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Iš Rusijos. ŽINIOS IS VISUR.
Kruvinos riaušės 

parlamente.
Ungarijos paralmente, Bu

dapešte, 4 birželio buvo di- 
I dėlės riaušės, kurios kilo 
dėlei atsisakymo nuo vietos 
ministerių pirmininko Lu- 
kaczo ir visos ministeriojs. 

I Kada opozicija (valdžios 
priešai) pradėjo ant pirmi
ninko švilpti ir vaišinti jį vi-

Carukui gręsia mirtis.
Caras mušė telegramą An

glijos karaliui Jurgiui, ku
ris, su savo žmona, rengėsi' 
važiuoti į Peterburgą ap
lankyti carą ir carienę, kad 
jie susilaikytų, nes caras su 
cariene dėlei caruko Alek
sio sveikatos priversti išva
žiuoti Kriman. Žinios skel
bia, kad caruko gyvasčiai . . .
tikrai gręsia pavojus ir bu- šokiais epitetais, grovas Ti- 
tent vienatinė viltis — tai sza pašaukė policiją ir liepė 
garsingos Krimo dumblynų triukšmadarius prašalinti, 
maudynės. Caras ir carienė Pasirodžius parlamente, po- 
su sergančiu caruku dėlei to licijai, kilo da didesnis triuk- 
apleidžia Peterburgą. Ofi- šmas. Vienas policistų pa- 

_____------ t • -- - 
sveikatos stovį tečiaus lai- pykaklės. Už pastarąjį už- 
komos slaptybėje.

Profesorio Erlicho pase
kėjai.

Šiomis dienomis francuzų 
medicinos posėdije gydyto
jai Beberman ir Muneira 
pranešė apie savo naujuo
sius išradimus, kuriuos jie 
pavadino 1,116 ir 1,151; jie 
užmuša spirilus ir veikia 
taip pat, kaip ir garsieji 
”606” ir ”914.”

Ilgi^bandymąi su gyvu
liais ir žmonėmis parodė, 
kad tie nauji vaistai turės 
didelį pasisekimą kaip sifi-

1$ AMERIKOS.
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cijališkos žinios apie caruko griebė atstovą Leherį už a- 
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sistojo grovas Khuen von 
Hedervary ir sušuko į poli
cijos kapitoną: ”Tu, niekše 
kain drįsti taip elgtis?” Ka
pitonas tuomet išsitraukęs 

j kardą kirto tris kartus 
grovui į galvą. Grovas krau- 

j jais apsipylęs nusvyro savo 
draugui į glėbį, ""žmogžu
dystė!” sušuko keliosdešim-

Kita karė.
Nespėjo pasibaigti karė 

tarp Turkijos ir Balkanų, o 
jau kįla ginčai tarp Bulgari
jos ir Serbijos su Grekija. 
Tos tris valstybės negali pa
sidalyti užimta Makadonijos 
teritorija ir nėra abejonės, 
kad tarp jų iškils karė.

Taip pat grekai negali su- 
sitaikvt ir su turkais.

Popiežių tautos.
Tūli lietuviai mano, 

popiežius yra lietuvys.
kia nuomonė yra labai klai
dinga. Iki šiol pagal tautos 
popiežiai dalijasi taip: anglų 
1, holandų 1, šveicarų 1, 
portugalų 1, afrikiečių 2, 
austrijiečių 2, ispanų 5, vo
kiečių 6, siriečių 8, grekų 14, 
francuzų 15, italų 198.

Kardinolų streikas.
Vokiečių laikraščiui ”Ber. 

Tag.” telegrafu praneša, 
kad Romoj streikuoja,,, kar
dinolai apskelbę boikotų šv. 
Petro katedrai. Tasai savo
tiškas streikas esąs iššauk
tas tuomi, kad kardinolams 
laike iškilmingų pamaldų ne-I

tis balsų ir salėj.pasidarė ^uvo pagerta tam tikrų vie- 
neapsakomas sumišimas. Ir Kardinolai pasijuto j- 
tik po valandai, kada pusi- žeistais ir pranešė, jog neis 
rodė, jog grovas Tisza tik katcdron F ■J --

neapsakomas sumišimas. Ir

lengvai sužeistas, riaušės 
aprimo.

tų. Kardinolai pasijuto į-

ankščiau, kol 
jiems nebus paskirtos pritin
kančios jų laipsniui vietos ir

lio taip ir kitų panašių ligų Sufragistė sumindžiota po neatsiprasys katedros kapi-
gydyme.

Pavogė 17,000 rublių.
Iš Odessos pranešama, 

kad laike tamožnės revizijos 
paaiškėjo, jog kasoje trūks
ta 172,000 rublių. Pinigus 
pavogęs kasieriaus pagelbi- 
ninkas Aleksnadrovas.

Oro laivyno diena.
Oro laivyno diena šį metą 

prajo nekaip. Manoma, kad 
surinktosios aukos neper
viršija 10,000 rublių.

Kalnų potvinys.
Telegramos praneša, kad 

palei Čimkentą naktį įvyko 
kalnų potvinys. Daugelis 
namų nunešta Psadam u- 
pėn. Malūno girnas vanduo 
nešė, kaip menkus krisle
lius. Nunešta tiltas. Žuvo 
daug žmonių.

95 ir pusė milijono kibiro 
degtinės.

821 milijonas rublių p 
plauks iždan už 95^2 milijo
no kibiro degtinės, kuri turi 
būti išgerta 1913 metais.

Pastebėdami, jog degtinės 
vartojimas kasmet užauga 
5,000,000 kibirų, pabrėšime, 
kur visųdaugiausia išgeria
ma.

Pasirodo, kad Maskvos gu
bernijoj visųdaugiausiai 
degtinės išmaukia. Čia iš
tuština apie 5 milijonus ki
birų į metus. Paskui eina 
Peterburgo, Kijevo ir Eka- 
terinoslavo gubernijos.

Visųmažiausia geriama 
Pabaltijos krašte ir centrali- 
nėje Rusijoje.

720 milijonų laiškų.
Krasa duoda 77 milijonus 

pelno iš kurių 71 milijonas 
imamas nuo markių.

Prastų laiškų išsiunčiama 
į metus 662 milijonai, ap
draustų — 58 milijonai.

karaliaus arklio kojomis, tūla.
Londonas. — Jojant Ang-

i• • i i* • i ui diitzroiiiiiA.lijos karaliui zovada, sufra- f - J’ 
gistė Emilv W. Davidson - -
šoko prie jo arklio, norėjo j žij 
nutverti uz apynasrio, bet 1 r J 
likos parnešta po arklio ko- Karaliaus Konstantino vai- 
jomis ir sumindžiota. 8 bir
želio ji mirė ligonbutije. Su- 
fragistės rengia didelę de
monstraciją jos laidotu
vėms.

Šnipas pas popiežių sve- ikavimą ir suvienyti tą iš- 
čiuose.

Roma. — 5 birželio popie
žius širdingai nriėmė Ame
rikos šnipų užlaikytoją W. 
J. Bums’ą.

12 žmonių žuvo audroj.
Vokietijoj, Kessel apielin- 

kėj, siautė baisi audra. Pen
ki žmonės prigėrė, o 7 užmu
šė perkūnas. Nuostolių bus 
milijonai.

Sumišimai Afrikoj.
Afrikos Morokoj, Tetua- 

no apskritiie. morai užpuolė 
sykiu ant kelių kariškų is
panų stovyklų ir išskerdė 
daug kareivių.

Airiai ginkluojasi.
Belfast, Airija.

džia konfiskavo čionai 6,000 
šautuvų, kurie buvo išsiųsti 
iš Vokietijos vienam airių 
patriotų vadui. Valdžia spė
ja, kad airiai rengiasi prie 
ginkluoto sukilimo, reika
laudami savvvaldos.
Japoniečiai rodo Amerikai 

Kumščių.
Tokio, Japonija. — 8 bir

želio čia vėl buvo dideli susi
rinkimai ir prakalbos prieš 
Suvienytas Valstijas. Kal
bėtojai peikė savo ministeri
ją, kad ši iki šiol da neaps
kelbė Suv. Valstijoms karės.

Popiežius, sulyg laikraščių 
nranpšimii, labai įžeistas 
tuomi apsireiškimu, ir bijo, 
kad tas neatsilieptų blogai į 

™'betlpoPiežij'?-

Vai-

gresui bilių, reikalaujantį 
tokio įstatymo, kad kiek
vienas vyras, norėdamas iš
siimti apsivedimui leidimą, 
turėtų pristatyti nuo dakta- 

;ro paliudijimą, jog jis yra 
■sveikas ir gai vesti.

Pagirtinas sumanvmas.
Streikas dėl vėliavos.

Hoboken, N. J. — Čia su- 
: streikavo 150 katilninkų 
vien tik dėl to ,kad jų "bo
sas,” kanadietis, iškėlęs Ka
nados vėliavą ir pasakęs, 

| kad tik po tokia vėliava už- 
Isimoka žmogui gyventi.

Skerdyklų streikas pasi
baigė.

Sioux City, Ia.
ir Armour&Co. skerdyklose 
streikas pasibaigė ir 5 bir
želio 1,500 žmonių sugrįžo 
darban. Darbininkai laimė
jo nuo 10 iki 20 nuošimčiu 
daugiau algos.
Raudona vėliava Milforde.

Milford, Mass. — 8 birže
lio išsiųsta iš čia 14 Drape- 
rio streikuojančių darbinin
kų vaikučių į Woonsocket, 
R. I. Vaikus lydėjo didelė 
paroda su muzika ir raudo
na vėliava.

Dideli manevrai.
Wąshington. — Šįmet val

džia nutarė Shenandoah, 
Pa., apielinkėj surengti di
delius manevrus, kuriuose 
dalyvaus kavalerija, pėsti
ninkai ir artilerija.

Peršovė atstovą.
Vernon, Vt. — 8 birželio 

ant geležinkelio stoties likos 
peršautas H. A. Staten, le- 
gislaturos atstovas. Jį per
šovė geležinkelio kompani
jos agentas Hugh Collins. 
Šovikas buvo girtas ir areš
tuotas.
D-ras Friedmann atmestas*

Trįs New Yorko ligonbu- 
čiai, kur d-ras Friedmann 
buvo pradėjęs gydyti džiovi
ninkus sulig savo naujo me
todo, nutarė daugiau Fried- 
manno neįsileisti. Kaip ma- 

I tyt, jo išradimo vertė prade
da jau smukti.
Streikas lentų plovykloje.
Duluth, Minn. — Iš penkių 

lentų piovyklų, keturios su
streikavo. Darbininkai rei
kalauja 25c. į dieną daugiau* 
Darbdaviai keikia I. W.W.

Socijalistai protestuoja.
New Haven, Ct. — 6 birže

lio socijalistai čia surengė 
protesto mitingą prieš val
džios žvėriškumą ir beteisę 
Patersone.

I. W. W. nariai kalėjime 
badauja.

Peoria, III. — Dešimts I.W. 
W. narių, kurie laukia kalė
jime teismo už rengiamą 
streiką. 4 birželio pradėjo 
badauti. Per 72 valandas jie 
nieko neėmė į burną. Keli jų 
apalpo.

Vėl reikalauja tardymo.
Washington.

čia vėl apsireiškė judėjimas, 
reikalaujantis iš senato tar
dymo W. Virginijos ir Pa
tersono nuotikių. Senatorius 

j Martin iš New Jersev labai 
priešinasi Patersono tardy- 

;mui. Matyt, jis yra šilkų 
audinyčių savininku.

šaudo streikierius.
Philadelphia, Pa. — Pra

sidėjus cukernės streikui ne
buvo tikėtasi to, ko dabar 
susilaukta. Streikieriai ma
nė tuojaus laimėti streiką, 
o kompanija tikėjosi, kad 
darbininkai tuojaus sugrįžš 
į darbą. Pamačius, jog dar
bininkai drūčiai laikosi vie
nybėj, pasikvietė policiją į 
talką ir prisisamdė valkatų, 
kurie dabar užpuldinėja ir 
šaudo streikierius. Taip 31 
gegužės keturi streikieriai 
susitiko du skebu ir norėjo 
juos atkalbinti nuo darbo, 
bet tie žvėrįs išsitraukė re
volverius ir pradėjo šaudyt. 
Praeiviai persigandę pra
dėjo bėgioti. Persigandę 
streikieriai taipgi įbėgo į 
A. Višniausko namus ir už
darė duris. Tuoj atsibeldė 
policija ir, vietoj areštuoti 
už šaudymą skebus, pradėjo 
laužtis į tuos namus, kur pa
sislėpė streikieriai. Išlaužė 
duris ir pradėjo krėsti, jieš- 
kodami ginklų. Nieko nera
dus, visus areštavo.

Kitoj vietoj kelis lietu
vius peršovė. Iki šiol męs 
vis tylėjom ir į laikraščius 
nerašėm, bet jau priėjo prie 
to, kad tylėti toliau nebega
lima. Daugelis iš musų jau 
nebeturi iš ko gyventi, o ki
tus policija ir iš namų neiš
leidžia. Todėl kelintu sykiu 
šaukiamės į visuomenę pa
ramos, bet vis da iš toliaus 
pašeįpos negaunam. Nejau
gi niekas mums neatjaučia, 
kuomet męs kovojam prieš 
tokią pat priespaudą, kaip 
ir kiti!

Draugai darbininkai, ne
užmirškite mus. Paremkite 
mus. Kompanijos agentai 
kalbina darbininkus grįžti 
i darbą. Matvt, skebai nega
li darbo atlikti ir jei męs 
laikysimės, ii turės mus rei
kalavimus išpildyti. 0 lai
kytis mes galėsim tik su vi
suomenės parama. Aukas 
siuskit per ”Kovos” redak
cijų.

