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Metas IX.

Kruvinas streikas.
Streikas švino kasyklose.
neduos, mainieriai ketina
sustreikuoti, sustabdyti ge
Flat River, Mo. —16 rug Erie, Pa. — Dvi sąvaitės
ležinkelius ir visą pramonipiučio St. Francois paviete atgal sustreikavo čia 1,500
ją.
Rando
kasyklos
duoda
užsidarė
visos švino kasyk-1 geležies darbininkų. Kom
Gailisi sufragisčių vadės.
Darbininkai atsisako vežti
Rusijos išgabenamosios pre
daugiau kaip trečią dalį vi
Nesykį jau rašėm apie so pasaulio aukso, todėl jei kareivius į streiko vietą. i los—darbininkai išėjo strei- panija prisisamdė streiklau
kybos nupuolimas.
žių ir privatiškų detektivų.
Į kan.
Anglijos sufragistės ir jų jos užsidarys, pasekmės at
I
Vancouver,
Kanada.
—
I
Peterburgo eksporto pre „generolą” p-lę Pankhurst,
500 I. W. W. apleido miestą. | Rugpiučio 16 iškilo riaušės
kybos biržoje prof. Golde- kuri likos pasmerkta 3 me silieps ant viso pasaulio pra- Pulkininkas Roy pareikala I Kapitalistų
laikraščiai *r kompanijos, detektivai
vo daugiau milicijos į Ladynas paskaitė neseniai gana tams kalėjiman už riaušių monijos.
praneša,
kad
suviršum
pe
j uiancca. nau ouvuouui 500 . t
_ rsovę 3 streikierius.
« Riauj
smith,
Kanadoj,
kur
strei

mdomių zmių apie Rusuos kaj
jojime ji kiekRusija su Austrija
I
W
W
vyrų
16
rug.
apleido
ses
^įlo
delei
nužudymo
kuoja angliakasiai. 15 rug Minot, N. D., miestelį ir vai-’ streikierio S. Bezelio, kurį
išgabenamąją prekybą. A- vieną sykį pradėdavo ba
pasiduoda.
piučio
sumobilizuota čia renot prof. žodžių, Rusijos dauti ir kada apsirgdavo, Negaudamos iš kitų vals
, džia tikinti, kad likusieji jau nudurė streiklaužys Juozas
išgabenamoji prekyba (eks I valdžia kiekvieną sykį ją pa- tybių parėmimo, Rusija su gimentas kareivių ir suso nebandys daugiau kovoti te- j Kutra. Kutra areštuotas ir
portas) ne tik nedidėjanti, ; liuosuodavo, bet jai pasitai- Austrija atsiėmė savo reika dinta ant specijališko laivo nai už žodžio laisvę. Už tą prisipažinęs prie zmogzudykaip tai esą su kitomis vals : sius vėl tupdė . kalėjiman, lavimą, kad peržiūrėti Bai „Princess Patricia.” Laivo kovą 100 I. W. W. narių su- i stės._ ^1S
subadęs peidarbininkai tuomet sustrei
tybėmis, bet dar mažėjanti. ikad atsėdėtų bausmę. Da- kanų valstybių sutartį.
liu
Joną
Zommo.
kavo, paaiškindami, kad jie kišta kalėjiman, kur per
Rusijos eksportą iš pasaulio i bar pasigailėjo jos Anglijos
nevežš karaliaus kareivių karščius jie bemaž ko neuž- 30,000 katalikų konvencijoj,
Revoliucija Italijoj
rinkos neapsakomu greitu profesoriai ir kiti mokslo
trnškn
cri liepta
lipnia i Rugpiučio 10, Milwaukee,
Kitiems gi
prieš savo draugus. Tečiaus troško.
nenusisekė.
mu išstumia kitos valstybės. vyrai. Jie padavė valdžiai
apleisti miestelis, arba taip Wis., atsidarė katalikiškųjų
streikas, laivas likos uždarytas ir ne pat eit kalėjiman.
Iš Norvegijos, Švedijos ir prašymą su 470 parašų, kad Generališkas
Danijos Rusiją jau visai iš- panelei Pankhurst dovano nuo kurio buvo manoma vieno iš jo darbininkų neiš Tai ką kapitalistų valdžia draugijų sąjungos susiva
žiavimas, kuriame dalyvau
pradėti Italijoj revoliuciją, leido. Ne poilgjam jis nu daro iš žmonių laisvės!
stuimusios Vokietija, Suvie tų bausmę. Ji jau liuosa.
ja
apie 30,000 fanatikų. Su
jau pasibaigė. Pasekmės plaukė.
nytos Valstijos ir Argenti II
sivažiavime viską valdo ai
Baisus karščiai.
na. Iš Vokietijos ir Angli Moterįs nori eit kariumenėn buvo tokios, kad 3 žmones Policija peršovė 4 žmones.
rių kunigai ir vyskupai. Tie
jos, didžiausios javų rinkos, Fancuzų moterįs pradėjo užmušta, 165 sužeista ir
Missouri
ir
Oklahoma
val

Rusiją išstumianti Kanada, prašyti valdžios, kad jas im 2,478 areštuota. - Milane - Salt Lake City, Utah. — stijose su šiuo mėnesiu pra judvarniai išnešė rezoliuci
ją pasmerkiančią socijalizKalbant čia I. W. W. kalbė
Argentina, Australija ir Ry tų į kariumenę. Valdžia kai kurie da streikuoja.
sidėjo
baisus
karščiai.
Nuo
tojui, tūlas valkata, pildąs 3 d. rugpiučio iki 15 termo mą ir I. W. W.
tų Indijos.
pradėjo tirinėti, ar galima
Airijoj riaušės.
specialio policisto pareigas,
Vyriausioji tokio Rusijos moteriškei būti kareiviu.
S. V. prieš Meksiką.
Londonderryje,
Airijoj,
paėmęs amerikonišką vėlia metras nenupuolė žemiau
eksporto nupuolimo priežas
kelinta diena eina riau vą pradėjo badyti kalbėto 100 laipsnių. Vietomis bu Suvienytų valstijų valdžia
tis tai geležinkelių truku Laivų statytojų streikas jau
vo po 108 ir 110 laipsnių Washingtone nutarė nepri
tarp
tautininkų
ir
taip
šės
jui
po
nosia.
Minia
norėjo
pasibaigė.
mas ir rusų prekybos laivų
vadinamų orendžmenų. Yra tvarklaužį prašalinti, bet karščio. Laukuose išdegė pažinti dabartinės Meksikos
menkumas. Taip-pat Rusi Laivų statytojų streikas, tai
dvi priešingos politiškos tas pradėjo šaudyt. Ketu javai, o miestams pritruko valdžios, tikėdamosi, kad ji
jos eksportui kenkią jos uo kuris tęsėsi Vokietijoj ke partijos.
Vieną užmušė ir ri žmonės likos peršauti, o vandens, taigi nebuvo iš ko tokiu budu privers Huertą
stų netikumas. Didžiausias lias sąvaitės, 15 rugpiučio daugybė sužeistų.
ir ledo daryti.
pasitraukti nuo vietos ir leis
3
kitaip
sužeisti.
Paskui
po

pasibaigė.
Bremene,
Ham

Rusijos uostas, Odesa, kuris
licija 4 I. W. W. vyrus, areš Sulinčiavo 2 juodveidžiu. įvykti rinkimams. ,
kituose - Krito 1,200 chiniečių.
dar neseniai savo apyvarta burge,
Ardmore, Okla. — Minia
skaitėsi 34-tuoju Europos uostuose darbininkai nuta x Kantone krito 1,200 shi- tavo už „riaušių kėlimą?
Biaurus lietuviškų
arešatėmė
iš
policijos
du
uostu, dabar esąs nustum rė grįžti darban.
niečių mušije tarp revoliugirtuoklių darbas. x įi
Streikieriams piaus
tuotu juodveidžiu ir nužudė
tas kitų uostų net 70-ton vie- į Australijos vaizba kįla.
cijonierių ir kariumenės.
liežuvius.
Saginaw, Mich. — 3 rug
juos.
ton. Europos valstybėms |
Pusė
kareivių
perėjo
revo1
Paskutiniais metais Aus liucijonierių pusėn ir paėmę
St. Louis, Mo. — 13 rug- Vėl 7.000 rubsiuvių New piučio čia buvo toks atsiti
dėlto prekyba sekasi, kad
kimas: J. Vandžius, lietuvis,,
jos suprato, kad reikia turė tralijos pramonija ir vaiz miestą į savo rankas pradė | piučio sustreikavo čia maršYorke
streikuoja.
begerdamas su dviem mote
ti vieną ar du, bet geru uos- į ba pradėjo smarkiai kilti, jo plėšti visas krautuves, y- j kinių siuvėjos ir išėjo ant
Rugpiučio
14
New
Yorke
rim susipyko ir norėjo vie
: pikietų. Rugpiučio 15 poli
tu,, o ne 20 blogų uostų, kaip ypač Naujoj Pietų Valijoj. pač auksinių daiktų.
Pereitais metais iš čia išvež
cija areštavo 7 piketuojan sustreikavo 7,000 rubsiuvių ną jų išmesti. Kita moteris
Rusija.
Bebelis mirė.
ta į kitas šalis tavorų už
čias merginas. Teisme jos 400 dirbtuvėse. Streikas už savo kumutę užsistojo ir
Nuo „Moteris ir .Socijaliz- 32,958,529 svarus sterlingų.
Pereitoj sąvaitėj, Zuriche, skundėsi, kad jas areštavo eina prieš taip vadinamus kirto Vandžiui kelis sykius
mas” nuėmė konfiskavimą.
Šveicarijoje, mirė Vokieti be jokio reikalo. Vienas po- antros lankos darbdavius į galvą. Kada vyras par
Prusai
degins
lavonus.
jos socijalistų vadas Augus licistas vežant jas kalėjiman (sub-manufacturers), kurie puolė kruvinas, moterėlės jį
Pereitais metais Rygoj iš-i
ėjo latvių vertime pagarsė-i ”Birutė” praneša, kad tas Ferdinandas Bebel, tu pasakęs: ?”Męs jums paro patįs ima darbą iš kitų da daugiau apdaužė, paskui
Prūsuose, rėdamas 73 metus amžiaus. dysim streikuoti! Męs jus darbdavių ir tokiu budu ne apipylė kerosinu, padegė ir
jusi Bebeiio knyga „Moteris Karaliaučiuje,
ir Socijalizmas.”
Rygos pradėta statyti pečius lavo Mirties 'priežastis—širdies pavaišinsime geriau da ne- gali darbininkams atsakan išbėgo. Kaimynai pamatę
ugnį subėgo ir ištraukė
gu KUS1JOJ
Rusijoj —
— išpiausim čiai užmokėti.
cenzūra tą knygą tuojaus nų deginimui, vadinas, kre- paralyžius. Kitam ”Kel.” !i gu
žmogų
da biskį gyvą. Piktanum. bus apie tai palačiau. j jums liežuvius!”
konfiskavo, bet dabar Pe matorija.
Šaudo variakasius.
darės suimtos. Jomis yra
terburgo teismo rūmai savo Pardavinėja žmonių kaulus. Nenori „kelti” savo tautos. i
Calumet,
Mich.
—
14
rug

Kvailas įstatymas.
Juod-kienė su savo duktere.
nuosprendžiu konfiskavimą
piučio policija nuvyko į See- Visi trįs karšti katalikai.
Anglijos
valdžia
atsisakė
Danskoje, Vokietijoje, at
Sulyg naujo krasos įsta bervillę areštuoti du streinuėmė.
dalyvauti
visasvietinėj
San
„Moteris ir Socijalizmas” rasta vienoj vietoj daugybė Franciscos parodoj, nes tas tymo jus galit siųsti per kieriu, kurie buvo pasiprie Du katalikai eina „džėlon”
neužilgo išeis ir lietuvių kal žmonių kaulų. Spėjama, kad daug prekiuotų, o naudos iš krasą 20 svarų bulvių, ko šinę kasyklų sargams. Strei
už alaus vogimą.
boj. Ją leidžia Lietuvių So tai kaulai žuvusių kareivių to butų nedaug, jeigu jos pūstų, kumpių, čeverykų ir kieriai nenorėjo policijai pa
Montello, Mass.—J. Strincijalistų Sąjunga Amerikoj. per Napoleono karę. Mote butų nors kiek. Vadinas, kiekvieno beveik tavoro. siduoti, tai policija vieną jų
ckis
ir V. šanca, abu ka
rįs gi renka tuos kaulus ir
Bet knygų jus negalit dau nušovė. Teisėjas žmogžudį
Anglija
nenori
savo
tautos
Ministeriai susikirto su veža į vieną fabriką juos
giau siųsti, kaip keturis policistą pagiręs. Be abe talikai, nuėjo 13 rugp. pas
„kelti.
”
parduoti.
Durna.
svarus, ir prie to da už sva jonės tas teisėjas yra geras T. alaus išsigerti. Išsigėrė
už 50c., bet turbut buvo dai
Rusijos ministeriams la Pietų Afrikoj neramu. Politiškas krizis Olandijoj. rą knygų reikia mokėti katalikas.
permažai, tad išėję įsilaužė
Amsterdamas. — M. Bos, daug brangiau, negu, daleibai nepatinka, kad Durnos
Caro
švogeris
Amerikoj.
ir išsinešė su visa
atstovai daro jiems visokius Nors kapitalistų spauda kuriam buvo pavesta suor skime, u žsvarą bulvių arba I! Pereitoj sąvaitėj New sklepan
bačka. Savininkas juodu
užmėtinėjimus ir kelia į aik buvo paskelbusi, kad Rando ganizuoti ministerių kabi kumpio.
sugavo
areštavo. Rug
Yorkan
atvažiavo
ant
gar

štę jų „griekus.” Taip ve auksakasių streikas, per netą, atsisakė nuo tos už Dabar kongresmanas Le laivio „France” caro Mikės piučio 15irbuvo
teismas ir aandai, svarstant biudžeto kurį Anglijos kareiviai su duoties, kadangi trįs socija- vus iš Marvlando įnešė, kad
budu
nuteista
2
mėnesiam
kalėjiman.
klausimą, ministeriai ir kiti šaudė andai apie 200 darbi įistai išreiškė jam savo pa tą kvailą įstatymą panaikin švogeris, didis kunigaikštis
Aleksandras Michailovič.
Spalgenos užderėjo.
tenbuvusieji valdininkai pa ninkų, pasibaigė, tečiau pa nieką, kaipo atžagareiviui. ti.
skutinės
žinios
parodo,
kad
Iš Middleboro, Mass., pra
sijuto labai įžeisti atstovo
Areštuoti 23 socijalistai.
Suėmė orlaivį.
Tėvas nušovė sūnų ir pats
apie
tas
kasyklas
vis
da
ne

Makarovo II žodžiais. Jie vi
Minot, N. D. — Pradėjus neša, kad šįmet toj apielin
Roma. — Italų valdžia su
nusišovė.
ramu.
Auksakasiai
esą
la

si demonstrativiškai išėjo iš
čia I. W. W. vyrams organi kėj bus surinkta apie 50,000
ėmė
Austrijos orlaivį su 4bai
įtemtam
upe
ir
kalbama^
J
Racine,
Wis.
—
Viešbučio
Durnos posėdžių salės ir pa
riais oficieriais ir areštavo savininkas Ernest Patzold zuoti farmų darbininkus ir bačkų daugiau, negu pernai.
apie
visuotiną
streiką,
visoj
sakė negrįšiu ten tol, kol
Naujos Skerdyklos..
laikyti ant gatvių mitingus,
juos kaipo šnipus.
pietų
Afrikos
pramonijoj.
liepė
savo
sunui
išvaryti
iš
Winnipege, Kanadoj, 14
Durna negvarantuosianti,
kapitalistų nusamdyti deSiunčia į Japoniją 100
kornų karves. Sūnūs atsi tektivai pakėlė riaušes ir rugpiučio atsidarė naujos
kad panašus valdžios atsto Didžiausis pavojus gręsiąs
žmogžudžių.
sakė tai padaryti. Perpy paskui areštavo 139 žmonių, gyvulių skerdyklos.
vų užgauliojimai daugiau nuo tenbuvių, tarp kurių
plačiai paplito „kurstanti” Paskutinės žinios skelbia, kęs tėvas pagriebė šautuvą'i daugiausia I. W. W. narių,
neatsikartos.
revoliucijoVėliau ministeriai laikė literatūra. Tečiaus mainie- jog Chinijos vadžia išsiuntė ir padėjr sūnų ant vietos. bet tų tarpe ir 23 socijalis- Užmušė 3,200
nierių.
savo posėdį, kuriame aštriai rių reikalvaimai esą labai Japonijon 100 ginkluotų Paskui persigandęs išėjo tus. Visus areštuotus dabar
Iš Meksikos ateina žinios,
kalbėjo apie Durnos paleidi prieinami ir teisingi. Jų gy žmogžudžių, kad tie užmuš laukan ir pats nusišovė.
kaltina už riaušes.
kad
13 rugpiučio mieste
venimas po žeme esąs bai tų tenai d-rą Sun Yat Seną,
mą .
Sufragistės
Washingtone.
Gazą
pristatys
už
200
mylių.
Torreone buvo baisiai kru
siai pavojingas gyvasčiai ir kuris šiomis dienomis tenai
Policmeisteris kalėjime.
Suvažiavusios į Washing- Louisville, Ky., miestelis vinas mušis. Gyventojai su
sveikatai, džiova išsiplati pabėgo.
Smolensko gubernatorius nus pasibaisėtinai. Darbi D-ras Sun Yat Šen sukė toną sufragistės veda dide susiderėjo imti naturališką sivieniję su revoliucijonieKobeka liepė uždaryt 5 die ninkai reikalauja 8 valandų lė dabartinę revoliuciją lę agitaciją už moterų bal gazą iš W. Virginijos, ku riais mušėsi su kariumene,
subatomis prieš Juan Šikajų, todėl jis savimo tiesas. Nekurie kon- ris bus pravestas dūdomis. mėtydami bombas. Karei
noms Smolensko policmeis darbo dienos,
terį Genezą už neprižiurėji- dirbti iki pietų, o nedėliomis buvo persekiojamas ir turė gresmonai ypatiškai priža Dūdos bus 200 mylių ilgio ir viai tečiaus paėmė viršų ir
3,200 žmonių išžudė.
dėjo remti jų reikalavimą. kaštuos $3,000,000.
švęsti. Jei kapitalistai to jo iš savo tėvynės bėgti.
mą gatvių švarumo.
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KELEIVIS
f

