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650 darbininkų liko be darbo
Ryga. — Egelio manufak-; 

turos darbininkams, strei-j 
kuojantiems jau gana ilgo-j 
ką laiką, šiomis dienomis 
pranešta, kad jie paliuosuo
ti nuo darbo. Fabrikas už
sidaro ant neaprubežiuoto 
laiko. Liko be užsiėmimo 
650 darbininkų.
Caras apdovanojo kunigą.

Rygos priemiesčio Bolde- 
ra katalikų kunigui Silavi-: 
čiui caras liepė dovanoti 
aukso kryžių. Matyt, ištiki-: 
mas jam buvo.
Geras pelnas iš laikraščių
Rusijos valdžia už nubau

stus laikraščius paima 1000 
rublių kas diena. Per metus į 
tas padaro jai pelno 365,000 j 
rublių. ”Wečerneje Wre- 
mia rašo: "Męs nežinome iri 
gal būt mums nereikia to. 
žinoti, kodėl męs mokame. 
Musų pareiga yra tik mo
kėt.”

2 areštantu. Sargas užmir
šo užrakinti duris, areštan- 
tai taja proga ir pasinaudo
jo.

Siuvėjų streikas Pete r
burge.

Peterburge streikuoja vir
šutinių moterų rūbų rubsiu- i ______  ______ ___ _ _______
viai ir siuvėjos. Kiekvieną] 
dieną streikuojančių skai-1 
čius auga. Siuvėjos, dirban
čios namie, apkrautos dar
bu. Naudodamosi proga ir 
jos baisiai pakėlė kainas už 
savo darbą.

Už dalyvavimą demons
tracijoje.

Gegužės 1 d. Venspilyje 
Kuršės gubernatoriui įsa
kius nubausti 2 mėnesiai a- 
reštu 5 vyrai ir 6 moterys, 
už dalyvavimą parodoj.

Saužudvstė.
Neseniai Liutringeno vals

čiuje pasikorė 13 metų pie
menė, serganti veneriška li
ga.
384 kr asų ir 424 naujos te

legrafo įstaigos.
Vyriausioji krasų ir tele

grafo valdyba mano prapla
tinti krasų-telegrafo įstaigų 
tinklą. Viso labo manoma a- 
tidaryti 1,975 naujas krasų 
įstaigas, įtaisyti telegrafą 
1,263 vietose ir leisti krasų 
operacijas atlikti 472 vals
čiaus raštinėse. Tas viskas 
kainuos 13 milijonų rublių. 
Sekančiais metais manoma 
jau atidaryti 424 telegrafo 
ir 384 krasų įstaigas.

Spaudos persekiojimas.
Rusų laikraščio ”Dien” re

daktorius už patalpinimą 
straipsnių ”Feljetonėlis” ir 
laiškas profesoriui Pavlo- 

‘ vui” nubaustas 500 rub.
Uždėtas areštas ant "Rus- 

kaja Molva” No. 134 už

Pinigų dirbėjas.
Kreicburge žandaras a- 

reštavo tūlą Bereziną. Pas 
jį rastas pundas pusiau ga
tavų 25-rublinių.

Nubaustas generolas
’ Peterburgo miesto virši
ninkui jo didybės svitos ge- 
nerolui-majorui D. Dračev- 
skiui įsakius, nubaustas ge
nerolas lieutenantas, kariš
kas inžinierius V. Ivanovas, 
100 rub. už neišpildymą po
licijos reikalavimo. Neuž
mokėjus bausmės, generolui 
Ivanovui gręsia vienas mė
nuo arešto.
Oru skraidymo konkursas.

Karės ministerija liepos

oru skraidymo konkursą. ^os apsaugiji-
Prizams paskirta 50,000 ru- 
bliu.
Akademikų susivažiavimas me straipsnį ”Smugis Mask 

Peterburge įvyko pirma- voj." Redaktorius patrauk 
sis privatiškas atvykusių tas atsakomybėn, 
tarptautinin akademijų su- 
sivažiaviman mokslininkų 
susirinkimas. Atvyko apie
50 įvairių Europos-Viešpati- tui sumanius, susitvėrė stu- 
jų akademijų atstovų. Šio- dentų darižninkų ratelis 
mis dienomis laukiama ats- Viešpataująs tarpe studentų 
tovų iš Washingtono. i neturtas priverčia juos jieš-

12,000 nelaimingų atsiti-
kimų Iriausiais budais. Studentai

šiomis dienomis išėjo iš Pain£, nuomon palei
spaudos Maskvos rajono fa- žemes plo-
brikų inspekcijos atskaita. išdirbti jį ir sodinti 
Viso ’labo užregistruota 12,- brangesnes daržoves. Visus 
000 nelaimingų atsitikimų. | darbus tuose daržuose atliks 
Atskaita parodo, kad pasta- Patls studentai.
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greit suteikta, ačiū bevieli- 
niam telegrafui, kuriuo pra
nešta apie pavojų. Visi pa- 
sažieriai išgelbėti.

Unionistai laimėjo.
Altringham, Anglija. — 

Iš priežasties atsisakymo 
dėl nesveikatos nuo tarnys- 
tos parlamento noriui John 
R. Kebty Hetcher, atsibuvo 
rinkimas naujo atstovo į 
parlamentą. Darbininkų-u- 
nionistų kandidatas G. C. 
Hamilton savo oponentą li
beralą sumušė didele balsų 
didžiuma.

Rooseveltas karalium.
Vienna, Austr. geg. 30. — 

Atgavusi savo autonomiją 
Albanija reikalauja kara
liaus. Skiriamas buvo ku
nigaikštis Urach, bet tam y- 
ra priešinga Italija. Žinios, 
kurios buvo palaikytos už 

| juoką, dabar pasitvirtina, 
kaipo teisybė, kad valstybės 
ištikrųjų Albanijai į kara
lius rekomenduoja T. Roose- 
veltą, buvusį Suvienytų Val
stijų prezidentą.
Karė ant Balkanų užbaigta.

Londonas, geg. 31. — Po 
septynių mėnesių kruvinų 

suvienytų Balkano valstijų 
kariumenių, karė užsibaigė. 

.Europos valstybės privertė 
i abiejų pusių įgaliotinius pa
sirašyti ant santaikos akto. 
Aktą sutaisė Edward Gray, 

] Anglijos užsienio reikalų 
ministeris. Akte svarbiau
siu punktu tas, kad išlygas 
susitaikymo nutars valsty-

Bulgarai šaudo į grekų 
laivyną.

Atėnai, Grekija. — Grekų 
laivyno admirolas Kundū- 
riotis praneša, kad plau
kiant grekų laivams pro ka
nalą, kaip tik iškelta ant ląi- 
vų G rėki jos vėliava, bulga
rai pradėjo nuo pakraščio 
šaudyt iš sunkių kanuolių. 
Bet nė vienas šūvis nepatai
kė, nes laivai buvo 3 mylios 
nuo krašto, ir grekai neat
sakinėjo.

Tas incidentas Atėnuose 
padarė nelabai gerą įspūdį. 
Bulgarija norinti įtraukti 
Grekiją į karę be formališko 
karės apskelbimo. Grekų 
valdžia nusiuntė į Sofiją 
protestą.

Bomba užmušė generolą
Pereitoj sąvaitėj Sangchai 

mieste likos užmuštas bom
bos sprogimu chiniečių ge
nerolas Hsu Pao San. Jis 
buvo porcelianos mėgėju ir 
gavęs kokią tai dėžę, manė, 
jog tai bus prisiųsta jam 
porcelianą. Kada genero
las norėjo dėžę atidaryti, .^grdynių tarp Turkijos ir 
pasidarė baisi ekspilozija/ • ~
kuri metė jį per visą kamba
rį į sieną ir užmušė. Jo tar
nas taipgi ant vietos už
muštas.

Chryssis vėl pasirodė.
Atėnai, Grekija. — Val

džios archaeologai patėmi- 
jo, kad netoli Lemnos, gre-
kų archepelage, vėl pasirodė bių ambasadorių arbitrači- vuceic eolo Itttvi 9 1 HA • -k. t i • ____ • _ _
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mas.
Konfiskuotas "Russkoje 

Slovo” No 97 už tilpusi ja-

Studentai-daržininkai.
Maskvoie, vienam studen-V 7

IS AMERIKOS.

ruoju laiku fabrikuose padi
dėjo moterų darbinnikių 
skaičius. Ypač padidėjo mo
terų skaičius šilkų pramoni- 
jojerkame moterų dirba virš

Gyvais sudegino.

Keleivis aplink pasaulį.
Basarabijon atvyko kelei

vis Jonesko, Peterburgo u- 
niversiteto studentas, ke
liaująs aplink pasaulį pės
čias. Jei tas sunkus darbas

Peterburgas, geg. 30. — Iš; jam pavyks, jis gaus 400,000 
Kališiaus, Lenkijoj, prane-i f rankų . 
šama, kad vienam kaime,! 
netoli Kališiaus, kaimiečiai 
sudegino gyvais 8 žydus. Ži
noma, tai juodašimčių dar
bas.

Areštantu pabėgimas.
Gegužės 6 d. iš Berenber- 

go policijos kalėjimo pabėgo

’ j Badas.
1 Iš Caricino telegrafuoja, 
j kad Klenovkoje ir Michai- 
lovskoje dėlei nedavalgvmo 
pradėjo siausti cinga. Sara- 

■ tove apsireiškė išbėrianiasai 
tifas. Priežastis taipgi ne- 

' davalgymo.

Chryssis sala, kuri 2,100 me
tų atgal buvo pasinėrusi.
Smarkus vokietis kalėjime, ant santaikos pasirašė. To-

Paryžius. — Kari Haag, ... .
smarkus vokiečių studen- ar P Jau uzį)ai.^a’ tai 
tas, likos pasodintas ant ausiraas dar neisnstas. 
dviejų mėnesių kalėjiman už 
sukėlimą triukšmo vienoj 
Paryžiaus restauracijų. Su
siginčijęs su franeuzais dėl 
patriotizmo, Haag pagriebė 
nuo stalo peilį ir pašokęs 
sušuko: "Aš suversiu pusę 
tuzino francuzų ant vieno 
durtuvo ir iškepsiu juos vie
nam vokiečiui ant vakarie
nės!” Įsižeidę franeuzai pa
kėlė baisu triukšmą. Polici
ja vokietį areštavo.
Turkai atidavė anglams salą

Londonas. — Turkija ga
lutinai pavedė Cyprus salą 
Didžiajai Britanijai.

Sužeidė lenkų "galijotą.”
Pereitoj sąvaitėj Kana

doj, Montreal mieste, laike 
imtynių likos sunkiai sužeis
tas Stanislovas Zbyszko, 
lenkų "tautos pakėlėjas.” 
Svetimtautis numetė jį nuo 
platformos stačia galva, 
taip, kad lenkų "galijotas” 
apsipylė kraujais.
Bevielinis telegrafas išgel

bėjo laivą.
Queenstown, Irlandija. — 

Amerikos pasažierinis lai
vas "Haverford" išplaukęs 
iš Liverpoolio, Anglija, 28 d. 
gegužės, plaukdamas su 
1000 pasažierių į Philadel- 
phiją užėjo ant povandeni
nės uolos ir sudužo. Pagel- 
ba skęstančiam laivui likosi

ja. Net ir priešingiausia to
kiai santaikai Juodklanija

kiu budu karė pertraukta,

v *

klausimas dar neišrištas.
Atsisakė valgyt.

Londonas. — Iš Holloway 
kalėjimo 30 d. gegužės reikė
jo pergabenti namon garsin
gą sufragisčių vadovę Em- 
meline Panhurst, kuri kalė
jime atsisakė valgyt, kad 
badu nusimarinti ir tuomi 
mesti žmogžudystės dėmę 
ant valdžios. Iš kalėjimo į 
namus reikėjo ją gabenti 
ambuliansu, nes labai nu
silpninta ir nuvarginta.

Vadina pagonais.
Tokio, Japonija. — Japo

nų laikraštis ”Yoradzu” sa
vo paskutiniuose numeriuo
se smarkiai užsipuola ant a- 
merikonų, vadindamas juos 
netik nežmoniškais barba
rais, bet pagonais, kurie ne
išmano apie žmogaus teises.

Jeigu su kokios nors kitos 
valstybės išeiviais Amerika 
taip elgtųsi — sako "Yorad- 
zu,” — kaip su japonais, tai 
karė butų neišvengtina, ir 
jeigu Japonija apkenčia toki 
pasielgimą, tai jos tautinė 
didybė žuvus. Amerikos mi- 
sijonieriai čia nereikalingi. 
Tę grįžta atgal į savo šalį ir 
mokina artimo meilės savo 
piliečius.” Abelnai įnirtimo 
ūpas nrieš amerikonus 
smarkiai auga, o natriiotiš- 
ki japonu laikraščiai stačiai 
kaukia visuomenę prie gink
linio apgynimo savo garbės.

I Penki sudraskytų žmonių 
kūnai išimta iš griuvėsių, 

i bet daugelio darbininkų nė 
■ kunu neatranda.

Dr. Friedmann ginasi.
Providence, R. I. — Kaip 

žinoma, New Yorko Institu
tas džiiovinykų gydymui iš
rinko tam tikrą komisiją, 
kad ištirus d-ro Friedmanno 
džiovos gydymui būdą. Ko
misija pripažino Dr. Fried
manno metodą humbugu, o 
patį išradėją pavadino ant
ruoju daktaru Cook’u. Dr. 
Friedmannas gegužės 28 d. 
laikydamas diskusijas apie 
kritiką jo išradimo, pasakė, 
kad "teisybė visuomet pai
ma viršų.” Friedmannas pa
rodo, kad jo gydymo būdas 
buvo panaudotas jau ant 
3000 ligonių ir niekad nepa
sirodė pavojingu; bet tai nė
ra vaistas išgelbėjimui nuo 
mirties, vien išgelbėjimui 
nuo džiovos. Jeigu tik ligo
nis da nestovi taip giliai nu
žengęs viena koja į kapą, 
kad turi spėkos atžengti at
gal, sako d-ras Friedman, 
tai jo išrasti vaistai visados 
išgelbės tokį džiovininką. 
Patvirtinimui savo žodžių 
apskelbė jis kablegramą iš 
Berlino nuo profesoriaus 
Schleich New Yorko Institu
to viršininkui d-rui Ram- 
band, kas skamba:

"Po trijų mėnesių atidaus 
darbo priėjau prie patirimo, 
kad būdas yra neabejotinu, 
o džiovos gydymo tuo budu 
rezultatas kuopuikiausis.” 

Cukerninkų streikas. 
Philadelphijos Spreckle 

cukernių darbininkai sus
treikavo iš priežasties, kad 
darbdaviai pavarė nuo dar
bo netik prigulinčius prie u- 
nijos bet ir prijaučiančius 
tam.

Pašelpa reikalinga iš pir
mos dienos.

Plačiau bus sekančiame 
"Keleivio" numerije.
Gubernatorius Foss darbi

ninkų priešas.
Hyde Park, Mass. — Ge

gužės 28 d. vakare susirinki
me Sturtevant Blower 
ir Becker Machine Shops iš
dirbystės darbininkų didele

ištirtų West Virginijos dar- ] sustreikuoti. Iš 1700 susirin
kusių į French’s Opera Hou- 
se svetainę, 1200 darbininkų 
nubalsavimo rezultatą priė
mė su didžiausiu entuziaz
mu.

Minimos išdirbystės kor
poracijos galva yra Massa
chusetts valstijos guberna
torius Foss, kuris darbinin
kų reikalavimą, įduotą jam 
per unijos delegaciją su pa
šaipa atmetė, grūmodamas 
uždarymu dirbtuvių, j'eigu 
darbininkai nenori dirbti to
se pačiose darbo sąlygose ir 
už tą pačią užmokestį. Gu
bernatorius dagi sulaužė sa
vo žodį duotą darbininkų ko
mitetui. Kalbėtojai gana aš
triai pasmerkė gubernato- 
jrių, o Metai Workers unijos 
prezidentas Stanley pasakė, 
kad jis gėdijąs, jog Massa
chusetts valstija turi išsi
rinkusi už gubernatorių to
kio kalibro žmogų, kuris nė 
duoto žodžio nelaiko.

I L.S.S. Susivažiavimas.
Susivažiavimas atsidarė 

31 d. gegužės išryto. Dele
gatų viso pribuvo 33. Iš se
kretoriaus raporto pasirodė, 
jog bėgije 1912 metų buvo 
surengta sąjungiečių triusu 
314 prakalbų ir 87 prelekci- 
jos; balių ir piknikų — 94; 
teatrališkų perstatymų — 
45; aukų politiškiems kali
niams surinkta $229.11; 
streikieriams — $1,304.28.

Nutarta pirkti "Kovai” 
presas. Susivienijimas su 
Socialist Party, kaip rodos, 
bus atidėtas. Susivažiavi
mas labai ramus.
Vienas d-ro Friedmanno pa- 

cijantas mirė.
Gloversville, N. Y. — 21 

gegužės mirė čionai nuo 
džiovos Morris Resenthal, 
kurį gydė nauju savo budu 
dras Friedmann.

Mirė 600 svarų moteris.
Chicago, III. — Pereitoj 

sąvaitėj imrė čionai nuo o- 
peracijos tūla M. Peters, ku
ri svėrė 600 svarų.
Meksika boikotuoja Suvie

nytas Valstijas.
Meksikiečiai, ypač Huęr- 

tos šalininkai, pradėjo boi
kotuoti Suvienytų Valstijų 
išdirbystės tavorus Boiko
tas prasidėjo dėl to, kad 
Suvienytos Valstijos nenori 
pripažinti Huertos atsakan
čiu Meksikos prezidentu.

Gubernatorius pasidavė.
Telegrama nuo drg. V. 

Dėbso iš West. Virginijos į 
”Appeal to Reason” prane
ša, kad žinomas tyronas gu
bernatorius Hatfield pasida
vė darbininkų klesos reika
lavimams, prižadėdamas pa
naikinti karės stovį, atšauk
ti kariumenę, paleisti iš ka
lėjimo socijalistus ir pripa
žinti teisę organizuoti dar
bininkus į I. W. W. uniją ir 
į socijalistų partijos kuopas.

Prie to gubernatorių pri
vertė Socijalistų Partija, ku
ri iš savo tarno paskyrė 
draugus komisijon ,kad jie balsų didžiuma nubalsuota 

bininkų padėjimą ir viešai 
apskelbtų ir pareikalautų 
nuo kongreso ir prezidento 
bausmės piktadariui Hat- 
fieldui. Hatfieldas nusigan
do išvilkimo jo darbų i aik
štę ir nusižemino prieš te- 
riojamus darbininkus.

Jautis duoda pieną.
Wilmington, Dėl. — Vals

tijos žemdirbystės kolegija 
pranešė, kad ji jau pardavė 
ta nepaprastą savo jautį, 
kuris duoda pieną. Žemdir- 
bvstės mokykla gavusi už jį 
$500. Jautis turi išsivysčiu
sius žindymo organus ir jį 
galima melžti taip, kaip kar
vę.

Sprogo 2 tonai dinamito.
Perpigan. — Gegužės 29 

čionai ekspliodavo du tonai 
nitro-glicerinos: eksnliozija 
sunaikino visą dinamito dir
btuve. išmesdama i nadan- 
ges sykiu su darbininkais.
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I. W. W. organas „The 
Industrial Worker,” rašo: 

Valkata..
„Jus vadinate žmogų val

kata ir neapkenčiat jo. Taip 
darydami, jus padarot savo 
nesusipratimą.
Bet kodėl jis valkata? Ar 
jus monot, kad jis nenori ir 
niekad nenorėjo geresnių 
drapanų, gardesnio valgio, 
švarios lovos ir kitų gerų 
daiktų?

„Pirma jis buvo darbinin
ku, negu valkata. Mašina 
atėmė iš jo darbą ir jis iške
liavo į kitą miestą užsiėmi
mo jieškoti. Bet mašina ir 
tenai užbėgo jam už akių. 
Jis gaudavo darbą tik pne- 
puolamai. Valgyt regulia- 
riškai jis negalėjo. Jis buvo 
priverstas prašyti išmaldų. 
Jis pamatė, kad dirbant jo 
gyvenimas nebuvo nė kiek 
geresnis, kaip dabar, ir ga
lų gale jis visai nustojo dir
bęs.