Presos komitetas:
R. Merkis, K. Maknavičius, 

A. Žukauskas.
Prisipažino užmušęs 

detektivą.
Columbus, O. — Lee Cage, 

liejikų unijos narys, prisi
pažino užmušęs laike strei
kų Pittsburgo detektivą Re- 
ardoną, už ką jis buvo andai 
teisiamas ir išteisintas. Su
lig Ohio. konstitucijos kitą 
kartą jis jau negali būt už tą 
patį teisiamas.

Pasmerkė Patersono 
redaktorių.

Patersono teismas pa
smerkė kalėjiman darbi
ninkiško laikraštuko ”The 
Weekly Issue” redaktorių 
Aleksandrą Scottą už tai, 
kad tas visą laiką gynė strei- 
kierių reikalus ir kritikavo 
valdžios ir kapitalistų bruta- 
liškumą. Paskutiniame to 
laikraščio numerije jis sako: 
”Vistiek, ar mane apkaltins 
ar ne, ar pasodins kalėjiman 
ar ne, aš kaip kalbėjau, taip

i

nikavimas.
Iš tikrų šaltinių sužinota, 

kad Atėnuose sumanyta iš
kilmingai apvaikščioti ka
raliaus Konstantino vaini- 

! f_____•__ __ •_ ________ •_____X -
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i kilmę su laimingo karės uz- 
i baigimo apvaikščiojimu. 
Mano nulieti karaliui karū
ną iš užkariautų turkų kul
kosvaidžių metalo. Atėnuo
se tiki, kad visų viešpatijų 
valdonai vpatiškai dalyvaus 
tose iškilmėse.
Pasikėsinimas ant kunigo 

gyvybės bažnyčioje.
Žitomiro seminarijos baž

nyčioje prie dalinančio ku- 
muniją kunigo prisiartino 
18 metų mergaitė Voicecno- 
vskaja ir išsitraukus revol
verį šovė į kunigą ir sužeidė 
jam ranką. Šovusi sulaiky
ta. Šovimo priežastį paaiš
kinti ji atsisakė. Pas ją ras
tas fotografiškas kunigo pa
veikslas.
Moterų laikraštis Turkijoje.

Visuomenės nuomonė 
Turkijoje sujudinta nepa
prastu apsireiškimu: atsi
rado laikraštis, kurio leidė
jas ir sandarbininkai — 
moterįs. Jis išeina kasdieną 
ir vadinasi ”Moterų Pasau
lis.” Pirmame numerije L 
žanginis straipsnis prasi
deda sekančiais žodžiais: 
”Męs prašome vyrų laikraš
tininkų leisti mums ramiai 
užsiimti savo darbu, męs 
kaip mokame, taip ginsime ; 
savo tiesas.” ;

i ir kalbėsiu. Pakol aš gyvas 
busiu, aš nuolat kelsiu pro- 

! testo balsą prieš beteisę. Aš 
visuomet skaitysiu netik sa
vo teise, bet pareiga kriti
kuoti brutališkumą ir despo
tizmą, nežiūrint ar prasižen
gėliais bus guzikuoti Pater
sono galvažudžiai, ar Suvie
nytų Valstijų prezidentas... 
Kalėjimo aš nebijau. Kalė
jime mirė geresnių žmonių, 
negu aš. Jus galite užkalti 
kalėjiman žmogų, bet neuž
kalsite tenai idėjos.”

38 streikieriai pasmerkti 
kalėjiman.

Patersono kapitalistų tei
smas pasmerkė kalėjiman 
38 streikierius už "netiesuo- 
tą” susirinkimą (jie buvo 
susirinkę ant pikietų prie 
dirbtuvės 25 balandžio).

I Tarpe pasmerktųjų yra jau
nų mergaičių. Ar neteisin- 

j giau butų tokius teisėjus pa
sodinus kalėjiman...

Gaisras ant laivo.
New York. — 9 birželio 

gauta čia bevieliniu telegra
fu žinia, kad ant laivo ”0- 

i linda” iškilo gaisras ir žmo- 
i nės pavojuje. ”01inda” 
plaukė nuo New Yorko link 
Kubos.I
Nenešioki t skeltų andarokų.

Šįmet įėjo madon su pers
keltais šonais andarokai, 
taip, kad gana augštai ma
tyt pančiakos. 5 birželio 
Mihvaukee mieste pasirodė 
ant gatvės tūla E. Geiger, 38 
metų mergina, kurios anda- 
rokas buvo taip augštai 
perskeltas, kad augščiau ke
lių buvo matyt pančiakos. Ji 
likos areštuota ir užsimokė
jo $10.00 bausmės.

Wood išteisintas.
Didžiausios vilnų kompa

nijos galva, p. Wood, kuris 
buvo kaltinamas už dinami
to konspiraciją, pereito j są- ■ 
vaitėj išteisintas, nors teis-! 
me buvo pristatyti jo paties i 
ranka rašyti čekiai detekti-j 
vams ir Atteaux’ui, kuris j 
pirko dinamitą ir samdė 
žmones jo išnešiojimui po 
streikieriu namus. Ši, byla, 
rodos, dėlto tik ir buvo už
vesta. kad oficijališkai pa
daryti Wood’ą nekaltu.
Konfiskuota 72,000 cigarų.

Providence, R. I. — Val
džios inspektoriai konfiska
vo čia 72,000 cigarų, nes ant 
jų nebuvo žymės, kad už- 

; mokėta akčvžė.i
Referendum sumuštas.
Springfield, III. — Illino- 

jaus legislaturon buvo pa
duota inicijativos ir referen- 

I durno rezoliucija, bet didžiu
ma balsų ji sumušta.
Kitas bilius prieš ateivius.
South Carolinos senato

rius Smith 5 birželio įnešė 
kitą bilių, reikalaujanti su
varžyti ateivystę. Jo billius 
yra grvnas nuorašas Bur- 
nett-Dillingham’o biliaus, 
kurį pereitais metais Taftas 
buvo atmetęs.
Daktariškas paliudijimas 

jaunavedžiams.
Columbijos Distrikto ko- 

misiionierius Cuno Rudolph 
Washingtone rengia kon-

i

!

I

Cudahy

5 birželio
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Peržvalga. nijimas socijalistiškos pa
kraipos laikraščių. Susivie
nijimo tikslas idėjinis. Lai
kraščių atstovai pripažino, 
jog jiems susivienijus pasek- 
mingiau bus galima ginti- 
darbo žmonių reikalus, sklei
sti mokslinio socijalizmo idė
jas ir kovoti su priešais.

įvykus tokiai vienybei 
tarp laikraščių, bergždi gin
čai ir tuščios polemikos bu» 
prašalinta. Taigi reikia ti
kėtis, kad ant žmonių tas at
silieps labai gerai, nes nie
kas jų nekurstys ir neskal
dys į frakcijas. Kova bus ve
dama tik su juodais laikraš- 

jčiais, kurie klaidina darbi
ninkus.

Ir vėl Roosvelto farsa.
Musų garsusis T. Roos- 

veltas matomai labai mėgsta 
būti aktorium ir nuolatos 
lošti ant visuomenės gyve
nimo pagrindų, kad ir gat
vines farsas.

Paskutinis jo politiškos 
kampanijos nenusisekimas 
nustūmė jį nuo scenos. Bet 
R ooseveltui už scenos sėdė
ti nesmagu ir jis vėl iššoko. 
Apskundė tūlo laikraščio re
daktorių, kad tas laike rin
kimų pavadino jį girtuokliu. 
Rooseveltas reikalavo 10,000 
dolerių atlyginimo. Teis
mo posėdžiai tęsėsi per porą 
savaičių, laikraščiai po visą 
šalį skelbė plačiausius 
straipsnius apie Roosevelto 
blaivumą. Liudytojai priro- 
dė, kad Rooseveltas negeria 
degtinės ir alaus daugiau 
kaip vieną stiklą. Tik lai
ke puotos jis gerdavęs 
šampaną ir kas rytas po 
stiklą geriausio vyno. Teis
mas pripažino Rooseveltui 
6 centus atlyginimo, o Roo
seveltas apreiškia, jog jis 
yra linksmas iš tokio bylos 
užbaigimo.

Mat, p. Rooseveltui rūpėjo 
tik pasirodyt visuomenei ir 
nors tas pasirodymas išrodo 
taip juokdariškas ir nesutei
kiantis aktoriui garbės, 
vienok jis džiaugiasi, nes vi
suomenė, lig gatvėje vaikų 
būrys į du besibarančius ap
svaigusius juokdarius at-• 
kreipė visą savo domą, laik
raščiai vėl bubnijo apie 
Roosevelto genijališkumą, 
o teismas pripažino jį blai
vininku, nors tas ponas 
Rooseveltas Californijos 
bravorams švenčiant savo 50 
metines sukaktuves anais 
metais pasiuntė aukso taurę 
dovanų už "gero alaus” iš- 
dirbimą.

Nesvarbu čionai ar Roose
veltas geria tik šampaną ar 
ir to negeria, nes tai jo pri- 
vatiškas dalykas; bet keista 
žiūrint Į naiviškumą Ameri
kos visuomenės, kuri to
kiems reikalams pašvenčia 
netik savo laikraščius, bet ir 
teismus, už kurių posėdžius 
brangiai reikia mokėti, o 
tuo tarpu apie baisias pikta
darystes W. Virginijos gu
bernatoriaus, teriojusio ir 
žudžiusio darbininkus ir jų 
šeimynas su pagelba kanuo- 
lių, kariumenės bagnetų, ka
riškų teismų ir kalėjimų, tie 
laikraščiai kaip užkerėti ty
li, nors tai buvo tikra nami
nė karė. .

Įdomu, ką tie laikraščiai ir 
visuomenė pasakys, kada 
Socijalistų Partijos komite
tas , ištyręs visą dalyką, ap
skelbs pasibaisėtinas žinias, 
ir pareikalaus, kad tironas 
Hatfieldas už savo piktada
rystes atsakytų?
Lietuvių Socijaiistų susiva

žiavimas.
Septintas Lietuvių Socija

listų susivažiavimas buvo 
pirmas toks pavizdingas. 
Delegatai buvo labai geram 
upe. Ypatiškumų čia nesi
matė nė šešėlio. Net opjausį 
klausimą svarstant—susi- 
vienimą su Socialist Party 
— nepriėjo prie ginčų. Jei 
kartais kalbose viena ar kita 
pusė įsikarščiavo, tai vien 
tik dėlto, kad iš širdies gynė 
savo Partijos reikalus. Se
sijai gi pasibaigus vėl visi 
kalbėjosi kaip geriausi drau
gai.

Susivienijimą su Socialist 
Party pavesta pačiai Sąjun
gai apkalbėti ir išrišti visuo
tinu balsavimu.

Vienas iš svarbiausų žing
snių, kokis šitame susivažia
vime padarytas—tai susivie

Žmogaus vertybė nėra ap 
kainuojama pagal jo gabu
mą. Jeigu draugija pradėtų 
vertinti žmogų pagal jo in- 
dustrialį gabumą, tai visi 
didžturčiai turėtu atsidurti 
jei ne kalėjimuose, tai be
protnamiuose, kaipo kenks
mingi visuomenei idividiju- 
mai. Tokia savo nuomone 
Morris I. Swift atvaizdina 
paveikslą liūdnos tikrybės, 
paveikslą draugijos nesusi
pratimo, kuris liepia visuo
menei lenkti galvą prieš tur
tingą beprotį nenaudėlį, o 
neapkęsti ir niekinti žmogų 
apdovanotą geriausiomis 
ypatybėmis, bet skurde nu-. 
gramzdintą per pačios drau
gijos aklumą. Ir ištikrųjų, y- 
pač Suv .Valstijose, kur 
viešpatauja plutokratija, vi
sos teisės ir privilegijos yra 
tik turčių, bet plačioji vi-1 
suomenės didžiuma, t. y. 
darbininkai aptverti geleži- 
nia įstatymų tvora, daboja
ma teismų, policijos ir mili
cijos; jiems palikta tik teisė 
dirbti ir savo triūso vaisius 
atiduoti valdžios ir istatvmu 
apginamiems nenaudėliams.

Tas pats Swift, prirodyda- 
mas beprotiškumą įpročių 
garbinti turčius, sako: Didž- 
turčui leidžiama būti di
džiausiu draugijos plėšiku; 
piktadaryste skaitoma ir už 
ją baudžiama žmogus, kuris 
reikalauja kąsnio duonos, 
kad apgynus savo gyvastį. 
Turčiui galima naikinti ir be 
jokio atsižvelgimo eikvoti 
turtas, nors jis niekad nieko 
neuždirbo ir nieko nesutvė
rė, bet kalėjimas laukia 
kiekvieną, kas pasekdamas 
turčio pavyzdį paliestų vi
suomenės turtą.

Streikas, kuris kaip tvano 
banga eina ir kaskart užlie
ja platesnius šalies pramoni- 
jos plotus, anot to minėto 
teisybės skelbėjo, yra atida
rytoju visuomenei akių, yra 
geriausiu moraliu agentu ir 
tas darbininkiškas judėji
mas yra išraiška visuomenės 

■protesto prieš beteisę. Prie 
tos nuomonės reikia pridur
ti, kad tai yra naturalė eko
nominio vystymosi pasek
mė; prirodymui, kad žemu
tinių visuomenės sluogsnių 
draugjinių reikalų suprati
mas pasiekė tą laipsnį, kad 
darbininkas pradeda supras
ti savo vertybę ir svarbumą 
draugijiniam gyvenime ir 
pradeda statyti tai draugi
jai savo tiesotus reikalavi
mus. Tas darbininkų judėji
mas nėra kokiu tai iš augš- 
tybės paeinančiu stebuklu, 
bet tik patvirtinimu mark- 
sinės teorijos, nes visoki 
žmonių istorijoje apsireiški
mai ima savo pradžią iš 
žmonių materijališkų būvio 
sąlygų.