„Laisvė” primena „F
niška ir šelpdama evangeli tai tokie, kurie patįs nieko mi ilgą laiką, bet negalima
Polemika
vos” redaktoriui, kad jis ne
kų bažnyčią, butų apsunki- nežino nei apie mokslą, nei suprasti, kas gavo viršų. Vė
liaus šiaip-taip privesta ir
pildo laikraštininkų nutari
į nimu katalikams, jeigu jie apie visuomenės reikalus.
ir
Kritika
dauguma
balsų nutarta, kad
mo, jeigu talpina prieš ją
priklausytų musų draugijo- Galiausiai da turime pa
Vėl susirėmimas.
kritiką, o „Kovos” redakto! je, nes katalikai nenori turė minėti, kad p. „Teisybės unija nereikalinga, jeigu ji
„Laisvė” vėl susirėmė su!. rius atkerta, kad laisviečiai „TEISYBĖS PERKŪNUI „ ti nieko bendro su evangeli Perkūnas” neužmiršo įsiką neina išvien su socijalizmo
kų tikėjimu.
ATSAKYMAS
____ ” .Andai šustrėinimaZ: pe^aug greiti prikaišioti
sti ir musų kunigą. Jis už- mokslu. Labjausiai peikti
„Kova.
, i meta jam, kad jis kritikuo na, kad balsus gavo tokie
įvyko dėlei X-spindulių, o
; „Keleivio” 31 num. p.
„Teisybės
Perkūnas
”
ran
žmonės, kurie nė mažiausio
šiuom kartu dėlei „moterų mą, bet patįs tų nutarimų "Teisybės Perkūnas” para šo, kad prie musų draugijos jąs „raudonuosius” socija- supratimo
neturi nė apie unumerio,” kurį „Laisvė” paiso tik tada, kada jiems šė straipsnelį apie Chicagos gali prigulėti tik vyrai. A- ilistus. Jeigu musų kunigas niją, nė apie
soc. mokslą.
patogu. Ir tuojaus nurodo: lietuvius evangelikus ■liute- pie moteris, girdi, męs sa tą daro, tai jis atlieka savo
rengiasi išleisti.
(Visai tas nepeiktina socijaKaip žinia, „L.” pakvietė "Jeigu- Nepasirašiusio straipsnis ronus, kur jis neužmiršo ką, kad jos esančios tik nu priderystę. Jeigu socijalis listams. Red.) Bet pagirti
buvo priešingas
Sandoros nutari prisiminti ir musų Lietuviųžeminimu musų žmonėms, ir tams yra galima prie kiek na, kad visi, kurie ginčijos
rašyti į tą numerį netik so mams,
tai kodėl nebuvo tiems nutari Evangelikų draugystę. Jis
todėl nesančios vertos įstoti vienos progos šmeižti kiek už Unijos gerumą ir blogu
cijalistus, bet ir Sirvydą, ir
mams priešingas St. Strazdo straips rašo, kad „lietuviai liutero
musų draugijon. Męs neno vieną krikščionišką tikybą mą, gynė socijalizmo reika
Jurgelionį, ir net kaikuriuos nis 'Laisvėje,' daug nemandagiau kri
kunigus. Taigi tūlas Nepasi tikuojantis musų bendradarbį drg. K. nai turi čia jau seną savo rime apie tai daug polemi- ir bažnyčią (netiesa, socija lus, kada tamsus žmonės už
rašęs „Kovoj” pastebėjo, jog švilpą ir 'Kovos’ redakciją? Vienok draugystę, tik apie ją nieko ' zuoti. Męs tik norime nuro listai to nedaro. Red.), ko metinėjo visokias nesąmo
krikščionis negali turėti
su tokiais žmonėmis socija- męs 'Laisvei* nebadėme akis Sando nebuvo girdėti, rodos, kad dyti, kad męs nesame tokiais dėl
nes. (Be tų užmetinėjimų
paikais, kaip p. „T. Perkū tiesą juos nupeikti už tai? nebūtų paaiškėjęs kitiems
listams sėbrauti neišpuola, ros nutarimais; ir patįs nemanome, jos ir nebūtų.”
nei mums, nei musų
o ypač kad tuos žmones pati kad reikėtų kokias ypatingas ceremo Užsimindamas apie tą nas” mus perstato. Męs tik Rodos,
kunigui nerupi socijalisti| socijalizmo gerumas. Red.)
„Laisvė” da neseniai vadino nijas daryti, kada prisieina talpinti ! draugiją, p. „Teisybės Per norime, kad p. „T. P.” daro- ginčai
Ar šiaip ar taip vienok dis
su
katalikų
kunigija.
dvtų
tikrais
faktais,
kada
kūnas” nelabai teisingai
tinkamais jiems vardais.
kusijos padarė ant žmonių
protingus kritikos straipsnius,
"O dabar, kuomet tas pats laik
Ne* 1 „perkunuoja.” Jeigu jis bu atsišaukė musų moterįs, i- Bet mums apeina abelnas nemažą įspūdį ir nekurie
krikščionybės labas. Męs
darykite iš Spaudos Sandoros kokį
raštis sumanė išleisti specijališką
tų pranešęs teisingas bėgan dant jas musų draugija pri negalime
net stebisi, kad daugiausiai
būti
užganėdintais
tai laikraštinės laisvės
slogutį ki
imtų
į
savo
narių
tarpą,
ir
moterų numerį, žemai nusilenkė prieš
čias žinias apie musų evanjauni vaikinai, o taip drą
jeigu
kas
šmeižia
abelną
tiems.”
I
kada
musų
draugija
oficijatuos paniekintus jo žmones ir meldžia
gelišką draugystę, tai męs
krikščionybę. Jeigu socija siai ir protingai mano. Vi
liškai
atsakė,
kad
moterįs
ejų raštų — jų dvasiško peno.
butume
jam
mielai
dėkingi.
sokius klausimus, kuriuos
Pritariam „Kovai.” Laik
listai laikytųsi tiktai politi pastatė
sančios
nevertomis
priimti
į
į
"Prisieina manyti, kad to laikraščio raštininkų
Ir
už
kritiką
męs
nepyktujiems, jie išrišo, pub
suvažiavimas
kos,
o
nesimaišytų
į
tikydraugai padarė didelę klaidų. Bet pripažino, kad rimta kriti me, jeigu tik kas mus rim pašelpinę draugiją, nes jos
likai delnų plojimu tai pa
;
binius
dalykus,
nešmeižtų
ir
yra
pažeminimu
draugijai?
jeigu tai nėra klaida, tatai čia jau ka yra pageidaujama. Ne tai ir sąžiningai kritikuoja.
Burdingonas.
nepersekiotų krikščionybę tvirtinus.
perdaug didelis bizniškumas. Juk tai pasirašiusiojo gi straipsne Bet p. „Teisybės Perkūnas” Ne, p. „Teisybės Perkūne,”
GREAT NECK, N. Y.
žodžiu ir raštu, tada krikš
jau pati socijalizmo idėja išstatoma lis, kritikuojantis „Laisvę,” savo korespondencijoj, kaip męs nelaikome musų mote
čionis neprivalytų vesti jo Liepos 24 d. siaučiant au
ant rinkos. Ir paniekinama!
buvo gana rimtas. Todėl, matosi, neturi jokio kito tik ris tokiomis, kaip jus rašote kių polemikų su jais. Bei drai
žaibas nukrito ant vie
"Socijalistams rašytojams figūruo sulyg musų nuomonės, „Ko slo, kaip tik įkąsti sau nepa savo korespondencijoj. Jei
dabar krikščionįs negali ki no karšto kataliko namų ir
ti šalia savo priešo viename laikraš va” laikraštininkų nutarimo tinkančias ypatas, nors tie gu musų draugijoje nepri i
taip
pasielgti
prieš juos. (Ir uždegė. Kol ugnagesiai pri
_
_
_
tije — da daugiau negu negražu!
neperžengė. Tečiaus butų jo apkaltinamieji žmonės i- I klauso moterįs tai jos nepri čia- netiesa.
Ne socijalistai buvo, namai daug apdegė.
"Kovotojai už laisvę, socijalistai, labai geistina, kad ant to šis kišiol nepasipainiojo niekur klauso dėl kitų priežasčių, o
kišasi į krikščionybės reika Dabar katalikai šneka, tur
nukankinti caro budelio šunų ir da klausimas jau užsibaigtų, jam po kojų. Jis užmeta mu ne dėl tokių, kurias tamsta lus, bet krikščionių kunigi
but nuo kunigų tai išmokę,
kankinami kalėjimuose, pamatę tokį nes toliau galėtų išsivystytu sų draugijai, buk ji esanti prikišate.
ja kišasi į politiką ir šmei kad perkūnas norėjęs už
ne gana garsi ir mažai teži Bet męs norėjome patįs žia socijalistus. Tegul ji mušti tuose namuose gyve
pasielgimą savo draugų-socijalistų, ir tikri ginčai.
noma. Negalime suprasti, sutverti musų moterims ir žiuri tik bažnyčias, o socija nantį bedievį, kuris priguli
— ką jie pasakys?
"Pasižiūrės į savo retežius ir nu-: „Kaipo žmogus mansto.” kokio garsumo jis reikalau merginoms atskirą pašelpi listai jos neužkabins. Red.) prie L. S. S. Tik keista, kad
ja nuo musų draugijos? Jkr nę draugiją. Pirm tūlo lai Vardan Lietuviškos E- tas kvailas perkūnas nepa
riedės jiems ašara per veidą, kad jų
Tai
yra
antgalvis
James
jis
nori, kad ir męs pliaukš- ko, regis, musų kunigas J. J. vangeliškos
idėjos draugai pradėjo sėbrauti su jų
Liuteriskos laukė, kol bedievis pareis iš
x\llen
’
o
parašytos
knygutės,
tume per laikraščius, save D. Ražokas ir p. J. Jurkšai- Draugystės Chicagoje,
išdavėjais. Ir kur tuomet jiems krei
III darbo, bet trenkė, kada tik
kuri dabar pasirodė lietuviš išgirdami, o kitus nupeikda tis buvo padavę sumanymą
ptis pagelbos? Kur jieškoti kelių iš
kam vertime.
Vertė St. mi, kaip jis kad daro? Ne, musų parapijos susirinkime pasirašome draugystės vir- dievota gaspadinė buvo na
ėjimui ir pasiliuosavimui iš savo kan
mie. Taigi parėjus iš dar
šininkai:
Biežis,
išleido
J.
Ugaudas.
męs
to
nedarysime.
Męs
ne

sutvert
tokią
draugiją.
Ir
čių?
bo tam „bedieviui” ta gas
Techniškoji knygutės pusė norime tokiu budu garsintis. tas jų sumanymas buvo pra A. Kalvaitis, pirm
"Jei tokį savo pasielgimą minėtas gana graži, bet už tai labai
padinė ir užsipuolė ant jo,
J. Sadauskis, rašt
I
Musų
Lietuviškoji
Evan.
dėtas
jau
vykdinti
ir
jis
bu

kam
jisai bedievis ir perkū
laikraštis pavadins taktika, tatai sa prasta literatūriškoji. Ver
J. Naujokas,
Liuteroniškoji
Draugystė
tų tikrai įvykęs, jeigu nebū
nas dėl jo sunaikino namus.
kyčiau, kad tokia taktika yra visai timas nuo pat ’ antgalvio
J. Simaitis,
turi
savo
tikslu
ir
uždaviniu
p. „Teisybės Perkūnas”
Pasirodė, kad bedievio kamnetikusi. Tokios taktikos mums, so „Kaipo...” iki
G. Gerdavsky,
paskutinio šelpti savo draugus. Susir tų
su
savo
broliu
ir
da
pora
as<
baris net ir gaisro buvo ne
cijalistams, niekuomet negalima var puslapio temdo ir be to jau
G. Sprainis.
gus
draugui
musų
draugija
menų
užsibriovę
tos
moterų
paliestas.
Turbut dievas
toti, nes tai pažeminimas musų pačių s
miglotą knygutės prasmę. duoda $6.oo kas sąvaitę pa- draugijos tvėrėjams už akių Rezoliucija prieš L. M. D.
socijalistus saugoja nuo per
ir socijalizmo idėjos. Tai klaidinimas Paimkime tik pirmą sakinį:
d-jos
atstovus.
šelpos
;
numirus
palaidoja
ir nebūtų susitverę savoprokūno.
Rygos paukštis.
mažiau išsilavinusių žmonių, kurie da
"Aforizmas, 'Kaip (Kodėl ne ir likusiems gentims išmo
Iš
priežasties
atsilankymo
!
gresyvų
draugijos.
Pradė

nemoka kritiškai žiūrėti į savo priešo
MONTELLO, MASS.
"Kaipo?” Red.) žmogus mansto sa-. ka pomirtinę. Prie to mu
jus
organizuotis sykiu iš Lietuvos L. M. D. d-jos at
argumentus. Dailiai kalbantis ar ra
vo širdyje, tokis jis yra’ netik įtalpi sų draugija yra sanrišys
W. W. Cross Co. vinių
dviem draugijom, męs tiems stovų rinkti aukų įkūrimui
šantis socijalizmo priešas gali kai
na visą žmogaus esmę, bet yra taip lietuvių evangelikų, gyve
„progresyvams” nurodėme, Vilniuje Tautos Namm L. S. dirbtuvėje, kur kaip žinoma
kuriuos ir socijalistus pertikrinti —
platus, kad pasiekia jo gyvenimo nančių Chicagoje. Jos tiks
kad tokios vyrų ir moterų S. VIII rajonas savo Konfe darbininkai priversti buvo
patraukti savo pusėn; gali nuvesti į
kiekvieną sanlvgą ir aplinkybę.”
lu taipojau yra, progai atsi draugijos nereikalingos (ne rencijoj, laikytoj 10 rugpiu pamesti darbą, kad gelbėties
nežinomą ir visai klaidingą kelią.
nuo skurdo ir bado, atsirado
Ar supratai, skaitytojau, tikus, sušelpti evangelikų- galima tvirtint. Red.). Vy čio, „Aušros” svetainėj, Chi iš musų tautos išsigimėliai
"Jeigu, daleiskim, tai butų visapu
siškas apkalbėjimas moterų padėjimo kas čia pasakyta? Vargiai. liuteronų bažnyčios reikalus rai gali priklausyti ar prie cagoje, vienbalsiai išnešė se ir,reik pažymėti, karšti kata
įvairių pažvalgų žmonių viename lai Nelabai turbut išaiškintų ir męs juos šelpiame. Ne musų lietuviškos evangelikų kančią rezoliuciją:
perseniai musų draugija nu draugystės arba, jeigu nori,
Kad užmanymas L. M. likai, kurie pasirįžo patar
kraštije, tat visgi negalima prisileis mums tai ir pats vertėjas.
nauti išnaudotojams ir žmo
Toliaus, ant puslapio 43, tarė paaukauti SlOO.oo ”Zi- gal priklausyti prie kokios D-jos pagirtinas, tai ir męs, nių kruvino prakaito siurti, kad socijalistai pasivelytų sau to
ono Liet. Ev.-Liut. parapi geros tautiškos draugijos, VIII rajono socijalistai, tam
kį kompromisą — draugautų su savo po antgalviu ”Svajonės ir ijai” žemės nupirkimui dėl kurių Chicagoje netrūksta. pritariam ir prijaučiam, bet bėjams. Su pagelba Jaunų
priešais. Juk vėliau tas laikraštis ne dėalai,” pirma eilutė prasi
Krikščionių (Y. M. C. A.)
bažnyčios pastatymo. Toks Bet su musų moterimis yra kadangi L. M. D. išrinko de jų
gali nieko sakyti savo priešams, nes deda šitokiu sakiniu: „Sap
parsidavėliai pradėjo
tai yra musų draugijos už sunkesnis dalykas. Rodos, legatais tokius žmones, kat tie
kiti geradėjai tuojau pradės nurodi nuotojai yra išgelbėtojai pa
landyt
po stubas, jieškodadavinys
ir
visi
musų
draurie
turi
bendrus
ryšius
su
yra
čionai
ir
liet,
moterų
nėti, kad tas laikraštis veidmainiau saulio.” Jau čia ir pats ant
mi streiklaužių ir prikalbi
Rusijos val nėdami
ja — kuomet jam yra bizniškas išro- galvis („Svajonės—”) pasa gijoS- nariai yra pilnai juo-1 draugijų, bet jos, išskiriant klerikalais ir
streikuojančius prie
mi užganėdinti. Nors p. „T. vieną ar dvi, visos yra po džia, kaip antai p. Yčas, kat streiklaužystės.
kavimas, tuomet draugauja ir kvie ko, kad turi būt „svajoto
parsi
Perkūnas” sako, kad musų katalikškų kunigų globa. Į ras turi užsitarnavęs net davėliai yra patįs Tie
čia bendradarbiauti savo priešus, bet jai,” o ne „sapnuotojai” yunijistais,
draugija yra visai nežino tokias draugijas protesto- ”medalį” nuo caro, tai nariais kurpių unijos. Kada
tuomet tas ūpas pereina, tuomet vėl ra pasaulio gelbėtojais. Nes
kritikuoja juos.”
ir
kaipgi sapnuojantis, ma, lig kad jos kaip ir ne nėms moterims negalima męs atsisakom aukaut savo apie juos pranešta Kurpių
būtų, bet kiek męs žinome, įeiti. Bet p. „Teisybės Per sunkiai uždirbtus centus per unijai, tai unija tuos kapi
Toliaus Nepasirašęs sako, reiškia miegantis, žmogus musų draugiją pažįsta gana kūnas” su savo sėbrais visai tokių žmonių rankas.
talistų agentukus persergė
kad jis nenorįs „Laisvei” gali išgelbėti pasaulį? Jau; daug žmonių, ypatingai visi neklausė musų nurodinėji Konferencijos pirm.
jo, kad taip nedarytų. Te
tuomi gadinti biznį, tik pa pats protas sako, kad taip Chicagos lietuviai-evangeli- mų. Matomai jam nerūpė
A. Petraitis, čiaus neuždraudė, negi ne
negali
būt.
0
tas
mums
ir
sakęs tai viešai, kas jam iškai. Jeigu kas apie ją neži jo lietuvių liuteronų labas,
sekr. J. Repšis. prašalino iš unijos tokius
rodę labai keista ir stačiai parodo, kad vertėjas nesu no, tai to žmogaus nežinoji bet jis tik jieškojo progos,
prato, ką jis verčia. Jis ver
judošius darbininkiško judė
socijalistams neleistina.
jimo. Nes mat jie yra na
tė ne mintį, bet žodžius. Bet mas paeina ne nuo to, kad kad galėtų pasigirti prieš
„Laisvė” gi ant to atsaky anglų vienas žodis kartais jis negal apie ją žinoti, bet visuomenę kaipo didvyris,
riais A. D. Federacijos,
“ •
o
dama nurodo, kad tame nė turi kelias prasmes ir tokiu kad jis nenori apie ją žinoti. progresyviškų draugijų or WEST LYNN, MASS.
streikieriai Industrijalinių
ra nieko nepaprasto. Tai budu, jei versi ne mintį, o „Teisybės Perkūnui” ma ganizatorius, ir „prūselių”
Nedeiioj, liepos 27 dieną Darbininkų
Susivienijimo
buvusi tiktai anketa (už tik patį žodį, iš „svajotojo” tyt nepatinka, kad musų apšvietėjas. Bet, kaslink atsibuo koncertas ir disku nariais. Jie j sąvaitę gauklausimas), kuri išsiuntinė išeina „sapnuotojas.”
draugystėn yra priimami musų, tai męs tokio „didvy sijos, parengtos L. S. S. 61 na po 25 dolerius, o strei
ta žymesniems veikėjams. O
tik lietuviai evangelikai. Ir rio” visai nepripažįstami kuopos.. Publikos buvo la kuojantieji I. W. W. nariai
Bet yra gražesnių saki tame dalyke męs nesijau Nors
anketai socijalistai nesą
męs ir butume „tam bai daug, o ypač moterų, bet vos po 7 bei 8 dolerius į są
priešingi. Kada „Keleivis” nių. Štai ant puslapio 40 čiame prasižengę prieš do sus” arba „gulėtume purvy nevisai nusisekė, turbut vaitę gali uždirbti, dirbda
kvietė kunigus dalyvauti skaitom:
ros principus. Pas mus ir ne,” tai męs vienok, jeigu dėlto, kad W. Lynno gabiau mi ilgas valandas. Turbut
"Intelektualiai nuoveikaliai yra tegali būti priimami tiktai mums reikės, ir be jo pagel
„kuniginiam numerije,” nie
si socijalistai išvažiavę i ki tikisi gausią atlaidus nuo
kas nieko blogo tuomet ne pasekmė pavestos minties tyrinėji lietuviai evangelikai, nes bos mokėsime apsišviesti ir tur. Taigi ir šis koncertas kunigijos už ardymą strei
matė. Kada „Appeal to mui žinojimo arba dailaus bei teisin pats musų draugijos vardas, iš „purvyno” išeiti. Geriaus parengtas tik dviejų vaikinų, ko ir apsilpnijimą I. W. W.
Reason” siūlė
kunigams go (ko? Red.), gyvenime ir gamtoje. „Lietuviška Evangeliška- jis pats tegul pasirūpina ap kiti soc. dasižinojo tik iš ap unijos, kuri neveda darbi
savo skiltis socijalizmui kri Panašus nuveikimai kartais gali bū Liuteriška Draugystė,” ro sišviesti, nes, kiek męs jį garsinimų, užtai niekas ne ninkų į brolišką sugyvenimą
tikuoti, taipgi niekas nieko ti sujungti su tuščiagarbyste arba do, kad ji yra religiška orga pažįstame, ir pas jį patį ne- buvo pasirengęs ir lošimas su jų mirtinais priešais ir iš
ambicija, vienok jie nėra išdava tų nizacija ir, kad ji turi, arba perdaug šviesos.
blogo nematęs.
Priežodis buvo gana prastas, išskiriant naudotojais kapitalistais.
charakterių; ji (kas ”ji?” Red.) yra nori turėt, kokį sąryšį su e- teisingai sako: „Puodas puo
Gėda ir panieka tokiems
Nepasirašęs vėl „Laisvei”
S. Garelį, kuris labai gerai
naturalė išauga ilgos ir sunkios pa vangelikų tikyba. Iš tos prie dą apkalba, o abu paišini.”
sulošė tris monologus. Dis musų išgamoms, kurie su
pastebi:
” ’Appeal to Reason’ ir kiti laikraš stangos, ir grynų bei nesaumylių žasties męs ir pakukavome Tegul p. "Teisybės Perkū kusijos buvo be tvarkos; bu teršė lietuvių vardą savo
čiai kvietė kunigus į diskusijas, bet minčių.”
$100.oo vietinei lietuvių e- nas” pasižiūri į veidrodį, o vo duota net trįs temos: 1) juodais darbais! Katalikų
'Laisvė’ jų nevadino į diskusijas, o
Kam toks šupinis leisti, vangelikų parapijai. Todėl pamatys ant savęs tokį pat ar reikalinga statyt salės? ir kunigijos organas „Drau
tiktai meldė jų nuomonės... Aš ma gaišinti laiką ir gadinti po- priėmus musų draugijon lie- tamsumą, kaip jis kitus lie 2) ar reikalinga organizuo gas” tokių darbelių nemato!
darbinikai
nau, kad 'Laisvė’ susikompromitavo pierą, tai sunku suprasti. Ir tuvius-katalikus, arba kokio tuvius
liuteronus vadina. tis j unijas? 3) ar socijaliz Svetimtaučiai
melsdama revoliucijonierių išdavikų gerai išversta tokia filozofi kito tikėjimo išpažintojus, Išmintingas ir apsišvietęs mas ar unija geriau išris pradeda žiūrėt į tokius lietu
ir socijalizmo ėdikų nuomonių, ir ji ja musų žmonėms butų da tuojaus darytųsi keblumai žmogus drovisi šmeižti kitus darbininkų klausimą? Pir vius su didžiausiu pasibiauBiaurėties privalo
da neprirodė, kad butų nesusikom nesuprantama, dabar gi ji tikėjimo klausimuose. Musų žmones, nors anie ir tamse mas liko be svarstymo, kiti rėjimu.
draugija, būdama protesto- sni butų už jį. Tą daro tik- du klausimai buvo svarsto- kiekviens doras žmogus.
promitavus.”
visai be vertės.

