gub., Telšių pav., Rietavo
liūnas, J. Puišis, A. Vizbaras, J. La- parapijos, Gumontlaukio sodžiaus.
ty tokiu pat pajautos centru, kaip, pavyz i žauskąs,
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1
M. Mačiukėnas, M. čelka, J. | Jie patįs ar draugai malonėkit praTown of Lake, Chicago, ILL
džiui, saulė arba žemė vra svarumo cen- Adomaitis, A. Mikšionis, M. Vertelka, * nešt,
J. šeštokas, J. Gverždis, K. Klimaitis, Marijona Andriejauckutė-Surplienė
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No L
trais.
Worcester, Mass.
: J. Norbuntas, A. Katinas, P. Lažaus- I 15 Millbury st.,
ant Town of Lake, Chicago, III., mi
tingai atsibuna kiekvieną pirmą noNenorėjome apsilenkti, su tais kiek>^p
Pajieškau merginos apsivedimui, dėldienį
A. J. BIERZYNSnuo
17
iki
28
metų
amžiaus.
Turi
sunkesniais daleidimais, nes šiame klausime ; ir J. Paleliur.as po 20c.; A. Kaupas, L. gerai suprast ženybinį gyvenimą. Pla KIO Salėj,mėnesio,
kampas 46 ir Paulina Sta.
. . . .v . . ..
...
„ \ Lašauskas, M. žižinas, T. Binigis, N.
susipažinimui malonėkit at
ADMINISTRACIJA
labai įssiplatinęs nuomomy įvairumas. Ku- Varnas ir V’, žižinas po 10c. V’iso sy- tesniam
sikreipt per laišką. Esu jaunas vai Prezidentas A. J. Bieržynskis,
ris iš ty daleidimų gali būt teisingesnis, sun- kluPinigai
Sll žopriimti.
kinas.
(33)
4600 S. Paulina St., Chicago, m
”Kel.” Adm.
S. M. Sakalunas,
Vice-prez.
F. A. Misius,
ku šiandien pasakyti. Aišku tik tas, kad
P. O. Box 251,
Ogden, Iowa.
5235 S. Bishoff st., Chicago, m
Prot. rast K. A. Čiapas,
nestoka mums tame klausime nuomoniy, ir
Pajieškau draugų Jono ir Antano
Paj
ieškoji
mai
1736 W. 47 St., Chicago, m
Datkuniukų iš Rudženių ir Kazimie Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
visos aiškina gyvybės atsiradimą naturališro ir Petro Mekšianiukų iš vienasė- 4537 S. Hermitage Avė., Chicago, m
ku budu, o ne stebuklingu. Ir visai galimas Pajieškau Kazimiero Kavaliausko; džio Andrikavo. Jie visi Kauno gub., Kasierius
K. K. Strzyneckis,
pirmiaus gyveno So. Bostone, o da- Aleksandrovsko pav., Abialią \olast.,
4612
So.
avė., Chicago, 111
daiktas, kad tolimesni tirinėjimai šį klausi ; bar nežinia kur. Paeina iš Vilniaus ketvirti metai kaip Amerikoj gyvena; UžžiurėtojasAshland
org. St. Ragauski,
Trakų pav., nuo Aukštdvario, pirmiau gyveno apie Chicago, III.
4612 S. Wood St., Chicago, Iii
mą galutinai išriš. Nurodėme, kaip iš ame ■ gub.,
Petrošiškių kaimo; Amerikoj išgyve Meldžiu atsišaukti, ar kas apie juos
bos išsivystė žmogus. Už amebos gyvybės no apie 6 metus. Turiu labai svarbų žinot, malonėkit pranešti; turiu svar LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
reikalą. Jis pats, arba kas jį žinot,
Chicago, I1L
pėdos jau išnyksta iš musy akiy. Tečiaus malonėkit pranešti, už ką busiu labai bu reikalą. Kazimieras Gillis
VALDYBA:
52 Walsh st.,
Sebastopol.
męs nemanome, kad jos tąsa tenai jau nu dėkingas. P. Markevicz, (31)
Pittston, Pa.
Prezidentas — Julius Joneliunas,
Bradley Fertilizer Co., N. Weymonth,
3305 Auburn avė., Chicago, III
truktą, o turim prie to tokią pat tiesą, kaip Mass.
Pajieškau draugo Jurgio Jodino Prez. pag. — Jonas Simbalis,
astronomas, kuris tvirtina, jog svarumo
Kauno gub., Ežerėnų pav., Kraunu
833 — 33 pL, Chicago, III
Pajieškau darbo prie saliuno. Bu par., Astravos kaimo. Meldžiu jo pa Prot. rast. — Mikas Titiškis,
įstatymas veikia ir tenai, kur siekia vien tik feto darbą esu gerai išsilavinęs. Kal ties arba žinančnų jį pranešti, už ką
3415 Auburn Avė., Chicago, m
Finansų rast. — Franciškus Valaiti*
bų lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. busiu labai dėkingas.
jo akis, žiūronu pašarvuota.
V. Šimkūnas.
712 — 17 pi., Chicago, Ui
Saliuninkai reikalaudami bartenderio
Box 61,
Sun, W. Va. Kasierius — Vincas Paplauskas,
teiksis atsiliepti šiuo adresu:
Tai tiek apie gyvybės atsiradimą.
922 — 35 pi., Chicago, UI
.Konstantas Šneideris [31]
Pajieškau brolio Pranciškaus Ma- Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
1016
Spruce
st.,
Easton,
Pa.
(Pabaiga)
levskio ir draugo Vincento Jenlovs3211 Union avė., Chicago, I1L

(Tąsa)
tymo laipsnį, kuris tik tuomet buvo galimu.
Kodėlgi ir gyvybė neturėtų būti tiktai to
kiu laipsniu, kuris tiktai tuomet iš neorga
niškos medegos galėjo atsirasti? Taip
stambiai suformuluota idėja patraukė jau
daug protaujančių žmonių savo pusėn ir li
ko pripažinta už ištektiną gyvybės atsiradi
mo išaiškinimą. Taigi, kuomet musų su
pratimo laikuose tik gyvybė gyvybę tegimdo, tuose praamžių laikuose pirmoji gyvybė
galėjo gimti iš neorganiškos medegos.
Bet čia vėl gali kas nors mesti mums
klausimą: Jeigu tuomet gyvybė galėjo gim
ti iš negyvos medegos, tai kodėl ji negimsta
šiandien?
Taip, mokslas to da neprirodė. Bet nie
kas da neprirodė, kad taip ir negalėtų būti.
Labai galimas daiktas, kad kaip tuomet,
taip ir dabar iš negyvos medegos gimsta
mažyčiai gyvūnėliai, kuomet stambesni ir
išsivystę gyvūnai gimsta jau stačiai iš gyvū
nų.
Negalima tečiaus užginčyt, kad šitoks
Nežinios svietas.
čaleidimas, kaipo hipoteza, negali būt priei O virpanti jure—motina gyvijos!
namas rimtai kritikai. Ji taipgi da nenu Kas gal apkainuotie suteikiamą labą?—
rodo priežasties, kodėl iš neorganiškos me Kodėl tau sujudus mano akys bijos,
siela krūtinėj virpėdama dreba,
degos turėtų gimti organiška gyvybė. Tie O
Kaip vilnys, kad vėtros ant tavęs užsiaučia...
sa, išsivystymo teorijoj yra priimta sakyti, Trankomos Į uolą jos vartosi, tryška,
jog tam, kas išsivysto, tas, iš ko jis išsivys Jų skausmą, jų kančią ar kas-nors atjaučia,
to, yra jau priežastimi. Tarp vieno ir kito Kad jos suardytos jau bespėkos grįžta? —
turi būt tokia giminystė, kaip tarp motinos Grįžta, kad sutikus vėl vilnis ant kelio,
ir vaiko, nors evoliucijos keliu tas vaikas Vėl trenkties į uolą, vėl oran ištrykštie,
vikiim’s pakiltie, vėl grumties be galo
butų jau įgijęs daug tokių ypatybių, kokių Vėl
Ir niekad ir niekur nieku nepavirsti.
jo motina visai neturėjo. Ir ve, jeigu pai Vien keisties, judėt!
mam gyvą amebą ir kokį nors chemiškai su
jungtą taip vadinamą neorganišką kūną, Ko drebi, ko liūdi tu, dulkės taškeli!
pasirodo, kad tarp vieno ir kito elementų ir Ne amžinas tavo būvis yr’ esybėj;
nekuriu ypatybių yra artima giminystė. Ne daugiau tu reiški anoj už lašelį,
Tik chemiškai sujungtam kunui trūksta lin Už mažą lašeli didjurės platybės!—
bijai, matydams tą kovos paveikslą?—
kui savo ypatos pajautos ir sąvokos, kurias Ar
Tu matai gyvybės Įstatymų žaislą...
turi ameba. Čia reikėtų pripažinti teisybę Kova ir tau leidžia, kaip lašui vilnių,
senovės filozofams, kurie tvirtindavo, kad Sutrenktų, ištryškti ant tamsių gelmių,
iš paprasto „judėjimo” negalima sutverti Spinduliuose bligstert parvomis linksmynės
„pajautos.” Vienok ir čia nereikia da ma Ir dingti erdvėse beribės mėlynės.—
nyti, kad pajautą gali įkvėpti tik stebuklas. Iš tavo ilgėsiu, troškimų, džiaugsmų,
Iš apsivylimų, kovų ir skausmų
Pajautos rybose veikia vien tik priežastin Paliks
tiktai tiek!
gumo įstatymas. Vadinas, ir pajauta atsi
randa tik tenai, kur būtinai reikalinga, kur Mintis, kaip lašelis, iš sielos ištryško,
yra jos atsiradimui priežastis. Todėl nega Sprogo ir pranyko etero erdvėse;
lima reikalauti pajautos iš chemiškai pada Kas veikias aplinkui, nepaisau to visko,
ryto judėjimo, nes tenai jai nė reikalo nėra. Vien tikslo ilgėsiu j ieškau ten, gelmėse...
Prie to, judėjimas chemijoj arba fizikoj yra Atspindantis saulę lašelis tematos:
kova ir saulė suspindėt daleido.—
kas kita, o amebos judėjimas vėl kas kita. Jam
Bet virpanti jure! beribėj visatos
Žiūrint iš šito atžvilgio, gali išrodyti, jog Ar tu kam-nors džiaugsmą iššauksi ant veido,
tas visiškai sumuša teoriją apie atsiradimą Kad pati, kaip lašas ant tavo platybės,
pirmosios gyvybėsiš neorganiškos medegos. Ištryškus pranyksi tamsioj tuštumoj?—
Tečiaus ant laimės taip da nėra. Tas tik už Iš tavo gimdytos žemiškos gyvybės
ginčija tokią stambią jos formą. Norint Kas liks tau pragaišus?—kokioj medegoj
jai duoti smulkesnę ir artimesnę formą, rei Užsiliks mintis?
kia tik priimti platesnį supratimą apie neor
ganišką medegą, taigi ir gamtą prieš pir
Gana svajotie!
mutinės gyvos kamaraitės atsiradimą. Ir
Gana! Nutilkit širdinės stygos!
galim sau ramiai pasilikti prie tos nuomo
Jus tonus kas gi norės suprast ?—
nės, kad pati pirmutinė kamaraitė atsirado
Kam da vartytie puslapius knygos,
ant žemės naturališko išsivystymo keliu,
Jei tiktai lakštą,
Neskaitant raštą,
kada degantis žemės kamuolis pusėtinai at
Paseilintuoju
pirštu paliečia,
aušo ; atsirado iš vieninteliai tuomet ant že
Bet akys minčių darban nekviečia,—
mės esančių neorganiškų medegų. Turim
Ką sielos knygoj galės atrast?
tik pridėti, kad iki to laiko tos medegos nė
Nes dvasios dainą iš sielos knygos
vienos gyvos kamaraitės nebuvo da paVien tik dainuoja stygos širdies.—
gimdę, tik prie nuolat puolančios tempera
Kas išgirs, ištirs skambesį stygos,
Jei jis be galo
tūros jos rengė atsakančias tokioms kama
Prie idealo,
raitėms užgimti sąlygas. Tas pats jau mums
Kaip oro vilnys be triukšmo plaukia,
sako, kad tose medegose turėjo būti nevien
Tyliai kaip meilė jaučiančius šaukia
tik judėjimo elementai, iš kurių susitvėrė
Iš apnykimo prie gyvasties.
pirmutinė kamaraite, bet jose taipgi buvo
Tiesus ir lygus kelias baltavo
pamatiniai pajautos elementai. Kitaip sa
Tarpe žaliųjų, tyrų laukų,
Vilčių, troškimų gėlės kvėpavo,
kant, turime sutikti, kad tokioj ar kitokioj
Liepė svajotie,
formoj pajauta yra pamatine kiekvienos
Dievo jieškotie
medegos ypatybe. Tokiu budu ji turi būt ir
žmonių širdyse—radau tuštybę,
neorganiškoj medegoj. O toji pamatinė
Skirstkelį, ant jo stovint piktybę
ypatybė visuomet pasilieka nepaliečiama,
Ir begalinę jurę skausmų!
neatmainytina ir nesunaikytina, vistiek, ko
Viską apsiaučia ūkai tamsybės,
'