„Ir taip, kaip matot, drau
gija pagimdė valkatą.

„Jus dabar jo neapken
čiat. Bet klausykit! Mašina 
eina vis tolyn. Tik apsidai- 
rykit. Ji jau artinasi net 
prie jus. Ir rytoj jau jus ga
lit būt valkata, jeigu anas 
valkata užsimanytų vėl lik
ti darbininku. Kuomgi tad 
jus esat, jei neapkenčiat vai-. 
katos?

„Jus turėtumėt būti val
katai dėkingi užtai, kad jis 
yra valkata. Jus manot, kad 
jus jį palaikot, bet ištikrųjų 
jis palaiko jus, užleisdamas 
jums savo vietą dirbtuvėj. 
Ir taip jus išvien palaikote 
dabartinę draugiją. O kas 
tai per draugija, kurią jus 
palaikot? Tai draugija, ku
ri gimdo valkatas apačioje 
ir valkatas viršuje. Viršuti
niai valkatos su savo ’mora-

Bet tai melas, pačios poli
cijos sugalvotas. Niekas 

; anc Emmos Goldman ir d-ro 
Reitmano neužpultų, jeigu 
pati policija to nenorėtų. 
Anais metais, kada I. W. W. 
kovojo San Diego j už kal
bos laisvę, patriotai suėmė 
tą patį d-rą Reitmaną, su
mušė, ant nugaros išdegino 
„I. W. W.,„ ištepė jį degutu 
ir plunksnoims apibarstę 
paleido nuogą. Policija žiu
rėjo ir juokėsi. Dabargi tų 
patriotų suorganizuoti ne
suspėjo, tai pati areštu*o 
tuos kovotojus už laisvę, 
kad tik suardžius jiems pra
kalbas.

Emma Goldman ir d-ras 
Reitman yra anarchistai ir 
geri kalbėtojai. Būrelis lais
vesnių žmonių surengė pra
kalbas, pasisamdė svetainę 
ir išgarsino, kad atvažiuoja 
kalbėti E. Goldman ir d-ras 
Reitman. Policija tai išgir
dus, nuėjo ant stoties ir 
kaip tik kalbėtojai iš trau
kinio išlipo, tuoj juos areš
tavo. Areštavimo tikslas 
čia aiškus: kad neduoti 
jiems kalbėt, o tečiaus mui
linama svietui akis, kad tai 
dėl apsaugojimo jų gyvas
ties.

mes iki šiol da nesirūpinu. 
Pati "Laisvoji Mintis” sako, 
kad visi jo raštai yra dau-
giausia tikėjimiškai-protes-
toniški,” o tečiaus jai „gai
la, kad tokių kunigų nedaug 
tėra.”

Ir tai taip kalba laisva
manių organas. Kurgi logi
ka?

Kunigai tyli.
15 gegužės "Keleivis ap

skelbė, kad duos $1,000.00 
kiekvienam kunigui, kuris

lais’ mokina neapkęsti apa
tinių valkatų?”

Turbut nereikia musų 
skaitytojams aiškinti, kad 
„viršutiniais valkatomis” 
čia vadinami kapitalistai ir 
jiems panašus dykaduoniai.

Toliaus „Industrial Wor- 
ker” pataria, vietoj valka
tos, neapkęsti dabartinės 
draugijos. O kad nelikti vi
siems valkatomis, męs turi
me panaikinti abidvi valka
tų kategorijas, įsteigdami 
naują draugiją. Todėl dar
bininkai turi organizuotis 
ir paimti į savo rankas val
dymą mašinų. Tuomet su
trumpinti darbo valandas ir 
tuomet valkatos išnyks.

„Pakol darbininkai neval
dys išdirbystės savo naudai, 
tolei valkatos negalės išnyk
ti,” baigia „Idustrial Wor- 
ker.”

Antroji karės debesio pusė.
Plačiai žinomas socijalis

tų rašytojas Charles Ed- 
ward Russell vienam iš pas
kutinių „Comming Nation” 
numerių rašo po tokiu ant- 
galviu apie kivirčius su Ja
ponija:

”Califomijoj yra apie 
2,5000,000 baltveidžių ir jie 
taip bijosi 41,000 tenai gy- 
venaničų japoniečių, kad 
jiems būtinai reikia tokių 
įstatymų, kurie neleidžia 
turtą.

”Jeigu taip, tai aš visai 
nematau, iš kur čia gali būt 
ta pagarsėjusi baltveidžio 
viršenybė. Jei 41,000 japo
niečių gali išgązdinti 2,500,- 
000 baltveidžių skilvius, tai 
man rodosi, kad viršenybė 
yra japoniečių pusėj.

„Bet iš ko tie 41,000 japo
niečių galėtų paveržti žemę, 
jeigu įstatymai jiems to ne
uždraustų ?

„žinoma, kad ne iš balt
veidžių didžiumos. Didžiu
ma baltveidžių neturi jokios 
žemės ir niekados neturės, 
nes jie palaiko sistemą, ku
rioj vieną dešimtdalis valdo 
devynias dešimtdalis turtų.”

Taigi pasirodo, kad įsta
tymas, susiaurinantis japo
niečių tiesas, reikalingas 
vien tik kapitalistams. Ir 
jeigu dėl to japoniečių su
varžymo kiltų karė, visa ša
lis turėtų nukentėti dėl ka
pitalistų reikalų.
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kuopai lėšavo $16.00. Męs 
žinom, kad abiejose prakal
bose aukų surinkta $6.96, o 
kuopai lėšavo $14.50.

Kaslink kalbėtojo drg. 
Pruseiko) Mažamokslis ra
šo visai nesąmonę. Žmonės

i buvę ant prakalbų žino, kad 
drg. L. Pruseika kalbėjo ge
rai. Bet M. sako, kad pra- 

: kalba neužinteresavo žmo- 
žmonių. Mat, pirmą dieną 
žmonių buvo pilna svetaine, 
o antrą dieną nė pusės tiek 
nebuvo. Teisybė, žmonių

pirma priodys, kad yra pra- buvo nedaugiausia taip pir
garas, velnias, dangus ir ki
ti tam panašus dalykai, ku
riuos per kiekvieną pamok
slą kunigai skelbia, tečiaus 
iki šiol da neatsiliepė nė vie
nas kunigas. Kodėlgi jie ty
li?

Nereikalingi ginčai.
Tarp „Kovos,” iš vienos 

pusės, ir „Laisvosios Žmo
nijos” — iš kitos, eina vis 
kokie tai ginčai. Anarchis- 
tiškų pažvalgų draugai vis 
jieško kokių tai priekabių 
prie socijalistų. Bet ko jie 
nori, nepasako. Iš jų „kri
tikų,” kurios telpa „Laisvoj 
Žmonijoj,” to suprasti ne
galima. Daleiskime, pasku
tiniam to laikraščio numeri
je skaitome:

„...Socijalistai, kurie ran
kas sudėję laukia, kada ka
pitalizmas pats sau duobę 
iškas ir jon įgriuvęs sau die
nas užbaigs, klysta visiškai, 
Kapitalizmas niekuomet 
pats negrius. Tuo tarpu so
cijalistai savo reformomis 
jį dar pataisyti nori.”

Ar ne ant vėjo pasire
miant kalbama? Kasgi dau
giau darbuojasi kapitalizmo 
sugriovimui, jei ne socijalis
tai? Prirodymų čia turbut 
nereikia, nes visi mato ir' 
girdi jų prakalbas ir pa
skaitas, kur išrodinėjama 
darbininkams kapitalizmo i 
biaurumą. Toliaus socija
listai turi suorganizavę ga
lingą politišką partiją, ku
rios užduotimi yra rinkimų 
keliu, be jokio kraujo pra
liejimo, atimti iš kapitalis-i 
tų rankų valdžią. Ir ta tai 
kova sekasi. Taigi socijalis
tai nesėdi rankas susidėję. 
Bet tegul „Laisvoji žmoni
ja” parodo, ką veikia drau
gai anarchistai tame atvė- 
juje. Ir kokį būdą jie reko
menduoja kapitalizmui su
griauti? Ji to niekad nepa
sako. Kam tad peikti soci
jalistų taktiką, jeigu jos
vieton geresnės nenurodo- j 
ma?
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Polemika 
ir Kritika

mą, kaip ir antrą vakarą. 
Svarbiausia priežastis ta
me buvo, kad toj miesto da
liję (vakarinėj), kur buvo 
paimta antram vakarui sve
tainė, mažai buvo išgarsin
ta. O Maž. sako, kad kalbė
tojas turbut neužinteresavo 
publikos, nes prakalboj jo
kios temos nesimatė. Drg. 
Mažamoksliui temos turbut 
nesimatė dėlto, kad atėjo 
vidurije prakalbos. Kovo 27 
drg. Pruseika kalbėjo apie 
išsivystymą ir kilimą soci
jalizmo, o antru atveju — 
apie Romanovų padermę. 
Kovo 28 — apie moterų rei
kalus, antru atveju — apie 
Amerikos politikierių gud
rumus. Maž. sako, buk kal
bėtojas išsireiškęs, kad „jis 
netikįs, jog darbininkai lai
mės rinkdami savo atstovus 
į parlamentus.” Čion taipgi 
apsilenkta su teisybe. Jau 
pabaigus prakalbą (kovo 
28) J. Naujokas kalbėtojo 
užklausė: „Dėlko socijalis
tai daug kame nesusitaiko 
su unijistais?” Tad kalbėto
jas paaiškino, kad ir tarp 
socijalistų randasi dvi skir
tingos nuomonės. Vieni va
dinasi parlamentistais, kiti 
sindikalistais, kad sindika- 
listai netiki politikai ir t.t.. 
Prie to Pruseika dadėjo sa
vo nuomonę, kad jis netikįs, 
kad darbininkai vien tik 
parlamentišku keliu, tai yra 
rinkdami savo atstovus į 
pralamentus, ką laimėtų, at- 
mezdami ekonomišką kovą.” 
Mažamokslis tą išsitarimą 
apdirbo ant savo kurpalio, i

Tas pats Maž. parašė į 16' 
num. „Keleivio,” o į 18 nr. 
da truputį neteisybės dadu- 
rė, sakydamas, kad 20 ba
landžio 116 kuopos susirin
kimo buvę „diskusijos apie 
Pruseikos Prakalbas?’ Ta
ne susirinkime jokių disku
sijų nebuv), tik perskaityta 
„Keleivije” tilpusi kores
pondencija iš Detroit. Maž. 
likosi draugiškai pabartas ir 
išrinkta komitetas iš žemiau 
pasirašiusių ypatų atitaisy
ti tą, ką Maž. buvo parašęs 
neteisingai.

• Org. J. E. Vasaitis, 
XI r. V.K. n. M. Mockus.

Nepaprasta labdarystė.
Jau pereitoj sąvaitėj laik

raščiai pranešė, kad E rimą 
Goldman ir d-ras Reitman 
San Diego, Cal., likos areš
tuoti. Dabar vienas musų 
skaitytojas prisiuntė „Los 
Angeles Recordą,” kur ran
dam ir paaiškinimą, kodėl 
juos areštavo. Esą, vietiniai 
žmonės prieš anarchistus la
bai įtūžę ir beabejonės jie 
butų Emma Goldman Ir 
d-rą Reitmaną sulinčiavę. 
jeigu tie butų San Diegos 
mieste pasirodę. Taigr ge
roji policija, norėdama ap
saugoti judviejų gyvastį, ne
įleido jų nė į miestą, bet sta
čiai nuo traukink) nugabe
no į...ka!ėjimą.

Taip aiškina slaptosios po
licijos kapitonas Meyers, 
kuris be jokio warranto 
juos areštavo. Ir sakysit, 
kad policija nelabdaringa? 
vietoj areštuoti užpuolikus, 
ji areštuoja užpultuosius.

Permaža kunigų.
„Laisvoji Mintis” aima

nuoja, kad pas lietuvius per
maža evangelikų-liuteronų 
kunigų. Paminėjus kun. P. 
Drignaičio (evangeliko) 
nuopelnus (jis išleido (15c. 
vertės knygutę), „Laisvoji 
Mintis” sako:

„Gaila, kad tokių pažan
gesnių evangelikų-liuteronų 
kunigų nedaug tėra.”

Kamegi tas „pažangu
mas?” Ar kad jis liutero
nas, nepripažįsta popiežiaus 
autoriteto? Bet kuomi Liu- 
teras pažangesnis už popie
žių? Jis trumpesnį kelią ra
dęs į dangų. Bet kur tas 
dangus yra, Liuteras taip 
pat nežino, kaip ir popie
žius. O kito tikslo, apart 
vedimo žmonių į nežinomą 
dangų, evangelikų-liuteronų 
tikyba juk neturi. Jeigu ku
ris kunigas darbuojasi žmo
nių labui ant žemės, tai tas 
jau neturi nieko bendro su 
tikyba, kuri rūpinas tik 
dvasiškais dalvkais. Bet ku- 
nigas Drig. apie pageri
nimą žmonių būvio ant že-

DETROIT, MICH.
16 „Keleivio” numerije til

po iš Detroit, Mich., F. Ma
žamokslio korespondencija 
apie LSS. 116 kp. prakalbas, 
kurios buvo surengtos kovo 
27 ir 28 dieną, laike LSS. ra
jono prakalbų maršruto.

Mums nesvarbu, kas tą 
korespondenciją rašė, bet | 
svarbu, kad rašėjas visai 
apsilenkė su teisybe. Taigi 
20 balandžio, mėnesiniam 
susirinkime 116 kuopa nu
tarė prašyti redakcijos, kad 
patalpintų „Keleivije” ati
taisymą to, ką Mažamokslis 
parašė. Jis parašė, kad pra
kalbos buvo kovo 27 ir29 d., 
o jos buvo 27 ir 28 d kovo. 
Toliaus jis sako, kad prakal
bos buvo surengtos IX LSS. 
rajono. Čia taipgi neteisy
bė. Prakalbos buvo sureng
tos laike rajono prakalbų 
maršruto. Mažamokslis, ra
šydamas apie lėšas ir įplau
kimus laike tų prakalbų, 
taipgi apsilenkė su teisy
be. Jis sako, kad „abiejose 
prakalbose aukų surinkta | 
apdengimui lėšų $7.00, o j

KORESPONDENCIJOS
NO. GRAFTON, MASS.
Pas mus naujienos neko

kios. Štai 30 metų mergina 
laukia krikštynų, o 20 metų 
vaikinas tai pamatęs išdū
mė iš čia ir dingo. Dabar 

Į mergina pasilikus šaukia: 
i „Berneli mano, kur din
gai?” Bet jau per vėlu. Rei
kėjo pirma būt atsargesnei. 
Vaikinui irgi papeikimas. 
Jam bepigu dabar su viena 
kepure ant galvos, bet kur 
tai merginai dėtis, kas jai 
duoną užidrbs? Ir reikia 
pažymėti, kad tai kataliko 
darbas.

, Vamiuks iš lizdo. 
THOMAS W. VA.

Čionai dirbama tiktai an
glių kasyklose, kurių randa
si apielinkėje 2 mylių, pri
klausančių The Davis Coal& 
Coke Co., viso 17. Nuo 1 spa
lių 1907 metų, kas mėnuo 
pradėjo numušti uždarbius, 

Į vis tuomet da naujas superi- 
tendentas M. Garrvey. Dar-

po. Kalbėtojas nurodinėjo, 
kaip kapitalistai išnaudoja 
darbininkus, nurodė darbi
ninkų skurdų gyvenimą, 
kaip kunigai tamsina jiems 
protą ir tt. Tuojaus atsira
do kelios moterėlės ir vyrai, 
kurie pradėjo kelti triukš
mą. Prie durų koks tai tam
suolis sušuko: „Gerieji iš
eikite, o blogieji pasilikite.” 
Tų gerųjų atsirado vos tik 
7. Norėjo daugiau triukšmą 
kelti, bet policisto lazda nu
malšino. Prie LSS. prisira
šė 6 nariai. Ant galo kal
bėtojas užrašinėjo laikraš
čius, koks kam patiko.

Dabar tamsunai vaikščio
dami gatvėmis kalba, kad 
kalbėtojas buvo tikėjimui 
priešingas, ir tai tie kalba 
taip, kurie negyvena su pa
čiomis, girtuokliai. L.S.S.

BROOKLYN, N. Y.
Čia jau pradeda nerimau

ti cukernės darbininkai ir 
gegužės 22 d. buvo sušaukę 
jau ir mitingą 7 vai. išryto, 
tiems, kurie dirba nakti
mis ir 8 vai. vakare — dieni
niams darbininkams. Kada 
pradėjo rinktis 7 vai. išryto, 
pribuvo ir dirbtuvės pasiųs
ti šnipai, paklausyti, ką dar
bininkai nutars, bet darbi
ninkai tą suprato ir prašali
no jiems negeistinus sve
čius. Paskui buvo prakalbos. 
Kalbėjo p. Liutkauskas ir 
Augunas, rubsiuvių unijos 
delegatas, aiškindamas, ko
kiu budu rubsiuviai streiką 
laimėjo , ir kvietė darbinin
kus į vienybę, o kada susi
vienysime, tada galėsime 
viską laimėti. Taipgi nutar-

bninkams neužteko drąsos 
pasipriešinti prieš skriaudė
jus iš priežasties skirtingų 
tautų, tamsumo ir gyveni
mo kompanijos namuose. 
Minėtas Garrvey įvedė taip 
vadinamą — dakų siste
mą — atimti nuo darbininko 
pusę karo anglies už ma
žiausią akmenį atrastą iš
kastoj angliję, o pirma a-j 
timdavo 14. Karai visose 
kasyklose tapo per 5 metus' 
užauginti net po 5—7 colius 
augštesni, neskaitant jų pa
ilginimo, bei paplatinimo. 
Nors no 1 balandižo 1910 m. 
ir nuo 1 balandžio 1911 m. 
buvo pakeliama mokestis 

i ant 5 nuošimčių, bet rezulta- 
' tas parodė, kad mokestis li
ko da daugiau numušta. Vi
sų vagysčių ir suktybių su
rašąs netilptų knygoje bib
lijos didumo.

Galiausia jisai jau išsi
kraustė iš Thomas. Jo če-| 
batlaižiai airiai ėjo net ko- 
lektuodami dėlei nupirkimo 
žiedo jam dovanų. Radosi 
tokių ir lietuvių, kurie auka
vo savo prakaitu aplaisty
tus centus tam budeliui do
vanoms, parodydami savo 
nuolankumą biauriausiems 
kraugeriams. Gėda lietu
viams!

Prie pirma buvusių trijų 
bažnytinių pašelpinių drau
gijų, be Lietuvių Ukėsų 
Kliubo, susitvėrėda viena 
laisva pašelpinė draugystė 
"Laisvėj’ kurion priimami 
vyrai ir moterįs, ant lygių 
tiesų. Narių skaitlius spar-j 
čiai auga; programas pirm
eiviškas: platinimas apšvie- 
■ • » • "*" • 1 I ___ ____ ___________ ____________ _ _ ___________

ta, ką darbininkai turi rei- 
bsilfjiifi 11 nnkplfi alorpc 91
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tos ir steigimas knygyno.
„Laisvės” naris.

DORRISVILLE, ILL.
Musų miestelio ir Harris- 

burgo gyventojai labai nu
liūdę iš priežasties uždary
mo 2 A’Gara Coal Co. ang- 
liakasvklu; neteko darbo 
600 darbininkų. Dar žmone- 
liai nepamiršo vargų, ku- 
diuos kentėjo laike didelio 
potvinio, dabar vėl bedarbė 
neapribuotam laikui.

5 gegužės prasidėjo teis
mas Vinco Siauros ir Onos 
Ostrowskos dėl nušovimo 
per Velykas A. Ramanauc- 
ko ir Aleksandro Abroma- 
vicz. Kaltininkus gynė 2 ad
vokatai, o už nušautuosius 
stojo tik vienas prokuroras 
(Statė attorney). žmogžu
dys V. Saura ir jo numylė
tinė Ostrowska buvo ramus 
ir linksmi, manė kad juos 
išteisins, bet apsiriko naba
gai. Prisaikintųjų suolas 
nuteisė Siaurą ant viso gy
venimo, o Ostrowską ant 14 
metų kalėjiman.