Peržvalga.
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Streikieriai
nors
Laikuose Rugpiučio 1, mieste Lafa- no, jis paslido taip nelaimin- ste verstų
j j prigulėtirprie
G. ir P. Beliauskienė
(kitų pra.
.
-jau ne- ,j nebuvo „pasaulije.
----- ę--------------------- --------------------------------------------------------—__
vienas ir badauja, bet tvir- kanibalizmo žmogus žmogų yette, Colo., buvo susirinkę gai, kad net ir koją išsisuko. W. of A. Net vietiniai kapi- vardžių nežinau) ir pradėjo
tai
vis I užmušęs iš bado suesdavo, o viso distrikto mainieriai, ku- Nekantresnieji pradėjo pioi laikosi,
oi nei nes
me jiems
nnn.c juk ,.,o
•» akmenais.
>
talistiški laikraščiai prade- —
mėtyt- vaiką
Vie
na pataikė jam į veidą, kita į
nugarą. Kuomi tas vaikas
buvo joms nusidėjęs, turbut
I ir pačios nežino. Ir taip el
greitu laiku įaugs ir paims patiko ir geistina butų, kad i bininkiškomis dainomis_ ir; taus. Vieni nuvažiavo na- tams šunuodegauja,
visuogėsi musų katalikės, ką tik
.
_
viršų ant jezujitų valdomos tankiau butų tokie susirin- muzika. Potam 11 kalbėto- mon be jokio pasilinksmini- ■ met nori taikytis, o J. W. W. išėjusios iš bažnyčios. Kur
A. D. F. Bet dabar strei kimai. Aukų per viešus mi--jų sakė prakalbas. Kalbėjo mo, kiti minėtos kuopos___
Taigi da- gi čia toji dora, kurios, kaip
na- ĮPveda
1 aštrią
\ r 1kovą.
.
kieriams pagelba labai rei tingus surinkta $155.17.
patįs. kunigai visuomet tvirtina,
[U. M. W. of A. vice-prezi- riai susilaikė ir apsirinkę
____ .. bar _patįs
. kapitalistai,
_
kalinga.
L. J. Grikštas.
dentas ir Colorados guber- pakalnėj kur dailesnė vieta, | bosai pradeda . organizuoti bažnyčia mokinanti?
Streiko raštininkas,
_________
tik atitrau- Bet tai dar ne viskas. Iš
|
natorius.
Visi nurodinėjo, tuoj sutaisė
dailųo_______
programą.£ į G. W. of A., kad
kad^tik
S. S. Steinis.
MONTELLO, MASS.
j kad yra rengiamas streikas, Draugas Purvis paskaitė re- kus žmones nuo I. W. W. Ot, eina musų „tėvelis” po ant
DETROIT,
MICH.
‘ “  kokia atėjo gadynė!
' bet visi linkėjo, kad jis neį feratą ”apdrauda darbinin
rų pamaldų — prie bažny
Streikas.
I
vyktų, kad darbdaviai susi- kų,” kuris labai publikai paBet tas darbas jiems nela- čios vėl dalina plakatus. Na,
Įdomios diskusijos
Prakalbos būna du syk są- Ii
darbininkais ge- tiko, ką liudijo didelis delnų bai sekasi.. Darbininkai su to jau buvo perdaug. Įpykęs,
vaitėje: utarnikais ir pėtny Rugpiučio 3 d. buvo L. S. j taikytų su
Mat
dabar mainie- plojimas. Potam draugas' pranta reikalą ir vis dau- kaip tikras piemuo, jis šoko
čiomis, Lietuviškam Parke j S. 116-tos kuopos diskusijos, _ rpoju.
tratviu’ temoje, ar gali geras katali-:riai streikuoja tik Bulderio Vaičekauskas pradėjo tokį giau prisideda prie I. W. W. prie to žmogaus ir tuoj jam
kertėj Ames ir
ir Main
1
s ku
-  kas būti socijalistų? Drg. paviete, o visoj valstijoj dir- juokingą monologą, bet ne- Vienas kapitalistiškas laik- per ausį, o šis jam į valgoPublikos atsilanko daug,
mąją.
ir
ba- Taigi norima suorgani- ■ teko jam pabaigti, kaip u- rastis sako: „Męs niekad ne-~~ Subėgo bobelės
-1
• pa
ri prijaučia streikui. Kalbė Kasparka nurodinėjo, kad zuoti
i
Baltimore
sidarė
sumišimas.
Tuo
tar
' visą valstiją ir reika- žėjo vėl audra su perkūnija.: sitikėjom, kad į
tojai aiškina kapitalistų šu gali, o drg. Mockus, kad ne. laujama,
kompanijos Audra buvo tokia smarki, lgalėtų kada nors įeit 4,000 pu „tėvelis” pamatė, kad čia
nybes ir valdžios žiaurumus. Pirma abudu kalbėjo po 15 pripažintų kad
uniją. Jei nepri- kad New Yorke daug namų I. W. W. narių. Kitas vėl ne socijalistų plakatai dali
Streiką veda I. W. W. vado minučių ,paskui po 30 ir ant pažins, da 10,000 angliakasių sugadino. Publika pradėjo (kapitalistasi savo kalboj nami, bet Lietuvos Sūnų Dvai : L. Grikštas ir C. F. Ho- galo po 20. Drg. Kasparka išeis į streiką.
j bėgti iš tarpkalnės, jieško- skundžiasi: ”Prie ko mu jos. Pamatęs savo klaidą,
ward, draugas M. J. Swift aiškino, kad kapitalistas ne
V. Petkevičius
dama kur-nors pastogės. sų šalis priėjo! Iš vienos pu stovi ir nežino ką sakyti, o
irgi pribuna tankiai pagel klausia darbininko, ar jis
Tuoj ir lietus pradėjo lyti su sės biznį stabdo Meksika, iš dalinantis plakatas vaikinas
bėti. Rugpiučio 8 atsibuvo katalikas, ar laisvamanis — JOHNSTOWN CITY, ILL ledais. Dabėgome iki farmos, kitos I. W. W., iš trečios so jį plusta paskutiniais žoNušovė lietuvį. s
skaitlingiausis
susirinki išnaudoja juos visus lygiai.
bet
farmeris neįsileido. cijalistai! Nors pasistatyk dziais.
Socijalizmas
gi
išnaudojimą
Seredoj. 30 liepos, čia ta- i Moterįs
mas, nes dalyvavo apie 3,000
su mažais vaikais kopėčias ir lipk į dangų.”
Pašaliniai sako, kad tai
žmonių. Grikštas kalbėjo prašalina, todėl kiekvienas i poTušauteFAntanas'’Pav-i-| lindo po kokiom ten lentom.
Taip,
socijalistai
ir
I.
W.
buvo
geriausis „teatras,”
apie žiaurumą policijos, kuri darbininkas, kad ir geriau lonis, paeinantis iš Skova- norėdamos pasislėpti, o tų W. — tai peilis kapitalis- kokį jie kada nors yra matę.
neleidžia žmonėms nei karų sis katalikas, gali būt soci- galių kaimo, Simno parapi lentų butą su vinimis — su- tams, todėl jie kaip galėda
M. Oficieras.
palaukti prie stulpo, o ypač jalistu ir kovoti už geresni jos, Suvalkų rėdvbos. Tas i sidraskė sau gerus drabu- mi vienus ir kitus persekio
atsitiko taip: kožną 30-tą; žius. Audrai praėjus neku- ja.
lietuviams. Tarp kitko jis savo būvį.
pasakė:
Ir- i Išėjo drg. Mockus ir sako dieną čia būna angliakasių i rios moterįs net verkė.
oasaKe: „Jeigu
jeigu nebūtų
neoutų irKAS MUMS
Štai 2 rugpiučio, 7:30 vai.
landijos salos, tai Ameriko- kad kaip ugnį su vandeniu mokesties diena. Tą dieną
Aš čia nerašau, kad apsa išryto, ėjo pro dirbtuvę I. W.
RAŠOMA
je nebūtų tiek razbaininkų sutaikyt negalima, kaip pie velionis gavo užmokesčio už kyti
W.
organizatorius
Samuel
savo
nelaimes,
bet
kad
policistų. Jeigu nebūtų Ca- no prie smalos lygint negali dvi sąvaiti apie 40 dol. Bet persergėti netik 52 kuopąĮ Kneble. Policistas tuojaus
nados katalikų, tai Ameri ma, taip socijalizmo negali kadangi šilta buvo naktis, kad daugiau vengtų išvažia jam už sprando ir traukia Philadelphia, Pa. — Se
koj nebūtų streiklaužių.” ma sulygint su tikėjimu. So tai Antanas atsigulė lauke, vimų į panašias vietas, kur prie bakso, o Sonneborn bo niausia socijalistų kuopa jau
Policistai žiurėjo akįs išver cijalizmas yra mokslas, ži ant laiptų platformos. Bet negalima gauti pastogės pa sas priėjęs tam žmogui kirto nominavo į L. S. S. įstaigas
tę, kaip alkani liūtai į kalbė nojimas ir šviesa, o tikėji jam dar neužmigus, kaip jis sislėpti nuo lietaus, bet ir ki da per veidą. Darbininkai kandidatus. Į Pildomąjį ko
tojus, kurie nurodinėjo, kaip mas — nežinojimas ir tam pats pasakojo,” pamatė, kad tas L. S. S. kuopas, nes vie eidami į darbą pradėjo ko- mitetą daugiausia balsų ga
jie „vaikščioja pilvus atkišę sa. Kožnas geras katalikas Į kokia tai žmogysta basom toj užganėdinti, publika pa lioti policistą, kam jis laiko vo Šukys, Purvis ir Michelir visuomet beveik girti,” o turi džiaugties, jeigu kapi kojom užlipa laiptais prie sipiktina, o prie to dar neku- ir duoda mušti nekaltą žmo sonienė. Centro sekretorių
ypač
krikščioniškame talistas lupa jam kailį; jis jo, ir užlipus pradėjo kišti riems ir nelaimės pasitaiko. gų. Bet tas nieko negelbėjo. visi beveik nori pasilikti tą
Brocktono mieste, kur nėra turi dėkavoti Dievui, jeigu ranką jam į kišenių. Anta
M. A. L. Socijalistas. Draugas Kneble likos nuga patį — Stasiulevičių. Ant
nė vienos karčemos. Nors jo pilvas tuščias, nes Dievas nas nieko nelaukdamas grie
bentas policijos nuovadan ir redaktoriaus daug balsų ga-.
BALTIMORE, MD.
kas panedelis teismo rūmuo tik tuomet jį myli, kuomet bėsi už piktadario, bet jiems
išlaikytas 8 valandas kalėji vo senasis, tap pat ir admi
se esti teisiama po kelias de jis kenčia. Jis turi atiduo besimušant, abudu nupuolė Kova I. W. W. su G. W. of A me. Jį paliuosavo tik uždė nistratorius. Į liter. komi
šimtis žmonių už girtybę, ti dešimtinę bažnyčiai, o jei nuo platformos 7 pėdų aug Henry Sonneborn & Co. jus už jį kauciją.
tetą Baltrušaitis, Mishelsobet policija „nesuranda” gu išviso tik $10 uždirba, tai ščio. Piktadaris matyda- 250 streikuojančių rubsiuvių
nas,
Pruseika. Į Rev. ir
Policija elgiasi kaip žvėvietų, kur parduodami svai- viską teneša kunigui. Kam į mas, kad su Antanu lengvai 8 rugpiučio balsavo savo su rįs. G. W. of A. nariai vaik i kan. Šelp. k-tą Stanelis, Tauginamieji gėrimai, nes poli- Jau, darbininke, turtai. ti- neapsidirbs, išsitraukęs re- sirinkime grįžti į darbą, ar ščioja sykiu su policija ir ! nis, Mockus.
cijantai sykiu geria patįs, kėjimas skelbia, iš molio tu i volverį šovė jį du sykiu, pa ne. Didžiuma balsų nutarta rodo, katrie veiklesni I. W.
Kuopa rengia čielą eilę
o paskui išėję ant gatvių ne esi, į molį pavirsi. Čia tavo taikydamas abu šuviu į pil-j grįžti 11 rugpiučio.
W. nariai, o policija juos a- paskaitų, kurios bus skaito
žino kur smuklių jieškoti. ašarų pakalnė, čia nieko tau |vą. ~
Streikas kilo dėlei vieno I. reštuoja. Tegul bus gėda ir mos Lithuanian Music sve
Ponas Gold, miesto majoras nereikia; tavo tikras gvve- Nabašninkas dar išgyve W. W. nario; Glazerio. Gla- panieka tokiems judošiams, tainėj, ant Rch. 14 rugsėjo
ir teisėjas Reed taipgi atsi .nimas yra po mirties, dan no apie dvidešimts valandų, zer dirbo Sonneborn dirbtu kurie tarnaudami darbinin i skaitys Perkūnas, 21 rūgs.
lankė ant prakalbų ir patai gaus karalystėje—ten tu sė bet nuvežtas ligonbutin, ne-; vėj jau 6 metus, bet dabar kų organizacijai ir imdami Gaigalas, 28 rūgs. A. Dagis.
kė tuom laiku, kada L. Grik dėsi po dešinei Dievo. Soci I dėlioj, 3 rugpiučio, po ope likos prašalintas dėl to, kad iš jų uždarbio sau gerą algą, Paskaitos prasidės 2 vai. po
štas kalbėjo apie tuos tris jalizmas gi reikalauja žmo racijos mirė. Palaidotas ant jis1 priguli prie I. W. W. eina ranka-rankon su kapi- pietų.
Tiksas. _
dorus kriščionius, kurie iš gui laimės ant žemės, kas lietuviškų kapinių. Nors Glazer buvo prosytojas ir ; talistų šunimis prieš kitą to
neprigulėjoĮ. prosytojai tuojaus sustrei kių pat darbininkų organi Danielson, Conn. — 4 rug
reiškė savo apgailastavimą katalikui uždrausta. Jam nabašninkas
i
prie
jokių
draugysčių,
bet' kavo. Jiems užjausdami, už zaciją, būtent I. W. W.
uždrausta
geriau
gyventi,
per Brocktono laikraščius
piučio čia sustreikavo Da„Brockton Times” ir ”En- uždrausta jam žinojimas ir ! buvo visų mylimas, tai ir ant‘ sąvaitės ir kiti rūbų darbi Baigiant streiką iš New : nielson Cotton Co. darbinin
terprise,” sakydami, kol ne mokslas; nevalia katalikui į laidotuvių buvo susirinkę ninkai pametė darbą. Glazer i Yorko atvažiavo dagi lietu kai, reikalaudami daugiau
buvo Brocktone I. W. W. tirinėti. nevalia jam skaity daug lietuvių, o anglų benas yra žydas, bet sustreikavo vis, p. Augunas, ir tas pradė užmokesties ir geresnių dar
unijos, tai buvo labai tyku. ti be dvasiškijos aprobatos grajindamas nulydėjo naba- beveik vieni lietuviai, išėmus jo politikuot. Iš pradžios bo sąlygų. Kompanija sa
Draugas L. Grikštas priro- nė laikraščio, nė knygos; šninką iki bažnyčios, o išten ■ mažą dalelę kitų.
pasisakė esąs I. W. W. orga ko, kad užtenka darbinin
iki
kapinių.
Klibas.
dvasiški
ja
draudžia
katali

dė, kokis tuomet tykumas
Po dviejų sąvaičių kovos nizatorium, bet paskui pasa kams ir $5 į sąvaitę. Skebų
kui
net
ir
protauti,
jis
turi
buvo. Nedėlios dienomis ir
BROOKLYN, N. Y.
nutarta grįžti atgal. Tokiu kė, kad prie I. W. W. prigu mažai, ir tie patįs žada mes
vakarais didžiuma brockto- tik tikėti, kad kaip kunigas Rugpiučio 10 d. buvo L. S. budu streikas likos pralai li visi „anarchistai,” ”revo- ti. Lietuviai tegul čionai ne
niečių laiką praleisdavo prie sako, taip ir yra.
S. 52 kuopos išvažiavimas iš mėtas. Glazerio į darbą ne liucijonieriai,” todėl jis veli važiuoja. K. Steponavičia.
Pirmininkas
ant
galo
leido
bačkų alaus su policijautais.
New Yorko į Inwood-on- priėmė ir da nekurtos fir jąs broliams lietuviams ge
publikai
nubalsuoti,
ar
kata

Paskui kildavo peštynės ir
Hudsoų giraitę, kur publi mos padėjo jį ant „juodojo riau prigulėti prie G. W. of Wallingford, Conn. —Lie
areštai. Daugiausia tų ge likas gali būt socijalistų, ar kos prisirinko apie 150 ypa listo.”
A. Jam bekalbant žmonės į tuviai čia gyvena labai gra
ne.
Penki
balsavo,
kad
gali,
rų krikščionių vaikščiodavo
tų. Rytas buvo labai dailus, Streikas likos pralaimė pradėjo švilpti. Pamatęs, I žiai ir augštai stovi apšviesu kruvinomis nosimis. Te o 49 kad ne. Didžiuma visai tai ir aš su keliais savo drau tas ačiū Garment Workers kad išeina riestai, p. Augu- toj, nes nerasi čia namų,
čiaus tas buvo „gražu ir ty nebalsavo. F. Mažamokslis. gais išvažiavome, manyda-įi of America. Štai ir faktai, j nas pasisakė, kad jis yra G. kad nebūtų „Keleivio,” „Ko
ku,” nes darbininkai nestrei
mi linksmai praleisti dieną i Sonneborn dirbtuvėj dirba W. of A. ”voking delėgėt” ir vos” ir „Laisvės.” Pastaruo
LAFAYETTE, COL.
kavo ir nereikalavo iš kapi
3,250 rubsiuvių. Į streiką atvažiavęs gelbėt iš nelaimės! ju laiku pradėjo eiti da „Pir
ir
pakvėpuoti
tyru
oru.
Ka

talistų daugiau mokesties Duokit mums uniją, arba da išlipome iš karo, radome išėjo vien tik 250 žmonių, lietuvius! Ištikro gi p. Au- myn” ir „Rankpelnis.” To
už savo darbą. Tai yra pui- 10,000 angliakasių pames laukiančių draugų, kurie ir : kurie priguli prie I. W. W., !gunas atvažiavo pas žydus kiu budu juodiems laikraš
darbą.
kus krikščioniškas ramunuvedė mus į minėtą giraitę, i o 3,000 G. W. of A. narių pa ir visą laiką su žydais darė čiams čia vietos nėra. Po
mas. Dar dadurė, kad ir Tokį reikalavimą pastatė kuri randasi ant kalno apie siliko skėbaut ir griežtai at kokias tai rodąs, turbut, kad ra mėnesių atgal susitvėrė
kun. Urbonavičius nusi- pietų Colorados angliaka 200 pėdų augščio. Pradėjo sisakė užsistot už pavarytą i pakrikdvt I. W. W. ir pri čia vyrų ir moterų savišal
išnaudotojams me kabintis tuo kalnu aug- darbininką, kam jis priguli kalbint lietuvius prie G. W. pos draugija, kuri 10 rug
skundžia per angliškus laik siai savo
raščius ant I. W. W. unijos, darbdaviams. Ikišiol da ka štyn. Vyrams dar šiaip-taip, prie I. W. W. Kaip matot, G. of A. Bet tas jam nepasise piučio turėjo suirinkimą,
buk ši suardžiusi jam pla pitalistai nieko darbinin bet moterįs, o dar nekurtosj: W. of A. išvien su kapitalis kė.
K. I. Geležėlė. kur surinkta §4.70 Ipsvvicho
streikieriams. L. -Vaikas.
nus pastatyti kitą parapiją. kams neatsakė, todėl U. M. ir su mažais vaikais, nuilso tais kovoja prieš darbininGRAND
RAPIDS,
MICH.
Chicago, III. — Čia susi
of A. vice-prezidentas visai. Vaikai verkia, negali :i kišką organizaciją I. W. W.
Tiems ponams labai nepa W.
Hayes, kuris dabar yra Den- prieš kalną užlipti. Bet šiaip ji O turiu pasakyti, kad ne Turbut niekur "tėveliai” tvėrė Chicagos ir apielinkių
tinka, kad lietuviai visomis ver,
Colo., viešai apskelbia taip užlipome. Na, gerai, vien Glazer likos prašalin tokių komedijų nepridirba, lietuviškųjų dailydžių ir
spėkomis remia čia streikuo visuomenei,
darbininkų
kad ši žinotų, dabar klausiame, kurioj vie tas iš šitos dirbtuvės, bet ir kaip pas mus. štai kokį far- šiaip mdžio
jančius W. W. Cross Co. kad jeigu iškils
streikas, tai toj bus apsistoti ir kur bus daugiau I . W. W. narių. Ir ! są sulošė nelabai seniai mu draugija, kuri mokės pašal
dirbtuvėj savo brolius. Visi nedarbininkai bus
sų piemuo. Išėjęs po mišių pą ligoje ir posmertinę. Atie ponai eina prieš I. W. W., patįs kapitalistai. kalti, bet išpildytas programas. Gau vis tai ačiū G. W. of A. Ne iš bažnyčios pamatė, kad part to ši draugija ketina
name atsakymą „nežinom.” gana to, da atspausdino ke
primesdami jai „anarchistrįs vaikai dalina apgarsini dar steigti vakarines mo
tiškumą” ir „bedievybę,” bet Angliakasiai reikalauja Kur komitetas?—Dar neat letą tūkstančių lapelių ke mus ir tuoj šoko prie jų. Vie kyklas, kur bus mokinama
tuo pačiu tarpu patįs min netik unijos pripažinimo, važiavo. Ir taip nuo 9 vai. turiose kalbose: angliškai, i- nas vaikas leidosi į vieną pu namų statymo ir pienų pa
džioja Dievo prisakymą bet ir panaikinimo Baldwi- išryto išlaukėme iki 5 vai po tališkai, žydiškai ir lenkiš sę, kitas į kitą, o trečias, A. žinimo. Visi dailydės (stakuriose visaip šmeižia
„mylėk artimą savo, kaipo no sargų, kurie čia likos už pietų be jokių pasilinksmini kai,
I. W. W. Po tais lapeliais Jurkštaitukas, matyt drą- lioriai) kviečiami prisidėti.
pats save.” Kuomet alkani vesti taip pat, kaip buvo mų. Tuo tarpu kad užėjo ma
stovėjo ant vietos. Susirašius daugiau narių!,
žaibai su perkūnija, visi ten pasirašo: „District Council siausis,
darbininkai
pareikalauja West Virginijoj.
Kunigas prišokęs prie to iš ketinama įsteigti lietuvių u3, U. G. W. of A.”
geresnės užmokesties, prieš Colorado vra viena iš toli- susirinkusieji pradėjo ristis No.Bet
traukė
plakatus ir pradėjo nijos lokalą. Mitingai lai
to da negana. Jie
juos siunčiama ginkluota miausių vakarinių valstijų nuo to kalno taip, kad vieną pradėjoirvaikščioti
po dirbtu mušt jais vaiką per veidą. komi kožną subatos vakarą
policija. Draugas L. Grikš su dideliais uolų kalnais, ku draugą patiko ir nelaimė. ves ir daryti su firmomis
su Vaikas ištruko. Tuomet ku po No. 2334 So. Leavitt st.,
tas nurodė, kad šiandien nė rių viršūnės visuomet ap Nešant jam kūdikį ant ran tartį, kad bosai persekiotų
nigui į pagelbą atbėgo kelios p. J. Mikalajūno svetainėj,
ra krikščionybės, bet kani dengtos sniegu. Yra čia kų ir padedant savo mote- kiekvieną darbininką ir ver- moterėlės, P. Vaitkevičienė 7:30 vai.
G. Metelis.
rei, kad nenugriūtų nuo kalbalizmas, kokio dar iki šiol nemažai ir lietuvių.
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kad tam
be pirkėjo. Taip pat yra su ' vergų darbą. Ji žmogų nuo i arčiau straipsniui "Kiek met taip išl
sesniems
iš
buk
pats
rubsiuviais, su angliakasiais vergovės paliuosuoja. Tik tą metų?..." (pirmoji "Žemės
svietiškas mokslas taikosi su
ir kitų pramonių darbinin mašiną pasisavino kapitalis Amžiaus” dalis).
kais. Todėl praeina keli me tas, o kunigija, kad ginti ka Tenai ant puse. 3 (turinio teologiškomis pasakomis.
tai ir tų neišpirktų daiktų pitalisto reikalus, skelbia, puslapis pirmas) skaitome: Panašiai elgiasi ir E. Dupsusideda tiek, kad ant rin kaip skelbė, buk dievas rei "Aš radau tai viename lessv, ir J. Gerutis et consorkų jiems jau nėra vietos. kalauja, kad butų vargšai ir lietuviškame laikraštije. Te i tęs (su kompanija).
Tuomet kapitalistai uždaro turtuoliai, kad reikia dievui nai autorius užsikaria ant Jeigu kas užsiima negali
dirbtuves ir prasideda be dėkavoti, jog jis leido varg bažnyčios, buk ši skelbianti, mu dalyku, tai be iškripimų
darbė. Kunigai tuomet aiš dieniu būti ir kentėti pri jog Adomas buvęs sutvertas ir melo apsieiti negali. Me
kina, kad Dievas žmones spaudimą ir sunkius kry 4004 metuose Kristui negi luot prisieina ir "Žemės Am
žiaus” autoriui. Tenai skai
Į baudžia, nes jie per mažai žius, nes už tai bus dangumi mus.”
tom: "Jeigu kame butų pa
ant bažnyčių aukauja, o to- atmokėta po myriui. Aišku,
Gryna
neteisybė,
nes
pa