Suvienytose Valstijose 
nors sulyginant darbininkų 
uždarbis ir yra didesnis ne
gu kitur, tečiaus pragyveni
mo brangumas tą uždarbį 
daro toli neganėtinu. Sykiu 
darbininkų klesos apsižvel- 
gimas aplink save atsklei
džia jai baisią beteisę ir ne
lemtą tvarką, kuri leidžia 
nenaudėliams eikvoti visuo
menės pagamintus turtus, o 
visuomenės didžiumai už 
norą gyventi statomi kalėji

Pavyzdingas Kunigas.
Chicagos kun. Almer Pan- 

newell savo pamoksle aštriai 
kritikavo tuos kunigus, ku
rie už šliubą reikalauja už- 
mokesties. Jis pavadino to
kią užmokestį "bažnytiniu 
graftu" ir sakė, jog jis ne- 
kuomet užmokesties neim
siąs. Sakramentai, sako, 
negali būt už pinigus parda
vinėjami. Kurie sakramen
tus pardavinėja, tie šventva- 
giauja.

Apart to, kun. A. Panne- 
well pasakė, kad jaunieji tu
ri pristatyti nuo teisingų 
daktarų paliudijimus apie 
savo sveikatą. Birželio 5 d. 
jisai sužiedavo C. W. Huntą 
su p-le Darata Maize. Jauno
sios tėvas užsispyrė būtinai 
kunigui užmokėti, bet pini
gų jis visai nepriėmė.

"Aš gaunu iš parapijos už 
patarnavimą algą ir užmo
kesties imti neturiu tiesos,” 
atsakė kunigas.

Ar nevertų musų kunigu- 
žiams nuo tokio kunigo pa
simokinti?

Visuomenės kūno ligos.
Rev. C. Myers savo laiky

tose Tremont Temple pra
kalbose išrodė pasibaisėti
nas pasekmes girtuokliavi
mo. Sakė, jis aplankęs Chi- 
niją, Japoniją, Egiptą, In
diją, Turkiją ir kitus kraš
tus, bet niekur neradęs taip 
išsiplatinusios svaiginančių 
gėrimų pardavėjystės, kaip 
Suvienytose Valstijose. Jis 
pataria visuomenei ne orga
nizuot veidmainingos blai
vybės draugijas, bet stačiai 
nuo valdžios reikalauti, kad 
ta įstatymų keliu išnaikytų 

| svaiginančių gėrimų išdir- 
i bystę.

Gal būt ir sveika jo nuo
monė, bet męs netikime, kad 
esanti kapitalistų rankose 
valdžia kada nors kėsintųsi 
naikinti svaiginančių gėri
mų išdirbystę, kadangi pla
čiųjų minių tamsumas ir gir

tuokliavimas leidžia kapita
lizmui viešpatauti ir atneša 
gerą pelną.

C. Myers sako, kad dauge
lis todėl priešinasi pripaži
nimui moterims lygių pilie
tiškų tiesų, kad moterįs sa
vo balsavimu pirmiausiai 
išnaikintų karčemas.

Męs ir tame abejojame, 
nors pripažįstame moterį to
kiu pat, lygiomis teisėmis, 
draugijos nariu, kaip ir vy
rą. Išnaikinti grituoklystę 
ir visas nesuskaitomas kitas 
piktybes visuomenėje gali 
tiktai tos visuomenės žemu
tinių sluogsnių apšvietos ir 
materijalinio pasitenkinimo 
atžvilgiu sulyginamas su 
viršutiniais sįuogsniais. O 
tas galima įvykdyti tik per 
panaikinimą kapitalizmo si
stemos, kuri išdirbėją ir par
davėją verčia nuodinti ir 
naikinti kitus dėl savo priva- 
tiškos gerovės.

Idant visą blogą prašalint, 
turi būti pirmiausiai panai
kinti įstatymai, kurie išdir
bystę ir pačią pramoniją pri
pažįsta privatiška vienučių 
nuosavybė. Pakolei egzis-

tuos privatiškoji nuosavybė 
išdirbystėje, patol nė mote
rų balsavimas neišnaikins 
karčemų ir demoralizacijos 
urvų. Vertėtų p. Rev. C. 
Myers pastudijuot metodas 
prašalinimui viso pikto, pro- 
ponuojamas per socijalismo 
mokslą, o tuomet, neabejo
jame, jis patars visuomenei 
griebties socijailizmo, kaipo 
vienatinio neapgaulingo vai
sto dėl draugijos ligų praša- 
linimo.

Streikų Reikšme.

mai, užlaikomos ginkluotos 
kariumenės ir didžiausios 

I gaujos policijos. Darbinin
kų klesa savo judėjimu ati
daro aukso godumu apjakin- 
tai buržuazijai akis, kad ta 
gerbia nenaudėlius, anot 

' Swifto, bepročius didžtur
čius, o į tuos, nuo kurių pri
klauso ir pačios buržuazijos 
būvio gerovė, su panieka ir 
pasibiaurėjimu žiuri. Taigi 
tik minimas darbininkiškas 

i judėjimas, nors jį gimdo ma- 
. terijališki išnaudojamųjų 
į reikalai, yra sykiu veiksniu 
kultūros ir tikros civilizaci
jos. Nors streikas iš'ekono- 
miško atžvilgio darbininkų 
klesai neatneša naudos, te
čiaus iš atžvilgio žmonių ly
gybės idėjos, streikai yra 

‘ svarbiais veiksniais, naiki
nančiais viešpatavimą vie
nos klesos ant kitos. Nesigi
linant į išvadžiojimus reikia 
pripažinti, jog streikai, ku
rie pereina kaip viesulą per 
riša kontinentą Suvienytų 
Valstijų, yra kaip kad pir
ma sekanti vėtra, apreiš
kianti audros kilimą. Po 
streikų turės taipgi pakilti 
ir pragyvenimo kainos, o tas 
pertikrins darbininkų kle- 
są, kad vien streikų pramo
ne negalima nusikratyti sau 
nuo sprando viešpataujan
čius nenaudėlius. Antru 
smugiu kapitalui no šių 
streikų paseks socijalė revo
liucija, nežiūrint kokia ji ne
būtų. ar kruvinais žmonių 
sukilimais apsireiškianti, ar 
balsavimo pramone pava
ranti nenaudėlius nuo valdi
ninkavimo.

Taigi besiplėtojanti strei
kai privalo džiuginti darbi
ninkų klesa ir ji privalo 
remti juos kiek išgali, nes jie 
yra pirmutiniais apreikš- 
tojais darbininkiškos klesos | 
išsiliuosarimo iš alginės ver
gijos — iš po kapitalizmo 
jungo ir iš tos geležinės klėt- 
kos, į kurią visuomenę su
grudo ir ris da grūda kapi
talistų kalami įstatymai.

J. B. Smelstorius.

PHILADELPHIA, PA.
Sustreikavę čia Horn& 

Hardart Baking Co., kuri 
užlaiko šiame mieste 16 res
tauracijų, darbininkai 31 d. 
gegužės susirėmė su polici
ja. Susirėmimą iššaukė pa
čios kompanijos nusamdyti 
provokatoriai. Tie provo
katoriai ne tiktai užtraukia 
policiją ant streikierių, bet 
net lando po namus ir ten 
streikuojančius šnipinėja. 
Gegužės 30 d. nekoksai W. 
Ford (lietuvis) atėjęs Į J. 
Ranionio namus pradėjo 
kalbinti prie streiklaužiavi- 
mo, bet kad Ranonis parodė 
jam duris, išgama pradėjo 
šaudyt iš revolverio, sužeis
damas J. Ranionį ir J. Med- 
žiaveprį. šnipas areštuotas. 
Sužeistuosius nugabeno Į li- 
gonbutį. Streikieriai susi
rašė j I. W. W.

BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 17 d. patiko ne

laimė lietuvj Juozą Kižą. 
Nuvažiavo jis į So. Brookly- 
ną pas draugus į svečius, ir 
tiek prisisvečiavo, kad nuė
jęs važiuot namo, gatveka- 
riui atbėgus nebematė, ar 
tas bėga ar stovi ir jam besi
kaunant parpuolė, koja pa
kliuvo po ratu ir visai koją 
nupjovė. O to visko priežas
timi yra alutis ir degtinėlė. 
Minėtas lietuvis išvažiuoda
mas iš namų pasakė: "Ne- 
laukitee, aš neparvažiuosiu 
anksti, nes šį vakarą turiu 
pragerti 15 dolerių.” Na, 
ir vargšas pragėrė netik pi
nigus, bet ir sveikatą.

Brooklyno cukeminkai da 
vis nesusitaiko su savo po
nais, nes kompanija išgirdu-

si apie savo darbininkų besi- 
organizavimasi manė labai 
greitai darbininkus nura
minti, pasiūlydama vie
niems pusę, kitiems po visą 
centą daugiau ant valandos. 
Bet darbininkai nesutinka 
ant tų visų kompanijos mie- 
laširdingumų, tai dar neži
nia kaip išeis, ar susitaikys, 
ar įvyks streikas.

Brooklynietis.
SCARNTON, PA.

Gegužės 18 d. N. Scran- 
j ton L. U. P. K. buvo pra
kalbos, politikos ir mainie- 
rių unijos reikaluose. Kal
bėtojas A. Zaleckas trumpai 
paaiškino, jog darbininkai 
be politiškų susivienijimų 
negali atsiekt laimingesnio 
gyvenimo.

M. Valentinavičia nurodė 
politikos naudingumą ir 
mainierių unijos 1-mo dis- 
trikto netikusios valdžios 
darbus. Thomas Davis (an- 

Iglas), kandidatas ant prezi- 
I dento 1-mo distrikto, plačiai 
1 aiškino, kaip kompanijos 
baisiai išnaudoja darbinin
kus, o darbininkai kenčia 
per savo nesusipratimą ir 
duodasi išnaudoti. F. Ku- 
rauskas, kandidatas ant u- 
nijos vice-prezidento, nuro
dė, ką unija gero nuveikė ir 
ką galėtų nuveikti, jei butų 
teisingesni vadovai. Penk
tas kalbėtojas kalbėjo len
kiškai. Gaila kad neperdau- 
giausia publikos prisirinko.

Mainierys.
EXETER BORO, PA.

19 d. gegužės, 8-tą valan
dą ryte likos užmuštas ang
lių kasyklose Vincas Seilius. 
Velionis paėjo iš Suvalkų 
gub., Starapolės pav., Bar- 
bieriškio gm, Mockių kaimo.

žmogus skaitė laikraščius 
"Keleivį” ir "Draugą,” pri
gulėjo prie 2-jų pašelpinių 
draugysčių ir U.M.W of A. 
unijos; pastarojoj buvo pre
zidentu. Unija, kurioj yra 
1,200 narių, dėl tos prie
žasties sušaukė "special” 
susirinkimą- Nutarta da- 
lvvaut laidotuvėse visiems 
unijos nariams; nupirkta 
vainikas su parašu: "Our 
Worthv Pres. of Local 1084 
U.M.W. of A."

Su didele parodo atlydėjo 
velionį į šv. Kazimiero baž
nyčią. Bažnyčioj kun. prie 
velionio grabo iškeikė soci- 
jalistus, buk tie netiki į Die
vo bausmę, o čia, girdi, ar ne 
Dievo bausmė, kad atėmė 
vyrą nuo moteries ir vaiku
čių. Koks tas Dievas žiau
rus! Jis verčia žmogų kišt 
galvą po akmeniu dėl kapi
talisto naudos ir pats tą ak
menį ant žmogaus užverčia.

P. Stomervilietis.
LOWELL MASS.

30 geg. čia buvo IWW. 
skyriaus prakalbos. Kalbė
toju buvo M. Bolis iš Law- 
rence. Kalbėjo visai silpno
kai ir ką norėjo—negalėjo 
pasakyt. Kadangi tą dieną 
čia ėjo ir paroda, tai žmonės, 
kurių buvo vos į 40, nerima
vo, ir tik išgirdę muzikos 
balsą šoko prie, langų, lyg 
maži vaikai, tai kalbėtojas 
nė savo kalbos užbaigt nega
lėjo. Po to kalbėjo lenkas, 
kuris nors trumpai, bet ga
na daug ir aiškiai pasakė 
žmonėms, kad vienybė dar- 
ninkams yra užvis reikalin
giausia. Buvo kelios dekla
macijos, bet deklamatorius 
neatliko nė vienos gerai. Ir 
šiaip buvo biskį daugiau pa- 
marginimų, ir taip viskas 
užsibaigė.

Turiu pasakyti, kad lie
tuviškas skyrius nėra visai 
susitvarkęs—patis jie neži
no kada susirinkimai bū
na, negali iš viso tarpo jokio 
komiteto išrinkt, kas stačiai 
yra papeiktina.

•y

Ant 31 geg. bendromis spė
komis 3 draugystės rengė 
balių, ir, kiek teko girdėt, 
tas balius buvo rengiamas 
ant kunigo galvos: pelnas 
padengimui lėšų, nes para- 

■ pijonai visoms jiegomis sten
giasi jį iš savo parapijos "iš- 
mufvt."v .