J. B. Jusevičius.
ROCHESTER, N. Y.

Pasibaigus kriaučių strei
kui, žmonės pradėjo supras
ti, kas jiems reikalinga pa
gerinimui savo būvio, štai 
22 gegužės atsibuvo lietu
vių kriaučių susirinkimas ir 
galutinai nutarta prisidėti 
prie I. W. W. unijos, nes pa
sirodė, kad United Garment 
Workers unija neatsakanti 
streiko vedimui, kas patirta 
pereitam streike; jeigu or
ganizatorius bijosi raudono 
ženklo, tai pasirodo, kad jis 
yra kapitalistų tarnas, o ne 
darbininkų reikalų apginė- 
jas. I.W.W. unija darbuoja
si išsijuosus, kad sutrauktų 
visus darbininkus prie sa
vęs, kas sąvaitė rengia pra
kalbas. Todėl ir kitų mies
tų darbininkai neatsilikite, 
bet rašykitės prie I.W.W., 
kuri ne juokais veda kovą 
prieš musų išnaudotojus.

J. D. Bendokaitis.
CHICAGO, HEIGHTS, ILL

23 gegužės buvo pareng
tos LSS. VIII rajono prakal
bos. Kalbėjo A. Antonovas. 
Žmones net į svetainę netil-

kalauti. 1) pakelti algas, 2) 
sutrumpinti darbo valan
das iki 10, nes dabar tankiai 
prisieina dirbti ir 17 va! į 
parą.

Taigi reikalavimai visai 
maži ir teisingi. Prie to, dar 
išrinkti 7 delegatai dėl su
sižinojimo su kompanija. 
Taigi dar nežinia kas iš to 
visko išeis, ar susitaikysi
me ar įvyks streikas, nes ir 
streiką pradėti šiuo laiku 
labai pavojinga, kadangi 
darbininkai susideda iš vi
sokių tautų ir neorganizuo
ti, taip, kad vieni gali išeiti 
ant streiko, o kiti gali pasi
likti dirbtuvėje. Patartina 
Brooklyno cukeminkams 
pirma nors slaptai susiorg- 
ganizuoti i gerą uniją, taigi 
į IWW., o tada butų jau 
drąsiau kad ir daugiau pa
reikalauti.

Brooklynietis. 
PITTSTON, PA.

Jau nekartą buvo rašyta 
laikraščiuose kad pradžioje 
šių metų Pittsrono pažan
gesnieji lietuviai įsteigė vie
šą knygyną. Buvo kviestos 
vietinės draugystės prisidė
ti prie palaikymo knygyno, 
tad nekurios prisidėjo. Ki
tos gi — ne. Mat paklausė 
vietinio prabaščiaus, kuris 
atkalbinėja žmones nuo<jp- 
švietos. Vėliaus buvo suma
nyta įsteigti knygyne pa
laikymui draugiją. Tas ge
rai pavyko; į trumpą laiką 
prie draugijos prisirašė a- 
pie 90 narių ir pinigų pasi
darė koks $100.00.

Balandžio 29 d. d-ja buvo 
surengus vakarą. Sulošta 
„žydas Statinėje,’’; p-lė Sa- 
vickiutė padeklamavo, po 
tam buvo šokiai i r lakiojan
ti krasa. O įdomiausias žai
slas tai tas, ant lioterijos ra
to išlaimėjusiam nebuvo 
duodama doleris, bet užra
šoma laikraštis. Tokiu bu
du pavyko padaryti kelioli- 
ką naujų laikraščių skaity
tojų. Pelno knygynui nuo 
vakaro atliko kokia $40. Tie 
pinigai pavydžiam musų ku
nigėliui nedavė ramumo, 
tad sulaukęs nedėldienio ge
rai išbarė savo aveles už tai,
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kad jos bile kur dulkina sa
vo vilnas. Jis sako: geriaus 
tuos pinigus butumet atida
vę bažnyčiai, nė ką sukišot 
bedieviams.” O kad kar- 
čemninkai rengia balius kas i 
antras subatvakaris, tai jis 
nieko nesako. Tuomi viskas 
da nepasibaigė. 18 gegužės 
musų prabaštėlis atvėrė sa-l 
vo šventą burną ir visaip iš- 
biauriojo knygyną, laikraš
čius f "Keleivį," ”Kovą” ir 
"Laisvę” tuos žmones, ku
rie knygyną įsteigė, ir tuos, j 
kurie jį lanko. Bet kaip ty
čia, žmonės išėję iš bažny
čios suėjo į knygyną. Tą 
dieną buvo knygyne žmonių 
daugiau, negu kitais nedėl- 
dieniais. Matyt, kunigo bal
sas eina ant vėjo.

Jono Brolis.
LOWELL, MASS-

Čia jau kokis laikas, kaip 
streikuoja molderiai, o jų 
vietosna vietiniuose laikraš
čiuose reikalaujama skebų. 
Streiką veda I.W.W. unija.

24 gegužės I. W. W. sky
rius turėjo balių, kuriame 
dalyvavo įvairių tautų žmo
nės.

Lietuviai taip jau užpy-i 
ko ant kunigo, kad visokiais 
budais stengiasi, kad tik 
kaip nors jį iš čia "išmuvi- 
nus,” o jo vieton nori gauti 
kitą. Nabagai, vieną naštą 
nusikrato, tuoj jau kitą sau 
ant sprandą dedasi.

Na, bet vistiek šis kuni
gas negeras; pats pirmei
viškų laikraščių neskaito ir 
lietuviškiems biznieriams 
draudžia juos pardavinėti, 
kitaip žada juos boikotuoti.

25 gegužės tapo surištas 
gyvenimo mazgu Jonas S. 
Karpovičius su p-lė Viktori
ja Zambiute.

Visų Draugas.
So. MANCHESTER, CT.
25 d. gegužės, Town sve

tainėje buvo prakalbos. Kal
bėjo F. J. Bagočius, aiškino 
socijalizmo teoriją ir ką ji 
žada ateitije. Taipgi kalbė
jo apie išsivystimą žmonių 
ir kaip atsirado valdonai 
ant žemės. Kalbėjo moks
liškai ir suprantamai, žmo
nės klausėsi atidžiai. Iš čia 
važiavo da į New Britain ir 
į Hartfordą kalbėti. Žmonių 
buvo neperdaugiausia; visi 
užsilaikė ramiai ir klausėsi 
atidžiai. Ragino šviestis, 
skaityti įvairius laikraščius 
ir ant galo ragino vietinius 
lietuvius sutverti LSS. kuo
pą. Aukų lėšomis surinkta 
$3.65. J. Januškevičius.

HARTFORD, CONN.
Hartfordo pirmeiviški 

žmonės nemiega. Tveria 
draugijas, rengia prakal
bas, diskusijas, linksmus va
karėlius, draugiškus suėji
mus ir t.t. Tik gaila, kad 
nevisi Hartfordo lietuviai 
taip darbuojasi. Mat, yra da 
ir tokių, ką basakojo kapu
cino keliais eina. Dabar per 
pasidarbavimą J. Bajer- 
čiaus sutverta "Broliškos 
Meilės” draugystė, kur gali 
prigulėti kiekvienas žmo
gus be jokios mėnesinės ar
ba įstojimo mokesties, tik 
reikalui esant sušelpti kurį 
iš draugų. Kiekvienas drau
gas turi tiek aukauti, kad 
draugui esančiam nelaimė
je susidėtų $7.00 į sąvaitę. 
Paveizdan. jei prie draugys
tės prigulės 100 narių, tai 
kiekvienas turės duoti po 7 
centus. Jei nebus ligonių nė 
nelaimių, tad nereiks visai 
mokėti. Kaip ten nebūtų, 
bet gyvavimas tokios drau
gystės priklauso nuo draugų 
užuojautos. Jei prisirašę 
draugai atliks savo užduotį 
atsakančiai, tai draugystė 
gali gyvuoti kuoDuikiausiai, 
bet Hartfordo jaunuomenė 
daug prižada, o mažai išpil
do.

Iš čionykščių pirmeivių 
galima paminėt J. Bajerčių, 
kuris, nors nepriguli prie 
LSS. kuopos ir kartais ją 
užgauna, bet jis galėtų nu

peikti daug reikalingų da
lykų, tik priežastis tame, 
kad nelogiškai elgiasi ir tu
ri paprotį įžeisti jam netin
kančias y patas, o per tai ir 
visoki nesusipratimai kįla. 
Aš patarčiau jam studijuot 
socijalizmą ir susilaikyt nuo 
užgauliojimo jam nepatin- 

| karnų ypatų, o tada męs su
gyventume broliškai ir nea
pykanta išnyktų.

J. Zokas.
PITTSBURGH, PA.

Musų lietuviai katalikai, 
negana kad torielkas ir sau 
galvas daužo vestuvėse, bet 

■jau ir ant gatvių pradėjo. 
Taip 1 d. gegužės buvo ves- 
tuvninkų mušis ant Kirk- 
patrick st., kur vieni ant 
kalno, kaip turkai, o kiti iš 
pakalnės bombardavo. Ap
linkiniai gyventojai apleido 
namus, bijodami, kad ne
gautų plyta į galvą, Pribu
vo policija ir suėmė visus 

| karžyigus.
Kitos tokios vestuvės bu

vo ant Wathson gatvės, kur 
laike daužymo torielkų jau
na vedis norėjo pabėgti nuo 
savo pačiutės už tai, kad ta 
jam nedavė pinigų, surinktų 

i mušant torielkas; toji davė 
Jam dolerį ir jis nurimo. O 
vis tai katalikų darbai.

Soho Bedievis.
WATERVILLE, ME.

Gegužės 14 d. čia atsilan
kė pasižvejoti griešnų dūše
lių "tėvelis Tamošius” iš So. 
Bostono. Barė mus labai, 
turbut dėlto, kad permažai 
griešijam ir už tuos griekus 
nedaug kunigėlis galėjo pa
sipelnyti ; sakė, neturės iš ko 
nė atgal į Bostoną sugrįžti. 
Vargšas tėvelis! Mat Jėzus 
pėsčias vaikščiojo, o dabar
tiniai jo agentai, kurie taip 
keikia žmonių apšvietą, 
mokslo nuveikimais būtinai 
nori naudotis ir pėsčias jau 
vaikščiot nenori. Nors už 
griekus reikėjo mokėti po 
$2.00, bet matyt to tėveliui 
buvo permaža, nors surinko 
apie $64.00.

Prie to dar pardavinėjo ir 
"Draugą,” tai, kaipo agen
tas, dar iš to šaltinio galėjo 
sau kelionės lėšas pasidary
ti. A. R. Raymond.

RUMFORD, ME.
Turbut musų dvasiškieji 

tėveliai pradeda suprasti, 
kad besėdint sau smagiai 
su gaspadinėlėmis kleboni-j 
jose ir bedykaduoniaujant 
jų biznis pradeda smukti 
žemyn, kad nepasikakina 
kapucino misijomis, patįs 
pradeda važinėtis su pra
kalbomis. Ir kągi sakysite, 
kad net iš So. Bostono ne
patingėjo pas mus atvykti 
"tėvelis” Tamošius!.. Žino
ma, jis važinėja ne kad mo
kinti žmones, kokiais ke
liais darbininkai turi jieško- 
ti sau išganymo iš kapitalis
tų vergijos, bet kad guostis 
ir keikti tuos "nedorėlius” 
socijalistus, kurie priverčia 
dvasiškus tėvelius atsisaky
ti nuo tinginystės.

2 d. gegužės į Rumfordą 
buvo atsibeldęs velnias. Pri
darė tiek strioko katali
kams, kad gaudyti tą "du
sių gaudytoją” reikėjo pa
šaukti netik policiją, bet ir 
redaktorius ir kuoplačiausią 
minią žingeiduolių, trokš
tančių matyti velnią. Mat, 
vieno francuzo-kataliko na
muose pasigirdo švilpimas 
melodijos "Nearer mv God 
to thee.” "Rumford Times” 
lakraščio redaktorius, ku
ris taipgi negalėjo jokiu bu
du įspėt iš kur ateina tas 
švilpimas, plačiai aprašė tą 
nepaprastą misterija savo 
laikraštije. Abelnai buvo

KELEIVIS

manoma, kad tai yra bal
sas dvasios, būtent ponios 
Paųuette, kuri prieš kelis 
metus likosi per vaiką išne- 
tyčių nušauta. Manyta net 
griaut namo sienas, kad su
radus jose tą švilpuką, ku
ris nesiliauja gązdinęs bėdi- 

| nūs katalikus. Po ilgų tiri- 
nėjimų galų gale pasirodė, 
kad tai juokaujanti francu- 
zė, gyvenanti ten pat. Mat, 
ji yra ’?pilva-kalbė,” gali 
švilpauti ir dainuoti ir nie
kas to negal patėmyt; vi
siems rodės, kad balsas atei
na kur nors iš sienos, kada 
ji sykiu su klausančiais sto- 

I vedama dainuoja.
Tikinčiųjų širdis atitoko, 

kada tai pasirodė, nes dau
gelis jų gal jau ir rengėsi 
nešdintis kitur, kad gelbė- 
jus savo dūšias nuo vel
nio. K.Pocius.

HAVERHILL, MASS.
Po kelių mėnesių ligos li- 

gonbutije, pasimirė Stanis
lovas Kavaliauskas, palik
damas žmoną su ketvertu 

. mažų vaikučių. Velionis pa
ėjo iš Viniaus gub., Švenčio- 
nio pav., Siauniškių so- 
džaus. Į Ameriką su šeimy
na atvyko pereitą vasarą, 
kad jieškoti geresnio pra
gyvenimo. Įgavęs ligą, veik 
ir draugų neteko. Nelai
mingoji jo žmona su vaiku
čiais pasiliko gyventi Jurgio 
P—nio namuose, į kur mi
rusio jos vyro kūną šeimy- 
ninkas nenorėjo priimti, nes 
patyrė, kad žmona neturi 
kuom užmokėti už leidimą 
pašarvot jos vyrą. Ir čia 
aiškiausiai pasirodė musų 
katalikų "meilė artimo.” Te
čiaus neverta apie tai ir kal
bėti. Nežiūrint tų katalikų 
atsirado ir geri žmonės, 
kaip: P. Bazukoniutė, J. 
Pauliukoniutė, M. Laudans- 
kas, P. Amšėius, M. Gaziu- 
kevičius, J. Vierseckas, M. 
Valukonis, J. Raugela, J. 
Valiukevičius ir S. Bingelis, 
kurie perėję per stubas su
rinko auku velionio palai
dojimui $56.48. Kolekto
riams ir aukautojams var
de nelaimingos našlės ir 
našlaičių nuo savęs tariu 
širdingą ačiū.

Ur. Senkiutė.
GRAND WORKS, ILL.

Gegužės 11 d. Šv. Kazi
miero d-tės knygynas statė 
ant scenos trijų veikmių ko
mediją "Aukso Dievaičiai.”

Žmonių prisirinko neper- 
daugiausiai. Lošimas, vienu 
žodžiu sakant, išėjo prastai. 
Kai-kurie aktoriai savo ro
les atliko gerai, kiti pusėti
nai silpnai. Po lošimo buvo 
deklamacijos. Dekalmavo

į keturios jaunos mergaitės, 
; gana prastai. Solo, serena
dą, "Kur bakūžė samanuo- 
ta” dainavo M. Janušaus
kienė ir kelias dainas sudai
navo B. Janušauskas. Dai
nos išėjo gerai ir publiką už
ganėdino. K. N. G.

SHIRLEY, MASS.
Gegžės 5 d. nakčia ant gat

vės atrasta negyvą Antaną 
Meilių, 30 metų amžiaus vy
ras, nevedęs. Karonerio (da
ktaro) ištirimas mirties prie
žasties sako, kad velionis iš
gėręs apie 2 kvortas degti
nės, o ta ir nuvedė pas Abra
omą.

Velionis neskaitęs jokių 
laikraščių, liuosą laiką pra
leisdavo kaziriavimu ir gir
tuokliavimu. Toks galas tu
ri būti kiekvieno jam pana
šaus gaivalo.

A. Vitkauskas.
PITTSBURG, PA

Nedėlioj,18 gegužės, Lv- 
ceum teatre buvo protesto 
susirinkimas prieš West 
Virgnijos valdininkus. ”Mo- 
ther Jonės kalbėjo į 4,300 su
sirinkusių vyrų ir moterų. Ji tai nueitų į kraštą svieto, 
buvo priimta su dideliu bu- Darbų čia kitokių nėra, kaip

I

kietu gėlių, "Motina” Jonės 
praleido savo 81-mąjį metą 

į West Virginijos kalėjime.
Senelė yra pagarsėjusi dar
bininkų organizatorka. Tar
pe kitko ji sakė: "Jeigu ku
ris iš jųsų nueitų į West Vir-1 
ginijos streikuojančią pro
vinciją, pamatytų neaprašy-1 
tiną darbininkų padėjimą ir j 

’ pasakytų, J " 
tamsesnė šalis, negu Rusi
joj, tamsesnė, negu barba
riškoji Meksika.. O, kad aš 
galėčiau pasakyti visą isto
riją iš angliakasių gyvenimo 
taip, kaip aš ten mačiau, tai 
galėčiau suparalizuot širdį 
tautos — jei tik ta tauta tu- 
n širdį.

"Motina” Jonės pennsyl- 
vaniečius išvadino "moral 
cowards.” Tauta niekados 
neturėjo tokios didelės pro
gos, kaip tada, kada despo
tiškas teismas išsiuntė ka- 
riumenę nuslopinimui W. 
Virginijos streiko. 0 žmo
nės kitų valstijų sėdėjo ra
miai, nieko sau iš to neda
rydami. Ar kas galėtų ras
ti didesnę gaują anarchis
tų, kaip valdininkai W. Vir- • • • o,,ginuos?

"Motina” Jonės energiš
kai užapeliavo už apsaugo- 

! jimą moterų ir vaikų, o tai- 
|pogi neužmiršo nurodyti 
nedorybės ir kongreso, ku
ris užima visą sesiją dėl pa
didinimo laivyno ir kariu
menės ir jų užlaikymui ski
ria milijonus, o apsaugoji
mui tautos vaikų nė dolerio.

Juozas Rydzewski.
ST. CHARLES, ILL.

Musų šventakupriai atlo
šė puikią komediją. Akto
riai savo roles atliko pui
kiai. Pradžia buvo 9 vai. iš
ryto. Buvo tai varduvės. 
Parsivežė alaus ir pradėjo 
susirinkę per visą dieną ger
ti; vakare, apie 10 valandą 
pakilo didžiausis riksmas 
moterų ir vyrų. Tai reiškė 
pradžią komedijos. Geriau
sia atlošė M. T., kuris liko 
apdovanotas mėlynais aki
niais, o ant rytojaus varg
šas turėjo nešti pas daktarą 
galvą lopyti. Na, ir ką gali
te pasakyti, ant musų kata
likų? Ar ne puikiai pasiro
dė tarpe svetimtaučių? Gė
da taip elgtis! Patarčiau 
jums skaityt socijailstiškus 
laikraščius, o gal tada iš
moktumėte žmoniškumo.

Jauna Mergaitė.
NEW YORK, N. Y.

Lietuvių Politiškas Kliu- 
bas buvo nutaręs įvesti kliu- 
be moterų skyrių, bet pas
taram jam savo susirinkime 
klausimą svarstant išnaujo 
nepriėjo prie jokio rezulta
to. Atidėta iki pusmetinio 
susirinkimo. Tuomi užsi- 
gavusios moterįs, regis, pra
deda kerštauti, kas yra ne
pagirtina, nes kliubas klau
simo dar neatmetė ir atmes
ti nė nemano tik reikalinga 
yra laikas sutvarkymui vi
so to dalyko, kad kliube mo
teris galėtų skaitytis lygiais 
su vyrais kliubo nariais.