i kie neišmanėliai, kaip tu, sa kad kunigijai šiandieninis našaus dalyko dar nebuvo minėta, kad nuo Adomo iki
ko, kad žmonių perdaug pri svietas su jo civilizacija nei viename lietuviškame Paskandos yra tiek metų,
nuo Paskandos iki Mozės vėl
kaipir neegzistuoja. Ji mano
viso ir karė reikalinga.
laikraštyj.
O
jeigu
buvo,
tiek, nuo Mozės iki Jėzaus
kad ir musų laikuose viešpa
Bet čia, tėve, nė Dievas tauja Aristotelio gadynė.
tai kodėl p. autorius netci- Kristaus tiek, tuomet butų
kaltas, nė žmonių perdaug,
kėsi nurodyti — kokiame. aišku, metų skaitliui esant”
Jei
bažnyčia
pripažintų,
' bet tvarka negera. Prie so
Bet ne tame visas svarbu (p. 4.). Tiesa, Biblijoj taip
cijalizmo darbo užteks vi kad vergų reikalingumas mas. Visas svarbumas se aiškiai nėra pasakyta, bet iš
siems, nes sulig mašinų dau- praėjo, tai tuomi pačių ji kančiuose žodžiuose: "Galiu Biblijos galima išvesti, kiek
j ginimosi atnašiai bus trum pripažintų, kad ir bažnyčios pranešti bevardžiui autoriui maž-daug metų per tą laiką
pinamos valandos. Nereikės mokslas, kaipo priemonė dėl (kokio dar nebuvo. Z. A), j perėjo. Mums gi svarbios
tuomet karių ir nebus žmo palaikymo liaudies vergovė jog bažnyčia neskelbė nie dienos ir ne metai ir net ne
je ir pasidavime valiai vieš kados panašių daiktų." Tie
nių perdaug.
pataujančiųjų, jau atgyve sa, bažnyčia sutvėrimo svie šimtmečiai, bet tūkstančiai.
no savo laikus.
Sykiu su to minutėmis dar neišskait- Biblijos gi tūkstančiai nea
J. B. Smelstorius.
technikos ir civilizacijos iš liavo, (gal ilgainiu tokį su- bejotini. Tuo tarpu pats ti
sivystymu žmonija prieina skaitliavimą atliks, kada kras melas dar ne čia guli.
prie luominio ir tiesinio su- kam nors parūpės tūlo jė Ant to pat puslapio šiek-tiek
sulvginimo; žmonės vergai zuito vainikai, ką suskaitė, žemiau skaitom: ”Juk Bibli
(Tąsa)
nereikalingi, nes jų vietą už kiek yra "dūšelių" pragare ja nenurodo visų kartų nuo
—Maike, ką dabar gazietos darbo, tik reikia geresnės
ima plieniniai vergai — ma arba kiek "velniukų" palydį Adomo iki Jėzaus Kristaus
rašo? Aš girdėjau, kad A- tvarkos. <■
Bet
krikščionis,
apginda

merika turės vainą su japo — Ką tu man kalbi, Mai mas šventumą savo švent šinos. Nereikalingi vergai, kiekvieną žmogų) — minu ir nesako, kiek, kurį kartą
ke! Kaip aš atvažiavau A- raščio, pasakys da, kad "se nereikalinga lieka ir prie tėmis dar neišskaitliavo, bet tęsėsi.” Čia tai jau gryniau
nu, ar tas teisybė?
sia neteisybė, nes Biblijjoj
—Taip, tėve, kaikurie ka merikon, tai niekur žmo nasis testamentas” gal būti monė jų (vergų) palaiky šimtmečiais ir metais žemės net
vietose nurodyti
pitalistų laikraščiai šūkauja gaus be darbo nematydavai. ir vien paskomis, bet užtat I mui. Žmogų nucivilizuotą amžį jau seniai nusprendė. visi dvejose
Jėzaus Christaus pratėEini, būdavo, strytu, o čia ”naujasis testamentas” yra ir išliuosuotą kontroliuoja Seniau metai skaitliavosi 1apie karę gana garsiai.
viai:
vienoj vietoj nuo Ado
—Ar ištikro? Tai gal ir tave visokie bosai ir traukia veidrodžiu meilės, pasišven jo pasielgimuose jo nuosa mant nuo svieto sutvėrimo. mo ligi Jėzaus, o kitoj vie
bus vaina, kaip tu mislini, už skverno, kad eit pas juos timo ir teisybės. Jeigu tas vas protas. Nereikalingi Tik ilgainiui, atsirado ma toj nuo Nojaus ligi Jėzaus
pomyrinėmis žas nesmagumas: bažnyčia
dirbti — darbininkų neuž pats krikščionis žinotų, kad gazdinimai
vaike ?
O dabar kaip pri- Jėzaus mirties priežasčia bu bausmėmis, nė viliojimai po skelbė ir tvirtino, kad žemės (Žiūrėk pas Mateušą I. 1—
— Vargiai, tėve, aš neti ! tekdavo.
myrinėmis laimėmis, kad senumas siekia tik keliusH 47 ir pas Lukošių III, 25—
važiavo
visokių
grinorių,
tai
vo
ne
jo
dieviškoji
meilė
lin
kiu.
nors tu žmogus užsimušk, kui žmonijos, ne jo pasiau- tuomi kontroliuoti plačiąją tūkstančius metų, o tuo tar1 38). Iš tų biblios vietų gau
— Tai kodėl, tu sakai, lai darbo
negali gaut. Kur nei kavimas dėl žmonijos išga vergų minią. Taigi sykiu pu gamtos mokslai prirodė, nam, kad išviso kartų buvo
kraščiai rašo?
visur pilna. Ir tu sakai, nymo, bet paprasti žmonių su žmonijos išsiliuosavimu jog žmogus ant žemės gyve 76. Ne taip daug! Ir 4004
— Jie rašo, nes jiems yra si,
ateina ir neišvengtinas baž na jau nuo desetkų ir šimtų metai nesusidės!
kad
žmonių
neperdaug,
kad
gyvenimo
materijahniai
da

bizniškas išrokavimas taip nereikia karės. Karė čia
nyčios puolimas. Kaip viešlykai ir dagi varžytinės už nataujanciųjų carų ir kapi- tūkstančių metų; kai kurie- Ponui Geručiui, kaipo ku
rašyti.
būtinai reikalinga. Jei iš- moteriškę, tai panašių Jėzui talo vįešpa^mo dienos <fu. gi gyvūnai ir augalai gyve nigui, vertėtų geriau žinoti
— Kaip tai, vaike, bizniš pliektų
kelis tūkstančius, *7TY»nmii
roctn
Ii už _ .
17 .
.
žmonių rifmrr
daug
rastų.
Jj
no jau milijonai metų atgal. Biblijos turinį ir neužsimir
kas išrokavimas?
skaitytos,
suskaitytos
•
r
i
taip
suskaitvtos
matytum, kaip darbo butų muse zydai todėl, kad jis pa-idien/ ir priįmonių. reika. Iš pradžių toki gamtos mok šti Mateušo ir Lukošiaus e— O taip, tėve: laikraštis i. visiems.
dė] PDalaikvn?0 vergi. slai buvo keikiami ir bedie vangelijų. O gal musų au
parsiduoda už vieną centą. — Tėve, kaip tu taip kal sirode pnesu rengiamos ^- Hn
torius jau nepripažįsta eJuo daugiau žmonės jo iš bi, tai man rodos, kad aš du revoliucijos prieš viespa- iosB Svarbiausiai priemo- viškais vadinami, bet toliau vangelijų? Tiek tenai prieš
n- yra rbažnyčia.
jų išvedimai liko aiškus ly
perka, tuo daugiau jo leidė matau prieš save pereito taujancius ant jų romėnus. nių
giai, kaip žemės apsisuki taravimų! Negudrus buvo ,
jams pelno. Taigi kiekvieno amžiaus protiškai užmuštą JĮ išdavė neteisingai apskųs(Toliaus
bus.)
damas romėnų policijai Ju
mas apie saulę. Ir prisiėjo ; senesnių laikų perrašytojai
tokio laikraščio uždaviniu ! vergą.
bažnvčiai atsisakvti ne tik ir daug ką jie iškreipė. ”Beyra kuodaugiausia užinte- — Sakyk, kaip sau nori, da Iskarijotas todėl, kad Jė
to reikia neužmirštų jog seresuoti visuomenę, kad ji vaike, bet vaina reikalinga. zų mylėjo Marija iš Magda- TIKĖJIMAS IR MOKSLAS. nuo saulės, kaipo visatos vi niaus nebuvo spaudos... kny
durio, bet ir nuo pasaulio
kuodaugiausia tą laikraštį — Suprask, tėve, kad su los (magdalietė), kurią Juda
gas rašydavo ranka" ir "te
skaitytų. Todėl tie laikraš pasidauginimu žmonių dau mylėjo. Ar galima faktiš- Tai naujas naujos knygų įkūrimo per 6 dienas. Vie-I gu Biblijos autoriai buvo
čiai paprastai daug rašo a- ginasi ir darbo reikalavi | kai prirodyti, kad tas nekal leidimo firmos vardas. ”Ti- nok, keno gešeftas bankru-j Dievo įkvėpti, bet jų perra
pie žmogžudystes, gaisrus ir mas. Daleiskime, nuo to lai tai užmuštas žmogus galėjo kėjimas ir Mokslas!”—kaip tuoja, tam labai nemalonu šytojai nebuvo įkvėpti. Tie
kitokius atsitikimus, kurie ko, kaip tu Amerikon atvy pasikelt iš kapo ir gyventi, puikiai sutaikyta! Du am prisipažinti prie savo ban galėjo arba netaip perskai
jeigu turėjo taip baisiai su žini priešai tik vienu plunk kroto. Panašiai elgiasi ir
daugiausia sujudina žmonių kai,
pribuvo 20 miijonų žeistą kūną: pervertas ran snos pabraukimu... ir susi musų teologai, savo uodega tyti padėtą skaitlių, arba,
protą. Bet kapitalistiškas žmonių daugiau.
kad ir gerai perskaitę, galė
Tiems
surėdymas dabar jau ant žmoniems tuojaus reikėjo kas ir kojas ir dagi perdur vienijo . Žingeidi toji vieny beviliodami. Subankrutavo jo negerai perrašyti ir tuo
tiek pradeda žydėti žmogžu-1 apsirėdyti, apsiauti ir pa tą durtuvu širdį? Į panašias bė! Bet nemanykit, skaity "mokslas” apie pasaulio sut galėjo suklaidyti ir busian
dystėmis, žmonės taip jau valgyti. O kad pagarbinti pasakas gali tikėti tik žmo tojai, kad čia susimetė pa vėrimą į 6 dienas, ir atsira čius perrašytojus." Taip ra
su tuo apsiprato, kad jie to tiek maisto ir drabužių, tuo gus, kuris tiki, kad kunui prastas tikėjimas su papra do viliojimai, kad biblijoj šo kun. Gerutis! Perrašyto
kių žinių pradeda ir neskai jaus reikėjo daugiau ir dar gyvybę suteikia koks tai ja stu mokslu. Nieko pana kalbama ne apie 6 dienas, jai, žiriia, galėjo iškreipti ir
tyti. Taigi reikia išrasti ką bininkų . Tiems žmonėms me esantis gyvūnėlis, dūšia šaus! Čia susivienijo p. J. bet apie 6 gadynes ir kad vi kitus dalykus. Ponas Geru
su sai nežinomas kiekvienos tis to patvirtinimui taip sa
nors naujo, kas užinteresuo- taipgi reikėjo namų, o na arba vele vadinamas. Gi vi Geručio ”tikėjimas”
jo evangelijos visai ne jo "Draugijos” fabrikos ”mok- tokios gadynės ilgumas.
tų žmones. Jie pradeda ra muose rakandų, pečių, ang sos
paties
rašytos. Pirmutinė slu.” Ir ką gi pagimdė tas Ir išeina — teologų mokslas ko: "Tokia klaida tik klau
šyti, kad Japonija ginkluo lies ir t. t. Taigi pribuvus evangelija
parašyta mokslas? Toji keista vieny teisingas, o svietiškas mok sykit, skaitytojai, kun. Ge
jasi ir nori ant Amerikos 20,000,000 žmonių pasidau ne anksčiau,likosi
j 50 metų bė pagimdė antikrikščioniš- slas tame klausime iš dalies rutis šventraštije klaidą ra
'užpulti. Amerika negalin gino reikalavimas netik po jo mirties,kaip
do! Jeigu taip butų pasakęs
o paskutinė
ti apsileisti tiems geltonvei- maisto ir drapanų darbinin (ketvirtoji) vėliaus kaip j ką knygutę (net iš 9 pusla prisitaiko prie biblijos. Iš- svietiškas žmogus, tai su
džiams ir kreivaakiams ja- kų, bet ir namų statytojų, šimtą metų po jo mirties. Ar pių), ką pasisavino, kaip pa tikrujų gi musų teologai ne- lauktų tik bedievio arba ti
poniečiams, bet taip pat tu ir dailydžių, ir angliakasių rašiusieji jas galėjo atminti prastas vagilius, garsų var patėmijo, kaip jie bibliją rū kėjimo šmeižiko vardą! Z.
rinti rengtis į karę. Žmo ir visų kitų. Taigi žmonių visus jo skelbiamus sakinius dą ”žemės amžius.” Man pinasi pritaikyti prie svie A.) randame Karalių Kninnės pradeda interesuotis, pasidauginimas negali su bei sakmes? Juk tai tik pa nesvarbu, keno tenai nesą tiško mokslo. Kol svietiškas gose (I, Reg. XIII, 1). Tenai
perka tą laikraštį ir skaito, mažinti darbo; tas grei davimas, o padavimas perei monės surinktos, ar p. J. Ge mokslas neturėjo aiškių ir pasakyta, buk karalius Šau
žinių apie visatos se
po kiek japoniečiai vedasi čiau da padaugina darbą. nantis iš lupų j lupas visada ručio ( kun. Balvičiaus-Ge- tvirtų
numą, tol kiekvienas tikin tus buvęs tik vienų metų,
vaikų, kaip jie greitai vei — Olrait, Maike, bet pa pasilieka nepanašus j tikrą ručio), ar klerikališko saki tis
pragaro kančių baus kuomet pradėjęs karaliauti
siasi ir didina kariumenę sakyk, kodėl dabar taip sun jo pradžią. Pati Jėzų krik nių fabrikanto p E Dup- me po
turėjo aklai tikėti į šešių žydams. Tuotarpu matvti
prieš Ameriką. Neapsišvie- ku darbas gauti? Kodėl a- ščionių kunigija pripažino lessy—gana to, jog tikėjimo dienų
Dabar su iš skyrių IX—XII, jog Sautę žmonės mano, kad ištik nais metais Amerikoj buvo dievo sunumi ne anksčiau, sutaikinimas su mokslu vi gamtos tvėrimą.
pakilimu jau lus buvo visai ne vaikas, jog
rųjų taip ir yra. O tuo tar 5 milijonai žmonių be dar kaip Į du šimtu metų po jo sai nepasisekė. Vienok, męs, mažiau mokslų
žmonių į pragarą buvo augštesnis už kitus vi
nesudarkyto mokslo šalinin
pu tame tiktai biznis ir cen bo?
mirties. Reiškia ir naujas kai, tame mėginime randam paklius; mat bažnytinis sa galva.” (p. 5). O kur ste
tų gaudymas. Taigi dabar, — Tam yra dvi priežastįs, testamentas—tai tokios pat ir
gana žingeidžių dalykų. mokslas liko šiek-tiek lais buklai? Jug su stebuklo patėve, supranti, kodėl kapita tėve. Darbas sunku gauti paskos kaip ir senas.
Reikia atsiminti, kad auto vesnis, nes nesąmonės apie gelba ir per metus kūdikis
listų laikraščiai šūkauja a-į ne dėlto, kad perdaug žmo
Filosofas gindamas esan rius, ką stengėsi sutaikyti šešių dienų tvėrimą ir apie suaugusiu vyru gali likti.
pie karę.
nių, bet dėl to, kad tą dar tį surėdymą pasakys, kad įr tikėjimą su mokslu, arba kitus panašius dalykus liko Kokį iš to išvedimą daro mu
— O aš, vaike, norėčiau, bą atlieka jau mašinos. Be tos šventraščių pasakos mokslą su tikėjimu, būtinai arba atmestos, arba po tru sų autorius. Ve kokį: ”Iš to
kad butų karė.
darbės gi, kaip buvo anais draugijiniame gyvenime lo turi arba atsisakyti nuo kai- putį jos atmetamos — bent išeina, jog biblijos skaitlinės
—Kodėl?
metais, užeina dėlto, kad šia svarbią rolę. Visai ne •kurių savo tikėjimiškų prie oficijališkai, nes faktiškai — skaitlinės nepilnos, kar
—Perdaug jau priviso darbininkai gauna tik penk prieštaraujame tam, nes e- tarų, arba iškreipti teologi konserativiškesni kunigai tais nevykusios (p. Geručio
žmonių ant svieto, o ypač A- tą dalį to, ką jie uždirba. same įsitikrinę, kad jos tik jos mokslą, arba, pagaliaus, dar ir ligšiol skelbia senas pabraukta Z. A.) — todėl ir
merikoj. Mat, choleros čia Daleiskime, tu siuvi batus. ir laiko pavergtąją klesą sudarkyti svietišką mokslą. pasakas ir visaip palaiko ir nėra biblijos chronologijos”
nėra, maras neužeina, o kas
— Ne, vaike, dabar res- nuolankiame paklusnume iš Tą gi matom ir "Žemės Am labiausiai supelijusius prie
(Pabaiga bus). Z. A.
metai vis daugiau grinorių taurante gavau už kukorių. naudotojams.
Aristotelis žiuje.” Čia autorius norė tarus. Pagirtinas tai daly
pribuna. Jei taip ilgai bus, — Tas, tėve, nesvarbu, pasakęs, kad nė civilizacijos, jo pritaikyti savo tikėjimą kas, kad bažnyčios mokslui
Negali atimti.
tai darbo niekur neagusi, męs imam tik pavyzdį. Tai nė progreso negalėtų būti be prie gamtos mokslo (geolo rūpinasi prisitaikyti prie
nes fabrikų daugiau nesta gi, sakysime, tu pasiuvi už vergų. Taip, vergai civiliza gijos) ir betaikant ne tik ty svietiškų mokslų; tik nepa — Tėte, sakai, kad męs
to.
10 dolerių, o gauni tik du do cijos ir progreso tvaršliai. čioms iškreipė mokslus apie girtini tie keliai, kuriais tie turime gerai mokytis, nes to
— O kas tau taip sakė, tė leriu. Ar galėsi tu pabari Bet žmonės vergai reikalin gamtą, bet kartu sudarkė ir pritaikinimai varomi. Teo ką išmoksti, niekas negali
ve?
už tuos 2 doleriu nupirkti gi buvo kol žmogaus protas biblijos turinį. Autoriui rū logiško mokslo bankrutai atimti.
— Aš pats žinau.
visą savo darbą, kuris ver neišrado daug galingesnį pėjo savo tikėjimui patar niekaip nenori prisipažinti — Taip, sunau, tas tikra
—Nežinai, tėve. Žmonių tas $10? Suprantama, kad negu žmogaus asmuo vergą naut, o išėjo biblijos—krikš prie savo bankroto, ir tai teisybė.
galėtų būt ant žemės da ki ne. Tu gali nupirkti tik pen — t. y. plieninę mašiną, ku čionystės mokslo pamato, kant teologijos mokslą prie — Bet, tėte, ir to, ko neiš
ta tiek, ir tai užtektų jiems ktą dalį. Kitkas gi palieka ri viena atlieka už šimtą profanacija. Prisižiurėkim svietiško, pastarąjį visuo- moksti, niekas negali atimti.