Žmonės ' pradėjo rinktis 
ant baliaus. Suėjo gana 
daug. Laukia. Balius pra- 

! sidėt negali—muzikos nėra. 
Taip išsistumdė žmonės iki 
10 valandai, o muzikantų vis 
tiek nėra. Vieni ėmė kaltint 
rengėjus, kiti kunigą, saky
dami, kad tas papirko muzi
kantus. Ir taip visi išsiskir
stė atsiėmę pinigus. Rengė
jai žada balių atnaujini, 
nežinia ant kada.

Nedėlioj kunigėlis per pa
mokslą gerai pasakė: " Aš 
už savo avis galvą guldau, 
aš visokiais budais jas moki
nu, bet kurios neklauso, aš 
už tas neatsakau. Mažai jū
sų čia yra, nes nekurie da po 
vakarykščių šokių miega ir 
neatėjo į bažnyčią.” Nekurie 
gardžiai nusijuokė iš tokio 
pasakymo, nes jokių šokių 
nebuvo iš viršminėtos prie
žasties, o kurie tada buvo į 
šokių svetainę atsilankę, veik 
visi ir bažnyčioj buvo. Ne
buvo tik tie, kurie labai Die
vo bijo, jiems prie bačkutės 
geriau.

1 birželio L.U.N.K., kuris 
da neseniai susitverė, paren
gė prakalbas. Kalbėjo 
p. Ramanauskas iš Lawren- 
ce’o. Bet šiuo tarpu jis gana 
gerai nukalbėjo ir tokios 
prakalbos yra naudingos.

Visų pirmiausiai p. M. 
Dirsė trumpai paaiškino 
kliubo naudingumą. Buvo ir 
daugiau aiškintojų. Publi
kos buvo Į 100 ypatų.

Lowelliečiai labai neran
gus; kad prakalbos pagar
sintos nuo tokios valandos, 
tai jie pradeda rinktis tik už 
valandos vėliau.

Visų Draugas. 
MINERSVILLE, PA.

Nuo sausio 31 d. iki geg- 
gužės 16 d. čia sulošta 3 lie
tuviški teatrai ir visiems ne
koks pasisekimas. Artis
tai iš savo pusės buvo gana 
puikiai prisirengę, bet musų 
visuomenė, matyt, smuklėse 
ir prie ”dinerkių” turi gere
snius teatrus ir juos remia.

Bažnytinis choras taipgi 
išsimokino "Katriutę,” bet 
atsisakė statyti, nes daug lė- 
šuoja, o visuomenė nesilan
ko.

16 d. gegužės ”Gra-usmo,” 
mažų vaikų teatrališka 
draugija lošė ”Tarnaitė pa
mokė.” Nors vakaras buvo 
su labai plačiu programų, 
publikos iš 2 tūkstančių lie
tuvių atsilankė vos 73. Bet 
už tai smuklėse tartum grū
ste prigrūsta. Tik ta prie
žastis gal sulaikė nuo atsi
lankymo į mažiulių vakarą, 
kuris tiek daug galėjo pamo
kinti barzduotus vaikus, ku
rie dar nežino ir neišmano 
apie savo gyvenimo reika
lus. Pagal programą vaka
ras gana puikiai buvo su
rengtas. Vaikų choras su
dainavo ”Maž ką valgę ir ne
gėrę,” — skambėjo puikiai. 
Deklamavo 5 metų mergai
tė, J. Sakalauskiutė iš Ma- 
hanoy City, "Aš vargšė mer
gaitė,” atliko labai puikiai. 
Maikio su tėvu pasikalbėji
mą atliko A. J. B. ir P. Ku
činskas — publikai labai pa
tiko. A. Kaminskutis, 4 me
tų vaikas, deklamavo: ”Kad 
ir savo brolį kareivis su kar
du perveria” — padarė gana 
gilų įspūdį ant klausytojų. 
Buvo dainos ir šokiai iš se
novės gadynių. Sekė loši
mas pirmo akto komedijos. 
A. Kaminskutis deklamavo 
"Apuokas su asilu girioje,” 
publikai patiko. Keturios 
mergaitės: K. Arbačauskiu-
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tė, A. Merkčaičiutė, A. Ar-j 
bačiauskiutė ir J. Merkčai
čiutė labai puikiai sudainavo 
„Viltis.” Sakalauskiutė dek
lamavo „Ak, nečiulbėk.” M. 
Šaparninkas labai publiką 
prijuokino monologu ”Tarp 
gėlių skaisčiausių.” Sekė 2 
veiksme komedijos. Visi vai
kai dviems balsais sudaina
vo „Garsas;” daina su šo
kiais „Žvirbleli, čiulbunėli” 
taipgi publikai buvo a- 
kyva. Kalbėjo A. J. B. apie 
kruvinojo nedėldienio pami
nėjimą ir sulošė monologą 
iš „Keleivio,” „Paskutinį 
kartą matysiu saulutę te
kant.” A. Merkčaičiutė de
klamavo „Kas yra musų 
priešai.” K. Mikelevičius ir 
P. Kučinskas daug publiką 
prijuokino, sulošę iš „L. 
Žurnalo” dialogą „Fotogra- 
fistas.” Vaikų choras dai
navo ”Lai gyvuoja mus 
tauta.” Pasikalbėjimas 
„Maikio su tėvu” atlikta A. 
J. B. ir P. K. Dainuodamos 
šoko 4 mergaitės. Ant už
baigos vaikų choras sudai
navo „Noriu miego” ir „Ant 
barikadų.”

Kaip girdėt, tai neatsilan- 
kiusieii apgailestauja ir šau
kia atkartoti, bet jeigu ir 
atkartojus tik tiek ten atsi
lankys, tai gaila triūso ir 
vaikelių vargo.

A. J. Banašauskas.

Draugai lietuviai, neatsi-25 gegužės buvo prakal
bos, parengtos dr-stės „Lie- likim, kitą mitingą kaip tu* 
tuvos Balsas.” Kalbėjo KI. 
Jurgelionis iš Chicagos. 
Trumpai apipiešė dabarti
nio žmogaus gyvenimą, iš
gyrė SLA. ir ragino visus 
rašytis į pašelpines draugy
stes ir visas jas jungti į krū
vą. Išpeikė lietuviškus lai
kraščius, sakydamas, kad 
nelyginant kaip bobos, ką 
viena pasako, kita da dau
giau prideda. Pagyrė T. M. 
D. ir liepė prie jos rašytis,, 
tada, sako, skaitydami mok
sliškas knygas (ar pers- 
paudintas iš senų leidimų? 
Red.) męs atsieksime tą, ko 
norime. Pagyrė vietinę „L. 
Balso” d-tę ir tuomi užsibai
gė.

„Lietuvos Balsas” rengia
si sulošti istorišką veikalą 
„Piliniečiai.” Rūpesčiu 4 į 
draugysčių: SLA. kp., T. M. 
D. kp, L.S.S. kp. ir „Lietuvos 
Balso” d-tės čia yra įkurtas 
gana turtingas knygynas.

Kenoshietis.
MELROSE, PARK ILL.
Į čionai buvo atsikraus

tęs su krutančių paveikslų 
aparatais koks tai kunigas 
(sakos iš Chicagos), kuris 
rodydamas paveikslus iš 
Kristaus gyvenimo, aiškino 
jų reiškimą, šaukdamas, 
kad lietuviai butų gerais ka
talikais, nes, girdi, jie visuo
met buvo ir turi likti katali
kiška tauta. Suprantama, 
kad kunigėliui lietuvių stab
meldystės laikai nežinomi, 
bet nuo kaip seniai lietuviai 
katalikais yra. nuo taip se
niai jie nesi vadina tauta, tik 
vergai nopiežijos ir kruvinų 
carų. Vergais būti ir ant 
toliaus, tai jau vargiai visi 
lietuviai norės. Galėjo būt 
neprotaujančiais ir aklai ti
kinčiais kvailoms pasakoms, 
bet jau tokiais visados jie 
nepasiliks. Paliudija tą fak
tas ir tokie apsireiškimai, 
kaip pareikalavimas nuo 
minėto kunigo, kad tas pa
aiškintų aiškiau paveikslą 
perstatanti Kristų išvedan
ti prekiuojančius iš bažny
čios. Kada pastatyta klausi
mas apie žmogaus „dušę,” 
tai kunigėlis liepia eit i se
minariją mokinties. nes jis 
negalįs viso mokslo išaiškin
ti. Matoma, tik vien semina- _
riioj ir įkala avingalviams romiškai-katalikiškas para-! 
nebūtus daiktus i makaules, pijąs. Čia susitvėrė lietuvių! 
kad paskui jie tiki į tai. kas 
griežtai yra priešinga gam
tos įstatams.

Melroseparkietis.
NEW BRITAIN, CONN.
Gegužės 25, nedėlioj ir 26, 

panedėlio vakare buvo su
šauktas tarptautinis mass- 
mitingas. Lietuvių buvo 
daugiausia. Lietuvių kalbė
tojas B. Bolvs iš Lawrence, 
Mass, aiškai nurodė darbi
ninkų skurdą, labiausiai ra
gino prigulėti prie I. W. W. 
unijos. Lokalo sekretorium 
vienbalsiai liko aprinktas 
Juozas Mažeika. Žmonės 
pradėjo rašytis išvien: lietu
viai ir anglai. Taipgi kalbė
jo ir du lenkai, vienas lenkiš
kai, kitas angliškai. Antrą 
vakarą tie patįs kalbėtojai 
atkartojo savo aiškinimus 
apie I.W.W., tik vienas atsi- { 
rado, kuris bandė kritikuot, 
bet jo kritika pasirodė be 
pamato ir liko sustabdyta.

Antrą vakarą daug dau
giau susirašė, kad galim pa
sigirt, jog neskiriant tautų, 
turim 500 prigulinčių prie 
visų triiu skyrių.

Ir iš lietuvių matvt buvo 
drąsių, kurie nesibijojo pri
sirašyti. bet yra daug ir bai
lių, kurie bijosi stot už pro
gresą, už pagerinimą savo 
būvio.

I.W.W. matyt kapitalis
tams nemaloni, kad taip ka-
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rėsim, bus pagarsinta per 
„Keleivį” ir plakatais. Į 
mitingus pas mus neįeis 
šnipai, męs jiems uždary-' 
sim duris, tad visi lankvki- 
tės. Kunigo mokinis.

Detroit, Mich .— Gegužės 
30 d., 10 vai. išryto vienoj 
dirbtuvėj tapo sudraskytas 
mašinos į šmotus 24 metų 
vaikinas. Vaikinas buvo vo- 
kietys, bet gerai kalbėjo lie
tuviškai. Veilonis palaido
tas brolio lėšomis. K. Jasas.

KAS MUMS
RAŠOMA
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Kenosha, Wis. — 1 birže
lio atsibuvo susirinkimas 
119 kp. TMD. Klebonas Ga- 
dekis užsakė bažnyčioj, kad 
žmonės rašytųsi prie T.M. 
D-tės, taipgi garsinta per 
teatrą ir prakalbas, bet vel
tui. Draugystės centras 
tame kaltas, su savo netiku
siu išleidimu knygų, nes jau 
trįs metai, o žmonės negau
na jokios knygos, už tai ir 
pati draugija neauga. Sako, 
kad męs nesidarbuojam, bet 
ir pats centras tame kaltas; 
pasiskubinkite su knygomis, 
o tada ir naujų narių dau
giau bus.

Sekr. Kaz. Brazevičius.

Kenosha, Wiš. — 16 geg. 
mirė išsirgęs vos 11 d. Anta
nas Balčaitis. 18 gegužės ta
po palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis. Lydėjo di
delė žmonių minia, nes lai
dotuvės buvo su muzika.

Velionis prigulėjo prie L. 
P. Kliubo ir „Lietuvos Bal
so” draugystės. Mirė sulau
kęs vos 28 metų. Paėjo iš 
Kauno gub., Raseinių pav., 
Monkanų vals., Auzgirio so
dos, Girkalnių parap. Pali
ko moterį sunkiam padėjime 
ir dukrelę vos 2 metų, taipgi 
Kenoshoj 5 brolius ir Lietu
voj seną močiutę ir 3 brolius. 
Broliai palaidojo brolio kū
ną savo lėšomis.

Kaz. Brazevičius.

GRAND RAPIDS, MICH.
Čia randasi nemažai lie

tuvių ir lietuviškų draugys
čių, nekurios iš jų, jau se
niai susitvėrusios, yra tur
tingesnės ir turi savo svetai
nes. Gi „Liet. Sūnų” drau
gystė, kur da neseniai susi
tvėrusi, neturėjo savo sve
tainės ir reikėjo prašinėti 
kitų kad leisų laikyti susi
rinkimus. Pastaruoju laiku 
jos narių skaičius žymiai pa
didėjo ir iždas paaugo. Nu
tarė pirkti žemę ir statyti 
savo svetainę, ką ir padarė. 
Nors sumanymas įkunyt ne
buvo lengva, bet ačiū pirmi
ninkui V. K. Liumui, darbas 
eina pirmyn. Draugijos na
riai, kiek kuris išgalėda
mas skolino pinigus svetai
nės statymui ir šiandien jau 
-turime savo naują ir puikią, 
pusiau murinę svetainę, ku
ri tapo atidaryta 30 d. gegu
žės.