S. Y..
CINCINNATTI, OHIO.
Streikas gatvekarių, ku 

ris prasidėjo čionai 9 d. ge
gužės, užsibaigė streikierių 
laimėjimu, 19 gegužės, žmo
nės, ypač darbininkai labai 
simpatizavo streikieriams 
ir netik nevažiavo karais, 
bet daužė, jei tik kur pasi
rodė streiklaužių vedamas 
karas. Kompanija pripaži
no uniją ir visus motormanų 
ir konduktorių reikalavi
mus. . K. Bereiša.

PARK CITY. UTAH.
Lietuvių yra būrelis, tik la

bai tamsus, laikraščio bijo iš 
tolo, o paskui stiklo degtinės

minerališkos kasyklos. Oras 
pradeda atšilti, bet sniego da 
daug. Visų nekenčiamas.

KAS MUMS
RAŠOMA

—t r—- st. Charles, III. — Iš trijų 
kad Amerikoj pašelpimų draugijų tik D. L.

K. Vytaro dr-ja čia darbuo
jasi apšvietos linkmėj. Ji 
turi savo knygynėlį ir dabar 
paskyrė da $100 knygoms, j 
Pagirtinas darbas. LSS. 177 
kuopa taipgi triūsia: rengia 
teatrus ir prakalbas. Mergi
nos taipgi prie socijalistų 
prisideda. Labai pagirtina.

A. J. Mergelė.
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tierius pakėlė po 25c. ant 
dienos, bet darbininkai su 
tuom dar nesutinka. Kuom 
streikas užsibaigs, šiuo tar
pu dar nežinia. A. D.

Andrew, III. — čia ang- 
liakasykos dirba 3 dienas į 
sąvaitę. Uždarbiai yra ne
pergeriausi. Lietuviškų šei- 
myų yra trįs ir devynį pa
vieniai, visi gražiai užsilai
ko. Laikraščių pareina "Ke
leivis,” ”Lietuva” ir "Sau
lė." Čionai beveik visi ”sin- 
geliai” yra laisvų pažiūrų, 
tik gaila, kad lietuvaičių 
nėra. Venus.

Forest City, Pa. — Jonas 
Rudaitis pajuokavo iš Petro 
Matuzo, tas supykęs kirto 
matiku į galvą ir pramušė 
kaulą. Sužeistasis ligonbu- 
tije kovoja su mirčia, o mu
šėjas sėdi kalėjime už gro
tų.

J. Rudaitis yra doras vai
kinas, skaitė ” Keleivį” ir tu
rėjo daug draugų. Visi jo 
gailisi.

A. M. Makauskas.

Granitville, Vt. — Gegužės 
6d. vakare perkūnas trenkė 
į D. Gilbert auksinių daiktų 
krautuvę. Triobą į kelias 
minutas apsiautė liepsnos 
ir gyventojai vos spėjo iš
bėgti. Blėdies gaisras pa
darė ant $20.000. Kad pa
naikinti greičiau degančią 
triobą padėta dinamitas. 
Trenksmas ekspliozijos bu
vo taip smarkus, kad aplin
kinių namų langai išbyrėjo, 
o keli namai nukrypo.ant 
šono. A. B. Komiški.

Shered-Pittsburgh, Pa.
villėj įvyko keistas pasilink
sminimas. Jauni vaikinai su
sidėjo po dolerį, pasikvietė 
merginas, pasisamdė muzi
kantus ir surengė baliuką. 
Pradėjo šokti. Bet prie a- 
laus tuoj ir susirokavo: ”kas 
tu man?” ”o kas tu man?” 
Pikšt, pakšt, per galvas. 
Merginos pamatę, kad jų 
vaikinai taip dailiai moka 
apsieiti, visos išbėgiojo. Ant 
rytojaus baliauninkai bijo
josi ir žmonėms pasirodyt: 
vienam nosis numušta, ki
tam akis išdurta. Bravo, 
musų jaunieji!

L. Atžalėlė.

Montello, Mass. — 11 ge
gužės, LSS.17 kp. išrinko J. 
Ustupą, A. Vaitkų ir P. Pe
trulį, kurie be užmoke
sčio padės lietuviams išsiim
ti pirmąsias ir antrąsias pi
lietiškas popieras. Kuriems 
reikalinga popierų išsiėmi- 
me pagelba, tegul kreipiasi 
dabar po No 195 Ames St. 
nuo 10 iki 2 vai. po pietų kas 
nedėldienis.

K. Navickas.

i

Pittsburgh, Pa. — 26 ge
gužės N. S. Pittsburgh, Pa. 
plieno dirbtuvėj sustreikavo 
nekuriu darbo šakų darbinin 
kai, kurie dirba prie rolių. 
Darbininkai reikalauja al
gos Lig šiol labai mažai ten 
uždirbdavo, nes už 8 vai. 
darbą gaudavo $1.75.

Už pirmos dienos streiką, 
vienos išdirbystės kontrak-1

O

f

Waterloo, Iowa. — Nors 
čia nedaug lietuvių gyvena, 
bet ir tarp to būrelio daugu
ma apie savo rytojų mažai 
tepaiso. Keli iš laikraščius 
skaitančių susirinkę, kad 
pasikalbėjus apie darbinin
kų judėjimą, sumetėm aukų 
$6.00. (Kam? Red.). Auka
vo: A. Kisielius, J. A. Shiei- 
ler po $1.00; P. Balčiūnas 
75c; K. Martinkevičius. P. 
Žukas, J. Pėstininkas, A. 
Gutauckas po 50; A Balčiū
nas 25c.

J. A. Shieller.

Yonkers, N. Y. — čionai 
jau nuo mėnesio laiko strei
kuoja cukernės darbininkai, 
streiko pabaigos dar nesi
mato. Streikuojanti darbi
ninkai reikalauja pripažini
mo unijos, bet kompanija 
nesutinka. Streiko priežas
tis ta, kad kompanija pradė
jo varyti iš darbo unijistus, 
o į jų vietą priiminėt ne-uni- 
jistus. Susirėmimai strei
kierių su streiklaužiais ir 
policija, tai beveik kasdieni
niai atsitikimai.

M. Asevich.

Racine, Wis. — 18 gegužės 
liet, socijalistų skyrius statė 
scenoje ”Pirmi Žingsniai,” 
kurį sulošė artistai iš Mil- 
waukee, Wis. Lošėjai savo 
roles atliko grai. Publikos 
buvo daug. Lietuviai čia gy
vena sutikime, mat, nėra ku
nigo, tai nėra kam žmonių ir 
piudyti.

S. Narkis.

HE j]©

-=----- 1913 METAMSH ~—
f v (srbininky šventinis ir paminjimais 

svarbių nuotikiy iš kovos darbo su kapitalu, 
28 iliustracijos (paveikslai).

TURINYS:
Naujiems Metams (eilės). — Kalendoriškoji dalis.— Didžiausi gaisrai ir 
nelaimės.— 20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės.— Veidmainiui’ (ei
lės).— Visų tėvynė, (eilės).— Man sielį vis slėgė, (eilės).— Nuo ko paeina 
vėjas?—Reumatizmas./—Kas yrą dinamitas ir kaip jis padarytas.r- Ar 
ištikrųjų žmogaus siela nemiršta. — Kaip atsiaado popiežiai?—, Atmosfera 
(oras) r- Kaip caras Aleksandras III važiavo z— Kur yra pragaras?— Dai
nų atsiradimas.—, Garsas, (eilės), z— Revoliucija senovės draugijoje. —, 
Stabmeldiškos vietos ir musų kunigija.—Jūrės aidas, (eilės).—- Merkelis 

Giedraitis —> Kareiviai.— Dirbtinas žmogus. — Juokai.

-.... KAINA 25 C.—
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10
Pinigus galit siųsti taip: Suvyniokit į popierą sidabrinį 10c., įdėkit į laišką, 
ir užrašykit savo ir “Keleivio” adresą. Mums labai daug taip prisiunčia 

ir negirdėt, kad keno-nors prapultų.
Skubinkit užsisakyti, nes nedaug jau liko. 

“KELEIVIS” 
28Broadway, So. Boston, Mass 
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Beždžionės Dvasia.

ba

Soci-

— Sveikas, tėve!
— Šalin!
— Ko tu toks piktas?.. 

Tėve, ei, tėve, kas tau pasi
darė?

— Sakau, eik šalin, 
gausi lazda per galvą.

— Už ką?
— Tu socijalistas!
— Tai kas?
— Jus visi vagįs.
— Kaip tai?
— Da klausi, kaip.

jalistai mano pinigus pavo-

Kada?
— Pereitoj nedeiioj.
— Ar daug? 
— 300 dolerių.
— Iš skiepo iškasė?
— Ne, vaike, pakol skie

pe stovėjo užkasti, tai nie
kas nepajudino; bet tu pri
kalbėjai man, kad reikia 
geriau apsitaisyt, paklau
siau, norėjau naują siutą 
nusipirkti, iškasiau čevery- 
ką — ir pavogė.

— Su visu čeverykų?
— Maike, ar tu mane da 

išjuoki ?
— Tėve, aš tik klausinėju 

apie tavo nelaimę.
— Tai taip ir sakyk.
— Na, tai kaipgi juos tau 

pavogė?
— Susidėjau, vaike, pini

gus į kišenių ir subatos va
kare nuėjau ant socijalistų 
mitingo. Buvo prakalbos. 
Socijalistas atsistojęs kal
ba, kad kunigai negeri, kad 
jie žmonių nemokina doros, 
ir taip toliau. Mane tas la
bai įžeidė, todėl atsistojau 
ir pasaikau, kad socijalistai 
vagjs.
( — Tai socijalistai tau pi
nigus pavogė?

— žinoma.
— O ką tau kalbėtojas 

ant to atsakė?
— Jis pareikalavo, kad aš 

prirodyčiau. Aš jam atsa
kiau, kad prirodyt aš nega
liu, bet aš žinau kad jie va
gįs ir dac oi. O jis man sa
ko, . kad tarp katalikų dau
giau vagių. Girdi, tankiai 
net bažnyčioj žmogų apva
gia. Socijalistai pradėjo 
jam ploti; o aš spjoviau ir 
išėjau. Iš piktumo visą na
ktį negalėjau užmigti. Vis 
mislinasi, kaip tas cicilikas 
išnevožijo katalikus. Su
pratau, kaip sunkiai aš su- 
griešijau, kad nuėjau ant jų 
mitingo. Ant rytojaus nu
ėjau į bažnyčią pasimelsti ir 
išklausyti jų pamokslo. Ir 
taip pasitaikė, kad visas pa
mokslas buvo apie socijalis
tus. Net smaigau ant šir
dies pasidarė, kada kunigas 
juos išvadino galvariezais ir 
visokiais vagimis; iškeikė (

jų laikraščius ir knygas, 
liepė skaityt vien tik ”Drau- 
gą,” nes tai esąs laikraštis, 
kurs mokina doros ir tikė
jimo. Išėjęs iš bažnyčios, 
mislinu sau, reikia tą doros 
laikraštį nusipirkti. Kišų 
ranką kišeniun — nėra pi
nigų. Nubėgau pas zakris
tijoną, sakau taip ir taip, o 
jis man sako, kad nereikia 
būti tokiam žiopliui. Ir taip 
mano 300 dolerių dingo.

— Taigi bažnyčioj tavo 
pinigus pavogė, o tu, tėve, 
sakei, kad socijalistai?

— Taip, bažnyčioj, 
socijalistai.

— Nesuprantu, tėve, 
tu kalbi. Juk bažnyčion 
cijalistai neina; kokiu tad 
budu jie galėjo tau pinigus 
pavogti? Ar tu turi priro
dymus, kas pavogė?

— Eidamas bažnyčion pi
nigus turėjau, o išėjus jau

o

IKSAS.
Kaip Prancūzai įsteigė republiką. .

(Tąsa)

• y.

bet

ką 
so-

I

jų nebuvo. Ar reikia da ki
tokio prirodymo ?

— Taip, tėve, reikia pri
rodyti, kas juos tau ištrau
kė, gal būt kad kokia davat
ka.

— Davatka, vaike, to ne- 
darvs.

— Bet kaip tu gali priro-
jdyti, kad socijalistai tą pa-
darė? Tu pats sakai, kad 
buvai socijalistų susirinki
me iš vakaro, bet tenai tau 

I niekas neprapuolė. Jei tenai 
butų pavogę tavo pinigus, 
tu turėtum pilną tiesą saky
ti, kad tai socijalistai pada
rė. Bet dabar tavo užpuoli- 

imas ant jų neturi jokio pa
mato.

— Gal būt, kad ir tavo 
teisybė, bet aš vistiek neti
kiu, kad geras žmogus gali 
vogti.

— Bet pereitą sykį • tu 
pats, tėve, man prisipažinai, 
kad Lietuvoj su zakristijo
nu kiaušinius vogdavai.

— Kiaušiniai, vaike, tai 
kas kita, o pinigai vėl kas 
kita... Bet aš jau suprantu, 
ką tu tuomi nori pasakyti. 
Taigi lik sau sveikas, aš jau 
einu.

Airija katalikiška.
Sulig paskutinio cenzo, 

Airijoj yra 3,242,670 katali
kų, 576,611 episkopalų, 440,- 
225 presbiteri jonų, 62,382 
metodistų ir 68,031 visų ki
tokių. Tas parodo tiktai 
1,147,549 nekatalikų prieš 
3,242,670 katalikų. Remian
tis kunigų pasakomis, buk 
katalikų tikėjimas yra do
ros ir kultūros veiksniu, rei
kėtų manyti, kad airiai la
bai dori ir kultūriški žmo
nės, tuotarpu męs matom, 
kad jie didžiausi tamsunai 
ir girtuokliai.

Vienam anglų dienraštije 
man teko užtikti gana sąmo
jingą karikatūrą. Ant pui
kios kėdės stovi sena bež
džionė ir viena ranka laiko 
po pažasčia ministerišką 
portfelių su, žvaigždėmis 
kryžiais ir medaliais, o an
tra ranka semia tuos blizgu
čius ir beria aplink savęs, a- 
pie ją sukasi riebios kiaulės, 
kurioms tie medaliai kimba 
tai ant kaklų, tai ant vuode- 
gų. Apsikabinusios meda
liais ir kryžiais kiaulės labai 
išdidžios; joms rodosi, jog 
kitos kiaulės su jomis jau 
negali susilvgint.

Ta karikatūra, nors pašie- 
piančioj,bet teisingoj ir aiš
kioj formoj parodo, jog 
beždžionės dvasia vis dar 
valdo žmones.

Tos riebios kiaulės čionai 
perstato musų svietišką ir 
dvasišką vadžias. Sena bež
džionė perstato tuštybę ir 
tvailą pasididžiavimą.

Ir ištikrųjų, kada atsime
ni žmogus išdidų rusų či- 
nauninką, apsikabinusį 
raudonais šniūrais ir įvai
riais blizgučiais, tai taip ir 
norisi pasakyti: beždžionė 
ir gana.

Kareivis, gavęs dviejų ka
peikų vertės medalį, išdi
džiai nešioja jį ant savo 
antinės ir mano, kad kiti 
kareiviai, vakar buvę jo 
draugais, šiandien jau jam 
nelygus, nes jis turi medalį.

Ir taip paėmus visą val
džią, nuo pat caro iki 
miestsargio — visi lygus 
kvailiai; bet kada jie apsi
karsto save visokiais guzi- 
kais ir kryželiais, tuojaus 
vienas už kitą didesnis, vie
nas kitą gali į karcerį paso
dinti. Nuvilk nuo visų uni
formą,” aprėdyk juos pa
prastomis sermėgomis — ir 
vėl jie bus lygus kvailiai ir 
nežinos, kuris jų didesnis.

Tas mums aiškiai paro
do, kad visi žmonės vra ir 
turi būt lygus; bet juos vis 
dar tebevaldo beždžionės 
dvasia. Jiems rodosi, kad 
blizgutis padaro žmogų ge
resniu už kitus.

Iksas.

KAS JIS PER VIENAS?
Tūlas dirbtuvės savinin

kas šaukė ant streikuojan
čių savo darbininkų:

”Areštuoti tuos! Kad aš 
turėčiau valią, aš areštuo
čiau visus neištikimus dar
bininkus.”

Nekoksai sutvėrimas su 
išbalusiu veidu ir dreban
čiomis rankomis, atsistojęs 
prabilo:

’Tad areštuokit mane! Aš 
esu visų tų darbininkų va
dovas ir kurstytojas, kurie 
neša sunkią darbo naštą. Aš 
esu visų seniausis betvarkės 
gimdytojas; aš anarchistų 
tėvas, agitatorių agitato
rius. Taigi areštuokit ma
ne!”

— Bet kas tad tu toks esi?
— Aš esu Badas.
— Ak taip! — linksmai 

prabilo dirbtuvės savinin
kas — Kaip aš galiu liepti 
tave, savo visųgeriausį 
draugą, areštuoti; tave ku
ris man pristato tiek pigių 
darbininkų!? S. Narkis.

NAUDINGI PATARIMAI.

Plėtmai nuo kavos.
Plėtmus nuo kavos gali

ma lengvai išimti grynu 
glicerinu, kurio galima 
gauti už 5c. kiekvienoj ap- 
tiekoj (angliškai vadinas: 
glycerine). Reikia sušlapint 
sulietą vietą šiltam vande
nyje ir spaudyt iš antros pu
sės glicerinu.

Suprantama, keli šimtai atstovų nebū
tų galėję prieš valdžią atsilaikyti, jeigu už 
juos nebūtų užsistoję žmonės, o ypač nar
sus Paryžiaus darbinninkai. Kunigai su 
bajorais persigando ir daug jų prisidėjo 
prie trečiosios luomos, bet augštesni pabė
go. Ypač lengva buvo trečiosios luomos at
stovams laikytis, kad revoliucijonišką jų 
pasipriešinimą karštai rėmė buržuazija, 
kuri taipgi neturėjo jokių privilegijų ir la
bai buvo neužganėdinta iš viešpataujančios 
tvarkos.

Karalius matydamas, kad buržuazija 
stojo su darbininkais, persigando ir liepė 
dviejų pirmutinių luomų atstovams prisidė
ti prie Tautiškojo Susirinkimo, kurį pirma 
buvo paniekinęs.

Tai buvo pirmutinė trečiosios luomos 
pergalė. Bajorija ir dvasiškija siuto savo 
dvasioje iš piktumo. Taigi pradėjo daryti 
jie pienus, kaip čia buržuaziją suvaldžius. 
Valdžia patylomis liepė sutraukti į Paryžių 
ir Versaliu 30,000 kariumenės, kurios di
džiuma buvo samdyti svetimtaučiai, nes 
francuzams karalius jau nebetikėjo.

Kada Paryžiaus žmonės apie tai suži
nojo, sudrebėjo nuo rūstybės. Tautiškas 
Susirinkimas kariumenę liepė paleisti, bet 
karalius atsakė, kad sušaukti, ar paleisti 
kariumenę, tai jo dalykas. Toks atsakymas 
galutinai parodė, su kokiu tikslu kariumenė 
yra sutraukta. Paryžiečiai pradėjo daryti 
susirinkimus ir tartis jau apie apsigynimą. 
Vienam tokių susirinkimų jaunas advoka
tas Cammille Desmoulins (ištark: Kamil 
Demulen), užsilipęs sode ant stalo pasakė 
karštą prakalbą į minią: ”Draugai — sakė 
jis — štai karalius prisamdė svetimtaučių 
kariumenės, kad jie skerstų francuzus. Ir 
tie svetimtaučių pulkai da šį vakarą gali ant 
mus užpulti. Štai, policijos šnipai jau žuri į 
mane ir grūmoja man. Bet gyvas aš nepasi
duosiu.” Ir iškėlęs du pistolietu sušuko: 
”Prie ginklo!”