kioj temperatūroj medega nebūtų. Su ta
nuomone sutinka didžiausi ir gabiausi šioje
sritije protai, tarp kurių galime čionai pri
minti Fechnerą ir Haeckelį. Ypač Haeckelio veikaluose męs visur susitinkam su tvir
tinimu, kad kiekvienoj visatos medegoj yra
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Dingo paveikslai gražių sapnų.
Tik liko vaizdas baisios tikrybės—
Liepia kovotie,
O ne svajotie,
Kad į tikrybę sapnus pakeisti,
Ūkus tamsybės reikia praskleistie,
Apveikt perkūnus baisių audrų.

Pajieškau sunaus Antono Beniušio,
iš Barstytų, Sėdos valsčiaus, Telšių
pav., Kauno rėdybos. Kas apie jį ži
no malonės pranešti, arba jis pats lai
atsišaukia šiuo adresu:
Juozapas Beniušis, (31)
61 Marie st.
Montreal, Canada.

kio, Kauno gub., Raseini pav., Kel
mės vol. Kušleikių kaimo. Meldžiu
jų pačių atsišaukti, arba kurie apie
juos žino malonėkit pranešt šiuo ad
resu.
f 33 )
Stanislovas Malevskas,
16 University place, Woodhaven, N. Y

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v
vakare, L. Ažuko svetainėj po No
3301 Auburn avė. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. Bertaini
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

Pajieškau švogerio Antano Strauko; Amerikoj 9 metai, gyveno pir
miau AVestville, III., girdėjau kad iš
važiavo į Spring Valley, 1111. Jis pats
lai atsišaukia, nes turiu svarbų reika
lą, arba kas praneš, gaus dovaną. Jis
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav..
Apvaršavos sodos, Labardziunų vo1.
Malonėkit duot žinią šiuo adresu:
Petras Ulpis,
1400 Main str.,
Port Griffith,
Pittston, Pa.

Pajieškau brolio Juozapo Šilerio,
Kauno gub., Reseinių pav., Gaurės
parap. Pirmiau gyveno Prūsuos; gir
dėjau, kad atvažiavo į Ameriką ir ap
sigyveno bene Chicago, III. Prašau
atsišaukti jo paties arba kas apie iį
žino pranešti ant šio adreso.
Geo Shihler,
332 Pleasant St., W. Gardner, Mass.

PARSIDUODA NAMAS.

Pajieškau draugo Vincento Pošiaus.■>
keli mėnesiai atgal gyveno Detroit,
Mich. Meldžiu atsišaukti paties ar
ba kas apie jį žino malonės pranešti
man šiuo adresu:
A. Dambrava,
Sta. B. Box 17,
Superior, Wis.
Pajieškau savo brolio Albino Čiuberkio iš Ošvaldžio, nežinau kur jis
gyvena, ar mirė? Malonėk atsišauk
ti, arba kas žino pranešti šiuo adresu:
R. Chuberkis,
25 Lincoln st.
Brighton, Mass.
Pajieškau draugo Antano Rusecko,
girdėjau atvažiavo iš Scotlando į Ameriką; prašau atsišaukti arba kas
apie jį žino. malonės pranešti man,
šiuo adresu:
Juozas Steponas, [32]
422 Dunlevy avė.
Vancouver, B. C.
Canada

Naujas namas dėl 3 šeimynų ir 2
lotai žemės parsiduoda už prieinamą
prekę. Platesnių žinių klauskit per
laišką arba kreipkitės ypatiškai. Par
duodam dėlto, kad norim išažiuot į
Lietuvą.
(32
F. SEREIK k,
Montell >, Mass.
Pajieškau pusbrolio Petro B ubo, 79 Vine st.,
Kauno gub., Šiaulių pav., Radviliškos
nar., Munkeskių kaimo.
17 metų NAUDOKITĖS PROGA.
kaip Amerikoj. Pirmiaus gyveno ChiParsiduoda Valgomų daiktų krau
j cago III., 5 metai kaip negaunu laiš
ko nuo jo. Aš neseniai pribuvau iš tuvė, (Grocery store). Biznis gerai
Lietuvos ir turiu daug svarbią reika išdirbtas; aplink apgyventa lietuviais.
lų, todėl meldžiu jo paties arba kas Priežastis pardavimo, tai ka-l minėta
apie jį žino pranešt, už ką busiu la krautuvė užlaikoma dviejų vaikinų, iš
kurių vienas važiuoja į Lietuvą, tad
bai dėkingas.
(33)
antram nevedusiam sunku išlaikyt.
Menčislavas Kasparavičia,
19 Glenwood avė., Binghamton, N. Y. Norintieji platesnių žinių, kreipkitės
ant šio adreso:
'34)
BIČKUNAS
IR
VALAITIS.
Pajieškau švogerio Jono Jone’iuno;
Driggs
avė., cor N. 6 str.,
jis pirmiau gyveno Philadelphiha, Pa., 577
Brooklyn,
N. Y.
Malonėkit kas apie jį žino pranešti
arba lai pats atsišaukia šiuo adresu:
K. Kenzgaila,
Barbernė parsiduoda.
P. O. Box 514, So. Milwaukee, Wis.
Geroj vietoj, Lietuviais ir Lenkais ap
Pajieškau švogerio Kazimiero Ro- gyventoj ir tik viena barbernė tame
bačiaus; pirmiau gyveno St. Louis, miestelije; galima padaryt genis pi
Mo., dabar nežinau kur, prašau jo nigus nes užeina daug ir svetimtau
Platesnių žinių norint meldžiu
paties, ar kas iš draugų apie jį žino čių.
kreipties pas
(32 )
duoti man žinią ant šio adreso:
Mike Mecalo,
H. J. BUSLEVICZ,
1436 Sarsfield place, St. Louis, Mo. 65 E. Merrimack st. Lowell, Mass.

Pajieškau brolių Dominyko, Petro
ir Antano Mockų, Kauno gub., Skaud
vilės vol., Makaičių kaimo. Turiu
svarbų reikalą, malonėkit kas apie
juos žino pranešt arba lai patįs atsi' šaukia šiuo adresu:
Kazimeras Mockus,
P. O. box 101,
Sandoval, III.