Atidarymui svetainės bu
vo užkviestas miesto gasna- 
dorius G. Ellis ir visos lietu
viškos vietinės draugystės. 
Visos atsiuntė savo atstovus 
ir kiekvienas atstovas laikė 

prakalbą: Sim. Daukanto 
draugystė dalyvavo akyvi š- 
kai nrib,udama su „Liet. Sū
nų” benu. L. D. d-ja taria 
jai aciu!

T. M. D. choras po vadovy
ste p. G. Belino. sudainavo 
„Mes sveikinam kiekviena.” 
L. S. D-ios benas užtraukė 
marša. Po tam sekė kalbė
tojai ir įvairių chorų dainos 
ir deklamaciios. Viskas at
likta kuopuikiausiai. Ant 
užbaigos p. V. K. Liumas 
pa dėkavo jo svečiams už at
silankymą. Vakare buvo šo
kiai. V. M. Rinkevyčius.

KENOSHA, WIS.
24 gegužės vietinė soči- ; 

ialistų kp. statė ant scenos 
„Amerikoniškos Vestuvės.” h 
Aktoriai roles atliko pusėti- ■ 
nai ir. kiek teko patėmvt, 
publika tapo užganėdinta, 
žmonių buvo koki 200. nes 
čia sociialistu taip bijosi, 
kaip velnias kryžiaus.

Dialogą „Blaivas ir gir
tuoklis” išpildė M. Pagojus 
ir K. Paukštys. Pasikalbė
jimas ”Maiko su tėvu,” išpil
dė V. Brazevičiukas ir P. 
Šukevičia. taipgi Šukevičia 
atlošė monologą „Grino- 
rius. Z. Brazevičutė dėklą- _________ ______ r __
mavo „Naujas tėvynės mi- pitalistų laikraščiai ją nieki- 
nėjimas. ; “ ~

Herrin, III. — 26 pereito 
mėnesio mirė Juozas Pečiu
kaitis; palaidotas ant italų 
kapinių. Prigulėjo Į Vytau
to Ukėsų Kliubą ir Į kalna
kasių uniją. Paėjo iš Suval
kų gub. Sintautų gm., Vil
kaviškio kaimo. Turėjo 35 
metus amžiaus; paliko mo
terį su dviem kūdikiais ir tė
vus Lietuvoie.

Geo. Pečiukaitis.

Indiana Harbor, Ind. —
Čia yra keletas plieno dirb

tuvių ir viena cemento. Dar
bai eina gerai ir uždarbiai 
neperprasti, tiktai karčemų 
nesuskaitomas skaitlius ir 
girtybė labai išsiplatinus.

Paskutiniu laiku čia vie
noj smuklėj bežaisdami kau- 
lukais du jauni vaikinai už
simanė pažaist savo kaulais. 
Viens jų jau ligonbutij mirė 
ir 30 gegužės palaidotas, o 
kitas laikomas iki teismo 
valdžios priežiūroj. Tai vis 
aukos alkoholiais.

Laisvamanis.

i

Thomas, W. Va. — Nega
lima užtylėti tokį apsireiški
mą, kad socijalistai tvertų j 

riioj ir įkala avingalviams romiškai-katalikiškas para-!

na.

F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai

| yra ant mano žemės per tris 
I pėdas. Ar galima priverst 
{savininką, kad jis tą sieną 
nukeltų? S. K. Svidris.

ATSAKYMAS.
Pirmiausia reikia išžiurėt 

ar kartais pirmasis savinin- 
{kas to loto nepavelino jam 
{užstatyt tas 3 pėdas. Pave- 
linimas turi būt ant rašto ir 
padarytas Registry of 
Deeds. Jei pavelijimo 
nėra, tad dasižinot nuo 
kaip seniai ta siena užstaty
ta: jei suvirš 20 metų, tai 
žiūrėk, ar savininkai toloto 
žinojo, kad jis ant jų žemės 
yra. Jei žinojo, nieko nega
li padaryt, jei nežinojo, ar
ba jei jis statydamas savi- 
nosi tas 3 pėdas, ir tik paskui 
pasirodė, kad ne jo, tad gali
ma ir po 20 metų atimti. Jei 
da nėra 20 metų, tad nežiū
rint po kokiom pretensijom 
jis nebūtų appsigyvenęs, jis 
vistiek turės traukties, arba 
užmokėt už tas 3 pėdas.

100 rublių, o mažesnis bro
lis, būdamas 13 metų atsira- 
šė. Tėvas užrašė žemę sū
nui, kuris liko Lietuvoj. A- 
nas mirė ir paliko žemę sa
vo moteriai, kuri jau nuo 
1904 valdo ją. Jis paliko ją 
su trimis vaikais ir ana da
bar jau už antro vyro ište
kėjo. Ar mudu Amerikoj 
esantieji galim pajieškoti 
savo dalies iš namų?

Jurgis Miller. 
ATSAKYMAS.

Tikrieji paveldėjai yra tie 
trįs kūdikiai mirusiojo bro
lio. Tamista patrotijai tie
sas praėjus 10 metų po ap
leidimui namų. Jei dar 10 
metų nepraėjo, tad reikėtų 
tuoj parvažiuoti arba pa
vest reikalą per daviernastį 
ištikimam žmogui ant vie
tos, kad jis užvestų bylą. Jei 
parvažiuotumėt,tai liktumėt 
apekunu nepilnamečių kū
dikių. Atsirašymas antro 
brolio, kurs buvo nepilna
mečiu, nebuvo geru, todėl 
jis, jei jau dabar yrą pilna
mečiu, turi ir doviernastį 
padaryt, geriausia tam pa
čiam žmogui, ka ir tamista, 
kad vienas galėtų vest r.i- 
kalą. Jei parvažiuotumėt 
namo, brolienės vyrą iš na
mų 
lint.

I
I
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KLAUSIMAI.
1. Nesutinkant porai taip, 

kad tankiai reikia bartis ar
ba pyktis, ką reikia geriau
siai daryti, persiskirt ar imt 
valdžios vadinamą „divor
ce?”

2. Ar reikalingas advoka
tas, norint „dvorce?”

3. Jei moteris jieško „di
vorce,” ar ji gali reikalautI 
pinigiško atlyginimo nuo 
savo vyro ?

4. Mano pačios brolis at
važiavo iš Lietuvos ir sėja 
nesutikimus, kalbina, kad 
ji manęs neklausytų, pra
vardžiuoja visokiais vard- 
dais ir t.t. Ką aš galiu jam 
padaryt? C. S. Baben.

ATSAKYMAI.
1. Nesutinkant dėl svai- 

bių priežasčių, jei būdas ju
dviejų jau toks, kad nėra 
vilties sugyvent žmoniškai,1 
geriau persiskirt. Žmogus 
gyvena tik sykį ant svieto, 
ir tas gyvenimas per trum
pas ir pilnas vargų, todėl ne
užsimoka tyčia sau nesma-{ 
gurnus gaminti. Persiskyri-i 
mas be valdiško divorce y-! 
ra geras, bet pati visuomet j 

jgali ant vyro vardo pridarv- 
i ti skolų ir reikalauti nuo jo ! 
i užlaikymo ir negalima su ki
tu arba kita ženytis. Geriau
sia gauti „divorce.”

Advokatas yra neatbūti
nai reikalingas. Perdaug v- 
ra įvairių ceremonijų, be 
kurių negalima apsieiti, o 
paprastas žmogus negali at
likti.

3. Jei moteris gali daro-

KLAUSIMAI.
1. Jeigu moteris, našlė, at

važiuoja į Ameriką ir sykiu 
su vyru, kuris palieka Lie
tuvoj pačią ir vaikus, va
žiuodamas su ja ant laivo 
pasiduoda kaipo jos vyras, 
ar Amerikos ar Rusijos val
džia baustų už tai vyrą ar 
moterį?

2. Jeigu minėta moteris 
i atvažiuoja į Ameriką jau 
I nėščia, prisikalbina jaunikį 
ir turi meiliškus ryšius su 

i kitu, o paskui skundžia ne
kaltą vaikiną, norėdama,

! kad teismas priverstinai 
juos apženytų, tai ar ištik
tųjų ji gali per teismą ką 
gaut iš to vaikino ir ar teis
mas gali priversti jį pačiuo
tis? Minėta našlė neišbuvo 

imti; kas nors iš draugų ar-1 Amerikoj nė meto ir turinis 
ba giminių arba neapmokė- j ’ 
tas graborius turi paduot 
prašymą į teismą ir aprinkti 
administratorių, tik tada 
galės pinigus išimti, kada 
teismas paskirs admiirsi.fi-j 
torių. Paskui reikia išd '^t 
atskaitas teismui. Apmokė {

tuoj galėtumėt praša

KLAUSIMAS.
Jei žmogus srvvenda- 
Amerikoj padeda pini

gus į banką, mirus jam, ar 
gali svetimas išimti iuos ant 
palaidojimo?

2. Jei nėra giminiu čia, o 
tėvai Lietuvoj, ar gali kas 
atimt pinigus, ir kaip?

J. Kudirka.
ATSAKYMAI.

1. Pinigus niekas negali iš-

1.
mas

parapija ir i komitetą išrin
kta du „socijalistai.” Iš jų 
vienas renka pinigus nuo 
žmonių bažnyčios statymui. 
Matyt, kad jie da nėra soci- 
jalistais, vien ”dvasios uba
gai.” P. J. Grigaliūnas.

---------- i
Hartford, Conn. — Gegu-; 

žės 30 d. L.A.U.P.N. Kliubas' 
ir šv. Jono draugystė Iširuo
se iš ryto į New Britain iri 
dalyvavo apvaikščiojime a-1 dxd:, kad ji niekuom nekalta, 

tik vvras yra kaltininkas ir 
priežastis „divorce.” ji gali 
gauti po kokius $5.00 ant 
sąvaitės nuo vyro. Bet jei ji 
pati kuom nors yra kalta, 
tai nieko negali gauti.

4. Tamista pasakyk tam 
broliui. kad jis į tamistos 
stubą daugiau nė kojos ne
keltų. Jei neklausys ir ateis 
vėl erzint ir ardyt šeimyniš
ka gyvenimą, duok kiek tik 
i kaili lenda tokiam laido
kui. Neužmušk ir nesulau
žyk kaulu, bet taip su diržu 
gali varyt iki sočiai ir porą 
juodų akiu gali uždėt. Jei ta
mista ir suareštuotų, tai tei
sėjas netik kad nebaus, bet 
pagirs. Tik pasakyk dėl ko
kios priežasties išpėriai jam 
kailį.

KLAUSIMAS.
Mano tėvas pirko nuo po

no 50 dešimtinų žemės už 
3000 rublių. Mes esam tris 
broliai, viens Lietuvoj, du 
Amerikoj. Aš važiuodamas 
į Ameriką gavau nuo tėvo

Į

tidarvmo lietuvių tautiško 
namo. Butų laikas ir mums, 
Hartfordo lietuviams, turėti 
savo svetainę, nes męs gana 
daug išmokame svetimtau
čiams kožna metą. Metai at
gal L. A. U. P. N. Kliubas 
buvo sumanęs statyti savo 

I namą, buvo renkamos ir au
kos tam tikslui, bet vėl vis- 

i kas aptilo. Gal dabar vėl at
simins. Lietuvis.

Cumberland, B. C. — An
gliakasiai čionai streikuoja 
nuo rugsėjo mėn. 1912 metų. 
Streikierių vietas užėmę ki
nai, japonai ir nemaža balt- 
veidžių. 11 gegužės kompa
nija net iš Anglijos parsi
traukė 39 streiklaužius. Du 
patyrę apie streiką, atsisakė 
dirbti, o kiti streiklaužiauja. 
Kompanija išgavusi „in- 
junction” ir streikierius 
spaudžia policija kiek tik 
gali. Laukiamas vra gene- 
rališkas streikas, kad pagel
bėti streikuojantiems darbi
ninkams laimėti kovą.

!

Lietuvos atsivežus mergaitę 
apie 11 mėnesių ir jau lau
kia kito ir šiuom tarpu pa
davė teisman nekaltą vaiki- 

Tą girdėjęs.
ATSAKYMAI.

___ ___ 1. Amerikos valdžia baus- 
b‘ūš skolas ir pagrabo kaš-|tų kriminališkai už taip va- 
' y J.________ r:____ ’ ” bet
tus, pinigai turi būt išmokėti reikėtų darodyt kad^ jo pati 
paveldėjams. Nesant vaikų 
ir pačios, bus išmokėti tė- 

| vams.
2. Kad ?r butų giminės, tė- 

bankos niekas negali išimti, 
vai, pati, ar vaikai, pinigų iš 

j kol teismas nepaskirs vieno 
■ administratorium. Admirn- 
istratorius visada yra reika
lingas, kur turto lieka dau
giau kaip $20.00 vertės.

na.

Itus ir pagrabo kaštus, pini-*: dinamą ’fornication,”
4-___ 4------- : U.:x____ I voi’Pntii clavnrUrf Vari in

i

KLAUSIMAS.
Ar Amerikoj galima už

gyveni žemės šmotą per 
metų eiles? Padėkim sau. 
aš nupirkau lotą, o paskui 
atrandu, kad svetima siena]

; yra gyva, kad juodu nėra
■ legališkai persiskyrę, ir kąd 
juodu kaip vyras su motere 

i nevedę gyvena.
2. Niekad ir kalto negali

ma prieš norą apženyti. Jei 
darodoma, kad kaltas, tai 
gali gauti keletą mėnesių į 

i turmą už „bastardy” jei ne
norėtų vesti. Bet nekalto 

i niekad negalima priverst, 
! nes jei ji prieš atvažiuojant
■ buvo nėščia, juk ji bėdos ne- 
: gali užmest vyrui, kuris ta
me laike buvo Amerikoje. 
Čia jau ne mokslo reikia, 
o tik paorasta aritmetika 
duos atsakymą.