Bažnyčios puolimas
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KELEIVIS
lyvaus ir gerbiami svečiai iš Lietu
vos.
Į tai prašoma Pennsylvanijos ko
miteto atkreipti atydų, kad jo sutai
syta maršrutą sutiktų su gerb. sve
čių noru dalyvauti laikraštininkų su
sivažiavime .
Visose čia paminėtose
vietose
gerbiamos draugystės ir vietiniai
veikėjai teiksis prisiruošti prie ger
biamų svečių priėmino ir parūpinti
svetaines prakalboms. Rodos, nė
nereik kalbėti apie tai, kad rengime
šitų iškilmių visi lietuviai privalo ei
ti išven, be jokių skirtumų pažvalgose.
Tai yra bendras visos lietuvių tau
tos reikalas, taigi ir visi lietuviai su
tikime turi juomi rūpintis.
Chicagos Maršruto Komitetas.
Su įvairiomįs žiniomis galima kreip
tis per "Lietuvos” redakcijų.

Mano inspudžiai.

Pajieškau brolio Tamošiaus Pet
raškos; keturi metai kaip atvažiavo
į Ameriką pas mane, paskui nuva
I
žiavo į Sheboygan, Wis., o iš ten iš
važiavo į Winnipeg, Man., Canada ir
važiavo į Winnipeg, Man., Canada ir
iš ten tik vieną laiškų man prisiuntė,
I pusantrų metų tam atgal.
Kas pirmas apie jį praneš žemiau
: nurodytu adresu, gaus $5.oo dovanų.
A. Petraška,
>' 97 Grand St,
Brooklyn, N. Y.

Draugysčių Reikalai

. PARSIDUODA
Parsiduoda labai pigiai saliunas ge
roje vietoje ir biznis gerai eina. Prie
žastis pardavimo — Išvažiuoju į Alaskų. Parsiduoda su visais įtaisy
mais, arkliu ir tt. Yra svetainė kar
tu, ir daug lietuvių apgyventa. Atsi
šaukite tuojaus adresu:
C. TUSKEN,
[34]
15009 S. Halsted st.,
Phoenis, III

DIDELIS BALIUS!
Atsibus panedėlije, 1 d. rugsėjo
(Sept.), 1913 m., Odd Fellows Hali
svetainėje, po No. 536 Massachusetts
avė., Cambridge, Mass. Prasidės 2
vai po pietų ir trauksis iki vėlyvai
nakčiai.
Balius parengtas naujai susitvėru
sios "Lietuvos Dukterų ir Sūnų” pašelpinės draugystės.
Visos apielinkės lietuviai ir lietu
vaites malonėkite atsilankyti ir su
šelpti naujai susitvėrusę draugystę.
Nuoširdžiai visus kviečia atsilan
kyti.

Besiartinant pavasarėliui, nūs apsireiškimas, iš kurio
aplinkybių buvau priverstas galima tikėtis, jog kitą metą
apleist savo tėvynę ir keliaut pirmasis balsų skaitlius per
GERA PROGA
Amerikos piragų paragauti. viršys antrąjį. Tik kažin
Jeigu
norite įgyti gerų biznį, tai
Pajieškau
draugo
Konstantino
Atvažiavęs apsigyvenau vie kodėl čia moterįs tyli?
pirkite Groserštorį ir Bučernę, geroj
Švinglio; paeina iš Libavos miesto;
nam mažųjų miestelių, va Po diskusijų buvo tartasi,
vietoj, biznis gyvuoja čia jau nuo 15
gyveno Chicago, III., ant Town of
metų, todėl gerai išdirbtas. Lietu
Lake.
Meldžiu
jo
paties
atsišaukti,
dinamam Rumford Falls, kaip įgyti nuosavę svetainę
viams vieta prieinamiausią ir gerai
arba kas apie jį žino, malonės pra
ir knygyną. Sekančias dis
Me.
žinoma. Pardavimo priežastis ta,
nešt šiuo adresu:
kad vienas negaliu kelių biznių va
John Wizbor,
Šis miestelis apjuostas kusijas paskyrė už trijų sąryti. Kreipkitės prie:
(34)
"LIETUVOS DUKTERŲ IR
734 Brunswick av., Elizabeth, N. Y.
augštų kalnų juosta? kurie vaičių, temoje, ar verta pri
SUNŲ” DRAUGYSTĖ.
(35)
1316 Rebecca st., N. S. Pittsburgh, Pa
Paješkau B. Vitaičio, kuris parašė
dabar pasipuošę puikiais pa laikyti lietuvius pramoni
laiškų į Lietuvą, kad Vladislovas VeL
24-tas Metinis Balius.
vasario rūbais. Labiausia ninkus.
basis tapo eleveiterio sunkiai sužeis
PARSIDUODA
Paj
ieškojimai
Sus. Liet. Šv. Kazimiero Draugija
tas mirė 25 dienų gegužio mėn. Ejuos dabina įvairus medžių Diskusijos padarė ant ma
Parsiduoda
valgomų daiktų krau
Mass.,
tokio
miestuko So. Boston. Mass, parengia labai gra tuvė "groseris.” Biznis eina gerai;
žydėjimas. Jeigu Lietuvos nęs labai malonų įspūdį, nes Pajieškau draugų Antano Marti matsvile,
nėra visoj valstijoj ir nepasirašė sa žų ir iškilmingų balių per ”Labor
vietoje, apgyventoje lietuvių,
miškai turėtų tokį įvairumą, matant būrelį, svarstantį naičio, paeina iš Suvalkų gub., Nau vo adreso. Jeigu kas žinote B. Vi- Day”, panedėlij, 1 rugsėjo (Sept.), dailioje
lenkų ir vokiečių. Priežastis parda
pav., Silgalių gminos, Duobiš- taitį arba W. Velbasį, kuris paeina 1913 m. svetainėje ODD FELLOWS vimo, ėjimas į kitų biznį. Noringieji
tai išrūdytų žemišku rojum. svarbesnius visuomenės rei miesčio
kių kaimo. Lai pats atsišaukia ar iš Kauno gub., Vilkmergės pav., Ši HALL, 515 Tremont st., Boston, Mass pirkti kreipkitės šiuo adresu:
(34)
Nes tenai lakštingalos čiul kalus, privertė mane už kas apie jį žino malonės pranešti monių parap., Imkstų sodžiaus, malo Prasidės 2-rų valandų po pietų.
A. M. M ARTUS,
Gerbiamieji .lietuviai ir lietuvės! 120 Grand str.
nėkite pranešti žemiau nurodytu ad
Brooklyn, N. Y.
bėjimas ir įvairių paukšte miršti, jog esu tarp svetimų  šiuomi adresu:
ūsų Draugija parengia pasilinksmi
resu, nes jo brolis atvažiavo iš Lie
J uozas Kušlikis,
lių giesmės tą grožę pripil jų. Išrodė, lyg esu Lietuvoj. P. O. Bx. 460,
Minersville, Pa. tuvos, ir nori žinoti, ar jis gyvas ar nimo vakarų su įvairiais užbovijimais.
GERIAUSIA
Bus geri muzikantai, kurie griež lie
SIUVĖJA
(KRIAUCKA).
dytų da ir harmonijos bal Bet staiga apsidairęs patė- Pajieškau Jono Matusevičiaus; pa miręs.
tuviškus ir visokius šokius. Bus taip
George Stukas,
Siuvu
vvisokius
Moteriškus Rubus
sais. Čia to nėra. Visur mijau, kad esu ne seklyčioj eina iš Kunigėlių kaimo, ir Pranciš 403 Windsor Str., Cambridge, Mass. gi gardžių gėrimų ir užkandžių.
pagal
naujausias
madas.
Aš molriTodėl meldžiam nepamiršti atsilan
Adomaičio Šiopininkų kaimo. Aviešpatauja tyla, tarsi gam su apdangstytais langais, n kaus
Pajieškau dėdžių Zenono ir Liud kyti. Katrie neatsilankysite, labai naus siūti Europoj ir ištyriau geriau
budu Lukšių par., Naumiesčio pav.,
sias metodas, todėl mano pasiūti rū
ta butų užmirus. Tik ret kad čia jokios sargybos nė Suv. gub. Kas juos žinot malonėki viko Vintylų; apie 20 metų kaip A- gailėsitės.
[35]
bai turi gražią išveizdą ir smagiai ne
merikoje.
Paeina
iš
Kauno
gub.,
Tel

Įžanga
vyrui
su
moteria
50c.
te
pranešti
arba
patįs
atsišaukite,
nes
karčiais tą tylą pertraukia ra, kuri dabotų nuo raudon- turiu svarbų reikalų.
šiojasi.
Todėl meldžiam lietuves
šių pav., Karnių par., Javšaičių oko- Pavienioms moterims tik 25c.
kreiptis
pas
mane.
[35]
užkimęs kovo kranktelėji siulių užpuolimo. Manau
licios.
Jų
pačių
meldžiu
atsišaukti,
Visus
nuoširdžiai
kviečia
J. J. Žemaitaitis
ALEKSANDRA
SUDYMT
kas apie juos žino malonėkit
KOMITETAS.
mas, kvailas juodojo strazdo sau, tai tik čia laimingi žmo 702. N. Montello St., Montello, Mass. arba
364 Broadway,
So. Boston.
pranešti, už kų busiu labai dėkingas.
balsas. Kitokių paukščių nės, kad gali taip laisvai su Pajieškau lietuvaitės apsivedimui.
Stanislovas Pikelis,
GRAŽUS VAKARAS
Mergina turi būti laisvų pažiūrų, my 468 Northampton St., Easton, Pa.
dainelių čia neišgirsi. Tad- sirinkę kalbėtis...
Laisvos
Jaunuomenės Muz.-Dram.
mokslų. Aš turiu gerų darbų
Draugija,
parengia
pasilinksminimų
gi nors čia to ir nėra, kas tu Takštelėjo draugas šalia linti
Philadelphijos Moterims
Pajieškau
dviejų
draugų,
Kazimie

ir—dirbu ant mašinos.
nedėlioj 24 Rugpiučio (Aug.), 1913.
ro
Weličko
ir
Jono
Sutkaičio,
abu
Merginos,
norinčios
su
manim
su

sėdintis
man
į
petį
ir
pasa

rėtų būt, bet per dieną dirb
VIENATINĖ MOKYTA IR DImalonės kreiptis šiuo adr. Kauno gub. ir pavieto Vėlionos vals., Mieldažio svetainėj, 2242 W. 23 Place,
tuvėj dulkes gerus, smagu kė, jog laikas jau keliaut na sirašinėti,Juozas
Stakių miestelio. Labai norėčiau ži Chicago III. Perstatys 1 akto farsų i PLOMUOTA LIETUVIŠKA AGarbanaitis,
Prasidės ( KUŠERKA PHILADELPHIJOJ
P. O. Box 441
Warsaw, Ilk noti apie juos, malonėkite atsišaukti ”Neatmezgamas mazgas.”
yra vakare kalnuose atsi mo.
5 vai. vakare. Įžanga 25, 35 ir 50c.
ONA VIDIKIENĖ, baigusi aku
ant šiuo adreso:
gauti tyru oru ir klausytis — 0 ką, kaip patiko tams Pajieškau draugų Justino Pieckio
Dainuos 4 chorai ir bus gera muzika.
šerijos mokslą garsiame ScrantoJonas Mačiulis
no Institutional College’yje of
Milwaukee, Wis. Meldžiame visuomenę atsilankyt, nes
tyloje to paslaptingo mede tai diskusijos*? — užklausė ir Juozo Lapkausko; abudu Suvalkų 632 14-th st.,
vakaras bus labai gražus.
| Midwifery ir turėjusi gerą prak
gub.,
Alvito
parap.
Malonėkit
atsi

lių šiurenimo. Tik gaila, jis beeinant namo.
Su pagarba KOMITETAS.
tiką viename geriausiame gimdy
Pajieškau apsivedimui merginos
šaukti, nes turiu svarbų reikalų.
mo ligonbutyje. Priima kūdikius
arba našlės be vaikų, ne jaunesnės
Maike Szulinskas,
kad mažuma tuom gėrisi. — Labai puikiai! — atsa
■
ir
savo mokslišku patarnavimu
20
m.
ir
ne
senesnės
30.
Be
skirtumo
2156
Lakeside
avė,
Cleveland,
Ohio.
Brooklyniečių atydai.
Kiti, mat blaivininkai, pamė kiau. — Tik stebėtina, ko
palaguose apsaugoja gimdytojas
tikėjimo. Aš esu 25 metų senumo. Pla
Suomi pranešam Brooklyn lietuviš ) nuo visokių ligų. GERIASIĄ RO
gę naikyti tą rudąjį alutį ir dėl moteris, o ypač merginos Pajieškau apsivedimui merginos. tesnių žinių klauskite per laiškų,
kai
visuomenei, kad męs vietinė Lie
DĄ DUODA DYKAI nėščioms,
Jeo. Kramonis
būti laisvų pažiūrų, mylinti
"špitrelę.” Arba vėl, įlindus ant panašių susirinkimų ne Turi
žindančioms ir ligotoms mote
Detroit, Mich. tuvių Apšvietos draugija rengiam di
skaityti socijališkus raštus ir sutikti 1089 Chene st.,
delį ir gražų Teatrų, 27 d. Lapkričio
rims, o taipgi mažiems kūdi
kur į smuklę boles pabadyt, silanko !
imti civiliškų šliubų. Geistina butų,
(Nov) 1913 m. visiems žinomoj sve
kiams.
kad
atsišauktų
merginos
iš
Illinois
Pajieškau Juozo Pauros, Kauno tainėj McCadin Memorial Hali, ant
tai smagiausias jų darbas. — Taip, nesilanko, nes tas valstijos. Mano antrašas:
ONA VIDIKIENĖ
gub., Šiaulių pav., šaduvos parapijos, Berry str. tarpe So. 2-ros ir 3-čios
atsakė
Pavyzdžiui, nurodysiu kal joms neapeina
A. J, V.
Gimbagalos kaimo, 20 metų amžiaus, gatvių, Brooklyn, N. Y. Todėl mel
329
Wharton
st., Philadelphia Pa.
mėnuo, kaip iš Lietuvos. Jis yra džiam visų Brooklyno Draugijų ne t Telefonas: Lombard 2953-A.
bą vieno naujai pažįstamo draugas. Merginos, girdi, 105 W. Main Str., St. Charles. III. tik
5 pėdų ir 6 colių augščio, veidas ru rengti kokių nors viešų susirinkimų
mano draugo. Kuomet aš čia visai ne tokios, kaip kad Pajieškau pusbrolio Antano Isdic- das,
nosis truputį riesta ir be ūsų;
ir draugo Povilo Digaičio, Kauno kaip juokiasi, dantis labai išlenda, o virš minėtoj dienoj, nės butų kaip
užklausiau apie čionykštį Lietuvoj. Pasipuošusios kuo- ko
taip ir kitiems nesmagu
Raseinių pav., Viduklės parap. kaip kalba, tai ant kaktos darosi rau vieniems
JOS. ZUPKOUSKI
mas.
Vardu
Liet. Apš. Dr-jos
lietuvių gyvenimą, tai jis nuikiausiai, kaip "Dilgėlių” gub.,
Kas apie juos žino malonėkit pranešt kšlės. Kas tokį sugaus arba duos
A. Petraška.
tegul patįs atsišaukia šiuo ad mar. apie jį žinot, tam duosiu $10.oo
mielai sutiko paaiškyt ir pra Kristė. O jau tas pasidi arba
dvanų. Jieškotojas —
(34)
dėjo pirmiausiai nuo jauni džiavimas. tai, Viešpatie, resu: Antanas Zodaukus,
Jonas Blažis,
Liet. Imigrantų šelp. Dr-t«
Buckland, Conn. 423 Edwards st., Rockford, įlįs
mo. Apie vedusius tiek tik išgelbėk! Suprask, paprasta P. 0. Box 107
Viršininkai ant 1913 m.
tai priminė, kad, girdi, pa- sodžiaus mergelė miesto pa Pajieškau pusserės Jievos Lobikiu- Pajieškau savo brolio Jono Stan Pirmininkas, St. Jankauskas,
gyvęsi—pamatysi.
Nors, naitės plunksnomis nešioja... tės, gyveno pirmiau Worcester, Mass. kaus, pirma gyveno Waterbury, Conn.
. 350 Newark st., Hoboken, N. J
šiuo adresu:
Paeina iš Kauno gub., šaulių pav., Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
sako, lietuviško jaunimo čia Bet už tai jas kaltint per Meldžiu atsišaukti
Emilija Grudžinskiutė,
Akmenės vals., Sablauskių kaimo. Jis
184 New York avė, Newark, N. J
Athol, Mass. pats arba kas apie jį.. žino teiksis Sekretorius, A. M. Stanelis,
yra keli šimtai, bet kurie daug negalima, nes to jas P. 0. Box 77
pranešti, nes yra labai svarbus
211 Jefferson st., Newark, N. J
visuomenei naudingi, tai ant išmokino beveik tie patįs vy Pajieškau brolio Povilo Krikšče- man
reikalas.
[34]
Iždininkas, P. Vaiceliunas,
pirštų suskaitomi. Kiti tai rai. Pasitaiko kaip kada, liuno, Kauno gub., Panevėžio pavie
Frank Czapas,
38 Farley avė., Newark, N. J
to,
Pumpėnų
parap.,
7
metai
Ameri

P.
O.
Box
661
Thomsonville,
Conn.
paprastai tokie, kaip Lietu kad tokioms panaitėms gar koj, gyveno pirmiau Illinojaus vals.,
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1
Meldžiu atsišaukti ar kas apie jį ži
vos jaunuoliai: naktimis my nys ir gyvą lėlę atneša...
Pajieškau vyro Leono Janavičiaus,
Town of Lake, Chicago, I1L
no
malonėkit
pranešti,
už
ką
busiu
dė