Pajieškau draugės Kastancijos Rin
Parsiduoda
kevičiūtės, Kauno gub., Zarazų pav.,
Jusagirio vienasėdijos; girdėjau, kad
PUIKUS VARGONAI.
gyvena Argentinoj. Meldžiu atsi
Ne perbrangiai; reikalingam gera
šaukti, nes turiu svarbų reikalą.
proga nusipirkt. Atsikreipkit šiuo
E. Mulokiutė,
99 Willow St.,
Lavvrence, Mass. adresu:
M. TITIŠKIS,
[33]
3415 Auburn avė.,
Chicago, IR
REIKALINGI VYRAI.

Pajieškau švogerio Prano Aukštikalnio (jis vadinas Hihill). Jis išva
žiavo šį pavasarį į California ir nie
ko apie jį nežinom, todėl lai jis pats
atsišaukia arba kas apie jį žino ma
lonėkit pranešt šiuo adresu:
F. Sereika,
79 Vine st.,
Montello, Mass.

Didžiausia Sąkrova
Geros vietos! Gera mokestis! Rei
kalinga 100 vyrų mokytis barberystės.
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.
Kambarys, valgis ir įrankiai duoda
Aš
užlaikau visokias lietuviškas kny
mi. Kreipkitės:
gas,
kokios tik yra, pristatau arba atHALL’S BARBER COLLEGE,
814 Washington st.,
Boston, Mass. sinučiu į namus ant kiekvieno parei
kalavimo. Galite gauti pas mane vi
sokių abrozėlių ir labai gražių impor
REIKALINGAS VYRAS. tuotų
iš užrubežiaus gromatoms po
Mokintis barberiauti; norintplates- pierų.
P. M. BUSLEVICH.
nių žinių kreipkitės po šiuo adresu:
22 Hastings st.,
Cambridge, Maaa.
GEORGE PRILLA,
1104 Washington st. Norwood, Mass.

Pajieškau brolio Pranciškaus Raulukaičio, Suvalkų gub. ir pavieto,
Puncko parapijos. 13 metų atgal jis
gyveno New Britain, Conn., 195 High
st. Jo paties arba kas apie jį žino,
meldžiu pranešt adresą, už ką busiu
didžiai dėkingas.
Juozapas Murauckas,
[32]
P. O. Box 449,
Steger, lu.
Pajieškau savo vyro Jono Janušos, apie 70 m. senas, paeina iš Čepati sod., Eržvilko valš., Raseinių
pav., Kauno gub. Bus jau kokie 28
metai kaip Amerikoj, daugiausei gy
veno New Yorke, o paskutiniu laiku
Troy, N. Y. Aš atvažiavau į Ameri
ką jau 3 nedėlia. Jis pats ar kas apie
jį žino lai praneša:
Veronika Janušienė.
36 Harvard st.,
Cambridg-', Mass.
Pajieškau dėdės Dominyko Meškio,
Kauno gub., Šaulių pav., Draginių
kaimo. Metai atgal jis gyveno Philadelphijoje, Pa., Malonėkit kas apie jį
žino pranešt arba jis pats atsišaukia,
nes turiu svarbų reikalą:
Dominykas Stulpinas,
P. O. box 94,
Marlboro, Mass.

GERIAUSIA

SIUVĖJA

(KRIAUČKA).

Siuvu vvisokius Moteriškus Rubus
pagal naujausias madas. Aš mokinaus siūti Europoj ir ištyriau geriau
sias metodas, todėl mano pasiūti rū
bai turi gražią išveizdą ir smagiai ne
šiojasi.
Todėl meldžiam lietuves
kreiptis pas mane.
[34]
ALEKSANDRA LUDYMT
364 Broadway,
So. Boston.

Draugysčių Reikalai.
GRAŽUS

PIKNIKAS.

Draugystė Palaimintos Lietuvos
Chicago, III., parengia labai gražų
pikniką, nedėioj, 3 d. Rugpiučio, 1913.
Lietuvio Černiausko darže, LYONS,
ILL. Prasidės 9 vai. ryto. Įžanga 25c.
Meldžiame gerbiamąją visuomenę at
silankyti. Muzika bus rea.
(31)
Pajieškau puseserės Marjonos MiSu Dagarba, KOMITETAS
linauckienės, po tėvais Pakulaitė,
Kauno gub., Telšių pav., Uakių parap.,
DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS (OL'TGreičaitų sodos, 17 metų kaip Ameri
koj. Kas anie ją žino malonėkit pra ING). L. S. S. 52-kuopos New Yorke
nešt arba lai pati atsišaukia, nes tu Nedėlioj, 10 d. Rugpjūčio (Augusi)
riu svarbų reikalą. Aš jau 4 metai A- 1913. Išvažiavimas bus grabus.
C. A. Herman-Purvis skaitys refe
merikoj ir niekaip negaliu surasti
ratą, bus lošiami monologai, dialogai
Petronėlė Budraitė,
įvairios deklamacijos. "Aido” cho
106 Market st.,
Brighton, Mass. ir
ras iš Brooklyno sudainuos keietĄ dai
Pajieškau sesers ir švogerio Ago nelių.
Toje pačioje giraitėje yra didelė utos Daugeliutės po vyru Lekeckienės, pė, kurioje galima gerai maudvties;
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Liud Išažiavimas į giraitę prasidės Š vai.
vinavo gmino, Rainiu kaimo. Turiu ryte. Važiuoti reikia tuneliu (subsvarbų reikalą, meldžiu jų pačių at way); traukinį imkit tą, kuris eina
sišaukti, arba kas apie juos žino, ma
Van Courtland Park Ecpress; išlip
lonėkit pranešt, už ką busim aėkin- įkite
207-th str. tenai drangai lauks
gi(33)
ir nurodys kur musų išvažiavin as.
Liudvikas ir Marijona Dvilis,
Kviečia KOMITETAS.
P. O. Box 532,
Forest City, Pa.

Farmos! Farmos!
.. Skaityk čia ir persitikrink, o pama
tysi, kad tas išeis ant naudos. Nomėtyk savo sunkiai uždirbtų centų
ant niekų, bet tverkis už darbo daug
lengvesnio ir praktiškesnio, kuris at
neš didesnę naudą. Pirk gabalą žomės apgyventoj lietuviais kolonijoj, o
busi laimingas. Turėsi aprūpintą sa
vo gyvenimą ant visados ir gyvensi
sveikam ore. Nevilkyk nė dienos, nes
dabar geriausias laikas. Labai geros
ir derlingos žemės akeris prekiuoja
nuo $12 iki $20 ir duoda ant lengvų išmokesčių. Platesnių žinių klauskit
laišką.
(31)

CRYSTAL LAKE FARM
WELLSTON, MICH.

Gerą Dieną, Drauge! —
gerą dieną!

r

K l’I RoKą
išsigert sti
klą
alaus
nes ten šai
tas ir ge
riausis vi,
sam Brop* t
lyne air a
<ardųs užkandžiai. — Taip; ir ai
misliju, kad ten geriausia užeiga,
nes labai rami vieta. Pas jį gen
ei garai ir gardi degtinė, todėl žmo
nės ten gali gerai susistiprint Bet
kur jis gyvena? — Nugi štai, po
numeriu:
[16-4] I
74 Grand SU kampa* Wyte Ava.
BROOKLYN
N. Y.

F

b

6

KELEIVIS

—Na, o as ką popiežius
eina?
—Nugi pas Dievą.
— Kiek jam prekiuoja?
— 0, nieko.
— Na, tai ir aš eisiu pas
Dievą — - atsiliepė vienas
vienas svietiškas žmogus, ku
nigams akis vynu užsipylus
ir nepamačius, kaip jis su
reikalu atėjo pas puotaujan 
čius kunigus.

rar

Iii

VALSTIJOS DIDŽIULIO BANKO

TAUPOMOJI KASA
PRIIMA PINIGUS TAUPYTI NUO SI IR DAUGIAU

UŽ
pasidėtus
Musų Banke
taupyti pinigus
mokame

3%
nuošimčiu■

Depozitu Saugumas Apdrausta
Banko Kapitalu ir Perviršius

$4,100,000.
Taupomąjį Banko Skyrių
Lietuviams veda A* LA LIS.

AMERICAN LINIJA

Daugiau kaip
34,000
depozitorių
Taupiamojoj
Banko Kasoj
Tarpe jų
daug
Lietuvių.

Turi 480 didžiųjų laivų,
Didžiausioji Garlaivių
1,210,000 tonų Įtalpos.
Kompanija Pasaulije.
Į steigta 1847 metais.