ŽIU D □]

[□
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Moteris ir Namai

— Heilo, Maike!
— Kaip drūtas, tėve?
— Maike, aš vėl turiu nau

ją klausimą ir noriu, kad tu 
man jį išaiškintum.

— Su mielu noru, tėve, jei 
tik tavo klausimas bus ver
tas aiškinimo.

— Ką aš galiu žinoti, vai
ke, ar jis vertas, ar ne; man 
kiekvienas klausimas svar
bus, kuris tik apeina mano 
kūno reikalus.

— Nesistebiu iš to, tėve; 
tu mat toks pat sutvėrimas, 
kaip ir kiti žmonės, todėl ir 
jausmai pas tave tokie pat. 
Taigi sakyk, ko tu norėjai 
klausti.

— Maike, aš norėjau tave 
klausti, kodėl taip brangsta 
porkčaps? Kaip aš atva
žiavau Amerikon, tai svaras 
būdavo po 8 centus, ,o dabar 
jau po 24. Trigubai pabran
go. Ką tu vaike, mislini apie 
tai?

— Aš, tėve, manau, kad 
tas labai gerai, kad pragy
venimas taip brangsta.

— Maike, ką tu kalbi? 
Kaip tai gali būt gerai, kad 
žmogus geresnės mėsos jau 
nebegali nusipirkti?

— Tėve, daug yra tokių 
žmonių, kurie apie šalies; 
valdymą visai nesirūpina, 
visai neprotauja, tik dirba ir 
poteriauja. Tuo tarpu gud
resni žmonės iš to naudoja
si, nieko nedirbdami gyvena 
iuopuikiausia. Ir jeigu 
pragyvenimas neitų sunkyn, 
tuos tamsuolius niekas- ne
priverstų protauti.

— Maike, aš nieko nesu
prantu, ką tu čia kalbi.

— Gerai, tėve, aš tau kal
bėsiu pavyzdžiais. Štai, tu 
sakai, kad pirma ta pati mė
sa buvo 8 centai, o dabar 24. 
Tuomet tu lengvai galėjai 
svarą jos nusipirkti, o gerai 
privalgęs ėjai į saliuną alaus 
atsigerti. Laikraščių ne
skaitei, į prakalbas nevaikš
čiojai, iš socijalistų juokeisi, 
sakydamas, kad tau ir taip 
gerai, žodžiu sakant, tavo 
protas tuomet visai nedirbo. 
Bet štai mėsos kaina pakilo 
nuo 8 iki 24 centų ant svaro 
ir tau tuojaus parupo, kodėl 
ji pabrango. Tuomet gi tau 
nerūpėjo, ar ta mėsa iš de
besių krinta, ar iš kitur ima
si, tu matei ją krautuvėj ir 
pirkai. Dabar gi iau prisiei
na tau pagalvoti, kas augina 
gyvulius, kas juos skerdžia, 
kas išparduoda mėsą ir kas 
ją mums pristato; kas ją 
mums atpigina arba kas pa
brangina. Kaip tu,tėve, taip 
ir daugelis tau panašių žmo
nių apie tai niekados nepa
galvotų, jeigu skurdas jų ne- 
prispastų.

— Maike, man vistiek ne
aišku, ar tu taip kalbėdamas

' linki žmonėms gero ar blogo.
— Tėve, mano linkėjimai 

1 negali padaryti nė gero nė 
blogo, jei žmonės patįs nesi
rūpins savo gyvenimą page
rinti. Aš galiu tau duoti 
vien tik patarimą, kaipo 
žmogui, kurio pilvas auga 
prie nugaros ir verčia pro
tauti, kodėl mėsa pabrango. 
Ir da pridėsiu, kad pabrango 
netik mėsa, bet pabrango 
duona, drapanos ir visi kiti 
daigtai, be kurių žmonės ne
gali gyventi; ir kuo toliau, 
tėve, tuo viskas bus da bran
giau.

— Pasakyk tad, Maike, 
kodėl viskas taip brangsta?

— Tėve, trumpai ir teisin
gai sakant, viskas brangsta 
dėlto, kad viską laiko savo 
rankose kapitalistai.

— Neteisybė, vaike, 
kalti socijalistai.

— Klysti, tėve!
— Palauk, vaike, palauk, 

aš tau tuojaus prirodysiu. 
Štai keli metai atgal, kada 
socijalistų buvo mažiau, tuo
met buvo ir duona pigesnė, 
ir sviestas, ir kiaušiniai, ir 
mėsa — viskas buvo pigu. 
Bet kaip tik priviso socijalis
tų, pradėjo visur streikus 

į kelti ir tuojaus viskas pa
brango. Jeigu nebūtų soci
jalistų, nebūtų streikų, o jei 
nebūtų streikų, nebrangių, 
vaike, ir pragyvenimas.

— Gerai, tėve, bet pasa
kyk, kodėl pabrango kiauši
niai, juk tarp vištų socijalis
tų nėra ir jos niekad nestrei
kuoja? Pasakyk, tėve, ko
dėl?... Tyli. Vadinas, kiau
šiniai pabrango ne dėl strei
ko. Taip pat ir kiti daigtai 
brangsta ne dėl streiko. Jie 
brangsta dėl kapitalistų go
dumo. Jie laiko savo ranko
se visą išdirbystę, o norėda
mi daugiau prisiplėšti pini
gų, organizuojasi į trustus 
ir kelia ant reikalingiausių 
gyvenimo daiktų tokias kai
nas, kokios jiems patinka. 
Ir tokiu budu viskas brang
sta. Darbininkai nebegali 
pragyventi ir streikuoja. 
Taigi klysti, tėve, ir tame, 

! buk socijalistai rengia strei
kus. Streikuoti priverčia 

' nuolatinis gyvenimo brangi
mas.

— Dabar, vaike, supran
tu ir aš, kodėl porkčaps pa
brango.

Neskauda.
Kunigas: — Gyvenkite su

tikime, nes pati ir vyras, te 
vienas kūnas, sako šventas 
raštas.

Raulas: — Kunigėli, tai 
netiesa, nes kaip mane smu
klėje sumuša, tai ji nejau
čia, o kaip aš parėjęs namo 
ją lupu, tai man neskauda.

J .J. N.
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ji turi gyventi toj pačioj 
draugijoj, dirbti jos naudai 
ir pildyti jos įstatymus, taip 
kaip vyrai, tai ji turi turėti 
ir balsą tų įstatymų leidime 
ir tos draugijos valdyme, 
taip pat kaip vyrai.

Senas pasaulis tikėjo, kad 
moteriškei to visko nereikia. 
Bet tuomet moteriškė buvo 
visai kitose aplinkybėse. Ta 
tinkamoji jos vieta (namai) 
šiandien liko jau ne vien tik 
tuščiu lukštu, su išimtais vi
duriais, bet lukštu neapsau
gotu, kur jau pavojinga ii 
gyventi. Ji gali būt suvaliota, 
nuskriausta ir apiplėšta, o 
ant galo išjuokta ir panie
kinta. Kadagi žmonės at
mes pasenusį savo būdą, ku
riuo norima pritaikyti nudė
vėtas formulas prie naujų 
aplinkybių? Kada jie su
pras, jog namų ekonomija 
yra politiškoji ekonomija ? 
Svarbiausia moteriškės par
eiga yra parupinimas savo 
vaikams maisto. O kas ly- 
tisi to maisto pagaminimo, 
tas yra jos reikalu. Taigi jos 
reikalai yra lygus vyro rei
kalams.

Pirmoji vieta draugijoj 
visuomet turėtų būt paskirta 
moteriškei, nes ji nevien tik 
žmogaus motina, bet ir glo
bėja. Jos motinišką dvasią 
męs matom visur. Seniau 
ji mokino savo vaikus na- 
mieje. Šiandien vaikai mu 
kinamitam tikrose įstaigose

Męs, moterįs, tankiai gir
dim, kad moteriškės vie
ta turi būt namai. Jos pro
vincija yra aprubežiuota 
namo sienomis ir apleisti tą 
garbingą vietą jai netik ne
pritinka, bet priešinga net 
jos dorai.

Ir aš tankiai apie tai gal
vojau, kada patyriau, jog 
Suvienytose Valstijose yra 
6,000,000 moterų darbinin
kių. Kas rytas šeši milijonai 
moterų apleidžia savo na
mus ir eina į fabrikas prie 
mašinų. į raštines prie kny
gų, šveisti grindis arba par
davinėti krautuvėse prekes. 
Draugija netik leidžia toms 
moterims išeiti iš namų, bet 
priverčia jas išeiti iš tenai 
ir eiti jieškoti sau duonos, 
kad nenumirti badu.

Moteriškės vieta yra na
mai. Bet tie patįs namai yra 
ir vyro vieta. Namai apima 
viską, už ką tik mes šiame 
pasaulije kovojam. Įgyti ir 
užlaikyti patogų sau namą 

• yra kiekvieno civilizuoto 
žmogaus užduotimi. Bet 
kurgi tas namas yra? Ka
me jo rubežiai? Kas jame 
randasi? Kokiu budu jį ga
lima įgyti ir apsaugoti?

Senovės laikuose namais 
buvo ypatiška dirbtuvė. Vy
ras dirbo laukuose, o mote
ris gamino maistą ir drabu
žį. < 
buose, bet namų darbas buvo 
jos specijališkumu. Namai 
tuomet buvo išdirbystės cen
tru. Tuomet moteriškės 
vieta ištikrųjų buvo namai. 
Bet šiandien gyvenimo ap
linkybės persimainė. Ver
pimo ir audimo darbas, kurį 
jinai pirma atlikdavo savo 
namuose, dabar iš jos atim
ta. Jos ratelis ir staklės; 
perkelta į dideles fabrikas, riškė negali turėti lvgių tie- 
. ............................................ > su?_____________  M. M.

Advokatu Kongresas.

Ji dalyvavo ir laukų dar- —mokyklose — ir męs ma- 
1 tom tenai moteriškę. Se

niau ligonį prižiūrėdavo mo
teriškė namie, šiandien ligo
niai likos perkelti į tam tik
ras įstaigas —ligonbučius— 
ir tenai nuėjo moteriškė. 
Net ant karės lauko mote
riškė išėjo prižiūrėti ir glo
boti sužeistuosius, kur iš
mintingi vyrai skerdžiasi.

Ar da sakysite, jog mote-

Ji nuėjo tenai paskui savo 
darbo. Tokiu budu jos dar
bas ir šiandien daugiausia 
prisideda prie aprėdymo 
žmonijos. Ir kur tik stovi 
verptuvė ar audinyčia, mo
teris turi nuo savo pratėvių 
tiesa būti tenai.

Buvo taipgi laikas, kada 
moteris pati sukdavo svies
tą ir kepdavo duoną (atsili
kusiose šalįse, kaip štai Lie
tuvoj, Rusijoj, ir šiandien 
taip yra); ji net plauda
vo kviečius, kuldavo juos 
ir maldavo. Bet dabar svie
stas ir sūriai daromi didelė
se fabrikose. Ir čia vėl mo
teris turėjo palikti savo na
mus, o eiti sviestą sukti į fa
briką. Malūnas, kuriame ji 
pirma maldavo kviečius, 
šiandien randasi Minneapo- 
lije (kalbu apie Ameriką); 
kviečiai gi auga Dakotoje. 
Duoną šiandien jai pristato 
jau ekspreso kompanija per 
vietinį krautuvniką iš keptu
vių, kur dirba tūkstančiai 
rankų. Mėsą ji gauna iš 
Chicagos. žmonės, kurie 
prižiūri jos virinamas vuo- 
gas, yra Washingtono che
mikais. Duonos užraugimas 
šiandien turi remtis kongre- 
smanų nurodymais, kuomet 
legislaturos, susidedančios 
iš advokatų, mokina farme- 
rius, kaip mazgoti blekines 
nuo pieno.

Kaip matot, iš moteriškės 
viskas likos atimta. Ji net 
marškinių negali sau namie 
pasisiūti. Tam tikslui likos 
pastatytos fabrikos, kur dir
ba tūkstančiai moterų. Net 
geležies dirbtuvėse moteris 
jau atsidūrė. Ir kaip jos 
vieta gali būt vien tik namai, 
jei šiandien ji namuose bū
dama jau negali pragyvent? 
Aplinkybės ir badas išvarė 
ją iš namų. Ji priversta eiti 
darbo jieškoti į fabriką taip 
pat, kaip ir vyrai. Todėl 
moteriškei reikia ir tiesas tu
rėti lygias su vyrais. Jeigu <

M. M.

Suvienytų Valstijų kon
gresas susideda beveik vien 
iš advokatų: senate yra 96 
nariai, o 74 iš tų advokatai. 
Atstovų rūmas turi 434 na
rius, o 290 iš tų advokatai.

Taigi abiejuose rūmuose 
didžiuma susideda iš advo
katų.

Kodėl?
Trustams ir korporaci

joms kongrese reikalingi jų 
biznio apginėjai. Ir didžiu
ma tų advokatų yra trustų 
ir didelių korporacijų advo
katais.

Jie žino visus šalies maši
nerijos ”triksus.”

Jie, padarę įstatymus, ži
no kaip juos apeiti ir kaip 
ginti savo klientus, kada tie 
tuos Įstatymus peržengia.