”Prie ginklo!” suužė visam Paryžiuje 
šauksmas ir žmonės pradėjo ginkluotis. 
Ginklavosi dvi dienas. Matydama, kad žmo
nės rengiasi į karę, sukilo ir gvardija, norė
dama prie jų prisidėti. Kad neišleidus gvar- 
dijiečių iš kazarmių, karalius nusiuntė pul
ką vokiškųjų dragūnų pastatyti. Gvardie
čiai išsiveržę su ginklais užklausė vokiečių 
dragūnų: ”Už ką jus?” Dragūnai atsakė: 
”Męs už tuos, kurie valdo.” Gvardiečiai tuoj 
paleido ugnį ir dragūnai betvarkėj išbėgio
jo. Žmonės tuotarpu laužė privatiškus ir 
valdžios ginklų sandėlius ir nešė ginklus. 
Umu laiku suorganizuota tautiška gvardija 
iš 48,000 vyrų ir nukalta 50,000 durtuvų, o 
14 liepos, 1789 metais, visus apėmė viena 
mintis ir Francuzijos sostapilėj pasigirdo iš 
tūkstančių krūtinių vienas griausmingas, 
rustus šauksmas:

”Į Bastiliją!”
Bastilija tai buvo milžiniškas kalėji

mas, susidedantis iš 8 akmeninių bokštų, su
vestų 9 pėdų storio sienomis, ant kurių sto
vinčios kanuolės visuomet galėjo būt pavo
jingos Paryžiaus darbininkams. Prie to, 
Bastilija buvo apversta 25 pėdų gylio grio
viu, per kurį į pragarišką kalėjimą galima 
buvo įeiti vien tik tam tikrais tiltais, kurie 
buvo nuleidžiami tik reikalui esant. Čionai 
buvo sodinami visi, kas tik neįtiko karaliaus 
arba jo numylėtinių malonei, arba kas pa
rašė pašiepiančias kunigiją eilutes, žmo
nės ilgiau čia pasėdėję, visuomet beveik iš
eidavo iš poto. Taigi nestebėtina, kad Bas
tilija buvo žmonių baisiai neapkenčioma. Su 
baisiu įniršimu žmonės puolėsi su ginklais 
ją naikinti. Bastilijoj buvo 115 kareivių ir 
išpradžios jie statė stiprią atspirtį. Gerai 
taikomi jų šūviai daug išklojo žmonių, bet 
štai paryžiečiams ateina į pagelbą gvardie
čiai su kanuolėmis. Prasideda smarkus mu
šis. Minia aplinkui vis auga ir auga, o Bas
tilijos apginėjams niekas neateina į pagel
bą. Pagaliaus kareiviai iškelia Bastilijoj 
baltą vėliavą — pasiduoda. Su džiaugsmo 
šauksmais žmonės įsiveržė Bastilijon. Ka
reiviams gyvastis dovanota; užmušta tik 
Bastilijos viršininkas ir keli niekšai, kurie

nesiliovė į žmones šaudyt. Nužudyta ir mie
sto majoras Flesselles (ištark? Flesel), už
tai, kad parašė Bastilijos viršininkui: ”Lai- 
kykis tamista iki vakarui, o vakare pribus 
tamistai pagelba; tuotarpu aš vilioju pary
žiečius visokiais prižadėjimais.” Tas laiš
kas atrastas užmuštojo Bastilijos viršinin
ko kišeniuje ir paskui Fleselio akyvaizdoje 
jis perskaityta. Tuomet vienas iš Paryžiaus 
piliečių sušuko: ”Na, išeikie, pone Flessel
les, ant pleciaus; išgama esi ir tėvynei tavęs 
nereikia!” Kada tas niekšas išėjo, puolė šū
vis ir jis krito ant vietos negyvas. Paskui 
nukirto jam galvą ir užmovę ant durtuvo 
nešiojo ją miesto gatvėmis. Tai matydami, 
revoliucijos priešai mirė beveik nuo baimės.

Bet užtai džiaugėsi ir triumfavo Pary
žiaus liaudis. Linksmos dainos ir šauksmai 
skambėjo po visą miestą. Vakarui atėjus, 
miestas liko apšviestas įvairiomis ugnimis.

Kelios dienos praslinko, o po Bastilijai 
neliko nė ženklo. Žmonės ją sugriovė ir 
žemes užlygino.

Paėmimas ir išgriovimas Bastilijos buvo 
pirmutinis ginkluotas susirėmimas su val
džia ir pirmutinis valdžiai smūgis. Žmonės 
pajuto savo galybę. Jie pamatė, kad dabar 
drąsiai galima eiti ir toliau.

Žinia apie Bastilijos išgriovimą aplėkė 
Francuziją žaibo greitumu. Tuojaus Pary
žiaus pavyzdį sekdami sukilo ir kiti miestai. 
Pirmutiniu žmonių žingsniu buvo — išva
ryti senus valdininkus, o jų vieton išrinkti 
revoliucijinius komitetus ir apsiginkluoti. 
Visur atsistojo tautiškos gvardijos, kurios 
susidėjo iš ginkluotų darbininkų, o jų už
duotim buvo daboti tvarką ir reikalui esant, 
gintis nuo valdžios užpuolimų.

Buržuazija, kuri ligšiol ėjo išvien su 
žmonėmis, dabar jau pradeda priešintis tau
tiškoms gvardijoms iš darbininkų, nes pa
mate, kad darbininkai ima viršų.

Bet sukilo ne vien tik miestai. Nuo am
žių slegiami ir tamsoje paskendę kaimie
čiai taipgi pabudo. Jiems rodėsi, kad ant 
žemės prasidėjo nauja gadynė, kad atėjo 
laikas pasiliuosuoti iš baudžiavos ir atker
šyti savo skriaudėjams. Ir tuojaus užlieps- 
navo bajorų dvarai. Persigandę dvarponiai 
pradėjo bėgti į užrubežius. Visą sąvaitę 
Francuzijos padangė raudonavo nuo gais
rų. Žmonės degino netik dvarus, bet ir klio- 
štorius ir klebonijas. Vienoj tik Dofine pro
vincijoj į dvi sąvaitės sunaikinta 270 dvarų 
ir klioštorių.

(Toliaus bus).

g KAD DIRBTI
Kad dirbti dėl labo žmonijos,
Kad eiti pramintais takais,
Reik žvilgį mest ant kunigijos,
Kuri taip skaito mus aklais.

Tiesa, męs mokslo mažai turim, 
Nors butų proga jį pasiekt, 
Bet į jų klastas drąsiai žiūrim 
Ir jau neb’norim paskui sekt.

Per daugel amžių jiems tikėjom, 
Ir laikėm žodį jų šventu,
Bet kągi męs iš to turėjom? 
Praleidom laiką tik veltu.

Ir jei toliaus męs jiems tikėsim, 
Jų seksim rodomais keliais,
Tai skurde, prietaruos kentėsim 
Ir liksim amžinai vergais.

Negeistinas toks mums likimas:
Kur laimę žada po mirties, 
Geriaus jieškokime ant žemės
Sau laimingesnės ateities.

J. Žebrauskas.

ĮSTATYMAI.
Varma verpetai skerdynės. Su pra

keiksmo ir vaitojimo balsais kįla pergalės 
džiaugsmingi šauksmai. Apveiktojai apja- 
kinti, apkurtinti bėga braidžiodami kraujo 
klanais ir mindžiodami sudraskytus kunus 
mirštančių savo broliu. Gaudo gyvuosius, 
riša ir teisia.

„Ką tu darei?”—sako teistojas.—„Pil
džiau priedermę”.—Ne, tai prasižengimas. 
Reikėjo taip manyti kaip aš, o kad tu kitaip 
manei, turi pražūti.—Taip liepia įstatymas.

T. Ribot.
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Žmogaus Išsivystymas
Pagal Boelsche, Errhenius’ą ir kitus

SUTAISĖ
S. Micheisonas.
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Pa j ieškojimai
i

tol, kol jie galutinai išsivysto ir pameta pir
mutinę savo išvaizdą.

Bet grįžkime da prie žmogaus. Nors jo 
embrijonas, kaip sakėm, nėra jau buožgal
viu, tečiaus visgi jis mums aiškiai parodo, 
kokis buvo jo pratėvis; visgi pas jį užsiliko 
da vuodega ir jis, galima sakyt, iš pirmo

(Tąsa) i žvilgio daugiau panašus į žuvį, negu į žmo-
tų linijų išsikišimams, turim da užtektinai CT- Taip pat yra su beždžionės ir snapuko 
tų pėdsakų. i embri jonais. štai jų paveikslai.

Pasiekėm jau toli už driežų gadynės, ’ Ir taip yra ne vien tik su žmogum, bez- 
net iki taip vadinamos pirmaeilės gadynės, džione ir snapuku, bet su visais augštesniais 
Dabar gi artinamės prie senesnių laikų, iš nugarkauliniais gyvūnais. Kokį tik embri- 
kokių tik užsiliko suakmenėjusios liekanos, j°n3 nepaimtume, vistiek ar jis bus driežlės, . . ......... . . . . . i--

Pajieškau dėdžių Juozo Lenkailio 
ir Petro Baranausko, Suvalkų gub., 
Rubonių parap., Rutkos palivarko, 
Seniau jie gyveno Wyoming, Pa., o 
iš tenai persikėlė į Chicago, III. 4 me
tai kaip iš tenai neturiu jokios ži
nios. Turiu labai svarbų reikalą ir 
meldžiu atsišaukti kuogreičiausiai, o 
jei kas žino apie juos, malonės pra
nešti šiuo adresu:

P. Baranauskas,
1130 Blair avė., Scranton, Pa.

Reikalingas Karpius.
Pajieškau kurpiaus, kuris gerai 

moka tą amatą; mokestis gera, nuo 
12 iki 15 dolerių į sąvaitę, reikės dir
bti 9 valandas; turi mokėt angliškai 
kalbėti. Jeigu kuris turėtų pinigų, 
gali paimt biznį ant pusės, nes aš 
turiu gerą čeverykų taisymo dirbtu
vę ir naujų čeverykų krautuvę. Mel
džiu kreiptis šiuo adresu:

JOHN TELLAISHA, 
127 N. Court st..

kaipo paliudijimas apie buvusią tuomet ant 
žemės gyvybę. Čia matom milžiniškus uoli
nius sluogsnius, kurie gal buvo kadaise su
nešti iš dumblo, o juose tik kur-nekur ran
dame suakmenėjusias žuvų liekanas. Tos 
žuvįs jau čia yra vienatiniais nugarkaulinių 
giminės atstovais.

Tas daro ant musų tokį įspūdį, kaip kad 
visų augštesnių gyvūnų pradžia, pradedant 
nuo slankuno, driežo ir iki žmogui, tuomet 
slėpėsi tose žuvįse, nes kitokių nugarkauli
nių tuomet da nebuvo.

Šis istoriškas atradimas visiškai sutin
ka su kliasifikacijos sutvarkymu, nes tenai 
tuoj po driežų ir slankunų pastatyta žuvįs, 
kaipo sekantis žemesnis gyvūnų laipsnis.

Žuvis skiriasi nuo kitų gyvūnų savo 
kvėpavimo budu. Visi beveik gyvūnai kvė
puoja plaučiais atvirą orą. žuvis gi, priešin
gai, pritaikyta prie gyvenimo vandenij. 
Kadangi ir jai reikalingas oras, tai išsivys
tė pas ją organas, kuris nuolatos semia iš 
vandens orą (oro yra ir vandenije). Yra tai 
žiaunės, kurios randasi gerai priglaustos 
prie žuvies kaklo.

Visiems žinoma, kad taip iš varlės, taip iš 
salamandro kiaušinių visų pirmiausia išeina 
buožgalviai, kurie išpradžių gyvena vande
nije, visai taip, kaip žuvįs. Net ir kvėpuoja 
tokiomis žiaunėmis kaip žuvis. Bet kada 
salamandras ar varlė išauga, pradeda kvė
puoti plaučiais ir žiaunės pas juos išnyksta, 
taip kaip pas kūdikį išnyksta pieniniai dan
tis. Ir nestebėtina, nes buožgalvis nėra nie
kas kitas, kaip tik laisvai gyvenantis embri
jonas (gyvūno užmazga). Sulig žinomo 
mums biogenetiško įstatymo, kad kiekvie
nas beveik embrijonas atvaizdina pirmuti
nių savo bočių paveikslą, darom išvedimą, 
jog salamandrai ir varlės paeina nuo vande
nije gyvenančių ir žiaunėmis kvėpuojančių 
gyvūnų 
panašių nugarkaulinių neturime.

Kuomet viskas taip aiškiai parodo, jog 
varlės ir salamandrai yra tikra žuvų karali
jos atžala, tai drąsiai galima sakyti, jog 
ir kitos gyvūnų šakos paeina iš to paties kel
mo, t. y. nuo žiaunėmis kvėpuojančių gyvių.

Skaitytojas galėtų mums padaryti už
metimą, kodėl gi visi kiti gyvūnai, jeigu jie 
nuo tokių bočių paeina, kaip štai driežai, 
paukščiai, neišskiriant ir paties žmogaus, 
neturi iš pradžios žiaunių; kodėl jų embrijo
nas neesti pirma buožgalviu, kol pavirsta į 
paukštį, žinduolį ar žmogų? Ant to turime 
patėmyt, kad biogenetiškas įstatymas nėra 
taip jau absoliutiškas. Vietomis jis visai iš
nyksta. Įvairios vėlesnės priežastįs, kaip ve 
prisitaikymas prie aplinkybių, nepaliauja
ma kova už būvį ir daugelis kitų priežasčių 
ilgainiui priverčia netik pačiam gyvūnui 
persikeisti, bet ir jo vaikai jau neužsimezga 
kitokiais; pirmutinės jų ypatybės, kokias 
turėjo jų bočiai, pas juos vietomis visai jau 
išnyksta. Todėl nė žmogaus kūdikis, nė bež
džionės, nė jokio kito žinduolio nėra jau 
buožgalviu. Jis iš karto jau užsimezga 
maždaug su tokiu organizmu, kokis reika
lingas atviram ore kvėpuot, žodžiu sakant, 
kova už būvį ir spaudimas vis prie naujų ir 
naujų aplinkybių buvo svarbiausiu persikei
timo veiksniu. Tokiu budu visur, kur tik 
pradinis gyvūno sudėjimas ar jo ypatybės 
prie naujų aplinkybių buvo neatsakančio
mis, tenai jos laipsniškai nyko, o laikui bė
gant ir visai išdilo. Ir kokis šiandien butų 
reikalas, daleiskime, paukščiui eiti per buož
galvio ypatą, jei taip galima išsireikšti, kuo
met jis gali gyventi jau ore? Jau net ir pas 
kai kurias varles ir salamandras matosi 
pastangos užlaikyti kaušinije buožgalvius

taigi nuo žuvų, nes kitokių tam

žalčio, krokodilio, želvio (čerepoko), strau- 
sio, garnio ar vištos—ar pagaliaus snapuko, 
kanguro, bangžuvės, kraliko, arklio, vuode- 
guotos beždžionės, ar beždžionės panašios į 
žmogų—kožnas jų tūlam savo išsivystymo 
laipsnije primena tai žuvį, tai buožgalvį. A- 
pie kaklą jis turi žiauninius lankus ir net 
tam tikrus plyšius, kuriais pas žuvį vanduo 
pereina. Pagaliaus ir prasidedančios ta
me laikotarpije kojos su rankomis daugiau 
da panėši į žuvies pelekus, negu į rankas. 
Pas visus embrijonus išpradžios išauga jie 
kaip ir apvalos blekelės, iš kurių tik paskui 
išsivysto ir arklio koja, ir paukščio sparnas, 
ir bangžuvės pelekas ir t.t. Daugiau pertik
rinančio ir aiškaus prirodymo, kad visi 
augštesni nugarkauliniai gyvūnai paeina 
nuo bendrų prabočių, negali būt, kaip tos 
kiaušinije arba motinos iščiuje embrijonų 
žiaunės ir pelekai. Jie mums kuoaiškiausia 
pasako, kad visų tų gyvūnų bočiai paeina 
nuo tokio sutvėrimo, kuris turėjo žiaunes ir 
pelekus — paeina nuo žuvies.

Na, kad paprasti gyvūnai paeina nuo 
žuvies, tai užginčyt jau negalima. Jų pačių 
embrij onai tą parodo. Jie ir šiandien užsi
mezga panašiais dar į žuvį. Bet svarbiausis 
klausimas, ar taip pat dalykai išrodo ir pas 
žmogų, kaip pas kitus gyvūnus; ar jis taip
gi paeina nuo žuvies? Atsakymą mums 
duoda kekvienas anatomijos rankvedėlis. 
Kaip kitų gyvūnų, taip ir žmogaus embri
jonas žinomam savo išsivystymo laipsnije 
turi žiauninius plyšius ir pradžią pelekų, 
kaip augščiau jau parodė piešinėlis; tik pas
kui iš tų pelekų išsivysto rankos ir kojos. 
Tas yra taip tikra, kaip Koperniko tvirtini
mas, kad žemė sukasi apie saulę. Tam gali 
priešintis tik tas, kas neguodoja teisybės ir 
nežiūri į faktus, o aklai tiki, kad Dievas su
lipdė žmogų iš molio ant syk civilizuotu. 
Ir karšti tikėjimo šalininkai, žmonės labai 
vienpusiški, tankiai drįsta prieš tą teisybę 
piktžodžiauti, sakydami, kad tai bedievių iš- 
mislas, melas ir t.t. Tai begėdiškas piktžo- 
žiavimas. Mat, jiems labai norėtųsi, kad 
žmogaus sutvertoju butų koks tai Dievas, 
kurio niekas nėra matęs ir niekas nežino 
kur jis gyvena ir kaip išrodo. Tečiaus kiek
vieno universiteto rankvedėlije, kuriuo nau
dojasi kiekvienas medicinos studentas, ran
dasi tie patįs faktai; ir jei tokis studentas, 
stodamas į valstybinį egzaminą, išdrįstų pa
sakyti, kad tie faktai yra bedievių išmislas 
arba melas, gautų netik aštrų papeikimą, bet 
ir egzamino neišlaikytų. Kas tokius neuž
ginčijamus ir moksliškai patvirtintus daly
kus norėtų vadinti melu, tas pats sau duoda 
paliudijimą, kad prie moksliškų dalykų jis 
protiškai da nepriaugęs.

Taigi, kaip kiti gyvūnai, taip ir žmogus 
kadaise paėmė pradžią nuo žuvies!

Kokiu budu tas galėjo atsitikti, kad iš 
žiaunėmis kvėpuojančių žuvų, kur ten pra- 
amžių gadynėj pasidarė sausžemio gyvūnai, 
kvėpuojantieji plaučiais, tai aiškiausį atsa
kymą rasime tūlų žuvų ypatoj, kurios da ir 
šiandien gyvena. Vienoj rytų Australijos 
upėj mokslinčiai patėmijo ypatingą veislę 
žuvų, kurios iš pažiūros panėši į didelę laši
šą. Ištirus jos vidurius pasirodė, kad toji 
žuvis turi gerai išvystytus plaučius ir, savo 
keliu, turi žiaunes. Taigi pas šitą gyvūną 
randam du kvėpavimo organu. Kągi tas 
reiškia? Tirinėjant jo gyvenimo aplinky
bes surasime ir to apsireiškimo priežastį. Ir 
štai ji: laike sausmečio tenaitinės upės vi
siškai beveik išdžiūsta. Lieka tik gilesnėse 
vietose po truputį vandens, kur žuvįs spau
džiasi ir vartosi kamuoliais, kovodamos už 
savo būvį. Laike tokio sausmečio jos kelia 

(Toliaus bus).

Pajieškau brolio Juozo Slanino, 
Vilniaus gub., Trakų pav., žyžmarių 
vol., Kolukiškių kaimo. Aš jo brolis 
atvažiavau Amerikon ir turiu daug 
svarbių reikalų, todėl kas apie jį ži
no malonės parnešti arba teiksis jis 
pats atsišaukti šiuo adresu: [24]

Petras Slanina,
1415 Washington st, Walpole, Mass.

Jono 
pav., 
Fra-
Ro-

Pajieškau brolių Frano ir 
Daunių, Kauno gub., Šiaulių 
Papilės prap., Užbraškių kaimo, 
nas gyvena Chicagoj, o Jonas 
chesterije. Turiu reikalą ir meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Kazimieras Daunys,
116 Bowen st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Franciškaus Am- 
brazo, Nausėdžių sodžiaus, Panevė
žio pav., Kauno gub.; girdėjau gyve
na Chicagoj. Aš turiu labai svarbų 
reikalą ir meldžiu atsišaukti šuo ad
resu:

Jonas Ambrazas,
193 Freedom st., Athol, Mass.