Geras atsakymas.
Įsteigtas 1S»7O metais
— Ką, panele, neši tame
Vienatine tiesi Linija iš Vokietijos j Ameriką, t y.
pundelyje?
STATĖ BANK OF CHICACO
KAMPAS La SALE ir WASH1NGTON STREETS, CHICAGO.
— Tai, ką tamsta turi gal
Tarp HAMBURCO ir BOSTONO.
voje.
— Tai ką gi?
Į dešimts
Niekados
— Nieko.
J. J. N.
Per silpnas protas. _
Nereikia
Dienų iš
Kartą man įsikalbėjus su
Teisme.
Mainyti
Porto |
vienu tautiečiu, užklausiau: — Sakai, vagystėmis nePortą.
Laivo.
— Ar skaitai tamista ko užsiiminėji, tai kur praleikius laikraščius?
Dviems Šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’’ ir “CINCINNATU'
di naktis?
— Taip, mano pati moka — Visaip būna... kartais
608 pėdų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.
skaityti, tai ji man paskaito. ant šieniko, o kartais ir ant
Treciųjų Kajutų
— Tai tamista nemoki nė grindų.
J. J. N.
ir
rašyti?
— Savo vardą pasirašau,
Palubės
Baliuje.
bet mano pati gerai moka — Myliu tamstą, be tams
Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir
rašyti.
tos man gyventi net sunku...
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas
— Ar jau seniai tamista — Labai man smagu, tik
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines
gyveni šioj šalije? Gal jau ir tamsta apie tai pasikalbėk
pilietis?
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji
su mano vyru, o viskas bus
— Taip, jau 10 metų kaip gerai.
mus. kreipkitės prie
J. J. N.
čia; esu ir piliečiu.
— Tai jau tamista gali p ■
Tai tik žiopla!
duoti ir savo balsą per rin — Dar esi maža, o jau
kimus?
žiopla! — tarė motina duk— Taip, aš visuomet bal terei.— Kas bus iš tavęs,
607 BOYLSTON STREET, BOSTON,
suoju.
kuomet užaugsi, taip kaip
arba 41 Broadway, New York.
— Na, o kaip tamista gali aš?
J. J. N.
žinoti, kuris kandidatas at]g[
SI
JEI
sakantesnis, jeigu laikraš
Jo mintįs.
čių neskaitai?
— Esi nulatinis girtuok
T«L So. Boston 784.
— Man visuomet pati pa lis, Vladai, bet pasakyk
sako, už kurį balsuot.
Parduoda pigiai Namus
man, ką tu mislini būdamas
— Na, o tamistos pati ar blaivas?
J. H. C A R R
balsuoja?
— Tai klausimas! Nagi
Užlaiko geriausį
Parduodu Namus, Inšiurinu ir
_ Ne
mislinu, kad apsivedus kopadarau Morgičius.
Elių, Vyną, Likierius ir
— O kodėl?
kiuo nors budu. J. J. N.
84® DORCHESTER AVU,
kitokius gardžius gėrimus
iii
s’i
— Ką. brolyti, žinai, bo
SO. BOSTON, MASS.
Telephone So. Boston, 845 M. - Įi
bos ant to per silpnas pro
Dėl to.
o taipgi ir geriausio taba
tas.
J. F—kas.
ko Cigarus.
— Jonai, ar tamsta kuo
Pabaigusi kursą Womana Medical
Meldžiame užeiti o visados rasite
CoHege, Baltimore. Md.
met nors rimčiau mąstei a ::
S Pasekmdngai
Redakcijoj.
į
495
Broadway,
So.
Boston.
|)|
gražų
patarnavimą.
atlieka
savo
darbą
prie
D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
pie moterystę?
gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodąs ir į
I
Valandos:
Įį
pagelbą invairiose moterų ligose.
Redaktorius: — Ar tami- — Mąsčiau.
S 362 2nd st.,
So. Boston.
Vienatinis lenkiška*
30 VV.
sta jau rodei kam nors savo —Dėlko gi tamsta likai sii: Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. sisi
Nedėliotus iki 3 vai. po p et i| | F. Stropiene y BROADWAY
;DANTŲ DAKTARAS.
eiles?
jaunikiu?
i SO. BOSTO.N, MASS.
?•
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
Rašėjas: — Ne.
— Taigi dėl to. kad mąs
«e»ee»e»e»e*e»e»e»e»e»e»e<
įdedu
naujus. Darba gvarantuoju.
Redaktorius: — Tai kas čiau.
' •
J . J. N. jie ir nepraktiški — su XTIK VYRAMS
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
tamistai parodė juodą aki?
spinduliais galima matyt
I mano Tautiečius:
Pervėlu.
238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
Jus ir jūsų draugai esate nuo
žmogaus
kūne
tik
kaulus,
DOVflNfll-DOVflNfll!
Perseną padarė
širdžiai užkvicčiami aplankyti
— Jūsų mylista, aš nema bet ne sąžinę.
mano Liuosa Mokslo Galerija,
KNYGA
SVEIKATOS
bei
nau— Jonai, rytoj bus mano tau, kaip aš galėsiu išmokėt Laukio podukrai. — Apie
461 Sixth Avenue, arti 28tos
jausio
mokslo ir ką reikia daryti
GERIAUSI A 8
varduvės, — tarė Marė savo tiek dalies.
Gatvės, New Yorke, N. Y., kur aš
tos šventos draugijos pikni apsirgus. Teip-pat kame ir kur
I likau parodą dailės ir skulpmylimam vaikinui.
Teisėjas:
Kodėl-gi ne ką ir peštynes buvo sykis ra greit išsigydyti, lygiai ta knygt
fjf turas darbų, kurios psdarė Lie
OQ
tuvos artistai, su išvaizdinimu
— Taip?
Brangi; nuo pagalvojai apie tai pirma šyta, todėl atkartoti jau ne
švairių kūno dalių kaip sveikų
g
J. J. N. užsimoka. Teismą gi tamis „DAKTARAS“
kiekvieno tavo pragyvento apsivedimo?
taip ir sergančiu.
3
parodo,
kaip
nuo
ligų
apsisaugotipasaulije meto aš tau atsių
ta, ant nelaimės, aprašot la
Jas čia galite stodiooli žtnesiu po gėlę.
sljos gimines kilmę ir išsilaaks- M
bai neaiškiai ir korespon
g
tymą nuo lopšio iki grabui, ir
— O koks tu geras...
dencijos sunaudot negalim.
ma vii indomiausios gamtos išgamas; taipgi Z
R
navalnutnus ir pabaisuolius.
Jonas pasiuntė ordelį į gė S. K. L. — Taip, paukštis Jaunai mergaitei. — Pas
>
©
Vieną valandą praleisti tarpe grupjų šilų
fe
lių krautuvę. Savininkas, ga gali atsistoti ant „trečiosios kutiniu akrtu prisiųstų juo
pastebėtinu Lietuvišku modeliu, y ra "verta
vęs Jono užsakymą, paduo relės” ir elektra jo netik ne kų sunaudot negalim.
sudėti kaipo turtą Į galvą čielam gyvenymuj.
Mano dirbtuve yra įrengta puikiau*
damas sumą tarnui, sako: užmuš, bet nė neužgaus, bet Rūpestingai motinai. —1.
Jus čia galite studiuoti pasekmes ligų ir
ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
— Žiūrėk — štai yra užsa žmogus ar gyvulys pastatęs Tamsta gerai žinai, kad*
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
kymas nuo musų gero kostu- ant jos koją bus užmuštas kiekvienas kūdikis užgimęs
Tjolatos vedžioja svečias ir išradinėja bei fijas kuopuikiausiai, malevoju natūraatsakinėja ant bile kokių klausimu. .Atvira
merio, tad įdėk tu jam kokį ant vietos. Klausiat, kodėl ? į nieko nežino, nieko nemoka.
ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik
kasdieną podraug su Nedėldieniais Ir Šventa liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt
pamokina kaip ir kur nuo visokiu lieų gerai
tuziną gėlių daugiaiu.
Todėl, kad elektros srovė, Ir jeigu jo niekas nemokytų, išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kai? tik dieniais, nuo 8-nių iš ryto iki Vidurnakčiui. Esant reikalui einu į namus fotografuo
ii. Pasilieku gero velijančiu
Nuo tos dienos Jono ry kuri bėga „trečia rele,” vi jis ir užaugęs nieko nežino ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų
JŽANGA
l
ZDYKA.
šiai su Marė sutruko.
suomet stengiasi susivienyt tų. Taigi, kad vaikas butų apsisaugoti.
JURGIS STANAITIS
KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
461 Sixth Avenue, near 28th Street
rašo
apie
vyrų
ir
moterų
lytiškų
gyvenimų
ir
K. S. K.
su žeme ir pereit į ją. Todėl mandagus ir inteligentiškas, aiškiai, atvirai teip išdė tinėje, jog kitose
New York.
453 Broadway KSo. Boston, Mass.
jeigu žmogus pastato ant jį reikia mokyti — viskas knygose apie tokias paslaptybes negalite at
Stebėtinas atsitikimas.
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui irmoterei
tos relės vieną koją, kuomet priklauso nuo išauklėjimo. labai
reikalinga turėti, kad žinot; kaip ir kų
Vieną sykį per keturias- kita jo koja pasilieka ant že Bet ar žmogaus būdas ir ga daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai
Čion viskų negalima aprašyti, bet tik
dešimts valandų atlaidus, mės, jis sujungia savo kunu bumas yra prigimtais jo da gyventi.
perskaičius knygų atrasite.
ŠITA KNYGA illiustruota puikiais mokskunigai po viskam iškėlė elektrizuotą relę su žeme. lykais, ar paveldėtais, tai
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno suklausimas
,
kurio
musų
die

Tuomet
elektra
nebėga
jau
puotą; kad jau gerai įsikauMoters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis.
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“
šė, tai vienas kito pradėjo rele toliau, bet per žmogaus nų mokslas da neišriša.—2.
nemažai
rašo.
Toji
kompanija turi gerus kriaučius,{kurie gerai at
Jeigu
kūdikis
gerai
mato,
klausinėt: kiek kainuoja kūną šauja į žemę. Aiškus
YPATINGAI serganti, nusilpnėjg. sukliu
lieka
darbą. Tararai gvarantnojami. Prekės žemos.
dalykas, kodėl žmogus tuo tai nėra reikalo jį gydyt, nes rę, pasigadinu per jaunystės klaidas ir vargi
prieiti išpažintin?
Aš
keliauju
per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
— Prie ko tu eini išpažin met lieka užmuštas. Taip ii* gydytojas jo akių nesuly teip
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis l.go*
pat bus užmuštas kiekvie gintų. —3. Netik persigan- mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
tin?
ant kokios nors ligos, tai pir
nas gyvas sutvėrimas, kuris dimas perkūno, bet ir kiek miauJEIne sergi
— Prie vyskupo.
K. P. ŠIMKONIS
kaip kreipsies prie kokio nors gydy
viena
motinos
išgąstis
gali
viena
koja,
ar
šiaip
kokia
kū