Kaip matot, dabartinė 
valdžia susideda iš tarnau
jančių kapitalistams advo
katų. Ir todėl šalies įstaty
mai visuomet apgina tik ka
pitalistų reikalus. Paleis
kim, geriausis darbinin
kams įrankis prieš kapita
listus butų boikotas; bet už 
boikotą įstatymai sunkiai 
baudžia. Tuo tarpu kapita
listai gali apskelbti darbinin
kams lokautą ir boikotuoti 
juos, o įstatymai prieš tai 
nieko nesako.

Jei męs gyventume socija- 
listiškoj valstijoj, o ne kapi
talistiškoj aligarchijoj, ša
lis butų valdoma pačių žmo
nių, o ne advokatų, tai įsta
tymai gintų visuomenės rei
kalus, bet ne saujalės kapi
talistų.

Kodėl tad jus priešingi so
cijalistams? '

Ar jus būtinai norit būt 
valdomi kitų?

Ką tie advokatai gali ži
noti apie darbininko padėji
mą, apie jo reikalus, skriau
das ir skurdą ? Nieko.

Tokia valdžia yra despo
tiška valdžia, kuri žmonių 
reikalų nesupranta ir apie 
juos visai nesirūpina,

Tokia valdžia savo dienas 
beveik jau atgyveno.

Ateities valdžia bus ne 
politiškoji valdžia, bet indu- 
strialinė ir draugijinė admi
nistracija.

Kongresas susidės ne iš 
advokatų ir purvinų politi
kierių, kurie atstovauja vien 
tik politiškas paskaidas, dis- 
triktais ir valstijomis vadi
namas; bet iš apsišvietusių 
darbininkų, kurie bus ren
kami pačiais darbininkais ir 
atstovaus įvairias šalies iš- 
dirbystes ir užsiėmimus.

Tokiu budu męs turėsime 
industrijinę ir draugijinę 
demokratiją, žmonių savy- 
valdą, o ne valdymą žmonių 

Jeigu jus pritariat tokiai 
permainai, jus pritariat so- 
cijalizmui. <

IKSAS.

Kaip francuzai įsteigė 
republiką.

(Tąsa)

4 rugpiučio, 1789 m., Tau
tiškas Susirinkimas apskel
bė panaikinimą vergijos ir 
ypatingų augštesniujų luo
mų privilegijų. Nuo tos die
nos visi francuzai apskelbta 
lygiais ir visus lygiai apdėta 
mokesčiais.

Tai buvo pradžia naujos 
tvarkos. Dabar reikėjo su
tvarkyti valdžią ir išleisti 
nauius įstatymus. Ir čia pa
sirodė sunkiausis klausimas. 
Turčiai ir fabrikantai norėjo 
visai kitokios valdžios, negu 
beturčiai. Sumanyta įsteig
ti žmonių atstovų namą — 
parlamentą. Bet ir čia nuo-' 
monės skyrėsi. Žmonės no
rėjo, kad tokis namas turė
tų kuodidžiausią galybę ir 
kontroliuotų karalių, turčiai 
tam priešinosi. Kunigai ir 
bajorai reikalavo, kad na
mas butų padalytas į du sky
rių : žemesniame skyriuje 
turi sėdėti žmonių atstovai, 
o augštesniame — bajorai ir 
kunigai; karalius gi turi būt 
vyriausia galva ir jis gali 
priimti arba atmesti tokio 
parlamento nutarimą. Tuo 
tarpu liaudis reikalavo, kad 
karalius neturėtų jokios ga
lės įstatimdavystėje.

Pagaliaus 12 rugsėjo, 17- 
89 m., nutarta įsteigti parla
mentą dviem metam. Kara
liui duota ”veto” tiesa, kas 
reiškia, jog jis gali parla
mento nutarimą atmesti. 
Liaudžiai tas nepatiko. Ka
da pasirodė, jog karalius ne
nori da ir to pripažinti, žmo
nės pradėjo da daugiau neri
mauti, nes bijojo, kad jis vėl 
nesugražintų senovės, o juo 
labiaus, kad ėjo gandas, jog 
karalius ketina pabėgti iš 
Versaliaus ir surinkęs ka
riumenę užpulti ant Pary
žiaus. O tokioms paskaloms 
buvo ir pamatas, nes pabėgę 
į užrubežį bajorai susispietė 
apie kitų viešpatyščių kara
lių dvarus ir ėmė prašyti ka
riškos pagelbos iš tenai.

Tuo tarpu Francuzijoj 
viešpatavo suirutė ir badas. 
Revoliucijos sumišimuose 
sena valstybės tvarka suiro, 
o nauja da nenusistovėjo. Ir 
taip, iš vienos pusės kara
liaus nenusileidimas, iš ant
ros — badas, galutiniai su
erzino žmones. Vieną gražią 
dieną Paryžiaus moterįs iš
ėjo ant gatvių su bubnais ir 
pradėjo šaukti: „Darbo ir 
duonos!” Minia pradėjo 
augti. Pradėta pasakoti, kad 
Varsaliuje, kur gyveno ka
ralius, laike puotos oficieriai 
mindžiojo kojomis tautišką
ją spalvą, kuri buvo priimta 
revoliucijos laiku.

”Į Versaliu! Į Versaliu!” 
suskambėjo Paryžiuje šauk
smai. Susirinko milžiniška 
minia, kurioj daugiausia bu
vo moterų. Prisidėjo prie 
to ir tautiškoji gvardija. 
Mieste pradėjo gausti var
pai. Visi ėmė ginkluotis ir 
didžiausia žmonių armija 
ištraukė į Varsalių. Pake
lėj da daugau žmonių prisi
dėjo. Atėję į Varselių, tuo
jaus apsupo karaliaus rū
mus. Žmonės nenorėjo pa
daryti jam ką nors blogo; 
jie norėjo tik pargabenti jį 
Paryžiun, kad geriau butų 
galima jį saugot nuo pabė
gimo, o prie to daugelis 
manė, kad persikėlus kara
liui į Paryžių, duona tenai 
atpigs. Ant tiek da žmo
nės neturėjo supratimo apie 
savo skurdo priežastį.

Pas karalių nusiųsta mo
terų deputacija. Viena iš 
atstovių buvo taip susijudi
nus ir nuvargus, kad vos tik 
sušuko „Duonos!” ir apal- 
pus parpuolė. Karalius ją 
pakėlė, pabučiavo ir prižadė
jo viską išpildyti. Lengva- 
tikės moterįs išėjo šaukda
mos: ”Lai gyvuoja kara
lius !”

Į Paryžių karalius neno
rėjo keltis ir kėsinosi jau 
bėgti. Gvardiečiai jį suga
vo ir su visa šeimyna išvarė 
į Paryžių. Paskui tos paro
dos ėjo 60 vežimų su miltais, 
o moterįs kalbėjo, kad jos 
parsiveda į Paryžių ”kepė- 
ją.” Sykiu su karalium per
sikėlė į Paryžių ir Tautiška
sis Susirinkimas.

Svarbu žinoti ir konstitu
ciją, kurią susirinkimas iš
dirbo. Sulig tos konstitu
cijos, Francuziją po senovei 
lieka monarchija; jos virši
ninku pasilieka tas pats ka
ralius; tik konstitucija ap- 
rubežiuoja truputį jo sauva
lę, atima visus dvarus, o pas
kiria 40 milijonų frankų al
gos ant metų,; iš kunigų ir 
klioštorių taipgi visi dvarai 
likos atimti ir atiduoti tau
tos nuosavybėn. Apie vidu
rinius šalies reikalus spren
džia ir rūpinas pasiuntinių 
susirinkimas. Pasiuntinių 
rinkimuose gali dalyvauti 
turintieji 25 metus amžiaus 
ir mokantieji nors 3 frankus 
mokesčių nuo savo turto. 
Nemokantieji mokesčių vi
sai, arba mokantieji mažiau, 
kaip 3 frankus, rinkimuose 
dalyvauti negali. Pasiunti
niais gi gali būt renkami tik 
tie, kurie turi 150 frankų 
vertės savastį. Tokiu budu 
beturčiai pasiliko be jokių 
tiesų. Jie negalėjo nė rinki
muose dalyvauti, negi patįs 
būti renkamais. Visas tiesas 
pasisavino sau buržuazija, 
kuri tečiaus labai buvo prie
šinga karaliui ir bajorijai su 
kunigija.

(Toliaus bus).

Naudingi Patarimai.
Tepylo plėtmai.

Tepylo (malevos) plėtmus • 
išima per pus sumaišyta a- 
monija su terpentinu. Rei
kia plėtmą kelis sykius tuo 
išplaut, o kad ir kažin kaip 
butų sutepta, plėtmas išeis.

Kaip bonkas supakuot.
Pakuojant pilnas bonkas 

dėl pervežimo geriausia su
dėt jas į čeverykus ir apkai- 
šiot popiera. Taip supakuo
ta bonka retai kada suduš, 
o jei kartais ir suduš, 
tai skystimas pasiliks čeve- 
ryke ir nesuterš drapanų.

• v •

Kaip šveisti pečių.
Prieš šveičiant pečių, rei

kia gerai išmuilinti rankas 
ir duoti joms apdžiut. Tuo
met pečiaus politūra lengvai 
nuo rankų nusimazgos.
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Žmogaus Išsivystymas
(Tąsa) 

iš drumsto vandens galvas ir gaudo į savo 
plaučius orą, kaip sausžemio gyvūnai. Ir 
taip, ačiū savo plaučiams šita žuvis gali iš
gyventi jau ir per sausmetį. Bet galima da 
pasakyti, kad ačiū tik tokiems sausmečiams 
išsivystė jos plaučiai. Mokslas tą žuvį pa
vadino lotiniškai „ceratodus.” Paduodam 
čionai ir piešinėlį, kaip toji žuvis išrodo.

Ceratodus, žuvis, kuri gyvena Queenslande, Austra
lijoj; turi žiaunes ir plaučius, vadinas tokį kvėpavimo or
ganą, ką turi suaugusi salamandra, driežas, paukštis ir 
žinduolis.

Tas tai ceratodus ir yra pereinamu laip
sniu tarp žuvies ir slankuno, kuris taipgi 
gali gyventi ir vandenije ir ant sausumos, 
bet paprastai geriau mėgsta jau sausumą. 
Slankunais męs čia vadinam varles, želvius 
(čerepokus), salamandrus ir kitus tam pa
našius sutvėrimus. Visi beveik tie slanku- 
nai nuo mažens gyvena da vandenije (buož
galviai, pavyzdžiui) ir kvėpuoja žiaunėmis, 
kas yra kaip ir paliudijimu, kad jie da nese
niai buvo žuvimis. Žinoma, nereikia many
ti, kad būtinai nuo tų Australijos žuvų pa
eina visi slankunai. Visai ne. Tos žuvis 
(ceratodus) mums turi čia tik vieną svarbą: 
jos parodo, prie kokių aplinkybių galėjo iš
sivystyti pas žuvį plaučiai. Tokios aplinky
bės galėjo būti ne vien tik Australijoj, bet ir 
kitur. Todėl ir slankunai, vieni galėjo atsi
rasti Australijoj, kiti Azijoj, treti Europoj 
ir tt., kiekvienoj vietoj vis iš kitokios žuvų 
veislės. Minėtasai ceratodus, kaip sakėme, 
yra faktu, kad ištikrųjų taip dedasi. Rei
kia tikėtis, kad nevisuomet jis turėjo plau
čius, bet šiandien juos jau turi; šiandien jis 
jau yra pereinamu laipsniu tarp žuvies ir 
slankuno. Reikia taipgi tikėtis, kad ilgai
niui jis visai galės išeiti iš vandens ir gy
venti ant sausumos, kaipo slankunas. Bet 
negalima tikėtis, kad išėjus jam ant sausu
mos jis tuojaus pavirs į kokį želvį arba var
lę. Tam prieštarauja jo kūno sudėjimas. 
Jis greičiau bus panašus į driežą. Varlė tu
rėjo išsivystyti iš kitokios žuvies, salaman
dras iš kitokios, driežas vėl iš kitokios.

Nors slankunas lieka jau sausumos gy
vūnu, bet visgi da negali visai užmiršt senos 
savo tėvynės-vandens; šiaip jis gyvena jau 
ant sausumos, bet kiaušinius deda vandenij; 
jo mažyčiai auga vandenij; išgązdintas jis 
slepiasi į vandenį ir tik vandenij jaučiasi 
kaip namie. Net augštesni iš jų, kaip antai 
driežas ir krokodilius, vandenį labai mėgs
ta. Tik jų ainiai krepšiniai jau pertraukia 
ryšius su vandeniu, bet ir tai da nevisi; pa
vyzdžiui snapukas omithorhynchus para- 
doxus ir vaikus žindo jau savo pienu, o vie
nok gyvena prie vandens ir da deda kiauši
nius. Ir nėra tame nieko stebėtino. Jeigu 
žmogaus embrijonas da turi žuvies išvai
zdą, tai negalimas daiktas, kad žemesni už jį 
gyvūnai butų toliau tame atvėjije nužengę. 
Tūli jų visai da netoli nuėjo nuo to ceratodu- 
so, kuris yra gyvu tiltu tarp jų ir žuvų.

Dabar jau męs žinom, kad toji žuvis 
(cerotodus) tarp vienų ir kitų gyvūnų yra 
gyvu tiltu; žinom, kad iš vienos pusės nuo to 
tilto prasideda jau slankunai, iš kitos gi te
bėra da žuvįs. Pažiūrėkim tad, nuo kokios 
žuvų veislės tas tiltas prasideda, nes tarp 
vienos ir kitos veislės gali būt didelis skirtu
mas.