Aš Elzbieta Mikuliutė (po vyru 
Ručinskienė) pajieškau brolio Juozo 
Mikulio, Suvalkų gub., Marijampolės 
Sav., Šunskų gm., kaimo Sargučių. 

au keletas metų kaip nežinau kur 
jis gyvena, o turiu labai svarbų rei
kalą jam pranešti. Jis pats ar kas 
kitas bukite malonus pranešti, už ką 
busiu visuomet dėknga. _ [26]

A. Ručinskienė,
29 Rivet (off Tullum),

Montreal, Canada.

[26]

Pajieškau sesers Mortos Pocevičie- 
nės, girdėjau gyvena McKees, Rocks, 
Pa. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

F. Žekonis,
2006 Canalport avė., Chicago, III.

Pajieškau giminaičio Juliaus Zar- 
ko, Suvalkų gub., Puskepurių kaimo. 
Jei kas apie jį žino arba pats, meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

Magdelena Andriušiutė, 
Box 11, Tariffville, Conn.

Pajieškau draugų: Juozapo Savic
ko, Kastantino Kutakausko ir Sta
nislovo Rosembergo; visi Vilniaus 
gub., Geltavonių parap., Pauplių kai
mo. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Juozapas Markevičius,
213 N. 6 st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Katarinos Stunkaitės, 
Kauno gub,, Šiaulių pav., Raudėnų 
parap., Daržiškių vienkiemio. Gir
dėjau kad apsiženijo. Ji pati ar kas 
kitas meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Antanas Bartašius,
185 Lisbon st., Lewiston, Me.

Pajieškau brolio Petro Grinevi
čiaus, Kauno gub., Šiaulių pav., Ly-» 
gumų volosties ir miestelio. Ameri
koj 10 metų ir pirmiau gvveno Balti
more, Md. Meldžiu atsišaukti, nes 
turiu labai svarbų reikalą. Busiu la
bai dėkingas, jeigu kas man suteiks 
apie jį žinią šiuo adresu:

Darata Grinčiukė,
327 — 15 avė., Newark, N. J.

Pajieškau brolėno Povilo Tūbelio, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Ku
piškio parapijos, Malinausko vien
sėdijos. Turiu labai svarbų reikalą. 
Kas apie jį žino, malonės pranešti, 
arba jis pats tegul atsišaukia šiuo 
adresu: [23]

Jonas Tūbelis,
12 Ollah avė., Norwood, Mass.

Pajieškau Kazimiero Dūdos, kuris 
6 mėnesiai atgal išėjo iš namų ir ne
žinia kur dingo. Jis apie 5 pėdų aug
ščio, juodų plaukų, lieso veido, mėg
davo kaziruoti iš pinięų. Kauno gu
bernijos. Jei kas patemysit meldžiu 
pranešti. [23]

Povilas Banukštis
2228 Tustin Street, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo vyro Kasparo Stum
bras, kuris 1911 išvažiavo ir grdėjau, 
kad buvo kur apie Pittsburgą. Jisai 
Kauno gub., Raseinių pav., Tauragės 
vol., žemietiškių kaimo; jo tiesi ran
ka kolieką, myli girtis ir moka gerai 
meluoti; augštas, šviesus. Jeigu kas 
girdėjot arba matėt tokį, meldžiu 
pranešti šiuo adresu: [25]

Mrs. Anna Stumbrienė,
121 Kensington avė., Kensington, UI.

Pajieškau dėdės Jono Kreivio, Kau
no gub., Vilkmergės pav., Deltuvos 
miestelio, 10 metų Amerikoj. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
arba žinančių pranešti. [23]

Barbora Kreivaitė,
72 Dorchester avė., So. Boston, Mass.

Reikalingas
Kasierius ir Gaspadorius.

prie kooperacijos Haverhill, Mass. 
mokestis gera. Tuojaus atsišaukite 
šiuo adresu:

LIETUVIŲ KOOPERACIJA,
192 River st., Haverhill, Mass.

Reikalingas Gaspadorius.
Montello Cooperative Associatioo 
yra reikalingas gaspadorius (ma- 

nager), suprantantis grosemės ir bu- 
černės biznį ir mokantis lietuviškai, 
lenkiškai ir angliškai. Atsišaukite lai
šku ar ypatiškai pas:
MONTELLO COOPERTIVE ASS., 

111 Ames st., Montello. Mass.

PAJIEŠKAU DARBO.
Esu atsakantis marškinių prašy

tojas. Galėčiau dirbti ir kitokį dar
bų. Jeigu kurie draugai žinotų kur 
nors darbą, meldžiu pranešti, už ką 
iš augšto tariu ačiū.

Simanas Sadauskas,
631 Snediker avė., Brooklyn, N. Y.

I

Reikalingas Barbens
Gerai suprantantis darbą. Darbas 

ant visados, mokestis gera. Norintis 
gauti gerą darbą barberis, lai atsi
šaukia tuojaus pas: [22]

PETER P. BALCHUL
1025 Main Street, Rockford, I1L

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, I1L

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas, 

3305 Auburn avė., Chicago, DL 
Prez. pag. — Jonas Simbalis,

833 — 33 pi., Chicago, I1L 
Prot rašt — Mikas Titiškis,

3415 Auburn Avė., Chicago, III. 
Finansų rašt. — Franciškus Valaitis, 

17 pi., Chicago, I1L 
11 j m — Vincas Paplauskas,Rockford, 11L 922 - 35 pi., Chicago, I1L

, Org. užžiurėtojas — G. Zaksas, 
3400 Union avė., Chicago, DL 

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

712 — 17 pi., Chicag<
' Kasierius — Vincas Paplauskas,

Draugysčių Reikalai
TEATRAS ir BALIUS

Rengia LSS. 133 kp., Finų Salėje, 
Chapel Court, NORWOOD, MASS., 
ant 7 Birželio, 1913. Durys atsidarys 
7 vai., perstatymas prasidės 7:30; bus 
statoma "PIRŠLYBOS,” po persta
tymui šokiai, kurie trauksis iki 12 v. 
Muzikantai vieni iš geriausių. Todėl 
lietuviai ir lietuvaitės, vietiniai ir iš 
apielinkių malonėsit atsilankyti.

[22-3]
KOMITETAS.

PARSIDUODA SALIUNAS
Geroj vietoj, apgyventoj lietuviais ir 
lenkais ir seniai išdirbta vieta, arti 
dviejų fabrikų, cukraus ir skrybėli- 
nės. Priežastis pardavimo — nesvei
kata. Kreipkitės dėl platesnių žinių 
pas: [23]

MIKE ASEVICH,
114 Riverdale avė., Yonkers, N. Y.

Visus kviečia

Draugiškas 
PASILINKSMINIMAS.

LSS. 19 kp. podraug su Lietuvių 
Apšvietos Draug. parengia smagų 
išvažiavimą į mišką, BiržeUo (June) 
8 d., nuo 10 vai. ryto. Bus įvairios zo- 
bovos ir p. Ereminas žadėjo palink
sminti dainomis. Taigi kas myli ty 
rą orą, tai yra kviečiami dalyvauti. 
Atsivežkite savo užkandį. Važiuo
jant imkite North Beach karą ir iš
lipkite ant Burnside avė. arba kaip 
rinks antrą ”fėrą.” Ten lauks draugai 
ir nurodys vietą. KOMITETAS.

PRANEŠIMAS.
Donorą, Pa. Lietuvių Ukėsų Kliu

bas šiuomi praneša visiems, kurie ne
atsilanko ant susirinkimų, kad jau 
baigiasi laikas mokėjimo akcijų, tai 
yra trauksis tik lig 8 d. Birželio, 1913. 
Tie, kurie neturės pasiėmę nė vienos 
akcijos, bus prašalinti iš Kliubo. To
dėl šiuomi duodame žinią ir meldžia
me atkreipti ant to atidą.

Su pagarba Kliubo KOMITETAS.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1 
Town of Lake, Chicago, III.

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 
ant Town of Lake, Chicago, III., mi
tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne
dėldienį mėnesio, A. J. BIERZYNS- 
KIO Salėj, kampas 46 ir Paulina Sts.

ADMINISTRACIJA
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina St., Chicago, 
Vice-prez. F. A. Misius,

1644 W. 47 St., Chicago, 
Prot. rašt. K. A. čiapas,

1736 W. 47 St., Chicago, 
Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,

4537 S. Hermitage Avė., Chicago, III 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4609 S. Ashland Avė., Chicago, III 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood St., Chicago, III

BIZNIERIŲ ATIDAI!
Sumaniau pirkti grošerštorį su mė

sos skyrium. Norintiems panašų iš
dirbtą biznį parduoti arba į kitokį biz
nį pereinant, atsišaukite. Už prieina
mą kainą pirksiu. [24]

V. J. STANKUS,
468 Northampton st-, Easton, Pa.

DARBO BIURAS
Męs visuomet samdome žmones į 

Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
ležinkelių.

Dabar reikalinga 100 darbininkų.
UNITED STATĖS EMPLOYMENT 

OFFICE 
43 Portland Street, Boston, Man.

29 MOTERŲ GROŽYBES
Tikros artistiškos fotografijos gra

žiausių moterų. Kiekviena kitokioj po
zoj. Męs jums prisiųsim uždarytam 
laiške tiktai už 42 centus. [24]

B. AUTURI,
200 E. 23 Street, New York, N. Y.

Prašome parsisiuzdinti geriausį Juo
kų, Kritikos, Muzikos ir Dailės 

paveiksluota Laikraštį (23) 

“TARKA”
Eina kas menesis, 20 puslapių

v su viršeliais.
Cienia metams tik $1., pusei m. 60c. 
Pasižiūrėjimui 1 egz. siunčiam už 10c 
Pinigus ir laiškus siųskit šiuo adresu:
“TARKA” Boxl03, laWREXCE. Mass.

Gerą Dieną, Drauge! — 
gerą dieną!

Na, o kur 
tamista ei
ni? — Pas 
JONĄ 
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alaus, 
nes ten šal
tas ir ge
riausis vi
sam Brook- 
lyne alus ir 

— Taip, ir aš 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas jį gen 
cigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
nės ten gali gerai susistiprint. Bet 
kur jis gyvena? — Nugi štai, po 
numeriu: [16-4]
74 Grand SU kampas Wyte Are.

BROOKLYN N. Y.

Liet. Imigrantų šelp. Dr-tės 
Viršininkai ant 1913 m.

Pirmininkas, St Jankauskas,
350 Newark st., Hoboken, N. J. 

Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
184 New York avė, Newark, N. J 

Sekretorius, A. M. Stanelis,
211 Jefferson st., Newark, N. J 

Iždininkas, P. Vaiceliunas,
38 Farley avė., Newark, N. J

j

gardus užkandžiai.

R

Reikalingas Aptiekorius
Susipažinęs su Amerikos Aptiekoryste, mokantis lietuviškai, lenkiš
kai, rusiškai ir šiek tiek angliškai. Gera mokestis ir darbas ant visa

dos dėl teisingo žmogaus. Atsišaukite laišku, paduodant išlygas ant 
šio antrašo:

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
229 Bedford Ave.« Brooklyn, N,Y.

OPERA! OPERA! OPERA!
SCENOS MYLĖTOJAI STATO

7 DIENĄ BIRŽELIO, 1913
McCADDIN MEMORIAL HALL

BERRY šTREET

FAUSTĄ ir ŠIENAPJŪTE
MUZIKA CH.GVl'NOD Ml ZlKA .HlKv rti KAtS ui

Sumokyta tie veikalai po vadovyste Liuso Meno Daili
ninko Miko Petrausko. Scenos Mylėtojų koras, skait- 
lingiausis iš visų Brooklyne esančių korų, susidedantis 
iš geriausių pajiegų ir atsidavusių scenos mylėtojų. Tai
gi abu veikalai bus atlikti netik sąžiningai/bet ir gerai. 
Solistais yra iš Broklyno Lietuviškos Muzikos Konser

vatorijos mokiniai.
TIKIETŲ KAINA nuo 25c. iki $1. Pradžia 8:15 vak.
Tikintai iš kalno galima gaut pas: A Kundrotą 126 Grand St.; P. Drauge
lį, 73 Grand SL; J. Martinaiti, 109 Grand St.; J. Garšvą, 326 Wythe Are.; 
J. Miliauską 103 Grand St.:pas Scenos Mylėtojus; “V.L” Red.; Garsas A 
Co .209 Bedford Avė., J .1. Miką, 31 Hudson Avė.; Maliauskas ir Vildžiūnas 
687 3rd Avė.
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Leonardas gero stono, 
Ger degtinę iš uzbono.
O Damazas prastas vyras 
Ir prie to nuo darbo spirias.

Teopilius visai kvailas, — 
Manęs nori, kitų gailis.
Gal reikės eit už Albino, 
Mane vesti jis ketino.

”R. N.” Kai.

— Štai, guli bestija prisi
lakęs, o ims koks vagis, ser
gėk Dieve, pavogs jam ba
tus, ir vėl bus bėda ant tei
singo čigono. Ne, taip pa
likti negalima.

Ir numovęs girtuoliui 
tus čigonas nusinešė.

ba-
tus

oi

Fl

mi
Už KO TEKETI?

Seniai noriu aš tekėti, 
Bet niekaip įsižiūrėti 
Negaliu sau tokio vyro, 
Kurs pritikt mergelei ščyrai.

Ciprijono nėra arti, 
Pilypas nemoka arti, 
Mateušas nepritinka, 
Tadeušas nepatinka.

Joakimas menk’s prie darbo, 
Klaudiušas gudraus vardo, 
Julijonas man perprastas, 
O Bazylius druts, kaip rąs- 

[tas.
Bonifacui nosis ilga, 
Leonardas augšt’s, kaip 

[smilga, 
Mikalojus — žemutėlis, 
Aleksandras — laibutėlis.

Jonas tankiai škandaluoja, 
O Tamošius švepeluoja. 
Geriau senmerge sėdėti, 
Bet už Andriaus netekėti.

O Ramuldas paną turi, 
Teopilius kreivai žiuri, 
Lucijušą žmonės peikia, 
Ir Pranciškaus man nerei- 

[kia. 
Jurgis didelis pypkorius, 
Iš jo menkas gaspadorius, 
Jisai piktas ir kerštingas, 
Už jo neisiu, nors turtingas, 
Tit’s merginas nor prigauti 
Vis jas kviečia grybų rauti, 
Augustinas labai dailus, 
Tik prie bobų labai smailus. 

Baltramiejus perdaug ėda, 
O Adomo kaž-ko gėda, 
Enriks juodas, kaip čigonas, 
Nor daug mėsos, it koks po- 

[nas. 
Rapols eina į bažnyčią 
Pasirodyt žmonėms tyčia, 
Kad jį visi pamatytų, 
Ir davatka pavadytų. 

Venceslavas piktai daro, 
Kad aludėn tankiai varo, 
Petras ką tik tur parduoda 
Nieko ubagams neduoda. 
Morkus, rodos, būt be grie- 

[ko, 
I akis nesako nieko, 
Už akių kaip šuva loja— 
Melagystes pasakoja. 

Valentinas ašaroia, 
Pasipūtęs vis vaikščioja; 
Ot, Laurynas butų diktas, 
Visa bėda, kad jis piktas. 
Cirijakas — neteisingas, 
Kazimieras -- nelaimingas: 
Pas mergeles klėtin lenda, 
Bet jį tankiai ten atranda. 

Neapkenčiu aš Jokūbo, 
Nosis jo, kaip vario triuba, 
Kad už jojo ištekėčiau, 
Pabučiuoti negalėčiau. 
Ambroziejus aukšto stono, 
J am reik vest dukrelę pono; 
Anastazas gražiai puošias, 
Į bažnyčią ilgai ruošias. 

Peliksas man atsibodo, 
Kalbant jis vis dantis rodo, 
O Lukošius labai riestas, 
Prieš merginas šoka piestas. 
Krispijonas niekam vertas, 
Daug jau kartų jisai pertas. 
Juozapatas be kantrybės. 
Aloizas prie didybės. 

Kajatonas man pritinka, 
Bet prie kitų labai limpa, 
Kad sutinka kur merginą, 
Tuoj ją meiliai apkabina. 

Bronislavas man patiko, 
Kol jam doros nebeliko; 
Boleslavo aš nekenčiu:— 
Plika galva ir be dančių. 

Augustinas tinginiuoja, 
Karlos visuomet dainuoja. 
Teodoras davatkėlė. 
Vos tik išger porcijėlę.

NC •

GIRTUOKLIAI 
(Komiškas duetas) 

Pirmasis 
Vaikai žlembia, žmona bara, 
Rėkdama iš smuklės varo... 
Peklos kančiomis gazdin 
Ir nenaudėliu vadin!

Antrasis 
. Kunigai sakvkloj keikia, 

mudu šiąnakt neisim gult — Daktarai taipogi peikia, 
į Draugai drabstosi purvais, 
Bet — laikykimės vyrais! 

Abudu

Paaiškino
Jurgutis: — Antanuk, pa

sakyk, kodėl visų kačių to
kios ilgos vuodegos?

Antanukas: — Ugi, šunis 
joms ištąso. A. Garbukas.

Prieš Naujus Metus.
— Kaip sakai, Antanai, ar

- — - - - -

3). Socijalistai patrotijo 
vieną „ciciliką,” ardytoją 
šeimyniškų gyvenimų ir 
šiaip atsižymėjusį viso
kiais nešvariais darbais, bet 
į jo vietą užgimė apie 15 
naujų, energiškų, grynų so
cijalistų.

Tolimesnis stovis bus pra
nešta kiek vėliaus.

Kasakaitienės sūnūs.

* IANIU1G- ’ 
AMERICAN LINIJA
Didžiausioji Garlaiviu 
Kompanija Pasaulije.

lauksim Naujo Meto?
— Ką čia jo laukti...
— Kodėl?
— Juk tai vis arčiau prie y— fartum gūnias kaukia,

•X ♦- xxr\ XX I » X «”X \ / ZN XI ZXX X X I — *"X zx ’ _ _ 'grabo traukia... Verčiau kad 
jie visai neateitų. K.S.K.

Prieš džiaugsmą.
— Ona, kur taip ilgai už

trukai? — klausia vyras.
— Dą rėkausi, tik džiaug- 

kis, kad bevažiuodama ne
numiriau.

— Kvaila boba. O kas čia 
man per džiaugsmas. Butų 
daug linksmiau, kad butum 
numirus. K.S.K.

Teisme.
— Tu apkaltintas už pavo

gimą arklio.
— Taip.
— Jau ir antrą kartą esi 

apkaltinamas už vagystę .
— Taip.
— Ir jau kartą sėdėjai ka

lėjime.
— Taip, tamista.
— Po išėjimo iš kalėjimo 

kur tu lig šiol gyvenai?
— Po kepure, tamista. 

K.S.K.
Teisme

Tisėjas į liudytoją:—Kiek 
tamista turi metų?

Sena mergina: :(Mąsto).
Teisėjas: — Sakyk grei

čiau, juk su kiekviena minu- 
ta tamista eini senvn.v

Laisvas Vaikas.
Narsuolis

— Įsitėmykite, tamistos, 
kad aš buvau karėje visada 
buvau ten, kur daugiausia 
šūvių.

— Ir neužmušė tamistos?
— Ne.
— Tai kokioje gi vietoje 

buvai?
— Prie vežimo su šūviais. 

Laisvas Vaikas.
Nusibodo poteriai.

Nuėjo katalikas velykinės 
ir pasakė kunigui, kad skai
to laikraščius. Kunigas lie
pė užtai per du mėnesiu kas
diena sukalbėti po 60 „Svei
ka Marija.” žmogus kalbėjo, 
kalbėjo — nusibodo. Eina 
pas kunigą:
— Tegul bus pagarbintas..
— Ant amžių.
Paklaupus vėl:
— Tegul bus pagarbintas..
— Ant amžių.
— Tegul bus pagarbintas..
— Ar tu iš proto išėjai! — 

sušuko kunigas. — Jau tre
čią kartą atkartoji tuos pa
čius žodžius.