— Kiek prekiuoja?
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygų „Daktaras“, nes didelės daugybės
HOLYOKE, MASS.
121 HAMPDEN ST.,
no dalimi, dasilytės tos re kūdikiui labai užkenkti, pa žmonių,
— Vienas šilingas.
kurie tik perskaitė šitų knygų, išs— O prie ko vyskupas ei lės arba elektriškos vielos, kol jį tą kūdikį žindo. Ko gydė.
kad ta knyga d<-l labo visuome
kuomet kita jo kūno dalis kia gali būt nuo to kūdikiui nės TODĖL,
na?
išduota, tai kiekvienas jų apturės visai
bus sujungta su žeme. Vie liga, tai sunku pasakyti, nes dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri
— Prie arcivyskupo.
irų.
50.000 Kataliogų DYKAI!
— O kiek jam prekiuoja? nok žvirblis gali atsistoti ir pasekmės esti visokios, taip siimtiREIKALAUK
DAR ŠIANDIE, iškerpant
pat,
kaip
ir
išgąstis
nevieno

io
neužmuš,
nes
jis
atsisto

šitų apgarsinimų ir adresuok teip:
— Vienas šiingas.
PrisiŲsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
da.
—
4.
Vanduo
kūdikiui
ja
ant
syk
abiem
kojom.
Jei
— O prie ko arcivyskupa©
tuviškoj
kalboj KATALI0GĄ LAIKRODŽIŲ,
žvirblis stovėdamas viena nieko nekenkia, jeigu jis jį The PHILADELPHIA M. CUN1C,
prieina?
ŽIEDŲ ir visokiu auksoriškę daikty. Siun
koja ant žemės, kita atsisto mėgsta, bet labai ilgai laiky 1117W<dnutst, Philadelphia, Pa.
čiam j visas dalis svieto. M
kataliogas
— Prie kardinolo.
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
VYRAI IR MOTERĮS! Kad
—O kiek jam prekiuoja? tų ant tos relės, jį taippat ti jį vandenyje nėra reikalo. sergi,TĖMYKIT
jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
tuvę,
todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
5.— Ausyse vanduo negali lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam
elektra užmuštų.
—Vienas šilingas.
Tokis
kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie
— Kur kardinolas eina iš- Philadelphiečiui. — Jeigu nieko užkenkti, tik pakol jis laike
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviky.
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos
ir praktiški butų patarimai, išgaruoja (išdžiūsta) ne lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik
4
Reikalaukite tuojaus.
pažintin ?
Ofiso
valandos
kasdien
10
iš
ryto
iki
4
po
tai visgi jie neturėtų jokios smagiai jaučiasi net ir dide pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo
P Tllinila 822 VVashington St.
— Pas popiežių.
••
• lUMUld, boston. mass.
liam,
o
kūdikiui
da
labiau
ir
vertės,
nes
nė
vienas
teismas
6
iki
8.
—Kiek jam prekiuoja?
jais nesinaudos; bet prie to jis gali dėlto labai verkti.
— Vienas šilingas.

□

PREKES

PIGIOS

Hamburg-American Line

M. Gal Ii van Co.

!Dr.F. Matulaitis)

f Akušerka:

I

Redakcijos atsakymai,

r

Keliaujantis Lietuvys Agentas.

4

ūsų

J

KELEIVIS

Liet. Imig. Šelp.
Dr-stės Reikalai.

kaip norit, arba pavest seserei,
kad valdytų per kiek metų arba
iki jųsų, vieno ar kito, parvažia
vimo. Tą galima atlikti padarant
doviernastį seserei, ar kam ki
tam, po kuom turėtumėt visi pa
sirašyti.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami
žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripildykit ta blanką ir prisiųskit redakcijai. Adresa mainydami gatves vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išvengsim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

Il-ras Board direktorių
posėdis.
PERMAINA lT ADRESĄ
SENAS
:
1
Newark, N. J. 19 liepos r
Pavardė ir vardas
vyko board direktorių L. Maikiui. — Už sykį sumušimą
No
Street,
Im. Šelp Dr-tės posėdis, ku persiskyrimo negalima gauti.
riame dalyvavo šie direkto Jei nežmogiškas pasielgimas at Miestas ir valstija
riai: A. Žolynas, Jankaus sikartoja nuolatos, tada galima.
kas ir M. Truska, iš New- Ar persiskyrus pati gaus ką nuo NAUJAS ADRESAS:
ark, N. J.; P. Sakatauskas vyro, priklauso nuo daugelio ap- :
Pavardė ir vardas
ir P. Norkus, iš Passaic, N. linkybių. Visupirmiausia, ar vy
Street,
No
J.; P. Mačys ir V. ŠibanaUs- ras turi ką duot; antra, koks
kas, iš Broklyn, N. Y. Be to, i buvo pačios pasielgimas ir ar jai Į Miestas ir valstija..........................................................................................
su patariamuoju balsu da reikalinga pašelpa; pagaliaus ko P
:
Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
lyvavo visas Centro komite kios bus teisėjo pažiūros, nes pa Į užj.aikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur sale skai
pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia,
tas; posėdin gi nepribuvo J. skirimas taip vadinamos ”alimo- tytojo
kad pasibaigia su laikraščio No.29, 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3.
Vosylius iš Yonkers, N. Y. ny” yra pilnoje teismo diskreci-1 tų penumerata išsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant
ir J. Stanelis iš Los Angeles, joj. Jei moteris išteka už kito, šitų
nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
Cal.
Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.
tai teismo paskirtoji pašelpa pati
1. Sulig konstitucijos pir per save nupuola.
I
mininkavo vice-pirmininkas
Žemė ir Žmogus.
Teūingi*uaia ir Geriausi*
K. Armalavičiui. — Draugys
Centro Kom.
Labai
pamokinanti
knyga.
Iš
2. Atrasta reikalingu tu tės ir kliubai gali pasiskirti sau jos sužinosi, kaip žmogus gyve
APTIEKA
narius,
ir
aplikantą
gali
nepri

Sutaisom Receptus su
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo
rėt savo sekretorių; vienbal
džiausią atyda, nežiūrint ar ii
imti
su
priežasčia
arba
be
prie

su
gamta
ir
kaip
civilizavosi.
siai išrinktas P. Norkus.
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
žasties, prie tokios draugyystės Kiekvienas turėtų ją perskaity
Gyduolių galite gauti, kokias tik
3. Išklausyti Centro Kom. už
pasaulije vartoja, taipgi visados
nepriėmimą negalima kabin- ti. Su paveikslais.......................... 25c.
raportai — priimta.
randasi lietuvis aptiekorius
ties. Jei narys, kurs jųsų visai
P. JATULOVIČIUS.
4. Klausimas, ar ateinan nepažįsta, pranešė, kad jus ne šeimyniškas lietuvių gyvenimas
EDVARD DALY, savininkas
ti konferencija turi turėt tikęs, jus galit parašyt atgal ap
Juškevičiaus dainose.
susivažiavimo teises, po ilgų likaciją ir išaiškint visą dalyką, Jei nori žinoti, kaip senovėj
18 Broadwaj> S Boston, Mass.
Galite reikalaut iir per laiškus,
ir karštų diskusijų išsireikš ir jei tas kliubas ypatiškai nieko lietuviai gyveno, tai perskaityk
o męs per ekspresą gydules pri
šitą knygą.
Iš jos dasižinosi,
ta, kad negali.
siųsim.
prieš jumis neturi, beabejonės kad musų protėviai žmonas sau
5. Apkalbėta atstovo reika priims. Kaslink to nario, kurs vogdavo, paskui pirkdavo, moti
lai.
neteisingai jus apskundė, su nos savo dukteris parduodavo.
kad vyrai turėdavo
6. Įgaliota Centro Komi prantama, kad galima jį apskųsti Dasižinosi,
po daug pačių, o žmonos po kelis
MOKYKLA ŠOKIŲ!
tetas ištirti visą dalyką, link teisman, bet prova apsieis į ko vyrus. Labai užimanti ir pamo
merginos Domicėlės Zuju- kį $50.00, o iš jo nieko negausi, kinanti knyga.....................................35c.
Profesorius Julius
kės, kuri stovi po globa Dr- | gal paskirs jam nominališką
Silsko užtikrina, kad
išmokys šokti kiek
Alkoholis ir Kūdikiai.
tės ir kurią tūla ponia, pas bausmę, kokius 6 c. Geriau dėl
vieną jauną ar seną.
Labai
Išmokina valcą 6 rū
kurią ji tarnauja, skriau tokių niekų nesitampyt po teis Sutaisė Barobošius.
knygutė. Kas yra arba
šių. taip, kad gali
džia; jei pasirodys, kad iš mus. Yra daug gerų draugys naudinga
drąsiai eit šokti pub
mano būti vaikų tėvu ar motina,
tikro ta ponia kalta, parei čių Brooklyne ir apielinkėj, ku kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c. likoj. Taipgi išmoki
na ir kitus šokius su
kalaut atlyginimo tai mergi rios džiaugsis gavę jumis į savo
keletu vakarų. Moki
na kas vakaras. Lek
nai, kad ir teisdarvstės keliu. narius.
Paparčio žiedas
cijos yra nuo 7 valan
i
Ir kitos gražios apysakos, ku
7. Naujas atstovas kasledos vakaro iki 11 vai.
J.
M.
Klimui.
—
Nė
pavienis
Prof. Julius Silsko
riose
nurodoma, kaip žmonės įsi
garnėje pastatyt nuo 15 rug
praneša visiems, ku
piučio; senojo atstovo tar narys, nė kuopa negali S. L. A. tikėję į visokius burtus ir tt.......... 15c. ine nori išmokti šokt,
ateiti dienomis nuo 9 vai. rvto
„ir
____
net,
navimo laikas baigiasi 20, advokatą paduoti Į teismą už ei
Amžinos Dainos
iki 11 vai. vakaro. Taipgi mokina;
kvojimą
Susivienijimo
pinigų
ir
ir jis per 5 dienas turės lai
Parašė Jovaras .......................... 15c. i visokius šokius: Bu k& VVing. Buck
j Skirt, Irish Jig. Clog. Spanish WaltZį
Naujausios ir visokios dainos.
ko sutvarkyt visus doku neišėmimą čarterio. Kol Susi
. Waitz, Two Step, Side Step ir kitus, j
Rankius
gražių
dainų
.....................
50c.
Subatomis ir Pėtnyčiomis vakarais i
mentus, lytinčius jo tarnys vienijimas per delegatus seimuo
se sutinka mokėt tam „advoka
mokina šokti dovanai.
Mokytosai: j
tę.
Amžinos Dainos.
Miss
Antanina
Kietnier,
Miss
Joantui,” kurs per 5 metus negali
■ na VValets ir profesor Julius S ilsko.
8. Kartu su Centro Vai. užregistruot čarterio, niekas nie Naujausias rankius Jovaro ei
Pirma lietuviška mokykla Amerikoj. j
antrašai
organuose turi ko negali sakyt. Pinigai yra ne lių, iš viso apie 40 gražių dainų,
tinkamų
ir
deklamacijoms
...........
15c.
1843 So. Halsted Street,
būt talpinamas ir Board Di kuopų, bet Susivienijimo, kaipo
Phone Canal 3763
rektorių sekretoriaus ant organizacijos, ir Susivienijimas
Anarchizmas
CHICAGO, ILL.
rašas, kuriam turi būt siun su savo pinigais gali taip elgtis,
Pagal Proudhono mokslą. Vertinėjami skundai ant Cent kaip jam patinka, taip kaip jus j tė Briedžių Karaliukas. Nau
ro Komiteto, bei kitoki rei su savais — atiduot ubagui, ar dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.
i
kalai, lytinti Centro Valdy ba išmest ant gatvės.
I
Amerikoniškos Vestuvės.
bą.
Teipat buvo aptarta kele K. L. M. — Jei Susivienijimo Komedija 2-juose aktuose. Juo
tas klausimų, lytinčių orga- sekretorius išplūdo jumis apkal kinga ir lengva perstatymui.... 10c.
naujausios mados
nizativinę komitetų pusę, tindamas už ”sudraskvma kuoKodėl aš netikiu j Dievą?
kurie, neturėdami visuome pos” laiške, adresuotame jums, Arba tikėjimo kritika ............ 20c. GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą
niškos svarbos, pasilieka ne jo skusti negalima, dėlto, kad nė
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
paskelbtais. .
Stabmeldiška Lietuva x
ra publikacijos. Kad jis butų tą
Board Direktorių Sekre laišką kitam rašęs, arba ant at Kiekvienas lietuvis turėtų ją per
336 Broadway, So. Boston.
10c.
torius—
P. Norkus,
virutės išpludęs, butų kitas da skaityt ...........................................
Gyvenimo vieta 545 Broadiray.
33 Burgess st., Passaic. N. J. lykas. Jei jus tą laišką kitiems
Dievo Žmogus.
adresas