Kauno gub., Šiaulių pav., Užvenčio
li ”pakatinaut,” tik tuom Baigdams kalbą, draugas kinga \
ADMINISTRACIJA
miestelio; 15 metų Amerikoj; 5 pė Prezidentas
A. J. Bieržynskis,
Elzbieta Krikščeliunaitė,
skiriasi, kad šie yra dides naspaudė man ranką, nes
dų 8 colių augščio, akis tamsiai mė
4600 S. Paulina St., Chicago, H»
P.
0.
Box
77,
Athol,
Mass.
lynos;
2
sąvaitės
kaip
atvažiavau
iš
niais girtuokliais. Mat čia laikas jau bvuo persiskirti.
F. A. Misius,
ir noriu žinoti ar jis gyvas. Vice-prez. S.
Bishoff st., Chicago, UI
daugiau uždirba, negu Lie Pasakęs draugui ačiū už ge Pajieškau brolio Antano Grikšo, Lietuvos
Meldžiu paties atsišaukti ar kas apie Prot. 5235
rašt
K.
A. Čiapas,
Kauno
gub.,
Telšių
pav.,
Gargždų
pa


tuvoj, tai ir gali išsigerti. O rą draugystę, nukuprinau rap., Žvelgėnų sodos. 10 metų Ameri jįtos.žino pranešti, išlaidos bus atlygin
1736 W. 47 St, Chicago, U
(35)
Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
žinoma, įsisrėbę, pataiko paupiu ant nakvvnės.
koj, pirmiau gyveno Chicagoj, III. Aš
ALENA JANAVIČIENĖ,
4537 S. Hermitage Avė., Chicago, D'
atvažiavau neperseniai į Ameriką ir P. O. Box 463,
Spring Valley, III. Kasierius
J. Sakalas.
viens kitam ir per makaulę
K. K. Strzyneckis,
turiu svarbų reikalų. Kas apie jį ži
4612
So.
avė., Chicago, IL
užvažiuoti. Ir taip, už šiuos
no malonėkit pranešt arba pats lai
Pajieškau savo vyro Jono Janušos, UžžiurėtojasAshland
Praneša šio laikraščio skaitytojams*
org.
St
Ragauski,
atsišaukia
šiuo
adresu:
apie 70 m. senas, paeina iš čepati sod.,
ir tam panašius dalykus, to Dr. Basanavyčiaus keliones
kad
jis turi ryšius su didele ir gerai
4612
S.
Wood
St,
Chicago,
U
1
Petras Grikšas
Eržvilko vals., Raseinių pav., Kauno
žinoma drapanų ir čeverykų firma
kie "didvyriai” neretai teis
46 River st.,
Rumford, Me. gub. Bus jau kokie 28 metai kai Ame
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
Planas.
rikoj, daugiausia gyveno New Yorke,
S. H. HARRISON & CO.
me užsimoka po kelias de
Chicago, I1L
MALONĖKIT PRANEŠT.
o paskutiniu laiku Troy, N. Y. Aš at
662
—672 Washington St., Boston.
šimtis dolerių. Tas, kaip Anlinkybės privertė šiek-tiek pa Pajieškau geros vietos uždėjimui važiavau į Amer kų jau 3 nedėlia. Jis VALDYBA:
kur jis gali visuomet patarnauti savo
biznio, apgyventoj vietoj lie pats ar kas apie jį žino lai praneša: Prezidentas — Julius Joneliunas,
minėjau, mažasis jaunimo keisti pirimaus pagarsintą gerb sve- kriaučių
draugams. The Harrison Co. dabar
IL
3305
Auburn
avė.,
Chicago,
'ių —Dr. J. Basanavičiaus ir atsto tuviais ir lenkais. Gerbiamieji drau
Veronika Jonušienė,
turi speciali išpardavimų atlikusių
skaitlius visai kitaip elgiasi. vo Yčo — kelionės planą.
gai, malonėkt parekomenduoti gerų 3666 Harvard str., Cambridge, Mass. Prez. pag. — Jonas Simbalis,
nuo pereito sezono žieminių ir rude
833 — 33 pi., Chicago,
Kiekvienas beveik priklauso Daugelije' mažesnių vietų, ir prie vietų. Draugiškai
ninių siutų ir overkočių, kuriuos da
Prot.
rašt
—
Mikas
Titiškis,
Petras Mikaliunas,
geriausių norų, svečiai atsilankyti nePajieškau savo švogerio Vinco Kaprie vienos ar kelių draugi -alės, nes jiems pritruks laiko. To- 1442 N. Paulina st-,
3415 Auburn Avė., Chicago, III bar parduoda lygiai už pusę kainos.
Chicago, III. lišio, Suvalkų gub, Marijampolės pav
Finansų
rašt. — Franciškus Valaiti* Vasariniai siutai, Packard čeverykai
jų. Užsiima skaitvmu ir ž51 aplinkinių mažesnių vietų lietu
Kavelckių gmino, kaimo Gelumbiš712 — 17 pi., Chicago, IT ir kitokie tavorai labai nupiginti. Tai
viai lai nepraleidžia progos ir atsi
Pajieškau
draugo
Ignaco
Kliorio,
kių,
turiu
svarbų
reikalų,
kas
apie
gi naudokitės iš didžiausio išpardavi
mokinasi. Draugijos čia yra lanko Į jiems artimiausias, čia pa Kauno gub., Šaulių pav., Šidlavos pa jj žino malonės pranešti arba jis pats Kasierius —
Vincas Paplauskas,
mo gražiausių ir naujausios mados
922
—
35
pi.,
Chicago,
Ui
sekančios: šv. Roko, Ukėsų garsintas vietas, pažymėtomis dieno rapijos, Weriškių kaimo. Jis pirmiau teiksis atsišaukti šiuo adresu: (35) Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
drapanų
visoj Naujoi Anglijoj. Atei
C. Zigmantą.
gyveno Springfeild, III. o dabar neži
kit šiandien ar bile dienų.
kliubas ir Socijalistų 136 k- mis.Prakalbos atsibus sekančiai:
3211
Union
avė.,
Chicago,
UI
Benld, Ill’s i
nau kur. Turiu svarbų reikalų, mel
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
pa. Pastaroji, nors pagal Indiana Harbor, Ind. ... 16 d. rugp. džiu jo paties ar kas kitas pranešt
nę
subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 *
17
d.
Rockford,
III
..................
Pajieškau
savo
tėvo
Ferdinando
šiuo adresu:
narių skaitlių mažiausia, bet South Chicago, III .......... 19 d.
vakare,
L. Ažuko svetainėj po No
(Mike) Kungio, iš Kauno gub., Telšių
P. Prikekas,
3301
Auburn
avė. Metinis susirinki
užtat veikliausia. Rengia North Side Chicago, III .. 21 d.
Saldumynų Sankrova
pavieto,
Varnių
sodžiaus.
Amerikoj
3197 Almond st.,
Philadelphia, Pa.
mas
pripuola
sausio mėn. Bertaini
Melrose
Park,
III
..........
23
d
gyvena
jau
25
metai.
Sakėsi
gyvenus
koncertus su deklamacijo Westville, III .................. 24 d.
Balandžio ir Spalių mėn. Pus X
Pajieškau brolio Prano čižinsko, kastynėse apie Washington. Labai niai:
Reikalaudami Smetonležių
metinis
Liepos mėn.
mis, diskusuojas, užkviečia Springfield, III.................. 26 d.
Kauno rėdybos Ukmergės apskryčio, svarbus reikalas, meldžiu atsišaukti
(Ice cream)Sodės ar kitokių
St. Louis, III .......... 27 d.
Šėtos valse. Memainių kaimo; taip šiuo adresu:
cukrinių išdirbių, kreipki
iš kitų miestų kalbėtojus ir, East
Kazimiera Kungaitė
[34]
Collinsville, III .................. 28 d.
<
tės pas mumis. Parduodam.
gi pajieškau Motiejaus Puciuno, aš
REIKALINGAS
kas svarbiausia, platina ge Sugrįžš į Chicago, kur bus
Chihcago, III.
Smeton-ėdžius kvortomis į
5 sąvaitė iš Lietuvos, turiu svarbų 1841 So. Halsted st.,
Tuojaus prie musų ofiso jaunas
svečių išleidimui 30 d.
namus po 35 c. už kvortą.
reikalą ir meldžiu atsišaukti, arba kas
ras socijalistiško turinio kny bankietas
Pajieškau draugo P. Mauckalos, vaikinas baigęs "Public School,” mo I
Waukegan, III., apie 3 vai.
žino apie juos meldžiu man pranešti
kantis
skaityti
ir
rašyti
lietuviškai
ir
Smelonledžini irKonfekfai
:gėlės ir laikraščius. Pakvie po piet ......................... 31 d.
Kauno gub., Panevėžio pav., Vabalnįuž ką busiu labai dėkinga.
angliškai, gabus, gerų tėvų vaikas,
kasdien šviežiai išdirbami. 3a
kų
parapijos,
meldžiu
jo
paties
ar
ži

Kenosha,
Wis.,
apie
8
vai.
Katarina čižinskiutė,
tė jis mane nueiti 1 birželio vakare ........................... 31 d.
kuris gyventų su tėvais ar giminė
nančių
apie
jį
pranešti
šiuo
adresu:
73 Dresser st.,
SO. Boston, Mass.
ICE CREAM PARLOR
ms. Užmokestis sulyg amžiaus ir ga
ant diskusijų. Sulaukę ne Racine, Wis. ir Spring Val
A. Dumbrauckas
bumo.
Jeigu norės galės mokytu
P.
O.
Box
232
Athol,
Mass.
327 RROAT»WAY. *O BO«T05.
ley, III.............................. 1 d. rūgs.
Pajieškau
Juozapo
Kražausko,
dėlios, nuėjom. Žmonių ra Grand
abelno biznio arba jeigu patiks galės į
Rapids, Mich ............ 3 d.
Kauno
rėdybos,
Šiaulių
apskičio,
Ra

dom į 30 ypatų, tarp tų ir ke Detroit, Mich ..................... 5 d.
Pajieškau savo pusseserės Marės išsilavinti geru spaustuvninku ir
dviliškio miestelio, meldžiu jo paties
Kapustienės
— Skrinskiutės. Suvalkų techniku. — Atsišaukite tuojaus mu
Cleveland,
Ohio
..................
7
d.
lias -moteris. Kadangi jau
atsišaukti arba žinančių pranešti
rėdybos,
Senapilės
apskričio, Igliau sų ofise.
Pa irapielinkė-_
man šiuo adresu:
J. ILGAUDAS,
buvo 9-ta valanda vakaro, Pittsburgh,
kos parapijos, gyveno Brooklyne, dėl
Gerą Dieną, Drauge! —
se .................. nuo 9 iki
“ ‘ 15 d.
'
Jonas Sargunas
1841
S.
Halsted
st.,
Chicago, III.
labai
svarbaus
reikalo
meldžiu
jos
pa

tai pirmininkas perskaitė Rochester, N. Y............ ... 16 d.
Box 89
Manchester, Conn.
gerą dieną
čios atsišaukti arba žinančių apie jų
N. Y. ... ... 18 d.
programą, kad bus svarsto Amsterdam,
pranešti
šiuo
adresu:
Schenectady, N. Y. ... ... 19 d.
NAUDOKITĖS PROGA.
Paješkau brolio Jono Šimkaus, Kau
Na, o kui
Magdė Kačergienė
ma, ar reikalingos moterims Boston, Mass................ .. 21d.
no rėdybos, Raseinių apskričio, Skau
tamista
ei
Parsiduoda
Valgomų
daiktų
krau

Scranton, Pa.
apielinkėse ir New
ni? — Pa*
dvilės parapijos, iš Rūdijos dvaro, 1218 Blair avė.,
tuvė, (Grocery store). Biznis gerai
lygios su vyrais tiesos, ar ne. Bostono
England valstijose nuo
JONĄ
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
išdirbtas; aplink apgyventa lietuviais.
Ir taip, kalbom prasidėjus,
21 d. rugsėjo iki 5 d. spalio
LIETUVIŲ ŽINIAI.
Jonas Šimkus
KULBOKĄ
Priežastis pardavimo, tai ka>l minėta
Philadelphia,
Pa
................
5
d.
spalio.
išsigert
sti
2219
Tustin
st.,
Pittsburg,
Pa.
Parsiduoda
čystijimo
ir
dažymo
krautuvė
užlaikoma
dviejų
vaikinų,
iš
iškilo tokie ginčai, kokius ir Pittsburgo apielinkėms išdirbs
klų alau*,
biznis su visoms mašinoms ir nau kurių vienas važiuoja į Lietuvą, tad
Maikis su tėvu retai tepake- maršutos planą vietinis Pittsburgo Pajieškau pusbrolio Andriaus Ka jos mados įtaisymais. Prie to dar antram nevedusiam 3unkj išlaikyt
nes ten lai
tas
ir go
Komitetas.
'
Apie
Bostoną
ir
New
zakevičiaus,
Suvalkų
gub.,
Mariambo
reikalinga
listas
ant
10
metų.
lia. Vietomis jau net per England valstijose maršrutą sutai polės apskr., Barsukinės kaimo. Mel Randa $35.oo mėnesij, ruimai dviem Norintieji platesnių žinių, kreipkitės
riausia vi
ant
šio adreso:
'34)
daug ant moterų užsipulta. sys Bostono komitetas.
sam Brook
džiu atsišaukti šiuo adresu:
šeimynom. Kurie moka $27.oo, da
BIČKUNAS Ift VALAITIS.
lyne alus ir
Pennsylvanijos valstijoj kaip ly
J. M. Andriušis
bar tušti ir gerai Įtaisyti; yra skie 577
Driggs
avė., cor N. 6 str.,
Pavyzdin. vienas vyras pa ginai
gardus
užkandžiai.
—
Taip, ir ai
tokiuose miestuose, kaip Balti- 10 Kaier st.,
Detroit, Mich. pas ir čeverykų taisymo vieta, taip
Brooklyn. N. Y.
sakė: "Moteries buvo ilgas more ir aplink' New Yorką, menama
misliju, kad ten geriausia užeiga,
gi gyvenimai; šalę yra hotelis, o už
nes labai rami vieta. Pas jį geri
visą likusį laiką nuo 5 d.
Pajieškau draugų Povilo Aleknos pakalį) mūrinis namas ant dviejų lu
plaukas, trumpas razumas— praleisti
REIKALINGI VYRAI.
eigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
spalio net iki 31 d. spalio.
ir Antano Marcinkevičiaus, abu Kau bų, kuriame yra mašinos ir visi prie
ir bus!” Bet nežiūrint į tai, Todėl Pennsylvanijos valstijos ko no gub., Vilkmergės pavietos, Alekna taisai. Savininkas užsiima kitokiu Geros vietos! Geru mokestis! Rei nės ten gali gerai susistiprint Bal
kur jis gyvena? — Nugi štai, po
kalinga 100 vyrų mokytis barberyspenkiolika balsų pripažino mitetas ir yra meldžiamas, prisitai Bikonių sodos, Marcinkevičius Bičių bizniu ir tokiu budu apleidžia.
numeriu:
[18-4]
kius prie to laiko, sutaisyti maršrutą. sodos. Jie patįs ar žinantieji apie juos
tės
.
Kambarys,
valgis
ir
įrankiai
Norintieji užsiimt tokiu bizniu,
moterims Ivgias su vyrais Spalio 10, 11 ir 12 d. atsibus She malonės atsišaukti šiuo adresu:
(35)
kreipiktės šiuo adresu:
(36) duodami. Kreipkitės:
74 Grand St, kampas Wyta Avm
Povilas Petronis
tiesas, o šešiolika tam prie nandoah, Pa., Lietuvių laikraštinin
HALL’S BARBER COLLEGE,
J. T. Corbett,
BROOKLYN
N. T.
kų IV-as susivažiavimas, kuriame da- 145 Millbury st,
Worcester, Mass. 2066 Fort SU
814
Washington st., .Boston, Mase.
N.
Detroit,
Mich.
šinosi. Visgi tai gana malov
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KELEIVIS

KONSTITUCIJA

kime svarstyti L. I. D. dalykus, priiminėjant Ge
nerališkojo Komiteto raportus.

({statai)

SKYRIUS VII.
VALDYMOSI.
L. I. D. valdosi: Referendumais. Susivažiavi
mais, Generališku Komitetu, Direktoriais ir

Lietuvių Imigracijos Draugijos.
..Uždėta Birželio 13 d., 1912.

SKYRIUS I.
Draugijos vardas.
Lietuvių Imigracijos Draugija (Lithuar.ian
Immigration Society), sutrumpintai: L. I. D.
(L. I. S. ).
SKYRIUS II.

Centrališku Komitetu.
Referendumai.
1. Visi klausimai, paliečiantieji šios Draugi
jos pamatus ir pavienius narus, kaip antai: re
guliavimas narinių mokesčių, pakeitimas veikimo
formos, rinkimai viršininkų ir panašus dalykai
atliekami tik referendumu.

vienytų Valstijų, išduoda Susivažiavimuose ra
portus iš abelno Draugijos veikimo ir stovio.
Pirmininkas turi būti po 500 dol. kaucija.
Pereigos Vice-Pirmininko.
Vice-Pirmininkas atlieka visokias pereigas
Pirmininko, kada pastarasis dėl kokių nors prie
žasčių negali jų atlikti, pirmininkauja Direkto
rių Komiteto susirinkimuose be sprendžiamojo
I balso, dalyvauja su Komisija pertikrinime knygų.

Pereigos Centrališkojo Sekretoriaus.
Sekretorius veda narines ir protokolų knygas,
priiminėja visokias žinias, dalina jas pagal rųšis atsakinėja ant užklausimų, atlieka sekreto
riaus darbą Susivažiavimuose, prirengia proto
Tikslas.
Susivažiavimai.
kolus į organus, apgarsiną abelną Draugijos sto
1. Suteikti reikalingą pagelbą lietuviams at
1. Susivažiavimai atlieka tokius dalykus, ku
vį
organuose bent 2 syk ant metų, išsiuntinėja
keliaujantiems j šią šąli ir, reikalui esant, pa
rie reikalauja apsvarstymo, priima raportus vi
referendumų
ir viršininkų rinkimo blankas, vie
tarnauti iškeliaujantiems.
sų komitetų ir komisijų, peržiūri ir taria apie
šai
užkviečia
išrinktuosius užimti savo vietas,
2. Rėdyti Draugiją bešališkai ir sergėti nuo
finansinį Draugijos stovį. Susivažiavimai savo
paragina
priklausančias
organizacijas mokėti
politiškos ir sektiškos įtekmės.
posėdžiams renka tvarkos vedėją iš tarpo savęs
narines mokestis ir veda visokius susinešimus.
SKYRIUS III.
ir tvarkosi patįs savimi.
Sekretorius, priėmęs nuo priklausančių organi
Siekis.
zacijų
pinigus (mokestis)) bėgyje 7 dienų turi
Generališkas Komitetas.
perduoti iždininkui, skaitant nuo dienos aplai2. Pastatyti tinkamus žmones prieplaukose,
1. Generališkas Komitetas susideda pagal tai
I kymo.
per kurias lietuviai daugiausiai atkeliauja į šią
sykles, nurodytas skyriuje V-me, punkte 3-me;
Sekretorius turi būti po 500 dol. kaucija.
šalį.
] * jie iš savo tarpo renka Direktorių Komitetą, taip ;
2. Užlaikyti prieglaudos namus dėl tų imi
Pereigos Iždininko.
gi taria dalykus, kurie nepermatomai iškyla ir
grantų, kurie neturi kur apsistoti, kad, esant
yra nekompetentiški tvarkymui Direktorių Ko
Iždininkas užlaiko Draugijos iždą, išmoka bi
reikalui, laikinai juos sušelpti ir duoti reikalin
mitetui. Dalykai, paduoti jų tarimui, turi turėti
tas su parašais Cenral. Pirmininko, Sekretoriaus
gus patarimus.
40 dienų laiko dėl apsvarstymo ir jeigu jie jaustų
ir pripažinimu 2-jų iždo Globėjų. Legališkas bisi nekompetentiškais, turi klaustis draugijų, ku
3. Prisilaikant Suvienytų Valstijų Įstatų,
las, skaitant nuo jų aplaikymo, turi išmokėti bė
įkurti darbo biurus, kurie, reikalui esant, galėtų j rias atstovauja ir spręsti pagal jų nurodymo.
gyje 48 valandų. Iždininko kauciją reguliuoja
Jie taipgi sergsti bėgi ir raportuoja apie tai sa
patarnauti lietuviams imigrantams suradime
Direktorių Komitetas nemažiau 1000 dol.
vo organizacijoms ant kiekvieno susirinkimo.
darbo ir apsaugoti nuo išnaudojimo.
Pereigos Iždo Globėjų.
4. Visus kitus šelpimo budus, kurie pasirody
Direktorių Komitetas.
Iždo Globėjų pereiga sergėti iždo stovį. Jie
tų naudingais, esant reikalui, vvkdins Drau
1. Direktorių Komitetas renkamas per Genepasirašo po visomis bilomis, kurias mato legagijos Komitetas ir Susivažiavimai.
rališkąjį Komitetą iš savo tarpo nemažiau 9-nių
liškomis esant; nelegališkas bilas siunčia Direk
ypatų; jie išrenka iš savo tarpo nuolatinį Sekre
SKYRIUS IV.
torių Komiteto Sekretoriui, pranešdami apie tai
torių. Direktorių Komitetas laiko savo susirin
Iždininkui. Jie turi tiesą pareikalauti nuorašą
Organizacija.
kimus kas trįs mėnesiai (jei yra reikalas ir tan
iždo
stovio būtinai kartą į 3 mėnesius; pastebėję
1. Lietuvių Imigracijos Draugija susideda iš
kiau*.
Jų
susirinkimuose
pirmininkauja
Centką
nors
apie iždą, praneša ant Direktorių Komiįvairių lietuviškų organizacijų, egzistuojančių
rališkojo Komiteto vice-pirmininkas be spręn- j teto posėdžių ir išduoda raportus Susivažiavi
šioje šalyje, nežiūrint jų pakraipos ir tikslo.
džiamojo balso. Jų pereiga išpildyti nutarimus
muose.
2. Nariai organizaciją prisidėjusių prie L. I.
referendumų, Suvažiavimų ir Generališkojo Ko
Pastaba 1. Centrališko Sekretoriaus ir Iždi
D. moka po 20c. metinės mokesties į draugijos
miteto. Jie parūpina žmones į prieplaukas, nuta
ninko
knygos turi būti ant kiekvieno pareikala
iždą.
ria jų algas, išklauso Centrališkojo Pirmininko
vimo gatavos dėl pertikrinimo.
SKYRIUS V.
raportus apie darbus atliktus per pastatytus
Pastaba 2. Centrališki viršininkai, būtent:
žmones preplaukose, sergsti Draugijos iždo stovį
Tiesos organizacijų, prisidėjusių prie L. I. D.
Pirmininkas, Sekretorius, Iždininkas ir iždo glo
ir, esant reikalui, paskiria komisiją pertikrinimui
1. Organizacijos, užsimokėjusios mokestį po
bėjai, norėdami rezignuoti, turi paduoti rezigna
iždo knygų (būtinai kartą į metus). Jie sutvar
20c. nuo nario, turi tiesą dalyvauti visuose L. I.
ciją Susirinkimui Direktorių Komiteto, kuris pa
ko rnkimų formas ir prirengia reikalingas tiems
D. reikaluose.
skirs revizijos komisiją pertikrinimui ir priėmi
dalykams blankas; sergsti abelną Draugijos bė
mui knygų ir kitų dalykų.
2. Priklausančių organizacijų skaičius narių,
turinčių tiesą veikti L. I. D. dalykuose, skaitosi gį, patėmiję ko negeistino, šaukia savo susirin
SKYRIUS VIII.
ne pagal tai, kiek priklauso prie duotos organi kimą ir stengiasi prašalinti. Dalykuose, kuriuo
se jie jaučiasi nekompetentiški spręsti, turi per
Draugijos Iždas.
zacijos, bet pagal skaičių užsimokėjusių po 20c.
duoti
per
Centr.
Sekret.
Generališkam
Komitetui.
1.
Draugijos
iždas susideda iš narių mokes
į L. I. D. iždą, ir kiekvienas užsimokėjęs naris
Jie,
atrasdami
reikalingu,
turi
tiesą
įvykdinti
gyčių priklausančių organizacijų, iš įplaukų nuo paL. I. D. veikime turi vieną balsą.
veniman dalykus per 24 valandas nuo laiko pa i rengtų Draugijos naudai pasilinksminimų (teat
3. Organizacijo sturi tiesą rinkti delegatus Į
ėmimo ant apsvarstymo. Jie taipgi svarsto vei
rų, balių ir t. p.) ir iš aukų.
L. I. D. Susivažiavimus sekančiu budu: organiza kimus Centrai. Komiteto ir, radę neatsakančius
2. Narinės mokestįs, esant reikalui, gali bū
ciją, turinti iki 50 narių, renka vieną delegatą,
savo veikime, turi tiesą prašalinti, ir jo vie
ti padidinamos arba sumažinamos.
turinti nuo 50 iki 100, renka du ir t. t., pride toj pastatyti liglaikinį, pakol nebus išrinktas ki
dant po vieną delegatą nuo kiekvieno 50 narių,
3. Draugijos iždas naudojamas išmokėjimui
tas per visuotiną balsavimą.
nors ir nepilno.
algų žmonėms, veikiantiems prieplaukose, šelpi
2. Direktorių Komiteto Sekretorius yra kommui migruojančiųjų lietuvių ir kitiems Draugi4. Turi tiesą dalyvauti rinkimuose Centrapetentiškas savo dalykuose nuo laiko jo išrinkimo
{
jos
reikalams.
liškojo Komiteto ir kituose referendumuose.
iki nebus sušauktas per Centrai. Sekretorių nau
4.
Draugijos iždas neturi būti aikvojamas
5. Turi tiesą paduoti Įnešimus, nurodymus ir jai išrinktas Direktorių Komiteto susirinkimas.
tikslams,
nesirišantiems su šios Draugijos sieskundus kaslink L. I. D. veikimo Direktorių Sek Jisai sušaukia Direktorių Komiteto susirinki
retoriaus vardu.
mus. užrašo susirinkimų nutarimus ir išsiuntinė j kiais .
ja
atsakančioms įstaigoms juos išpildyti. Pabai
5. Konstitucija L. I. D. turi rastis pas visus
SKYRIUS VI.
gęs tarnystę, Direktorių Komiteto Sekretorius
jos Centrališkojo ir Generališkojo Komitetų naPriklausančių organizacijų pareigos.
perduoda savo archivą naujam, jo vieton išrink ; rius ir ant kiekvienos, priklausančios prie šios
1. Organizacijos, priklausančios prie L. I. D.,
tam. Jo antrašas telpa organe.
Draugijos organizacijos susirinkimo.
turi išrinkti iš savo narių metines mokestis, pri
Komisija tvarkymo Koostitucijos:
Centrališkoji Valdyba (Komitetas).
klausančias L. I. D.
J. Dobinis, S. Vanagas, S. Y'ankus, A. Gu1. Centrališkoji Valdyba susideda iš išrinktų
2. Metinės mokestįs turi būti renkamos me
mauskas, A. M. Stanelis.
referendumu
per
visuomenė
—
Pirmininko,
Vitais iškalno ,taip kad Į L. I. D. iždą galima bu
J. Dobinis,
tų sumokėt sausio mėnesyje, kad L. I. D. galė ce-Pirmininko, Sekretoriaus, Iždininko ir 2-jų
S.. Vanagas,
Iždo Globėjų.
tų sužinoti savo narinį ir finansinį stovį pradžio
S. Y'ankus,
Pereigos Centrališkojo Pirmininko.
je metų.
A. Gumauskas,
3. Turi išrinkti delegatus Susivažiavimams
Pirmininkas daboja visą Draugijos bėgį, ati
A. M. Stanelis.
(taisykles rinkimo skyr. V, p-ktas 3), nežiūrint
daro susivažiavimus, priima mėnesenius raportus
DRAUGIJOMS IR JŲ KOMITETU ATYDAI!
ar leis jiems aplinkybės juose dalyvauti. Dele
nuo žmonių, veikiančių prieplaukose, išduoda
Patėmiją šią, L. I. D. konstituciją, teiksitės
gatai renkami gruodžio mėnesyje ir jie užima juos ant Direktorių susirinkimo, priima visokius
išsikirpti ir ant pirmo savo susirinkimo perskai
vietą Generališkojo Komiteto per ištisus sekan
reikalavimus nuo visuomenės ir perdudoda žmo
tyti ir nubalsuoti, ar prisidėti prie jos ar ne; jei
čius metus (žiur. skyr. VII, Generališkas Komi
nėms, veikiantiems prieplaukose, sergsti, kad
butų vykdomi gyveniman visi nutarimai — refe i nubalsuotumėte prieš, tai malonėkite nurodyti
tetas).
priežastį ir pranešti S. Y’ankui, 350 Newark st„
rendumų, Generališkojo Komiteto ir Direktorių
4. Organizacijos privalo įtraukti į savo susi
Hoboken. N. J^ ne vėliau 30-tos dienos rugsėjo,
Komiteto;
pasirašo
po
visokiomis
bilomis,
sergs