— O kunigas man liepei 
„Sveika Mariją” atkartoti 
po 60 kartų... Katras iš mu
dviejų turim būt beprotis?

Laisvės vaikas.
Teisingas čigonas

Eina vieškeliu čigonas. 
Žiuri — girtas guli išsitie
sęs, o ant kojų nauji batai.

Čigonas sustojo ir sako:
Dvigubai mato.

— Kuomet aš pereinu gir
tas, man rodosi, kad viskas 
yra po du.

— Ir pačias dvi matai?
— Taip.
— Bet tik vieną prakalbą 

nuo pačios girdi...

I

Kam degtinę vyras maukia, 
Bet girtuoklis ją vartos 
Kol jį žemė neužklos.

P i rm a si s 
Gerai smuklėje už stalo, 
Gali gerti nors be galo, 
Bet jei nėra jau mašnoj, 
Fiu! per duris laukan tuoj.

Abudu
Te sau rėkia, keikia, peikia, 
Mums ją patarmių nereikia! 
Nors ir žemė apsivers, 
Baltrus gėrė, ger’ ir gers!

IŠ Tautiškų Pūdymų.

Pittston, Pa. — Rengiama 
tikra konspiracija išgriauti 
visas progresyviškas drau
gijas, knygynus ir išvyti vi
sus negimusius „cicilikus” į 
pipirų šalį!

1) Darbo pasekmės šiuom 
laiku šitaip stovi: Laisvos 
d-jos ir kuopos patrotijo 
po vieną nuošimtį girtuok
lių iš savo tarpo, o blaivais 
nariais padidėjo apie 25 
nuošimtis.

2) . Knygynas patrotijo 
kambarį su kiauru viršum, 
bet įgijo dvigubą skaitlių 
naujų lankytojų naujam ir 
švariam kambarije, kuris 
dabar yra akių badymu 
tiems, kurie norėtų jį nu
pirkti ir į upę paskandyti.

v •

DOVANAI-DOVANAI!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga 

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti

Turi 480 didžiųjų laivų, 
1,210,000 tonų įtalpos.

Įsteigta 1847 metais.

Vienatine tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t. y.
Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.

Niekados 
Nereikia 
Mainyti 
Laivo.

Į dešimts 
Dienų iš’ 
Porto į 
Portą.

D.iems Jriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND” ir “CINCINNATI” 
608 pėdų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.

PREKES
I

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kai? tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti. •

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdė tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir tnoterei 
labai reikalinga turėti, kad žinot kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion vis ;ų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiom.s paslaptybėmis.

Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg. sukliu
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis l.go- 
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išs - 
gydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome- 
nes išduota, tai kiekvienas jį apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
siunti: ų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CUNIC, 
1117Walnut st, Philadelpbia, Pa.

TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 
6 iki'8.

Trečiųjų Kajutų 
ir 

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

mus. kreipkitės prie

HambtiRĮ-American Line
607 BOYLSTON STREET, BOSTON, 

arba 41 Broadway, New York.
1B

Morozow & Co.
3202 Third Avė., NEW YORK, N. Y.

m

Dėl išgarsinimo išleisime tarp musų Žemaičių Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoj visai dovonai 1000 prapuikitų laikrodė
lių, 14 karato auksu išpildytų ir ant 20 metų gvarantuotų. 
Rašykit dar šiandien, atsiųsdami už 12 centų štampų dėl 
apmokėjimo pasiuntimo lėšų, šiuo antrašu: (23)

Dėl Reklamos Auksinis Laikrodėlis Dovanai.
— .............. . ........ ............ , _________ 1. - ■ , __ .

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BARK
i

Papuošti puikiais brang-akmeniais ir gvarantuoti, kaipo tikro aukso 
viską tai sykiu su 8100 dovana duosime tam, kas prisius mums teisingai 
padarytą uždavinį ir pirks 4 lotus, kurių tikra kaina 850. kiekvienas. 
UŽDĄ VINIS IŠ 15. Taisyklės uždavinį darant ir kontestui laimėti.

1) Sudėkit numerius nuo 1 iki 9 į klėtkutes taip,kad 
nepaantrinus jokios skaitlinės suskaitant ar skersai 
ar išilgai išeitų po 15.
2) Atliktas užduaiois tur būt prisiųstas j 15 dienų.
3) Ypatos iki 18 metų amž. kontestan nepriimamos. 
4( Neatsakome už negerai užadresuotus laiškus

Kapitalas 250,000.00, Po priežiūra Itinois ialst.
1112 W. 35 GATVE, ^-B!!!!!?.EP0RT0’ CHICAGO, ILLINOIS.

Priima depozitus kadir nuo SI. ir moka 3% nuo laiko įdėjimo. 
Inšiurina nuo ugnies ir skolina pinigus ant mortgagių.

Parduoda Laivakortes ant Geriausių Linijų taip pigiai, kaip pa
čios kompanijos ir siunčia pinigus į visas šalis, pigiau kaip kitur: 

už 50 rubliu tik $25.$Oc.; už 1OO rubliu $51.70c

Nesudegamos dėžutes laikymui dokmentų $3 metams. 
Atidaro čekių account. Sukalbama lietuviškai.

Reikalai atliekami ir per laiškus.I

I Atidarą Panedėliais ir Suba tomis iki 8 vai. vakaro.
5) Atsiųs damas pad \vią uždavinį pareikalauk musų marų ir k>tų infor
macijų? kaslink aplaikvmo minėtos premijos, šiuo adresu: (23)

MAIL ORDER DEPARTMENT. C.
63 Park Row, Ruoni 10;3, NEW Y6RK, N. V.
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-kr Kaip jus ketinat virti 

šią vasarą?
Jeigu norit, kad galima butų’be didelio 
įsikaitinimo ir greit išsivirti, vartokite

ion
Oil Cook-stove

Visuomet yra gatavas panaudojimui. 
Nereik anglių, nėra durnų bei pelenų. 
Valgis išvirtas geriaus, kiekvinas šei- 
noj linksmesnis.

“New Perfection” pečius padarytas su 
1, 2, 3 ir 4 ugnavietėmis.

Standard Oil Company
New York’e



KELEIVIS
F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
KLAUSIMAI

1. Moterei prasišalinus 
nuo vyro, vyras mirdamas 
už dviejų mėnesių aprašė 
visą turtą vaikams ir paliko 
jį globėjams valdyti, pakol 
užaugs paskutinis vaikas i- 
ki 21 metų. Moteris sugrįžo 
už kelių dienų po jo mirčiai 
ir ištekėjo už kito; dabar 
globėjai kolektuoja randas 
ir moka moterei ir vaikams 
$60 ant mėnesio. Moteris su 
vaikais būna sykiu. Ar ga
li moteris atgaut tiesą prie 
to turto, ar ne? Jei gali, kur 
kreiptis?

2. Vienas iš globėjų nuo- 
muoja namą krautuvei ir 
nieko nesiklausęs pristatė 
prie to namo da daugiau 
vietos už $200. Ką reikia da
ryt su tuo ponu ? Švogens.

ATSAKYMAI
1. Ji turto negali atgauti. 

Turtas yra vaikų. Viskas, 
ką ji gali gaut, yra štai kas: 
vieną trečdalį visų įplaukų 
(pelno) nuo nepajudinamojo 
vyro palikto turto (real es- 
tate). Tą ji gali gaut vien 
savo reikalams: apart to ji 
gali gaut ir kas yra reikalin
ga vaikams, ką nusprendžia 
globėjai.

2. Jei globėjai pradeda el
gtis netaip, kaip yra įsaky
ta teismo, tad reikia paduoti 
prašymą teismui; tas tuoj 
globėją prašalins, o jo vie
ton kitą paskirs. Bet pris
tatymas prie namų nėra jo- 
kis prasižengimas. Jis turi 
ir už tą pristatytąją dalį mo
kėt rendą į kasą vaikų nau
dai, ir kada vaikai sueis į 
metus, globėjimas pasibaigs 
ir jis tos pribudavonės negal 
nusigriaut. Jei jis nenori 
už tai rendos mokėt, tuoj 
reikia paduot prašymą į tei
smą, o tas greit jį privers. 
Jei jis nieko neturi, tad at
sako jo kaucija, kurią turė
jo kas nors už jį uždėt. Jis 
turės užmokėt ir užsivilku
sias rendas. Jei kokią blė
dį padarė namui pribudavo- 
damas, jį teismas privers sū
riai atlygint. Globėjo padė
jimas yra labai atsakomin- 
gas ir už mažiausi suktumą 
skaudžiai baudžia.

Ar galima ką gaut už sude
gintus daiktus?

2. Negalėdams gaut rodos, 
aš pavedžiau visą dalyką ki
tai kompanijai, kuri prižadė
jo viską padaryt ir gaut at
lyginimą už nuostoliu s, ir pa
darius man pardavimo po- 
perius, ta antroji kompanija 
net mano skolas prisiėmė 
ant savęs. Ar aš galėčiau į- 
pult per savo užsitikiejimą.

ATSAKYMAI.
1. Jei tamista turi- apsau

ga (insurance), tad apsau
gos kompanija užmokės ta
mistos nuostolius. Jei daik
tai nebuvo apsaugoti, tad už 
iškadą užmokės ta kompa
nija, kurios vielos įvestos 
truko ir padarė eksplozija.

2. Nemačius pardavimo 
popierų (Bill of sal?) sunku 
pasakyti ant kokių išlygų 
ta kompanija paėmė tamis- 
tą į savo globą. Bet kaip ne
būtų, nežiūrint,kad ir pa
prastas pardavimas ant po
pierų stovi, kompanija ne
gali nuskriausti, bet jei ma
tytum, kad ji neteisingai 
mėgina elgtis, galima tuoj 
eiti į ”equity” teismą, ir ten 
iš to pardavimo padaryt 
mortgagių arba taip vadi
namą ”constructive trust,” 
taip, kad nors tamistos tur
tą ir turėtų kompanija ne
va savo vardu, bet teismas 
ją privers turėt tuos daik
tus savo varde dėl tamistos 
naudos. Paprastai didelės 
kompanijos neužsiima ak- 
tuališku žmonių apgaudinė
jimu.

čių prie sąjungos draugys
čių narius.

Nutarta dar kartą pagar
sinti organe reikalavimą, 
kad karčemninkai prašalin
tų lošimą iš pinigų, kaip tai 
kortomis taip ir karambuš- 
komis, to neišpildanti bus 
persekiojami per draugijų i 
komitetą.

Sekančios draugystės už
siregistravo pas Sąjungos 
sekretorių dėl savo pokilių:

1) D. L. K. Gedemino drau
gystė parengia pikniką 21 d. 
birželio. 2) Apšvietos drau-

MUS ST. MDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

dohn E. ilolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS
Atlieka visokį darbą prie palaidojime

gystė parengia balių 27 d. | kuogeniusiai uz nebrangi* prekę, 
lapkričio. 336 Broadway, So. Boston.

Draugystės kurios dar Gyvenimo vieta 545 Broadvay. 
neužsiregistravę, malonėki-1 
te pranešti sekretoriui šiuo 
antrašu: 127 Grand, st.
Brooklyn,N. Y.

Sekr. S. Karvelis.

GERIAUSIAS

Lietuviška Krautuve 
Auksinių Laikrodėlių

7

Parduodame auksinius laikrodėiius. didelius laisro- 
džius, deimantinius ir šliubinius žiedus, britvas ir 
įvairius kitus auksoriškus daigtus. Pataisome laik
rodėlius, laikrodžius, žiedus ir kitokius auksinius 
daigtus. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt 
ant naują. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
me pinigus į Lietuvą. Perdirbame paveikslus iš ma 
žą į didelius ant audimo. Darome kalendorius biz

nieriams, parduodam sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius 
ką t m ąsoj* parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotą 25 me- t 
tams retežėliu, vertu $8.. parduodam tuos laikrodžius tik už |10. Reika- 
laujme agentą nešiojimui auksiuą daiktą. (20-24)

KLAUSIMAS.
Aš turiu stubelę, kuri sto

vi žemoj vietoj, nešvarumų 
rynos (sewer pipes yra taip 
sutaisytos, kad tankiai api
pila mano namelį ir baisiai 
dvokia. Vieną ir kitą sykį 
miesto valdonai vaikščiojo 
rinkdami parašus, bet tas 
biaurumas kaip buvo taip ir 
tebėr. Ką aš galiu daryt.

Antanas Laučis.
ATSAKYMAS.____

Paprastai valstija nepri
verčia miestų valdžias užlai- 
kyt rynas nešvarumams. Aš 
neskaičiau jūsų miesto čar- 
terio, taigi negaliu pasakyt. 
Bet kaiu ten nebūtų, ar mie
sto valdžia pati iš savo noro 
ar priversta valstijos, ištęs
dama rynas dėl nešvarumų 
turi atlikti taip, kad tos ry
nos nebūtų nuolatiniu sun
kumu ant savininkų namų. 
Jei valstija nepriverčia,, 
teismas neprivers miesto to
kias rynas sudėt, ir jei mies
tas deda, jis gali sudėt kad 
ir negeras, bet miestas per 
sudėjimą neatsakančiai, ne
gali padaryt tamistai ar, ki
tam savininkui blogiau, 
kaip kad buvo nedėjus. Iš vi
so dalyko man suprantama, 
jog tamista gali skųst mies
tą. Paimkit vietinį advoka
tą, o tas tuoj imsis už darbo.

KLAUSIMAI
1. Jei vyras veda pačią tu

rėdamas jau savastį, kaip 
tai: žemę, namus; o pagyve
nęs kokį laiką nori gaut per
siskyrimą, ar pati gali jieš- 
kot pusės to turto?

2. Jeigu pora gyvena ne
sutikime ir negali vienas ki
tam prirodyti priežasčių, at
sakančių dėl persiskyrimo, o 
abudu sutinka skirtis, ar jie 
gali gauti persiskyrimą (di- 
vorce) ir kokiu budu?

J. J.
ATSAKYMAS

1. Ji gali jieškot, bet ne 
būtinai pusės turto, o tiek, 
kiek jai teismas .atsižvel
giant į visas aplinkybes pri
pažins. Jei persiskyrimas y- 
ra dėl pačios kaltės, ji grei
čiau nieko negaus; jei vyro 
kaltė, ji gaus maždaug treč
dalį, ką vyras uždirba. Jei 
abiejų kaltė — pati gaus tik 
kokius $3—$5 į sąvaitę ”ali- 
mony.” Paprastai vyras tik 
tol turi mokėt, kol moteris 
neišteka už kito. Kaip ište
ka už kito, nereikia mokėt.

2. Juodu gali persiskirt ir 
gyvent atskirai, bet ”divor- 
ce” be priežasties negali 
gaut, o be ”divorce” negali 
vesti su kitais.

v*

KLAUSIMAI.
1. Mano krautuvėj truko 

viela, ir sekė eksplozija, ku
ri pridarė daug nuostolių.

I

REIKALUOSE LIETUVIŠ
KŲ DRAUGYSČIŲ SĄ-.

JUNGOS DIDŽIAMJAM 
NEW YORKE.

26 d. gegužės laikytame 
susirinkime viešų reikalų 
komiteto, sutvarkyta atskai
tą praėjusio lošimo ”Magda- 
lietės. Pasirodė, kad įeigų 
yra $110,65, o išeigų $132.11; 
nedatekliaus pasidaro $21.46 
Kad uždengti nedateklius ir 
arčiau supažindinti draugi
jas, prigulinčias prie Sąjun
gos, vrešų reikalų komitetas 
sumanė parengti visų drau
gysčių pikniką, kuriame ir 
turėtų dalyvauti visos drau
gijos, o atlikusis pelnas tu
rėtų būt paskirstomas drau
gijoms.

Jeigu gi pikniką nebūtų 
galima suspėti parengti, tai 
rudeniop parengti balių.

Taipgi apkalbėta, kad dėl 
parengimo kokių nors poki- 
lių rinkti tik iš priklausan-

Redakcijosjitsakymai.
S. Shleder. — Dalį galima 

atsiimti per ”doviernastį.” 
Kiti klausimai neaiškus.

Maušai. — Niekas neturi 
tiesos judinti tai, kas jam 
nepriklauso. Jei jus kaimy
nas taip pasielgė, pareika
laukite atsiteisimo geruoju, 
o jei neklausys, paduokit 
advokatui, kad patrauktų į 
teismą.

Brightono lietuvių įgalio- 
tiniems.
to netalpinsime, nes pro
testuoti prieš tokius neprau
staburnius krasnickius tai 
tuščias darbas. Tokie žmo
nės gėdos nepažįsta. Juos 
tik policisto lazda galėtų pa
mokinti. Taigi, vietoj šauk
ti susirinkimus ir rašinėti 
protestus, surinkit liudinin
kus ir paduokit tą dalyką 
advokatui.

S. Narkiui. — Už straips
nelius ir juokus ačiū, eilu
čių gi sunaudot negalėsime.

D. Balčiūnui. — Ačiū už 
korespondenciją, bet nuo ki
to gavom apie tai pirma.

Teisybės Perkūnui. — Ar 
deklamacijos buvo pertrau
kose ar iš pat pradžos, tai 
nesvarbus dalykas ir rašinė
ti dėl tokių menkniekių 
protestus neužsimoka.

P. Duktei. — Menkas tai 
dalykas, neužsimoka dėl jo 
ginčytis.

Muzikantui.
sime, nes tokie ginčai nieko 
neišaiškina ir nieko nepa
mokina. Jei p. Povas papei
kė lošėjus, nereikia tuomi į- 
sižeisti, nes visiems yra ži
noma, kaip lietuviai teat
rus lošia.

Ignacui Schussui. — Pri
siųsto jūsų lapelio laikraš- 
tin dėti negalima, nes tenai 
užmetama kunigui didelė 
vagystė, o įstatymai drau
džia vadinti žmogų vagimi, 
pakol teismas nepripažins, 
kad jis vagis.

Zalijušui. — Tokios rų- 
šies raštai gal geriausiai 
tiktų „Dagiui.” Sunaudot 
negalime.

Wm. žemaičiui.
tos raštelio sunaudot negali
me. Tai žmonių pasakaitė, 
bet laikraščiui netinka, nes 
ji vien pramanyta.

J. Fišenkai. — Panaši sa
tyra (o dar be humoro) tik 
daro didesnį _ atstūmimą, 
kuomet- musų pareiga dar
bininkiškas spėkas vienyt, o 
ne ardyt. Negalime sunau
dot.

Tamistų protes-

Netalpin-

Tamis-

JUOKAI!
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Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malė vo j u natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadiay So. Boston, Mass.

I
 Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaiti

495 Broadway, So. Boston. 
Valandos:

: Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėlioms iki 3 vai. po pietą.

i
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i 
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LITHUANIAN JEWELRY CO.
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.

»«« Kg,
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.25
.25
.10
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.50
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50c. ir 1.00
50c. ir 100
.................50

.25

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

J.H.CARR
Parduodu Namus, Inšiurinu 

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVTL, 

SO. BOSTON, MASS.

ir

tAkušerkal
£ Pabaigusi kursą Womans Medical §
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College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.

F• Stropiene, broadway
SO. BOSTON, MASS.

M. Gaili van Co.
Užlaiku geri ausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

grąžą patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda? nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway, S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri- 
siųsim.

JUOKAI!
PILNAS DIDELIS MAISAS VISOKIŲ JUOKŲ!
Tabakas, nuo kurio visi čiaudi ir spjaudo. Degtukai, ką erplioduo- 
ja ir nieką neužmuša. Vabalai, ką taip kanda kad paskui niežti pu

sė adynos, blogiau neg nuo žydo utėlių, ir šimtai kitokių juokų.
Rašyk į JUOKŲ Companiją:

185 Washington St., Wilkes-Barre, Pa.
Ir įdėk 2 c. štampą, kad žinotume, jog norite juokavot

i

i

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos ban
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas., 
Vaistas dėl Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio................ _ __
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos........... ..  1-
Pigulkos dėl kepenų.................
Blakių naikintojas......................