asabga

i

7

—

•'

c

rodėt, tad jus patįs išplūdimą ant
Naudingas ir labai užimaitis
savęs garsinot, ir todėl kito žmo papasakojimas .............................. 15c.
F. J. BAGOČIUS.
gaus už savo darbą negali skųsti,
Revoliucijos giesmės
nes tiesose yra maksima: ”vosu notomis, sutaisytos ant 2-jų,
lenti non fit iniuria” (norintis
3-jų
ir 4-rių balsų............................ 35c.
negali skųsties esąs nuskriaustK. Y. — Jus ištamavot ka- tu).
Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečio.
riumenėj, bet pabėgot nuo Japo
Aiškiai išguldyti pilietystės įnų karės mobilizacijos. Kadangi
statymai, su reikalingais klausi
mobilizacija pasibaigė ir da
mais ir atsakimais, angliškai ir
lietuviškai. ..................................... 15c.
bar manifestas panaikino baus
mę už pabėgimą, tai ”jovities” “KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
Lytiškos ligos.
nėra reikalo. Bet jei norėtumėt
Labai naudinga knyga apsisau- ■
kokius ten popierius gaut, jei yKiekvienas “Keleivio” skaitygojimui
nuo lytiškų ligų. Para
ra duodami, nieks to negali pa tojas, kuris prikalbins užsirašė D-ras F. Matulaitis.................. 10c.
daryti už jus, reikia pačiam ten šyt “Keleivį” ant metų ir pnbūti.
siųs mums $1.50, gaus dovanų
Lengvas badas išmokt angliškai.

Tiesu patarimai

DOVANOS

Brooklyniečiui. — P-nas Miko
lainis negalėjo pirkti iš Paukščio
"”V. L.”, nes Paukštys yra išėjęs
iš proto. Jei jis pirko jo dalį,
matoma Paukščiui buvo teismas
paskyręs guardioną, kurs atliko
reikalus už ligonį. Bet to nė ne
reikėjo; pasidarius jiems trum
pai, jie įkorporavo firmą ir p.
Mikolainis pirko ne nuo Paukš
čio, bet ”stock” (šėras-pajus)
nuo firmos. Tas galima.

John e. noian

50 centų.
Dovanas gali pasi
rinkt iš “Keleivio” spaudos kny
gų, kurių surašąs seka žemiau.
Dovanos
skiriamos
tik iki
Rugsėjo mėnesio 1913
todėl
meldžiame gerbiamųjų
skaitytojų nepraleist šios pro
gos.

Parankiausiai sutaisyta knyga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek
gali skaityti....................................... 25c.
Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas
su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sa
liune alaus....................................... 10c.

Knygos “Keleivio” spaudos:
Davatkų Gadzinkos.
Padidinta ir pagerinta šešta
10c
laida. Labai juokingos

Džian Bambos Spyčiai.
ir kitos Fonės.

Daugiau juokų negu saliu

A. B. Comiskiui: — Turtas
Kur musę bočiai gyveno
ne alaus. Kiekvienam name
Lietuvoj priklauso jumi, Ameri Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c. yra naudinga, nes toje kny
koj gyvenantiems vaikams, o ne
goje telpa labai daug Įdomių
Beždžionių Prezidentas.
močekai. Taip pat ir apsaugos
juokų.
Kaina............... 25c.
10c.
Šios gadynės pasaka .........
pinigai už sudegusias triobas.
Reikalaudami knygų kreipkitės
Todėl jus galit tuos pinigus savo
LegaUšld žmogžudžiai.
šitokiu adresu:
seserei pavesti, o gyvenimą ga
Tragedija 3-juose aktuose, la
„KELEIVIS”
bai
gera perstatymui. ................. 10c. 28 Broadway,
lite parandavoti ant taip ilgai,
So. Boston, Mase.

B^NG!AU5,S

UOGAUS T^J.

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. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas..................... ISIS.
Nuo galvos skaudėjimo.ldc. ir

75
Gyvasties Balsamas...................
Nuo koją nuospaudų..lOc.
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir į.oe
Nuo dantų gėlimo.......
Vaistąs dėl Vidurių.. .50c. ir■ į.ee
Nuo peršalimo.....................
Kraujo Stiprintojas................... .50
Plauką stiprintojas... .25c
Nuo kosulio.................. 25c. ir ■ .50
I-inimentas arba Expelleris
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.. .50
Nuo plauką žilimo.. . . . • ■
Skilvinės proškos.........10c. ir ■ 1.00
Nuo Reumatizmo.......... 50c ir l.«»
Pigulkos dėl kepenų................. .85
Nuo lytišką ligą.......... 50c ir 1.00
Blakių naikintojas..................... .1*
Nuo dusulio............
Dėl išvarymo soliterio............ 3.00
Nuo kirmėlią.......
Anatarinas plovimui......... .25
Antiseptiška mostis
Nuo kojų prakaitavimo.......... .85
Nuo viduriavimo..
Gydanti mostis........................... .50
Kastorija dėl vaiką
Antiseptiškas muilas..........
.85
Proškos dėl dantų.
Gumbo lašai.................... 50c. ir 1.00
Karpą naikintojas..
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, koltea
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

(^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba

atsilankydami į Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, APti^ri«,
SM Bedford Avenue

Kampas North 4-tos gatvės

Brooklyn, N. Y.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIIJKA
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, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c.J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
Gy danti mostis nuo puČkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visokie kvepianti muilaųlO, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
ir kitokių ligi).

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

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
Gyduolių galite reikalaut ir [per laiškus, o męs
prisiusime jums expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

kampas C st.

1

SO. BOSTON, MASS.

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gera Restauracijų, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
Vyno ir Cigaru.
Prieinamiausią ir parankiausia
vieta lietuviams.

ir kitokius Rubus

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

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite
Smigu ir turėsite gražius rubus.
[ęs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal
žmogų, todėl nesudarko žmogaus
išveizdos ir būna tvirtesni.

DAKTARAS ir CHIRURGAS

Ignotas Stankus.

Tikras lietuvys daktaras
baigęs mokslą ateitavlškame universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianapolia,
Ind. ir specijališkai moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir
gydyti pavojingas ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, DrStankus įrengs esvo iocną SANAT0R1UM
(naminį ligonbutį) ir užlaiko visokius ligo.
nlqa dėl gydymo ir darymo operaciją.

Geros vyrams Siutus ir Overkotus
pigiausiai ir garai.
Musy firma randasi ir Califor
nijoj, todėl męs greičiau pagau
nam visokias naujausias formas.