rinkimų tvarkos vedimo skyrių punktą, palie
i
1913 metų.
ti,
kad
Draugijos
veikimas
tiktų
su
įstatais
Su

čiantį L. I. D. klausimą ir kiekviename susirin

dinamas "rudis," sėdi už to nes jau keletą kartų buvo draugijos per metus kelioli
kį darbą po $1,000 kaucijos. kviečiamos visos draugijoj ka šimtų dolerių.
Todėl kas yra kokiuo nors per laiškus, dabar gi kitoms Todėl visos draugijos tu
BROOKLYNO IR APLIN budu nuskriaustas, teatsi- draugystėms laiškai nebus rėtų neatidėliojant šį reika
KINIAMS NEW YORKO šaukia kuogreičiausia. Ne siuntinėjami; jei nori — lai lą greitame laike įvykdint,
LIETUVIAMS.
reikia bijotis nieko; viskas prisijungia. O visgi yra ma- o nauda iš to bus yisai apiebus užlaikyta slaptybėj. O .' tomą, kad susivienijus di- linkei.
Vardan 24 draugijų.
Jei esate kokiuo nors bu męs juos priversime prie do \ džiumai draugijų, išvengtu- Vardan Draugijų SanjunI. Vitkauskas.
du nuskriausti Williams- ro gyvenimo arba susodinsi ! me daug vaidų, nes dabar gos
per
laikraščius
nekurie
skel

me
kalėjiman
ant
apsimisliburgo niekšų arba kokios
New Yorko ir bia, buk socijalistai su ko
nors "šaikos” prie kozyrų Įjimo.
Ei, Vyrai, risi pas
ar "kaulukų,” jei iškraustė Brooklyno draugijos seniai kiais ten garbintojais "ra
gučio
”
veikia
išvieno
sanjums kišenius arba atėmė jau yra su tuo tikslu susior
YUDEIKO!
pinigus per prievartą, gąs ganizavusios ir dabar pra : jungoje, o neatsižvelgia į Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
nepriklausančias kokias ten sokios rūšies Alans, Degtinės,
dinimą užmušimu arba ki dės jau veikti.
draugijas
Vyno ir Cigarą.
tokiu budu, jei atsitiko ne Atsišaukite raštu arba pirmeiviškas
(žiūrėk
No.
27
”
Lietuvos,
”
Prieinamiausią
ir parankiausia
laimė saliunuose ant Driggs kreipkitės ypatiškai prie tų 1913 m., iš Broklyn, N. Y0.
vieta
lietuviams.
avė., tarpe No. 2-ros ir 4-tos, draugijų sąjungos advokato
304 Broadvay ir 259 D streets,
arba ant kampo Berry st., šiuo antrašu:
Prie to, susivienijus šios
SO. BOSTON, MASS.
ar šiap kur nors ant gatvės B. L. Yankus,
apielinkės draugijoms, butų
154
Nassau
st.,
arba saliune, tai praneškite
gana daug svarbių reikalų,
New York City
žemiau nurodytu antrašu
kurių čia visų paminėt ne
draugijos advokatui. Tas
galima; bet imant pavyzdį
SUVIENYTŲ
DRAUGYS

jums nė cento nekaštuos, o
nuo kitų, mažesnių miestų,
prisidėsit prie gero darbo — ČIŲ SANJUNGOS REIKA ar ne laikas butų ir šios apadėsit apvalyti visuomenę LUOSE DIDŽIAMJAM
pielinkės draugijoms susi
NEW
YORKE.
nuo niekšų, kurie nedirba
vienyti, pastatyti savo loc- I Pabaigusi kursąKomans Medical
College, Baltimore. Md.
jokio darbo, o vaikščioja 31 d. rugpiučio, 1913 m., ną namą su tam tikromis
gražiai apsirėdę tarsi kokie 2 vai. po pietų Tautiško na salėmis, kaip dėl teatrų, taip
'biznieriai. Tie žmonės pa mo salėje, 101—103 Grand ir visokių susirinkimų. Tą
prastai tyko ant svetimo st.,Brooklyn, N. Y. įvyks syk nereiktų rugot kas kart
cento, ant pakeleivių ir dar- j konferencija draugijų san- lankanties į tą taip vadina
bininkų. Taigi nuo tokių I jungos, į kurią privalėtų pa mą "Tautišką namą," arba

Draugysčių Reikalai

| Akušerka I

McCaddin
Memmorial
žmonių reikia atsikratyti. siųsti delegatus dar ir ne į
Ir dabar jų vienas, taip va-1 priklausančios
draugijos, Hali, kur išmoka lietuviškos

Didžiausioji Garlaivių
Turi 480 didžiųjų laivų,
Kompanija Pasaiilije.
1,210,000 tonų Įtalpos.
Įsteigta 1847 metais.
Vienatinė .tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y.

i

Tarp HAMBURCO ir BOSTONO.

Niekados
Nereikia
Mainyti
Laivo.

Į dešimts
Dienų iš
Porto į
Portą.

Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’’ ir “CINCINNATU
00S p?dų ilgi — 05 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.

PIGIOS

Trečiųjų Kajutų
ir
Palubes

PREKES

Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji
mus. kreipkitės prie

i

Hambiirg-American Line
607 BOYLSTON STREET, BOSTON,

arba 41 Broadway, New York.
jfi
=ĮgĮ----------------irat^

"50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokiu auksorišky daiktp. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstata didžiausią Auksorišką Daiktą Krau
tuvę. todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikę.
į

Reikalaukite tuojaus.

I 1P . Tninila
J.
i UUlUd,

i
i
1
l
l

822 Washington St.
boston, MASS:

Sveikata fluoa! 1
I

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO |
TINKANČIĄ DIRVĄ PASĖT SĖKLĄ; kuri gra

žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysta gerai ligų, pritaikoatsakančiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
ligų, užmezga išgydymų, sugrąžina pajiegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia
žmogui laimę ir linksmybę. PHILADELPHIOS
M. KLINIKAS bei daktarui tūkstančius žmonių
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų

C UCII/ JI TU
rtVrilvnin
1 1-11X1 1111

YRA TAI DIDŽIAUSIAS
TURTAS ŽMOGAUS. BE
SVEIKATOS NĖRA LAI
MĖS NĖ LINKSMYBĖS £NT SVIETO.

Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam

laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro et perą mentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
Privatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kiiniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
tik aukščiausias mokslas išrado pageibai žmonių.

F. Stropenė

.J

SO. BOSTON, MASS- |

i
i

Iš daugybės išgydytu štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas suhaigėm ir esame labai užga
nėdinti už tikrų pagelbų; greitu ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika už kų
siunčia širdingiausių padėkavonę. Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skęibsim
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkaveda
mi su moteris A. Antonickas. Ironand Metai Co. So. Richmond. Va.
Mrs. K. Jurevičienė, Boz 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS. 55 Ellsworth St.,
Worcester, Mass., Mr. M. KOLIAGA, Box 192. Boswell. Pa. Mr. J. TYMCZŲKAS. 806 Cen- .
terSt.. Vreelnnd. Pa. Tėipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
galima sutalpinti.

įSITĖMYKIT, kad slaptybe* ligų saugiai užlaikoma, visada.

VAU FCI NFQVFIK
A a |bet
nori pastoti sveiku
▼ EdlVHO,
R laimingu
, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk tavo ligų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo; pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be apnracijos, bet su liekarstoms, kūrina
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
kurios užpuola varginimui žmonių. VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagalbos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po žino adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET,

PHILADELPHIA, PA.

VALANIKK: nuo 10 iš ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 8. Utarn. ir Pėtnyčiomis nuo «iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliaika dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras.

Pasekmingai otlieka savo darbą < >
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- < >
sokias rodąs ir pageibą invairiose p
moterą ligose.
si

i

l
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KELEIVIS

HUMORISTIKA
L*

LAIŠKAS BAMBAI.

Dir Mister Bamba!
Prisiunčiu aš jum letter,
norėdamas, kad man feivorą padarytum.
Mr. dir
Bamba, pasakyk man iš ko
kio štopo yra padirbta ašis
ant kurios visa žemė užmau
ta sukasi: ar brasinė, ar me
dinė, ir kas runija ir kas aliejum tepa, tai aš busiu
dem šiur apie tai, ir gausiu
ten džiabą.
Kai musų prabaščius sa
kė, kad jau ne tas bosas ru
nija, kaip jus sakėt dievas.
Dabar jau koks ten airišpalaikis, sako, parandavojo
ant trijų metų, ir jis vadi
nasi Makickes. Aš tinkinu
gauti džiabą, kaipo good indžinierius.
Ir da Mister
Bamba, kad man tu redivai
padarysi, tai šiur thing, aš
džiabą gausių ir runisių on
faive dalars, tai pas Mister
Bambą užtrytisiu ant rišo
saliuno. Pas mokytą žmogų
dont kier for ten dalars..
Tik dontforget, Bamba! Da!
bar bus gudbai, gudbai, solong!
Jack J. O. Key.

mo dar nepažįsta. Ir soci
jalistai kalbėtojai tuomet
kalba nesocijalistams. To
kios propagandos reikalau
ja visų socijalistų taktika
ir konstitucija. Socijalistas
agitatorius gali kalbėti ne
tik socijalistų parengtose
prakalbose, bet ir nesocijalistų sušauktuose susirinki
muose, kur tik yra proga
pamokinti darbininkus.
Volosinui. — Mintis gera,
bet nėra poezijos, sunaudot
negalima.
M. šilkaičiui. — Satyra
gera, tik į laikraštį perdaug
aštri — nedėsime.
J. ž. — Eilutės ”Koks likimas” ispaudai persilpnos.
J. J. Strimaičiui iš Bridgeport, Conn. — Matomai
yra du J. J. Strimaičiai, to
dėl ir iškilo nesusipratimas.
Atsakymas ”Kel.” No. 30
buvo ne tamstai, bet kitam
J. J. Strimaičiui. Kad at
skirti vieną nuo kito, ateitije dėsime ir gyvenimo vietą
šalia pavardės.
A. Augunui. — Grąžinam
su paaiškinimu.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami
žemiaus nurodyios formos Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripiidykit tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos*gatvės kampo, tada išvengsim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.
PERMAINAI ADRESĄ
sbnaS adresas:

Pavardė ir vardas

braNG1AUS1S ŽMOGAUS

Street,

No.

f*

naujas adbksas:

Pavardė ir vardas

Street,

Miestas ir valstija........................................... .............................................

Kiekvienas ‘"Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia,
kad pasibaigia su laikraščio No.29, 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3,
tu penumerata išsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidį ant
Šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.
Pasaboa:

•

••

•

TUįTĄSl

—

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,
M$ Bedford Avenue

Kampas North 4-tos

gatvės

Brooklyn, N. Y. H

vienatine lietuviška

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
be ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 o
Nuo kosulio, zrippo ir slogos 11.00. 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 e.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 d.
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 muilai^lO, 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 ligą.

M. Gallivan Co.

DOVANOS

•

■^Reikalaukite prisiimtinio katalogo su musą gyduolių aprašymais “Wi

Musų mašinėlės
skirias nuo ki
tų tuom, kad
jos yra ?eros, o
daug pigesnės.
Pridėkit už 2c.
markę, tad pri
siusi m kataloga

žiname su paaiškinimu.
A. V. Vasneliui. — ”Gyvenimo tragedija ant maršo”
prirengta jau spaudai ir
prie pirmos progos tilps.
Paveikslai:
J. Liaudauskui. — Patakaip kapitalistai
riam su *”Draugo” kores
darbininkus
pondentais geriau nepolemi
išnaudoja.
zuoti, nes tie žmonės, kaip
Kas prisius
ir pats „Draugas,” nepažįsta
nė gėdos, nė mandagumo.
už 25c vienTą, rodos, ir pats patyrėt,
centinėmis
kada jie jus apšmeižė, o at
markėmis,
sakymo netalpina. Grąžina
tasaplaikys
me.
Puikų Paveikslą. Rašyk tuojaus sekančiu’adresu:
Valaugai. — Tamistos ra
BOSTON TYPEWRITER EXCHAGE
štelio patalpinimas nieko tai
Post Office Box 11,
So. Boston, Mass.
Padėkavojimas d-rui R. Ut mokyklai nepagelbėtų.
kauskui.
K. ž. — Eilutės netinka.
Amžinos Dainos
Ištariu širdingą ačiū Chi
Parašė Jovaras ................
15c.
cagos daktarui R. UtkausAmžinos Dainos.
kui už jo rūpestį apie mote
Naujausias raukius Jovaro eirėlių dūšias; Štai mano mo
Užlaiko geriausį
•ią,
iš viso apie 40 gražią dainą,
teris nuėjo pas jį su liga, o “KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
tinkamą
ir
deklamacijoms
...........
15c
jis klausia, ar skaitai tamis
Elių, Vyną, Likierius ir
ta „Keleivį.” Nors ji neskai Kiekvienas “Keleivio” skaity
kitokius gardžius gėrimus
Anarchizmas
tė, bet pasigyrė, kad skaito, tojas, kuris prikalbins užsirao taipgi ir geriausio taba
Proudhono mokslą. Ver
daktaras atkišo taukuotą šyt “Keleivį” ant metų ir pri tė Pagal
Karaliukas. Nau
ko Cigarus.
savo plikę ir kad nusistebės: sius mums $1.50, gaus dovanų dingaBriedžių
kiekvienam perskaityti .. 15c.
Meldžiame užeiti o visados rasite
”Vai Jėzau! Ką tamsta mis- 50 centų. Dovanas gali pasi
gražų patarnavimą.
Amerikoniškos Vestuvės.
lini? Skaitydama tą laikraš rinkt iš “Keleivio” spaudos kny
362 2nd st,
St. Boston.
tį pakol gyva busi į dangų gų, kurių surašąs seka žemiau. Komedija 2-juose aktuose. Juo
kinga
ir
lengva
perstatymui.
..
.10c.
neįeisi!„
Dovanos
skiriamos
tik iki
Parėjus namo senė ir sa
šeimyniškas lietuvią gyvenimas
Rugsėjo mėnesio 1913 m.,
ko: ”Sei, seni, užrašyk „Ke
Teisingiausia ir Geriausia
Juškevičiaus dainose.
leivį,” ba profesorius R. Ut- todėl meldžiame gerbiamųjų Jei nori žinoti, kaip senovėj
APTIEKA
kauskas daug apie ji kalbė skaitytojų nepraleist šios pro lietuviai gyveno, tai perskaityk
Sutaisom Receptus su di
šitą knygą.
Iš jos dasižinosi,
gos.
džiausia atyda, nežiūrint ar iš
jo-”
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
kad musą protėviai žmonas sau
”Kokis profesorius?”
Gyduolių galite gauti, kokias tik
Knygas
“
Keleivio
”
spaudos:
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
pasaulije vartoja, taipgi visados
”0gi tas su taukuota pli
nos savo dukteris parduodavo.
randasi lietuvis aptiekorius
Davatką Gadzinkos.
ke, ką blakes ir tarakonus
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo
P. JATULOVIČIUS.
Padidinta ir pagerinta šešta
naikina. Visos bobos jį va laida.
po daug pačią, o žmonos po kelis
Labai juokingos ................. 10c.
EDVARD DALY, savininkas
vyrus. Labai užimanti ir pamo
dina ”blakių profesorium,”
kinanti knyga. ................................. 35c
18 Broadway> S Boston, Mass.
paaiškino mano pati.
Kur musą bočiai gyveno
Galite reikalaut iir per laiškus,
Olrait, sakau, jei taip, tai Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c.
o męs per ekspresą gydules priLytiškos ligos.
shįsim.
užsirašysiu. Nusiunčiau aLabai naudinga knyga apsisau
Legališki žmogžudžiai.
merikonišką rublį ir „Kelei
gojimui nuo lytišką ligą. Para
vis” atkeliavo. Perskaičiau Tragedija 3-juose aktuose, la
šė D-ras F. Matulaitis..................... 10c.
ir sušukau senei: „Ei, kodėl bai gera perstatymui................... 10c. Kaip tapti Suvienytą Valstiją piliečiu GEBIAUSIAI
tu pirma pas tą profesorių
Aiškiai išguldyti pilietystės įStabmeldiška Lietuva
nenuėjai? Jau seniai būtu Kiekvienas
statymai, su reikalingais klausi
lietuvis turėtų ją per
me skaitę ’Keleivį.’ Tai ge- skaityt ......................
,................. 10c. mais ir atsakimais, angliškai ir
lietuviškai. .............
15c
riausis geram katalikui lai
Dievo žmogus.
įįl
e
kraštis.”
c
Lengvas
būdas
išmokt
angliškaL
Naudingas
ir
labai
užimaitis
Profesoriui R. Utkauskui
............................. 15c.
Parankiausiai sutaisyta knyištariu dar sykį ačiū už pri papasakojimas
Beždžionių Prezidentas.
ga,taip kad kiekvienas gali iš
rodymą tokio gero laikraš • Šios gadynės pasaka ............ 10c. mokt angliškai, kuris bent kiek
čio ir prašau pono Džian
gali skaityti....................................... 28c
Mano dirbtuve yra įrengta puikiauBambos, kad jis atsiųstų mu
Kodėl aš netikiu j Dievą?
šiai, naujausios mados įrankiai, Atlie
sų R. Utkauskui didelį ka Arba tikėjimo kritika ............. 20c.
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
Popas ir Velnias.
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra
lendorių ant sienos, nes pas
Toj knygutėj telpa ir Adomas
Žemė
ir
Žmogus.
liškom
parvom, iš mažų padidinėju ir ti
su Jieva. Labai juokinga kny
ji risi jau išėjo ant receptų.
Esant
reikalui
einu į namus fotografuo
gutė. Daugiau juoką, negu ša
Labai pamokinanti knyga. Iš
M. P.
ti. Pasilieku gero velijančiu

• w.