. Dėl išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui......... 
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydąnti mostis........... .. ..............
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai.................... 50c. ir 1.00

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
10“ Reikalauki te prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiek,™.,
229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

..............$i.«o 

.....................Vi 
5«c. ir 1.00 
50c. ir 1.00 
>.■••••.... .50
25c. ir .50

“ . .50
10c. ir 1.00 
................. 25 

...................10 
............ 3.00

.25

.25

.50

.25

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo.........................
Plaukų stiprintojas— .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų šilimo.......... 
Nuo Reumatizmo.. 
Nuo lytiškų ligų.. 
Nuo dusulio...........
Nuo kirmėlių....._________
Antiseptiška mostis......................25
Nuo viduriavimo...................... .25
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir .25
Proškos dėl dantų.................... .25
Karpų naikintojas........................... 10

1

VIENATINE LIETUVIŠKA

AI’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, j 
h ypatingai geros sekančios gyduolės: '

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauką ir pleiskaną 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saules nudegimo 50 Bobro lašai $1.00, Nuo suirimo Nervą $1.00. į 
Vaiką ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. *i| 
Gydanti mostis nuo pučką 50 c- Nuo prakaitavimo koją 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežą ir parką $1.00. 
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

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

Gyduoles nuo vištakią (com’s) 15. 20 ir 25 c. 
Pilės dėl Kepeną ir Inkstą 75 c. 

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

Visot ie kvepianti muilai”10, 15 ir 25 c. 
Perfumos visokią gėlią 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokią gyduolią vėliausio išradimo, nuo visokią paslaptingą 
ir kitokią ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st. I

SO. BOSTON, MASS.

I

A

K. P. ŠlMKONIS
- - - Holyoke, Mass.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius,(kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
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■Lorimer vėl lenda į senatą, [pasažieriais Hamburg-Ame-1
Chicago, III. — William i rican linijos atplaukė suba- 

Lorimer vėl bus kandidatu i toį 31 d. gegužės. 
|į senatorius. Jį neseniai iš-, 
| metė iš senato.

Gimė su dantimis.
New York, 31 gegužės už

gimė čionai motinai Mrs. F. 
Axter kūdikis, moteriškos 
lyties, tik ne su auksiniu 
šaukštu burnoje, vien su 
dviem pilnai išaugusiais 
dantukais. Kūdikis yra nor- 
malis ir sveria devynis ir pu
sę svarus.
23 metai kalėjime už vieną 

valgį.
Topeka, Kan. — šiomis 

dienomis iš valstijos kalėji
mo likos paliuosuotas tūlas 
Arthur Patten, kuris 23 me
tai atgal buvo pasodintas 
tenai už pavogimą vieno 
valgio. Jis paaiškino savo 
"prasižengimą” taip. ''Bū
damas be darbo, užėjau pas 
vieną farmerį paprašyti pa
valgyt. Namie nebuvo nie
ko. Radęs atlikusį nuo pie
tų maistą, aš jį suvalgiau. 
Mane sugavo, suareštavo ir 
nuteisė ant 30 metų kalėji
mam Ir 23 metus aš jau iš
sėdėjau.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Slepia Japonijos atsakymą.
Washington. D. C. — Ja

ponijos atsakymas ant Su
vienytų Valstijų notos, taip
užneramino valdžią, kad vi-l 
daus reikalų sekretorius W. 
J. Bryan, kuris buvo pasi
rengęs važiuot su prakalbo
mis į keletą miestų, bet 
susilaikė nuo kelionės ir pa
silieka Washingtone. Atsa
kymas Japonijos yra serijo- 
ziškas ir tokiu tonu skamba, 
kad Su v. Valstijų valdžia jį 
visai viešai neapskelbė, bi
jodama suerzinti Amerikos 
visuomenės (geriau sakant 
patrijotų) ūpą, būtent, kad 
toji savo atsiliepimu nepa
skatintų Japoniją stvertis 
už ginklo.

Kas do veidmainystė! Ka
pitalistai su juos atstovau
jančia valdžia sutaiso gud
riu budu kivirčius, o paskui 
nesigėdija šmeižti visuome
nę, kad ta reikalauja masi- 
viškų skerdynių, o ne šalies 
valdžia. Čia aiškiausiai ma
tome kiek naudos darbinin
kų klesai neša patriotizmas.

Vėl Skundžia aliejaus 
trustą.

Corsicana, Tex., birželio
3. — Valstijos nuskirta išta
rimui komisija, rodo, kad 
Rockefellerio aliejinis t rus
tas, kuris anais metais buvo 
nubaustas 29 milijonais do
lerių už apiplėšimą visuo
menės ant 100 milijonų do
lerių (tik žinoma, nemokėjo j 
tos bausmės), dabar vėl kai- vav0 atstovai kuone visų 
tinamas už išplėšimą valsti- i organizacijos skyrių ir paro
jai 99 milijonų dolerių. I da™ P’-lnoj uniformoje. Su- 
Standard Oil Trustas teis- įSivaziavimo sesijos tęsėsi dvi 
mo nuosprendžiu buvo ”iš- dieni ir sakoma padaryta 
naikintas,” tečiaus matoma, svarbus nutarimai, kaslmk 
kad jis gyvuoja, kaip gyva-1 kovos Lenkijos pnes Masko- 
vo ir plėšikauja, kaip plėši-1 hją uz Lenkijos savistovys- 
kavo, visokiais nelegališkais ________
budais skriausdamas kitas 
smulkias kompanijas. Už 
išnaudojimą paprastų žmo
nių trustams nereik bijoti 
atsakomybės, nors abelnai 
ir jokios atsakomybės jie 
sau nepripažįsta.
Pataria atsisakyti nuo par

tijos principų.
Washington, D. C. birž. 3. 

William A. Gacton, prezi
dentas National Shawmut 
Bank iš Bostono išleido rei
kalavimą prezidentui Wil- 
sonui, kad tasai atsisakytų 
nuo Demokratų partijos 
principų ir paliktų tarifo si
stemą taip kaip ji yra, nes 
kitaip šalies bizniui gresia 
pavojus. Męs žinome, kad 
tarifa tai maska, kuria pri
sidengia kapitalistai, ir kad 
išteisint save už rengiamą 
krizi. iie jau iškalno pasa
ko, kad tarifos reformos su
rengs abelną suirutę.
Tragedija lietuvių šeimynoj

McKees Rocks. Pa. geg.
30. Vladas Andrijauskas 
atsilankęs pas Posevičių sy
kiu su juo begerdami susi
barė. Pocevičius kaltino An
drijauską už ardvmą šeimy
niško gyvenimo. Pocevičienė 
svkiu su savo jaunikiu 
sumušė Pocevičių ir numetė 
nuo antrų lubų trenais že- 
mvn. Pocevičius užsimušė. 
Užmušėjas tapo paimtas ka- 
lėiiman. Tragedija atsitiko 
18 d. gegužės, 11 vai. ryte. 
Andrijauskas ir jo piktada
rystės draugė, kaip ir už
mušt? s; s — geri katalikai.

Riaušės Milforde. j
Milford. Mass. — 3 birže

lio apie 100 streikierių apsi-1 
ginklavusių akmenimis ir | 
plvtgaliais užpuolė ant Dra- > 
per dirbtuvės, kur dirbo 
streiklaužiai; šiems išėjus iš | 
dirbtuvės pasipylė akrAenai. |

Bostono uostas ką tik da
bar itaisvtas ir yra vienu di- 

i džiausiu uostų Amerikoj, i 
x (Laivai kursuos tiesioginiai 

j tarp Hamburgo ir So. Bos- 
|tono

= ■■■fciiaJV

Vietinės Žinios
Lenkų milicijos organiza

cijos ”Sokol Polski” susiva
žiavimas atsibuvo šįmet Bo
stone. Susivažiavime daly-

Slaptu balsavimu 1 d. 
birželio Bostono barzdasku- 
tiklų samdomi darbininkai 
savo visuotiname susirinki
me nutarė streikuoti, kad iš
kovoti trumpesnes darbo va
landas ir pakėlimą mokes- 
ties. Nutarimas iššaukia i 
streiką 1000 barberių pri
klausančių prie I.W.W. uni
jos. Prie jų taipgi prisidėjo 
300 barberių priklausančių 
prie A. F. of L. Reikalauja, 
kad darbo valandos butų 
nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. va
karo. Mokestis turi būt mi- 
nimum 13 dol. sąvaitei.
Pereitą nedėlią LSS. 60 kp. 

svetainėje atsibuvo sureng
tos Bostono rubsiuviams 
prakalbos. Tečiaus tarp su
sirinkusių žmonių, išskyrus 
tuos, kurie yra 60 kp. nariais 
ar simpatizatoriais socija- 
listams, rubsiuvių visai ne
simatė. Liūdna ir gėda pa- 
sakvti, kad Bostono rubsiu- 
vius ta sunki kova nė kiek 
nepamokino. Kada kitų mie
stų rubsiuviai suaukauja net 
šimtus dolerių pašelpai 
streikuojančių daribninkų, 
kad atsiteisti savo šelpė- 
jams, Bostono rubsiuviai 
pirmiausiai atsiteisia smuk
lininkams, kad tie per mažai 
nuo jų pelnė streiko laiku.

Ganiečių išdirbystės amat- 
ninkai (boiler makers), jų 
pagelbininkai, taipgi gele
žies liejiklose molderiai ir 
laivų budavotojai 1 d. birže
lio nutarė pamesti darbą. 
Tos išdirbystės streikas ap
ims Bostoną, Lowellj, Wor- 
cesterį, Lawrence’ą, New 
Bedfordą, Framinghamą, 
Holyoke’ą ir Newburyportą. 
Reikalaujama, kad amatnin- 
kams butų mokama po $3.50 
i dieną, o pagelbininkams po 
$2.75.
LSS. 60-tos kuopos ekskur

sijos laivas išpplauks atei-

i

Važiuojantiems tikietų 
kaina: porai $1.00; pavie
niam vyrui 75c; pavienei 
moteriai 50 centų.

Išvažiavimas bus labai 
smagus. Grajįs muzika ir 
bus įvairiausi žaislai, kaip 
ant laivo, taip ir ant žaliuo
jančios salos.

Tikietus galima gauti ''Ke
leivio” ir "Laisvėe” redakci
jose. . Taipogi 60 kp. svetai
nėje vakarais.

Cambridge’iaus L.S.S. 71 
kp. rengia koncertą ateinan- 
čioj subatoj, 7 birželio, sve

tainėj Christain Union Hali, 
| No. 7 Burlęigh st., Cam- 
bridge, Mass. Prasidės 7 
vai. vakare. Pelnas skiria
mas naudai Sibiro kalimų.

Pereitos subatos vakare 
atsibuvo paskutinis šio sezo
no, parengtas socijalistų 
šokis. Šokiai atsibūdavo kas 
subatos vakaras, bet užėjus 
šiltam orui, šokiai pertrauk
ta.

Į RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA..

TIESIOGINĖ LINUA TARP 
RUSIJOS IR AMERIKOS

Turi didžiausius, gražiausius ir ge
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubi- 

| nius laivus.
Russia*— 16,000 tonų 

Kursk — 13,500 tonų 
Czar — 13,000 tonų.

į Roterdamą per 9 dienas be per
mainos, per 11 dienų be perma:' 
nos 
$33.00 — 3čia klesa 
$45.00 — 2-ra klesa 
$65.00 — Ima klesa

Išplaukia kas antrą Subatą.
Reikalaudami platesnių žinių kreip

kitės pas generališką agentą
A. E. JOHNSON & CO.

27 Broadway, New York.
Arba pas vietinius įgaliotus agentus.

Birželio 1 d. po pietų ei
nantis iš Providence į Bos
toną traukinis netoli South 
Station užbėgo ant stovin
čio traukinio ir vieną 
vagoną Pulman car apvertė, 
kitus gi sutrenkimu sunaiki
no. Iš žmonių septynios vpa- 
tos tapo sužeistos, kiti smar
kiai sukrėsti, gyvasties nieks 
neprado.

Russian-American Bureai.

Į Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga 
expresinis laivas, kuris perbėga į 
8% dienas, per vandenį prekiuoja 
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75. 
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt 
20c. persiuntimui. Pinigus nusiun- 
čiam į Rusiją per 16 dienų, greičiau, 
negu siunčiant per kitus.

RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, 
160 N. 5 avė-, tarp Lake ir Randolph st 

CHICAGO, ILL.

,1-
1 Libavą.
$35.00
$50.00
$75.00

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Baraco- 

vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir 
aplaikęs diplomą ant graboriaus* 
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
nam reikale galės patarnauti lietu
viams netik So. Bostono, bet ir apie- 
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

I

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sve
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

I

Į

I

258 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta: 63 Gold st.

Prie telefonų dirbančios 
merginos, kurios buvo sus
treikavusios ir grįžo į darbą 
kompanijai prižadėjus išpil
dyt jų reikalavimą, nuo bir
želio 1 d., kaip apskelbė uni
jos komitetas telefonisčių 
susirinkime, gaus pakėlimą 
mokesties 1 dol. į sąvaitę.

Gegužės 30 d. su tam tik
romis ceremonijomis likos a- 
tidarytas Bostono portas, nantį nedėldieni, 8 birželio, 
vadinamas ”Commonwealth 10 vai. išryto, iš City Point 
Pier.” Pirmas garlaivis su prieplaukos.

DAKTARAS ir CHIRURGAS

Ignotas Stankus.

"50.000 Kataliogų DYKAI!

KENČIANČIOS MOTERYS i
Kenčiančios moterys su džiaugsmu perskaitys sekan
čią ištrauką iš laiško, kuri męs nesenai apturėjome.

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
j Reikalaukite tuojaus.

J P Tninila 822 Washingt.on St.
• 1.1 Ullllld, BOSTON. MASS:

“Buvau silpnutė ir ligos paguldyti ir niekas man nepa
gelbėjo, kol nepradėjau vartoti Severos Regulatorią — 
tuomet tiktai pradėjau jaustis daug geriau ir esmi jau 
visiškai sveika, pati darau visa darbą taip, kaip prieš 
susirgimą.

Mrs Barbara VachaI
R. No, 1 Box 11 Ross, N. Dak

Severos

RE6ULAT0RIUS

te

(Severą’s Regulator)
yra vertas užsitikėjimo sustiprinantis vaistas ir neat
būtinas moterų sirguliavimuose. Kaina 81.00 aptie- 
kose,bei tiesiog nuo mtĮS, prisiunčiantiškalno pinigus.

Perskaitykit musų knygelę:. "Sveikata Moterims”, kuri 
yra apvyniota apie kiekvieną Severos Regulatoriaus bon- 
kutę ir kuri veltui siunčiama kiekvieuam, pas mus jos 
pareikalavusiam.

PI
te

f

Muštynė tęsėsi apie 10 mi- 
nučiu. kol raita policija ne- "" 
išvaikė. Mirtinai niekas ne
sužeista.

W. F. Severą Co. “““

ANTANAS AŠMIANSKAS

JAMES ELLIS CO.
Kampas B St. ir Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pranešame lietuviams gy

venantiems Bostone ir apie- 
linkėse, kad męs turime spe- 
cijališkas prekes jaunave
džiams ir tiems, kurie nori 
naujus rakandus.

Didelis pasirinkimas. Tei
singos prekės ir atvežimas 
dykai. Musų maža renda ir 
kiti iškaščiai duoda mums 
progą parduoti daug pigiau, 
negu kur kitur Naujoj An
glijoj, užmokant tuoj arba 
ant išmokesčio.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.

JAMES ELLIS CO.
145 Broadway,

South Boston, Mass.
I

Tikras lietuvys daktaras 
baigęs mokslą steitavlška- 
me universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianapolie, 
Ind. ir specijališkai moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijas ir 
gvdyti pavojine-as ligas.
Po Įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus ĮrergS savo locną SANATOR1U M 
(naminį ligonbuti) ir užlaiko visokias ligo
nius dėl gydymo ir darymo operaciją.

Gydo ligas:
Nuo skaudėjimo šonų, nugaros, galvos ir 

pečią. Gėlimą sąnariu, kaulų ir ko-ulio 
Reumatizmą, nedirbamo vidurių, pl:nk‘mą 
plauką, išbėrimo kūno, rik-ečiansąl * škn 
l’gą. Kraujo ligą ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi <
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas J 

daktarą Stankų ypatlškai abra per laišką o Į 
nesigailėsi savo žygio. Tnri tūkstančius pa-’ 
dėkavonių už išgydymą nuo visokių ligų. Dr. 5 
Ign. Stankus siunčia gyduoles j kitus miestus 5 
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet; 
kreipkitės ant tik ro adreso taip: J

Dr. IGNOT. STANKUS
1210 S. Broad st., .* >

Philadelpliia, Pa. >

i

i i
i
♦

i

Profesorios medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekiningia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon*

į aptieką: 
durvs bal

GERAS DAIKTAS
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRAUCKĄ, 307 — 4 at, 
ant kampo D st., SO. BOSTONE. 
Kitas geras daiktas eit į Petrauc- 
ko Restauracijas valgyt, nes ten 
visados švieži ir gerai pataisyti 
valgiai ir pigiau kaip kitur.
Restauracijos randasi šiose vie
tose:

Kampas D st. ir .Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany st, 
BOSTON, MASS.

7 Harrison avė., arti Essez at, 
BOSTON, MASS.

D

2)

3)

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vi< ta lietuviams.

304 Brosdvay ir 259 D strsets.
so. bostck. ims.

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis.

Sriubelių užsuka
mas. vyriško ir mo
teriško didumo,ant 

120 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel,- 
tavais viršais. La
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin 

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 
metų.. Ypatingas pasiulijimas. Męs 
išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno 
adreso už $5.75 C. O. D. ir persiunti
mo kaštus, su teise jums viską per
žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
mokėk nė cento. Atsiminkite, jųa 
užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį 
apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis 
dykai su kiekvienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Alhenaeum Blg.. CHICAGO, ILL

X

H. F. CORCORAN & C0. 
t 4 Third st. kampas A. S; Boston, Mass.

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSEL1S.
• j • • • koks tik kada nors antDidziausis atpiginimas DEGTINĖS ir VYNŲ I

* buvo padarytas.
______ 1 kvorta CC, VE CLUB WHISKEY 50c. 5 kvortos tik $200.

1 Bunka BRANDŪS arba DEGTINĖS 75c. 1 kvorta POKTVVIN’O 25c
1 kvorta SHERRY WINE 25c.

Męs r'ardtio<1ame viską sykiu tik už................................................ 0 I BvU.

50,000 KNYGŲ
Pasakys Kokia Bado Gali Pats Save Isijydyti Namie.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gautą 
Knygą. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrą. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrą kaip aaugotęs nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivęsti naudos 
skaitidame tą knyga. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavima, T žs ik iš ima 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstu ar Pūsles ligą, Nusilpneima Nervą, Pražudytą 
Vyriškumą, Neprijemną Sapną, Lytišką Nusilpneimą, UžnuodijimąKraujaarba 
Brantą, Škrofula ir Nevalą Kraują, Pularima arba Triperį,Užkrečiamą ligą arba 
Naujai įgautu Nesveik n m ik jeigu esate Silpnas, Nerviškas. Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusilpneis Spėkų arba kencatė nuo Jauną Pražangą, Reumatizmą arba kokią ligą 
ir nesveikumą, paprastą vyrams, u Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokią budu 
atrastį greitą nuolatini isigydymą, privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga
ta yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jąju prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dylnai gauto! Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranzinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivalą jus į jokio skolį ir u^mokiesni. Mes nesiuntam jokią vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

nečlovingi gydytojei ir institutaį dara. Ta knyga yra siuntama su gžmakistą paitf prastam ir ižpaėatytaia kaeasrta taip, jog ne vienas negale žinoti ka is 
talpina.
DR. JOS. USTER A CO.. L 804. 208 N. Httti Ase.. Chicaęo. III. .............................. . , , .

Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vyaai Dykai Knygį. meldžiu prisiūti man viena vysai dykai. 

Vardas ir pavardė....._____________ ...____ ....____ _______________ ____________ _________ ____________________________ —-........... ......... .
H Adresas
BOHEM

St eitas