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

Gydo ligas:
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos ir
pačią. Gėlimą sąnarlą. kaulą ir kosulio
Reumatizmą, nedirbimo vidurią, slinkimą
plauką, išbėrimo kūno, užkrečiamą lytišką
ligą. Kraujo ligą ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Jeigu sergi
tai nstrotyk laiko, bet tuojaus ateišank pas
daktarą Stanką ypatiškai ab ra par laišką, o
nealgaiiesi savo žygio. Turi tukstanštus pa
dek*vonią už išgydymą nuo visokią ligą. Dr.
Ign. Stankus siunčia gyduoles | kitus miestus
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet
kreipkite* ant tikro adreso teip:

Dr. IGNOT. STANKUS
1210 8. Broad st.,
Philadelphia, Pa.

Tikras Jusy brolis lietuvys

222 W. Broadway, ir 24 Ames St.,
So. Boston, Mass. Montello, Mass
Telefonas: So. Boston, 21013.

vSS-ESSiaSS;

ar

8
t
■
A

j

KELEIVIS

Vienatinis Lietuvis
DARBO BIURAS
kad socijalistai patįs kalti.:
Ustupas prisipažino
Męs visuomet samdome žmones
Sekretorius Daniels kalbė LIETUVY, EIK PAS LIETUVĮ
. mušęs Baroną.
Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
jęs gerai ir patrijotiškai.
| ležinkelių.
Vėl 63 darbininkai sudegė.
Brockton, Mass.— 28 lie Ar ne juodašimčiai?
Pirkt Dziegorėlius, Lenciūgėlius,
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
Šliubinius žiedus, Šipkortes, pada
Gerai žinomas lietuvis S. Baracasu
pos
buvo
Jono
Ustupo
_
Pereitoj sąvaitėj vėl atsi
UNITED STATĖS EMPLOYMENT vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir
ryt Doviernastis, išsiųst Pinigus į
Lietuvą ir t. t. Čia galite gaut nu
OFFICE
kartojo New Yorko Triang- Martinu Baronu teismas.
aplaikęs diplomą ant graboriaus,
sipirkti
puikios
popieros
gromatų
43
Portland
Street,
Boston, Mana
le tragedija, kur anais me Kaip buvo jau laikraščiuose
dabar
atidarė savo ofisą ir kiekvie
rašymui ir visokių knygų. Jau per
nam
reikale
patarnauti lietu
paskelbta.
9
liepos
J.
Ustu

19 metų iš šito užsiėmimo pragy
tais žuvo apie pusantro šim
ANTANAS AŠMLANSKAS viams netik So.galės
vena.
tai
reiškia,
kad
reikalus
žmo

Bostono,
bet ir apieto merginų liepsnose, užda pas nutvėrė savo žmoną su
nėms atlieka teisingai ir gerai. To
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,
rytoj dirbtuvėj. Šiuokart M. Baronu myluojanties ir
Pereitoj nedėlioj buvo an dėl visi eikite pas
tokia tragedija atsitiko užpuolęs su savo broliu Ba tras socijalistų išvažiavimas
JURGI JEšMANTĄ
Binghamtone, N. Y., taip roną sumušė. Baronas pa į "Spot Pond’’, kuris nusise 6 So. Washington st., Kampas E.
pat rubsiuvių dirbtuvė davė Ūstupą i teismą. Tei kė da geriau, negu pirmuti Market st., W1LKES BARBE, PA.
je, prigulinčioj Binghamton sme išsiaiškino, kad jokio nis. Lietuvių buvo su vir
Clothing kompanijai. Žy meilavimosi nebuvo. Ustu- šum 200. Visą dieną jauni
delių kompanija laikė savo pienė priguli prie teatrališ mas žaidė, dainavo ir kito
dirbtuvę uždarius. Pakilus kos kuopos, prie kurios pri kiais budais linksminosi. Ykreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
gaisrui darbininkai neturė guli ir Baronas. Po repeti pač publikai patiko Laisvės
laidos
velionį daug pigiau, negu svoDidžiausioj Lietuvių
Kolionijoj,
jo išėjimo ir 63 sudegė į an cijai 9 liepos jie abudu gri Choro, iš Cambridge. dai- Michigan
i
rimtauėiai.
Prie to užlaiko karietas
Lake ir Mason
glį, kuomet kiti apdegę da žo namo ir grįžtant Ustupie- nos. Be to, buvo ir prakal parietė, kurvalstijoj,
yra jau apsigyvenę 145 i
' tnt visokių išeigų. Ofiso adresas:
Lietuviai Farmeriai. toj apielinkėj aš
bar kankinasi ligonbučiuo- nės vyras juos susitiko. Už bos. J. Neviackas kalbėjo turiu
paėmęs nuo anglų rnt pardavi
258 Brcadway, So. Boston.
se. Kapitalistiška tvarka klausta Ustupienė, kodėl jie apie VII socijalistų suvažia mo daug
gyvenamų fermy su trioboGyvenimo
vieta: 63 Gold *t.
tuomi tik ir atsižymi, kad grįžo per krumus, paaiški- vimą. o J. B. Smelstcrius a- mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin-,
Farmos visokio didumo ir visokių Į
i no, jog nenorėjo, kad žmo pie šeimynišką gyvenimą. gi.
ėda žmones gyvais.
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau- i
Profesorius medicinos
giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar-1
Užmušta 57,628,491 gyvulių. nės matytų, nes iš to greitai Po prakalbų buvo gyvos dis pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
pasidaro visokios kalbos.
savo farmas pigiai. Todėl labai
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
Washington, D. C. Liepos Bet pats Ustupas liudijo ki kusijos apie šeimynišką gy-; duot
gera proga nusipirkt gerą farmą pi- i
7 Parmenter St.
venimą.
kurios
publiką
labai
giai. Tose pačiose vietose turiu gra- į
7. —Žemdirbystės departa taip. Jis sako radęs savo
Boston, Mass.
užinteresavo.
Ateinančioj
< žios ir derlingos žemės, bet da neišmentas apskelbė savo metini pačią sėdint su Baronu ant
Visokias
ligas gy
j dirbtos, kur galima nupirkus už pigę
dau pasekmingiaraportą, sulig kurio pasiro i pievelės. Jam pasirodžius, nedėlioj 60-ta socijalistų prekę padaryt geras ir brangias far
usiii. Ateikit ne
Kiekvienas gali pirkt tiek akedo, kad vienais metais, užsi I Baronas tuoj pašokęs ant kuopa ir vėl rengiasi tenai mas.
šiok pas mane 1
rių,
kiek
nori
ir
parsiduoda
ant
labai
trepais į virš ų tik
baigusiais su 30 d. birželio, kojų. Tuomet jis, Ustupas, važiuoti. Kviečiami ir pa lengvų išmokesčių. Žemė traukiasi
šaliniai.
Vietos
užteks
vi

palei upelį arba palei ežerus, kuriuo- Kampas B St. ir Broadway, neikit [ aptieka:
Suvienytose Valstijose už paėmęs plytą ar akmeni ir
mano durys bal
se yra daug žuvų. Dabar labai gera
siems. Geriau draugiškai |: proga
So. Boston, Mass.
tos arba telefoną
pamatyt ir apkainuot farmų
mušta mėsai 57 milijonai ( davęs Baronui.
duok o aš a tęs i u.
kolei ant laukų javai, todėl ku
628 tūkstančiai ir 491 gyvu Teisėjas Ustupą išteisino. pasilinksminti ant gryno o- vertę,
Pranešame lietuviams gy Ofiso valandos
rie
norit
pirkti
farmą,
atvažiuokit
pa

ro, negu visą dieną troškin sižiūrėt tuojaus.. Turiu farmų ant venantiems Bostone ir apie- Nuo 9 iki 11 ryte
lys. Chicagos skerdyklos po
ti save mieste.
Rau—tis, pardavimo su apsėtais laukais, visais linkėse, kad męs turime spe- nuo 1 iki 2 ir 6 iki
valdžios priežiūra tais me W. Virginijoj vėl šaudo.
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmont
eik ir valyk sau javus, viskas gatava. cijališkas prekes jaunave
tais išskerdė 12,910,506 gy Apie Cabin Creeką vėl dū
Pranešimas.
Perkant čia farmą nieko negalima
vulius; Kansas City sker ksta kompanijų sargybiniai.
trotyt.
Atvažiuokite dabar, pačiam džiams ir tiems, kurie nori
Ketverge,
31
liepos,
atsi