Kraujo Valytojas.................... 31.55
Nuo galvos skaudėjimo.Me. ir
Nuo kojų nuospaudų.. 15c.
Gyvasties Balsamas........................ 75
Nervų Stiprintojas... .55c. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo................
Vaistas dėl Vidurių...SOę, ir 1.00
Nuo peršalimo......................
Kraujo Stiprintojas........................ SO
Plaukų stiprintojas...-85c.
Nuo kosulio.................. 85c. ir .50
Linimentas arba Expelleris.
Nuo gerklės skaudėjimo 85c. .50
Nuo plaukų šilimo
55c. ir i.«e
Skilvinės proškos........ 10c. ir 1.00
_ _ Reumatizmo..
Nuo
ir Lee
Pigulkos dėl kepenų...................... SS
Nuo lytiškų ligų..
Blakių naikintojas.......................... 10
Nuo dusulio...........
Dėl išvarymo soliterio............ 3-00
Nuokirmėlių.
______ _ ....
Anatarinas plovimui........ .
.85
Antiseptiška mostis
Nuo viduriavimo..
Nuo kojų prakaitavimo................25
Gydanti mostis............................... 50
Kastorija dėl vaikų
Antiseptiškas muilas........ .
.85
Proškos dėl dantų.
Gumbo lašai................. 50c. ir 1.00
Karpų naikiu toj as.
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kotew
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

tad kreip
kis apačioj
nurodytu
adresu.

Girtuoklio Viktei. — Grą

.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metą Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokią
apgaviką išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokią ligą ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metą pritirimu
išrado daugybę specijališką gyduolių, sutaisytą iš švie
žiausią ir geriausią gydančią medikamentą ir labai pasek
mingai gydančią įvairias ligas. Tarpe kitą aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Miestas ir valstija

No.

_

f

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.

SO. BOSTON, MASS

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

X

X

Užtikrinam kad Jus sučėdysite
pinigų ir turėsite gražius rubus.
Męs imam materiją iš gerųjų fir- ;
my ir primieruojam rūbą pagal ;
žmogų, todėl nesudarko žmogaus
išveizdos ir būna tvirtesni.

1
>

Redakcijos atsakymai.
J. P. Raulinaičiui. — Pra

šot per laikraštį atsakymo,
ar socijalistas gali būt kal
bėtoju ne socijalistams. Ko
dėl ne? Juk kiekviena soci
jalistų
kuopa rengdama
prakalbas paprastai rengia
jas su tuo tikslu, kad paskleidus socijalizmo idėją
tarp žmonių, kurie socijaliz-

itane alaus...................................... 10c.
jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo
su gamta ir kaip civilizavosi.
Džian Bambos Spyčiai.
Kiekvienas turėtą ją perskaity
ir kitos Fonės.
ti. Su paveikslais......................... 25c.
Alkoholis ir Kūdikiai.

Sutaisė Barabošius.
Labai
naudinga knygutė. Kas yra arba
mano būti vaiką tėvu ar motina,
kiekvienas turėtą ją perskaityt. 15c.

Daugiau juokų negu saliune alaus. Kiekvienam name
yra naudinga, nes toje kny
goje telpa labai daug įdomių
juokų. Kaina............... 25c.

Musų firma randasi ir Califor
nijoj, todėl m t»s gre čia u pagau
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turėt gerus rubus pigei, tad ateikit pas mus.

JURGIS STANAITIS
453 Broadwaj

So. Boston, Mass.

Taipgi išvalom ir išprosinam ri- į
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

dohn E. nolan

■sujautos mados
GRABARIUS IR BALS AKUOTOJAB
Atlieka visokį dubą prio palaidojimą
kreipkitės kuogoriausiai už nebrangią prekę.

Paparčio žiedas
Reikalaudami
knygą
šitokiu adresu:
Ir kitos gražios apysakos, ku
riose nurodoma, kaip žmonės įsi
"KELEIVIS”
tikėję į visokius burtus ir tt. .... 15c. 28 Broadway,
So. Boston, Maso.

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus I
pigiausiai ir garai.

336 Broadway, So. Borto*
Gyvenimą vieta M$ Broadvay.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

ęssassą

4^

^3

KELEIVIS

8

Russian-American Bureat

$5.oo neva už užpuolimą ant ■ ros, tik saugokis socijalis. streiklaužio.
tų.”

DARBO BIURAS

Vienatinis Lietuvis

Męs visuomet samdome žmones .
Kanados dirbtuves, ant farmų u g*
ležinkelių.
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
Ge’-ai žinomas lietuvis S. BaracsUNITED STATĖS EMPL0YMEN1
ričia.
kuris yra išdavęs egzaminą ir
’ OFFICE
aplaikęs
diplomą ant grabnriaus,
43 Portland Street,
Boston, Mas*
iabar
atidarė
savo ofisą ir kiekvie
I
nam reikale galės patarnauti lietu
I ANTANAS AŠMIANSKAS viams netik So. Bostono, bet ir apie'inkių. Todėl jeigu lietuvis numirs*

GRABORIUS

Ateivystės statistika už
Susirinkimas.
liepos mėnesį apskelbta šio
Kas nedėlia ant socijalis mis dienomis parodo, kad Pėtnyčioj, 22 rugp. 7:30
tų piknikų išvažiuoja vis šiais metais liepos mėnesije vai. vakare atsibus L. S. S.
daugiau ir daugiau publikos. laivais ateinančiais i Bosto- 60 kuopos susirinkimas, to
Pereitoj nedėlioj buvo jau a- na pribuvo: 6194 pasažieriai dėl visus narius meldžiu bū
pie 600 žmonių. Daug pri pirmos klesos; 2592 antros tinai atsilankyti, nes bus
važiavo ir iš aplinkinių mie klesos; 8.712 - trečios; 15 balsavimas referendum 2stelių, kaip štai iš Cambrid gyvulių dabotojų ir 2 vogti ras 1913. Priegtam bus ap
Į Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga
ge, Brightono, Chelsea, Sa nai. Pereitais metais tuo i kalbama ir svetainės reika espresinis
kuris perbėga j
Sekr. J. Klevas. 8^2 dienas,laivas,
per vandenį prekiuoja
lėm, W. Lynno ir kitų. Pub pačiu laiku trečia klesa į čia lai.
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75.
lika važiuoja, tarsi į kokią atvyko iš įvairių užsienio
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt
20c. persiuntimui. Pinigus nusiunŠidlavą arba Kalvariją. Ma kraštų tik 3,863 asmenis. Lietuvos Dukterų Draugystė
čiam į Rusiją per 16 dienų, greičiau,
tyt gražus ir sveiki socija Taigi ateivių skaičius žy
So. Boston, Mass. negu siunčiant per kitus.
listų pasilinksminimai žmo miai padidėjęs, atidarius
RUSSIAN-AMERICAN BURBAU.
kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir penėms patinka. Reikia pa Bostone naują pasažieri- Godotinos Draugės:—
160 N.5 avė., tarp Lake ir Randolph st
’
aiuuo vr'ionj daug pieriau, negu sveMusų Draugystę,Tamošiui
CHICAGO, ILL.
stebėti, kad šiuokart buvo niams laivams prieplauką.
mtaučii’.
Prie to užlaiko karieta*
su gaspadine ir kelioms da
nt vijusių išeigų. Ofiso adresas:
atvažiavęs (o gal atsiųstas
Panedėlije Bostone atsi vatkoms, parupo sunaikvt,
kaipo "reporteris”) ir šv.
258 Eroadway, So. Boston.
Petro parapijos zakristijo darė 18-toji švinorių konfe todėl meldžiam būtinai pri- RUSISZKAI-AMERIKONISZKI |
Jvvrmin*- • '.♦•ta: 63 Goid *t.
nas. Toliaus gal ir pats Ta rencija. Delegatai pribuvo iš but ant extra susirinkimo ir
LINIJA.
mošius su savo gaspadine visų Suvienytų Valstijų ir sutvarkyt taip reikalus, kad Pier 31 st st., Brooklyn, N. Y.
Profesorius medicinos
Kanados—apie 600 žmonių. musų dr-stė liktų po senovei.
atvažiuos.
Susirinkimas bus utaminke,
TIESIOGINĖ LINIJA TARP
Žmonės buvo labai ge/am
Lietuviszkas D-ras M. Zisehnan.
RUSIJOS IR AMERIKOS
26 Rugpiučio (August), 7val.
Katilninkų
streikas,
kuris
upe ir iš visko užganėdinti.
7 Parmenter St
vakare, lietuvių svetainėj Turi didžiausius, gražiausius ir ge
Boston, Mass.
Visą dieną žaidė ir dainavo. buvo apėmęs visą Massa- Dahlgren Hali, kampas E ir riausius pačtavus, naujus dvi-šriubiVisokias
ligas gy
nius
laivus.
chusetts
valstiją,
jau
baigia

Bagočius su Smelstorium
dau
pasekmiiųtiaSilver
gatvių,
So.
Bostone.
Russia — 16,000 tonų
usiai. Ateikit tiepasakė po prakalbą, kurios si. Vietomis streikieriai Visos, kurioms rupi palaikyt
Kursk — 13,500 tonų
siok pas mane 1
jau
sugrįžo,
o
vietomis
grįž

taipgi publikai labai patiko.
LietuvosDukterų Draugystę,
trepais į virių tik
Czar — 13,000 tonų.
Viskas ėjo gražiai, tik ke- ta. Išlygas išdirbs arbitra- ateikite būtinai. Komitetas. I Roterdamą per 9 dienas be per Kampas B St. ir Broadway, neikit į aptieka:
mano durys bal
mainos, per 11 dienų be permai
So. Boston, Mass.
liatas parapijonų išlindę iš cijos komisija.
tos arba telefoną
I Libavą.
nos
I
oašatesiu.
krūmų buvo pradejų negra Už pirkimą vogtų daiktų,
Pranešame lietuviams gy duok
$31.00 — 3cia klesa — $33.00
Ofiso
valandos
žiai elgtis, bet pamokinus
$45.00 — 2-ra klesa — $50.00
venantiems Bostone ir apie- Nuo 9 iki 11 ryte
$65.00 — Ima klesa — $75.00
vyrukus, susisarmatijo ir Hyman Schulman, užlaiky’inLėse, kad męs turime spe- nuo 1 iki 2 ir 6 iki
Išplaukia kas antrą Subatą.
vėl nėrė į krumus, kur jiems i tojas senų gelžgalių krautu^jališkas prekes jaunave 8 vakare. Telephone 1967—3 Richmonc
i
vės,
pereitoj
subatoj
tapo
Reikalaudami platesnių žinių kreip
geriausia ir tinka, nes drau nuteistas 4-riems mėnedžiams ir tiems, kurie nori
kitės pas generališką agentą
gijoje tie tamsybės vergai
A. E. JOHNSON & CO. naujus rakandus.
apsieiti žmoniškai nemoka. siams kalėjiman.
GERAS DAIKTAS
Didelis pasirinkimas. Tei
27 Broadway, New York.
Ateinantį nedėldienį vėl
Massachusetts socijalistų
singos prekės ir atvežimas Visus valgomus daiktus pirkit pas
Arba pa* vietinius įgaliotus agentus.
visi važiuojam į Spot Pond. laikraštis ”Leader” paskuti
dykai. Musų maža renda ir J. PETRAUCKĄ, 307 — 4 «L
kampo D st, SO. BOSTONE.
Geistina butų, kad šį kartą niam numerije patalpino są
kiti iškaščiai duoda mums aat
Kitas geras daiktas eit į Petraueda daugiau publikos išva mojingą karikatūrą. Ant
progą parduoti daug pigiau, ko Restauracijas valgyt, nes t*i
Tat So. Boston 784.
visados švieži ir gerai pataisyti
žiuotų. Kurie norės važiuo sosto sėdi viešpats kapitalas,
Parduoda pigiai Namus negu kur kitur Naujoj An valgiai
ir pigiau kaip kitur.
ti iš So. Bostono, teiksis at paidale nutukusio "džentelglijoj. užmokant tuoj arba Restauracijos
randasi šiose vie
J. H. CARR
eiti 10 vai. ryte į St. Omer meno.” Atėjęs ponas Foss ir
ant išmokesčio.
tose:
D st. ir .Broadvay,
Parduoda Namu*, Inšiurinu ir
Hali, 376 Broadway.
nulenkęs prieš jį savo galvą
Atdara panedėlio ir suba- i) Kampas
SO.
BOSTON,
MASS.
padarau
Morgičiu*.
Raulinaitis.
klausia:
tos vakarais.
MM
DORCHESTER
AVK
2) Kamp. Dover ir Albany st,
"Viešpatie, nuo kokios
JAMES
ELLIS
CO.
BOSTON, MASS.
SO.
BOSTON,
MASS.
Nuo 8 rugpiučio Bostono partijos nori kad aš bučiau
3)
7
Harrison
are., arti Essex sU
145 Broadway,
ateivystės stotije likos sulai šįmet kandidatu į guberna
BOSTON. MASS.
South Boston, Mass.
kytas rašytojas Jaunsem, torius?” Viešpats kapitalas
kaip pavardė sako — latvys, atsako: ”0, tas nedaro man
D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
kuris atvažiavo čionai pabė skirtumo, senas drauge. Bi
Vienatinis lenkiškas
gęs iš Sibiro, kur jis buvo iš le vienos senos iš senų parti
Ar daug svieto matei važiuodamas į Ameriką?
tremtas kaipo politiškas jų, jos visos man lygiai geDANTŲ DAKTARAS.
Nedaug?! Labai gaila.
prasikaltėlis. Jis mat prasi
Užtaisau pasigadinusiu® dantis ir
Daug ką galima buvo matyt, daug ko pasimo
įdedu naujus. Darbą cvaran’uoju
žengė prieš caro valdžią sa
kyt ir daug smagumo gaut. Ateitije duokite
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo
vo raštais. Nors šios šalies
man progą parinkti jums kelią.
konstitucija neleidžia išduo
238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
Męs parduodame laivakofrtes iš ir į Ameriką.
ti politiškų pabėgėlių, tečiau
Didžiausioj Lietuvių
Kolionijoj, :
Musų pinigų siuntimo kainos yra pigiausios.
Bostono ateivvstės valdv- Michigan
valstijoj, Lake ir Mason
ŠE
bai užsinorėjo pasitarnauti paviete, kur yra jau apsigyvenę 145
Telephone So. Boston. 845 M.
A. PETRATIS
Lietuviai
Farmeriai.
toj
apięlinkėj
aš
kruvinai Maskolijos valdžiai turiu paėmęs nuo anglų cnt pardavi
Lietuvių Skyriaus Vedėjas.
ir ji norėjo tuojaus jau tą mo daug gyvenamų Šarmų su trioboDr.F.
Matulaitis!
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
• žmogų grąžinti atgalios. ‘ gi.
Farmos visokio didumo ir visokių
GEKTRAL MANUFACTURIN6 DISTRIGT BARK
495 Broadway, So. Boston,
Bet pasipilus protestams, prekių.
Akeris prekiuoja $2(f ir dau
giau.
Anglai,
nenorėdami
gyventi
tar

tas .klausimas nusiųsta da Į pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
V&Iabdo<:
: t
Nu*
12-2
dieną
ir mm 7-9 vakar*
1112 W. 35-ta Gatve (netoli Morgan), Chicago, DL
Washing£oną.
Štai kaip' duot savo farmas pigiai. Todėl labai
Ši
gera
proga
nusipirkt
gerą
farmą
pi

Nekėlioms iki 3 vai. po pietą
dailiai tie ponai savo užma giai. Tose pačiose vietose turiu gra
Ernu.gĮM CTĮ
nymą grąžinti jį motivuoja: žios ir derlingos žemės, bet da neiš
kur galima nupirkus už pigę
”Jis (Jaunsem) matomai at dirbtos,
prekę padaryt geras ir brangias far
važiavo čionai dėl to, kad mas. Kiekvienas gali pirkt tiek ake
lių, kiek nori ir parsiduoda ant labai
pabėgo iš Siberijos, ir mano lengvų
išmokesčių. Žemė traukiasi
čia apsigyvenęs platinti kur palei upelį arba palei ežerus, kuriuo
se yra daug žuvų. Dabar labai gera
stančią literatūrą, kad ir proga
■
pamatyt ir apkainuot farmų
prieš rusų valdžią. Kadan vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku
norit pirkti farmą, atvažiuokit pa
/
gi šioje šalije tokių agitato rie
/
sižiūrėt tuojaus. Turiu farmų ant
rių yra jau privisę perdaug, pardavimo su apsėtais laukais, visais
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik
tai dėl labo šios šalies męs eik
ir valyk sau javus, viskas gatava.
nutarėm jį geriau deportuo Perkant čia farmą nieko negalima
trotyt.
Atvažiuokite dabar, pačiam
ti.”
vasaros vidurije pas mane ant far
Tečiaus
Washingtonas mos. Būdamas pats farmeriu, galiu
duot teisingą patarimą, kaip pradėt
liepė Jaunsemą paliuosuoti. ūkininkauti.
Atvažiavę dabar galėsit
Į

JAMES ELLIS CO

i

Farmos Farmos!

*/
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3:i

rf -

i
I

e

SENI VYRAI

i

praleist vakacijas pas mus ant farmos
ant sveiko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti ir apžiurėtitinkame snį plo
tą žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo
jaus telefonuok į mano farmą, o aš
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu
po tas vietas kur galėsi išsirnkti sau
farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu
knygutę ir mapą tų plotų dovanai.

Fosso dirbtuvėse Hyde
Parke streikas netik nesi
baigia, bet eina vis aštryp.
Kova tarp organizuoto dar
bo ir organizuoto kapitalo
eina platyn ir platyn. NaciANTON KIEDIS.
jonališka fabrikantų drau
Peacock,
Lake Co., Mich.
gija šelpia Fossą streiklau
žiais. Iš visų Amerikos kraš
U
tų siunčiami į Hyde Parką
geriausi mechanikai, ku
riems meluojama, buk čia
buvęs streikas, bet dabar
jau pasibaigęs ir trūksta
daug darbininkų, nes seni
Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laiKrodžius, deimantinius ir šliubinius žiedus, britvas ir
išvažinėję kitur. Todėl vie
įvairius kitus auksoriškus daigtus. Pataisome laik
tinė unija išsiuntinėjo vi
rodėlius, laikrodžius, žiedus ir kitokius auksinius
daigtus. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt
siems savo skyriams Ameri
ant nauju. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
koj pranešimus, kad darbi
me pinigus į Liet uvą. Perdirbame paveikslus iš m a
žų į didelius ant audimo. Darome kalendorius biz
ninkai neklausytų melagin
nieriams, parduodam sekretnaskortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius
gų kapitalistų apskelbimų
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotų 25 me
tams retežėliu, vertu $8.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reikair pasiulijimųvažiuot į Hyde
laujme agentų nešiojimui auksinų daiktų.
(36)
Parką arba Bostoną, nes čia
LITHUANIAN JEWELRY [CO.
streikas pačiam smarkume.
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.
Pereitoj subatoj vienas iš
streikierių likos nuteistas

Lietuviška kratuve
Auksinių laikrodėlių

VIDURAMŽINI VYRAI

>.C5’

šefei

N*
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Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams
neprotingi dasileida perviršumą.— vyrai nusilpnei. nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna
.
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba ayfili,
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abelna pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubogintus, Rheumatlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
Pūsles ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su 'ne
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žais lcaštris.
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Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos, ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knyaą Ji
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigydyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškėto sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiuak ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.
DR. JOS. USTER A CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ., CHICAGO.
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimtuu! dykai
siunstos knygos ir norečiaai, jog jus išsiustumet man
vieną iš tuo knygų.
Vardas ir pavardė........................................
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