vasaros
vidurije
pas mane ant far naujus rakandus.
dyklose paskerdė 5,646,161; Pereitoj sąvaitėj jie 3 angbus
protesto
mitingas
dėlei
mos. Būdamas pats farmeriu, galiu
GERAS DAIKTAS
So. Omaha — 4,609,655; liakusius nušovė, 1 sužeidė.
Didelis pasirinkimas. Tei
duot
teisingą
patarimą,
kaip
pradėt
žiauraus pasielgimo su Ips- ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit singos prekės ir atvežimas Visus valgomus daiktus pirkit pas
New Yorke — 3,034,685;
wich*o
streikieriais. Ren praleist vakacijas pas mus ant farmos dykai. Musų maža renda ir J. PETRAUCKĄ, 307 — 4
National Stock yarduose (E. Kapitalistai teisina provo
sveiko oro. upėse ir ežeruose pasiant kampo D st., SO. BOSTONE.
gia anglai socijalistai su pa ant
žvejoti ir apžiurėtitinkame snį plo kiti iškaščiai duoda mums
St. Louis)—2,966292; So. St.
katorių Daniels’ą.
Kitas geras daiktas eit į Petraucgelba L. S. S. 60 kuopos, vi tą žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo progą parduoti daug pigiau, ko
Restauracijas valgyt, nes ten
Jo-seph—2,671,443; Bostone
Buvom jau rašę, kad Se- siems žinomoj Maynard sa jaus telefonuok į mano farmą. o aš
visados švieži ir gerai pataisyti
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu negu kur kitur Naujoj An valgiai ir pigiau kaip kitur.
—1,826,044; Indianopolije— attle, Wash., jurininkai už
po tas vietas kur galėsi išsirnkti sau
lėj,
kampas
D
ir
Silver
Sts.,
1,598,503; Sioux City’je — puolė ant socijalistų ir I. W.
Restauracijos randasi šiose vie
farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu glijoj, užmokant tuoj arba
tose:
i
1,520,607; Buffaloj — 1,381- (W. buvainių (ofisų), išdau So. Bostone. Malonėkite at knygutę ir maną tų plotų dovanai. ant išmokesčio.
f
D Kampas D st. ir . Broadvay,
I
silankyti kuoskaitlingiau271.
ANTON
KIEDIS.
Atdara
panedėlio
ir
suba-j
SO. BOSTON, MASS.
žė langus, sulaužė rakandus
Mėsinių išdirbysčių užve (ir sunaikino literatūrą. Ant siai. Pradžia 7 vai vakare. Peacock, Lake Co.. Mich. tos vakarais.
2) Kamp. Dover ir Albany at,
dimų skaičius tais metais pa galo sulaužytus daiktus su-. Pėtnyčioj, 1 rugpiučio L
BOSTON, MASS.
JAMES ELLIS CO.
sidaugino iš 919 ant 940.
3) 7 Harrison avė., arti Essex aU
degino. Visi beveik bešalis-1 S. S. 60 k-pos mėnesinis su- RUSISZIAI-AMERIKONISZKA 145 Broadway,
BOSTON, MASS.
Meksikiečiai
South Boston, Mass.
ki žmonės ir laikraščiai kal- susirinkimas. Visi atsiankvLINIJA.
Sekr. Klevas. Pier 31 st st., Brooklyn, N.Y.
prieš amerikiečius.
itina už tas riaušes laivyno: kitę.
i Meksikos revoliucijonie- sekretorių Daniels’ą, nes |
TIESIOGINĖ LINIJA TARP
Russian-American Bursai
riai suėmė anądien netoli ru- diena pirm to jis sakė juri
RUSIJOS IR AMERIKOS
===
TA
UPINANT PINIGUS,7
Laikykit
j
uos
---------bežiaus 5 amerikiečius su ninkams prakalbą ir kurstė
Turi didžiausius, gražiausius ir ge
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubi- i
350 galvijų ir 30 arklių. Su juos prieš raudoną vėliavą,
Saugiame Banke. Musų Bankas yra po priežiūra Illinois valstijos.
nius laivus.
vienytų Valstijų valdžia tuo prieš socijalistus ir prieš I.
Russia — 16,000 tonų
jaus pareikalavo, kad suim IW. W. Kurstymas prie riau- Kursk — 13,500 tonų
KAPITALAS IR $262,500.00 lŽTIKKIXA JŪSŲ
PERVIRŠIUS
*
PIMGę SAUGUMĄ
tieji butų paliuosuoti su vi j šių Amerikoj skaitosi kriCzar — 13,000 tonų.
Roterdamą
per
9
dienas
be
per

minališku
prasižengimu.
To

su jų turtu, bet ikišiol tik du
Priima depozitas, kad ir nuo $1.00 ir moka Sprocentą už visą laiką.
mainos, per 11 dienų be permaivaiku paliuosavo. Prie to dėl socijalistai nusiuntė į
Į Libavą.
nos
prezidentui.
Aš noriu atkreipti Jūsų doma link musų pinigų siuntimo
$33.00 — 3ėia klesa — $35.00
da 12 liepos gauja Meksikos Washingtoną
ir laivakorčių pardavimo skyrių. Reikalus atliekame gerai
$45.00
—
2-ra
klesa
—
$50.00
Wilsonui
skundą
prieš
sek-!
plėšikų užpuolė ant ameri
greitai ir už pigiai. Taip pat* atliekame ir per laiškus.
$65.00 — 1 ma klesa — $75.00
Rašykit. Vedėjas Lietuviško Skyriaus— A. PETRATISkiečių kompanijų ofisų ir retorių Daniels’ą .
Išplaukia kas antrą Su batą.
Į
Roterdamą
Gegužės
31
d.
išbėga
apiplėšė juos. Pačiam Mek Vietiny kapitalistų kliu-i (expresinis laivas, kuris perbėga į Reikalaudami platesnių žinių kreip■
sikos galvamiestyje studen bai ir taip vadinamas Cham- 8%
dienas, per vandenį prekiuoja ! kites pas generališką agentą
CEHTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANĮ
$31.00.
Prekė rusiškų rublių $51.75.
tai surengė demonstraciją ir : ber of Commerce sušaukėan i:Prie kiekvieno
A.
E.
JOHNSON
&CO.
siuntinio reikia pridėt
1112 W. 3 5-ta Gatve (netoli Morgan), Chicago, IU.
i
nešė vėliavas su parašais: ! tų pėdų bendrą susirinkimą | 20c.
persiuntimui. Pinigus nusiun- 27 Broadway,
New York.
čiam
j
Rusiją
per
16
dienų,
greičiau,
1
„Mirtis jankiams!” Suvie ! ir mušė prezidentui telegra- jnegu
Arba pas vietinius įgaliotus agentus.
siunčiant per kitus.
•
mą,
kad
tas
neklausytų
soči1
I
nytų Valstijų ambasadorius
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU,
gavo anonvmišką laišką, ku jalistų skundo. Jie varde 160 N. 5 avė., tarp Lake ir Rando’ph st
riame grąsinama išdinami- visų gyventojų gvarantucj i,
CHICAGO, ILL.
tavimu jo namo. Jei mek
□
sikiečiai nesiliaus Suvienv*/
tas Valstijas erzinę ir toliau,
tai jie skaudžiai apsiriks.
42 sužeisti ekspliozijoj.
Arlington, N. J. — Celluneatsižvelgiant j jų charakterį, duodasi greitai
loid Co. dirbtuvėj 25 liepos
apgalėt ir iš organizmo išvaryt, jeigu tiktai grei
atsitiko ekspliozija, kuri nu
tai ir laiku bus pavartotas
Vysai
nešė nuo dirbtuvės stogą ir
Ar Esat Kankinami
sužeidė 42 darbininku.
GI
Užnuodijimu Krauja arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur paTriperiu, Abelnu Prastoimu Spėka,
Pirmutinė buvo lietuvė.
reikalauti vieną iš tu stebuklingu
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
Chicago, III. — Adelija !i □
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Misiukaitis, lietuvė, buvo
Džiūsna,
Užsiveržimu šlapiname
gėrė per mierą, katrie pareidava
Kanale, Reumatizmu, Organiškamepirmutinė moteris, kuri išsi
namo vielai ir katrie pervirš davė
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
ėmė čia pilietiškas popieras,
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir Inkštu Ligoms?
4
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie
prastoi
sava
sveikata
—
vyrai,
kada Illinois valstijoj įvesta
(Severa’s Gothard Oil)
prastoima apetitą, surugusi pylva,
katrie negabė pri darba ir katrie ne
moterų balsavimo tiesos.
biauru skausmą galvos, tulžinius prigale
'nauduoti
pylnai
linksmumą
kuris yra žinomas kaipo vienas iš geriausių linipuolimus, i cgalet miegoti, jaustagamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
7 žuvo parako ekspliozijoj.
mentų, arba skysčių tepimui ir kaipo tokis randa
pvktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
Montreal, Canada. — Beknygą. Knyga ta pasaka prastais
sau labai platų lauką, nes vartojamas įvairiuose
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin
ir aišKieis žodeis dielko kenti ir kaip
loiel miestelije, sprogstansava sveikata, kaip jie užsikrėta li
gaii būti sveiku.
atsitikimuose. Pagelbėjo kitiems—leiskit, kad pa
čiųjų medegų dirbtuvėj, 24
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
gelbėtų ir jums. Perskaitykit sekantį prirodymą,
pilna sveikata su pagelba tuos bran
žinti sava sveikata, stipruma ir
liepos ekspliodavo parakas.
gina knygos. Knyga ta yra krau
Ta dykai Kauta knyga yra wertes
energiškuma į trumpa laika ir su
$10.00 koenam sergančiam
Ekspliozija buvo taip smar
tuve žinios ir talpina tam tvkrus
Vėl gali dirbti.
vyrui.
mažais kaštais. Jeigu .nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
ki, kad iš sudraskvtos dirb'tarp vyru ta knyga
nas arba senas, lagotas arba bied‘
‘
Pavartojus
Severos
Gothardišką
aliejų,
pasi

tuvės plytos ir sienojai tapo
nas, nevedės arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Ne naikinkiet sava sunkei uždvrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
jaučiau daug geriau, skausmas kojoj pasiliovė
gali tą
išmėtyti už pusantros my
vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
pasekti.
greitu laiku, o po sąvaitei jau galėjau grįžti
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra
lios. Laike eksplicziįos dirb
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka
tuvėj buvo 7 darbininkai —
prie darbo ir dirbu dabar kaip pirmiau. Skai
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
visi žuvo.
tau jųsų Gothardišką aliejų vienu iš geriausių
o gauste tą knygą.
Dinamitas sudraskė žmogų.
linimentų šios rūšies skausmams.
Rochester, N. Y. — HoSIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
TOM TAM A, Box 8, Gardiner, N. Mex.
neove
Falls
kaime
tano
diDR. JOS. LISTER & CO, L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.
•r
Išdirbinėjam dabar Severos Gothardišką Aliejų dve
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
namito sudraskytas farmeDykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
rys John Everitt. Jis vežė
juose didumuose: 25 centai ir 50 centų aptiekose.
Vardas ke pavardė......................................................................... . ...................................... ..................
si dinamitą kišeniuje ir per
neatsargumą u žėravo jį, kas
Steitas
Adresas...
ir iššaukė ekspliozija.

Iš Amerikos.
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Farmos Farmos!

JAMES ELLIS CO.
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Skausmai ir Laužymai,
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i Severos
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W. F. Severą
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