Paprastam skaitytojui geriausia bus 
žinomos tik tos žuv|s, kurios vartojamos ant 
jo stalo, bet ir tų zoologiškas skirtumas ne
labai jam rupi. Yra tai paprastai žuvįs labai 
kaulingos ir su kietais nugarkauliais. Prie
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jų priguli daugiausia Lietuvos žuvįs: lyde
ka, ešerys, pužas, karosas, o taipgi kai ku
rios ir jūrių žuvįs, pavyzdžiui: silkė, plekš- 
tė ir kt. Bet yra da ir kita žuvų grupa, ku
ri musų virtuvei beveik nežinoma (tik chi- 
niečiams gerai pažįstama). Žuvis iš tos gru
pos turi labai minkštą nugarkaulį, beveik 
vien tik iš kremzlių sudėtą. Tai jau daug 
žemesnis laipsnis, negu, daleiskim, Lietuvos 
lydeka arba ešerys.

Pagaliaus, kaipo visai atskira žuvų eilė, 
yra taip vadinamas Amphioxus lanceolatus. 
Yra tai žemiausis žuvų laipsnis. Toliau už 
jį jokių nugarkaulinių jau nerandam. Men
kas nugarkaulis ir pas jį, vos tik minkšta 
kremzlelė. Žandinių gi kaulų pas jį jau vi
sai nėra. Jo žiotis — tai tik paprastas ply
šelis, su kremzlės pagelba sutraukiamas. 
Yra tai pirmutinis gyvūnas, pas kurį atsira
do nugarkaulis, ir nuo kurio prasidėjo visos 
vėlesnės žuvų grupos. Vienu žodžiu, lance
olatus yra tokiu pat tiltu tarp žuvų ir mink
štakūnių (bekaulių) gyvūnų, kaip augščiau 
minėtasai ceratodus yra tiltu tarp žuvų ir 
augštesnių už jas slankunų.

Tiesa, ir pats musų ceratodus turi da 
kremzlinį nugarkaulį. Bet reikia žinoti, 
kad tik kremzlinės žuvįs ir sustato geneolo- 
giškojo savo medžio liemenį; visos gi kitos 
žuvįs, turinčios aštrius ir kietus kaulus, yra 
tik išsikerojusiomis to medžo šakomis. Ir 
einant tiesiu keliu nuo ceratoduso žemyn, 
visos tos šakos pasilieka tai vienoj, tai kitoj 
pusėj, kaipo neturinčios didelės svarbos at
žalos, kurios įvairiose vietose ir laikotar
piuose augo nuo to paties geneologiško me
džio (kremzlinių žuvų) ir vystėsi kiekvena 
vis'savo keliu. Vien tik kremzlinių žuvų ke
lio prislaikydami negalim paklysti; vien 
tik jos veda mus laiptais žemyn ir žemyn iki 
pat lanceolatuso, už kurio jau prasideda 
minkštakūniai, polipai, vėžiai ir kitokie be- 
kauliai sutvėrimai. Bet kad taip yra, męs 
turime pristatyti faktus.

Kad ceratodus turi artimus ryšius su 
kremzlinėmis žuvimis, tai tą liudija netik jo 
aiškus panašumas, bet ir istoriški faktai. 
Žemės sluogsnių tirinėjimas parodė, kad 
pirmaeilėj gadynėj kremzlinės žuvįs buvo 
labai išsiplatinę. Buvo jų tokia daugybė, 
taip įvairios rūšies, kad per tūlą laiktarpį 
jos buvo beveik vienatinėmis žuvų pasaulio 
atstovėmis ant žemės, o kartu ir atstovėmis 
žmogaus.

Dabar toliau. Jeigu už vadovaujantį 
siūlą męs priimam minkštą, kremzlinį cera
toduso skeletą, tai turim tuojaus surasti, 
koks bus jo sekantis laipsnis žemyn. Ir tą 
laipsnį męs randam taip vadinamam rekine. 
Yra tai artimiausia žuvis prie ceratoduso. 
Išsivystymo kopėčiose rekinas yra sekančiu 
virbalu po ceratoduso. Gilioj senovėj reki
nas lošė labai žymią rolę, o dabar priguli prie 
pavojingiausių žuvų. Tūlos charakteristiš- 
kos jo ypatybės daro jį žuvų pasaulije labai 
pavyzdingu. Keturi jo pelekai ant tiek yra 
išsivystę, kad išrodo jau kaip paprastos ga
lūnės, kurios pas kitus gyvūnus vėliaus 
persikeičia į kojas, sparnus arba rankas. 
Dantįs, kurie pas žinduolius yra taip svar
bus dalykas ir taip svarbia skirtumo ypaty
be, pas rekiną yra tokiu įrankiu, kad ne
kartą net tirinėtojus nustebindavo. Dantįs 
pas jį pasibaisėtinai aštrus. Ir iš paviršiaus 
jis visas apdengtas aštriais spygliais, bet 
nasruose jie kur kas geriau išsivystę, o tai 
matoma dėlto, kad geriau butų sulaikyti su
gautą auką.

O štai ir kitos jo pažymėtinos ypatybės. 
Rekinas, kaip sakėm, turi keturias galūnes. 
Gružas jau neturi jų visai. Pas gružą gal
va — tai odos ir kremzlės krepšelis; bet pas 
amphioxus lanceolatusą ir to jau nėra. Ir 
štai turim visą eilę pėdsakų: nuo lanceolatu
so per gružą ir prie rekino. Paduodam čia jų 
visą trejatą piešinėliuose.

Rekinas, didele draskanti žuvis, priguli prie seniau
sios žuvų grupos, iš kurios išsivystė kitos žuvįs, o pas
kui slankunai, žinduoliai ir ant galo žmogus.

(Toliaus bus).

Rochesterio streikieriams.
D-tė D. L. K. G., Rochester, N. 

Y. — $52.60; Darbininkų Kliubas, 
Plymouth, Pa — $32.10; Mainierių 
unijos skyrius 1319, Shaft, Pa. — 
$25.00; Per drg. arba iš Folesco, Cal. 
$3.00; D-tė šv. Petro ir Povilo, Eli- 
zabeth, N. J. — $2.90; surinkta per 
drg. A. K. Baltrūną, Detriot, Mich.— 
$17.30; Cleveland, Ohio — 13.20; 
Grand Rapids, Mich. — $2.80.

Aukas priėmė Šelpimo komitetas.
Aukautojai malonėsite atleisti, kad 

vardų nepagarsiname. Už aukas var
du Rochesterio streikierių, labai a- 
čiu. Sekr J. D. Bendokaitis.

PATERSONO LIETUVIU STRAIKO 
KOMITETO ATSKAITA.

Auk< s priimtos per "Kel.” redak
cija: Likusių nuKų nuo L^sicno ir 
Brooklyno kriaučių — $50.00; ”Kel.” 
No. 21, iš Lawrence, Mass. — $3.50; 
ir iš Athol, Mass. $2.79; sykiu per 
”Kel.” redakciją priimta $56.29. Nuo 
Bostono lietuvių kriaučių lokalo 149 
per F. Rulis $50.00.

Aukautojams tariame širdingą 
ačiū.

Komitetas:
L.
M.
V.

M. Tacuris, pirm.,
Navickas, sekr., 
Costello, iždininkas.

Aukos surinktos Patersono strei
kieriams per pasidarbavimą Liet. Sū
nų D-tės iš Elizabeth, N. J. Aukavo: 
D. Bražinskas ir M. Brazaitis po $1; 
J. Karlonis, K. Buzelis, W. Morkis, V. 
Burinckas, St. Nasuolis, Robotnik, P. 
Penkevičia ir P. Petrušionis po 50c; 
St. Vaičionis 40c; J. Laukaitis, K. 
šukelis, A. Mokutėnas, W. Bitte, P. 
Bitte, .A žintikas, J. Starkutis, J. 
Sriebalus, J. černauskas, M. Juoza- 
pavičia, J. Brazaitis, J. Degutis, J. 
Zubrickas, St. Liutkus, F. Saulis, J. 
Šimkus, P. Rangalas, B. Bogda, T. 
Kušlis, F. Stankus, B. Kavaliauckas, 
F. Virvičia, A. Bunis, A. Zlatkus, K. 
Petrevičius, J. Pečenkis, A. Žemeckis, 
J. Užguolis, W. Senkus, J. čipinskis, 
A. Gudynas, P. Koblis, B. Juozapavi- 
čia, Bernardas B., A. Cvilikevičia, S. 
Poškus, P. Surplis,, A. Mikalauskas 
W. Merkis, M. Klimanskiutė, J. Lei- 
kus, K. Keršulis, A. Bočkus, J. Pau- 
lavičia, J. Javaršas, P. Bilotas, A. Vit- 
kunas, J. Jenknaitis, P. Adomaitis, J. 
Simaitis, E. Steponavičia, D. Lauks- 
minas, J. Damareckis, W. Obolevi- 
čius, M. Jurgeliunas, A. Rinkevičia, 
St. Mickevičią, E. Matuziutė, T. Vaid- 
zulis ir Jacobson’as po 25c; P. Vili- 
mavičia ir J. Jokubka po 20c; smulkių 
aukų $4.40; sykiu $26.20.

T. Petrašiunas.
Aukas priėmėm ir visiems aukau

tojams tariame ačiū.
Petersono Streikierių komitetas.

Paj ieškojimai
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.

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

A. Kučinskienė,
29 Rivet (off Tullum),

Montreal, Canada.

[26]

Pajieškau savo vyro Kasparo Stum
bras, kuris 1911 išvažiavo ir grdėj’au, 
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, III.

Pajieškau Franciškaus Sklaudžiaus, 
5 metai Amerikoj. Aš esu iš Stakų 
miestelio, o jis iš Velanos, apsivedęs 
su Damicele Rumšyte. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Kazimieras Pavalkis,
78 Second st., Somerville, N. J.

Pajieškau brolio Juozapo Jakubaus
ko, Kauno gub. ir pavieto, Velėnos 
gmino, Gistėnų kaimo. Du metai at
gal dirbo mainose Pittston, Pa. Pra
šau atsišaukti arba žinančių pranešti. 

Antanina Jakubauskiutė,
R. F. D. Box 104 A, Simsbury, Conn.

Pajieškau švogerio Prano Stasiule
vičiaus, kuris išėjo subatoj, 24 gegu
žės, vakare ir da jo nėra; išeidamas

Ignoto Katiievo, visi Kauno gub., Liet. Imigrantų šelp. Dr-tės
Šiaulių pav, Lygumų parap., Armu- T

| naičių sodos ir meldžiu pačiu arba ži-
I nančių
i su:

327 —

apie juos pranešti šiuo adre-

Adomas Kazlauskas,
15 avė., Newark, N. J.

Pajieškau tėvo Jono Zalumskio, 21 
metai Amerikoj. Kauno gub., Panevė
žio pav., Krekenavos parap., Inčiunų 
kaimo. Malonės pats arba žinantieji 
pranešti :

Petras Zalumskis
4437 So. Wood st. Chicaga III.

Pajieškau dviejų draugų, abudu pa
eina Kauno redybos, Ukmergės ap
skričio, Virbališkių valsčiaus, Petras 
Indrala Obelių sodžiaus ir Vitusis Pet- 
rauckas Lebedžių sodžiaus. Meldžiu jų 
pačių atsišaukti arba jeigu kas žinotu 
kur jie randasi meldžiu pranešti šio 
antrašu:

Petras Vidugiris
145 Millbury st. Worcester, Mass.

Pajieškau Prano Ragevičiaus, Su
valkų gub., Marijampolės pav., Pane
munės gm., Varnatrakio kaimo, mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Valinčius,
1406 So. Main St., Pittston, Pa.

Pajieškau pusseserės Katarinos Su- 
daitės, Kauno gub., Raseinių pav. Tu
riu svarbų reikalų ir meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

John Sudžius,
501 N. West St., Kewanee,Ill.

Pajieškau giminaičių ir pažįstamų, 
taipgi Povilo Budgino, Kauno gub., 
Raseinių pav., Girdiškės parap. Labai 
meldžiu atrašyti. [25]

- Anna Budginienė,
213 W. 29 St, Newark, N. J.

J. AUGAITIS
Kurs du metai tam atgal apleido 

savo moterį Moniką ir kūdikį Jonuką, 
iš New Yorko, tegul tuoj atsišaukia 
pas savo moterį. Kūdikis yra marina
mas Riverside Hospital ir šaukias tė- 1 
vo. Motina gal iš proto išeit. 
Antrašas:

Care of Mrs. Bauer, 
Mrs Baues

109 E. 130th st. New York.

REIKALINGI VYRAI.
Labai lengva uždirbti pinigus, po 3 

' sąvaičių gali būt barzdaskučių. Męs 
; išmokinam į 6 sąvaites ir duodam di
plomą; pusę algos po 15 dienų moki- 
nimosi. Męs žadam jums ateitį. [27] 

COSTELLO & WISE.
2 Rivington st., New York, N. Y.

Draugysčių Reikalai.
GRAŽUS PIKNIKAS.

Bristol, Conn. Kliubas parengia 
gražų pikniką 28 Birželio, 1913 m. 
Visos apielinkės lietuviams praneša
me jog Bristolio lietuviai turi didelį 
sodą pasilinksminimui, kur šią vasarą 
pastatėm gražų namą šokiams, todėl 
visus užprašome atsilankyti ant šio 
gražaus pasilinksminimo. [25]

Užprašo KOMITETAS.

GRAŽUS PIKNIKAS
SU PRAKALBOMIS

Rengia bendrai L. S. S. kuopos, 64- 
ta Lawrenco ir 144-ta Haverhill’o 
15-ta diena Berželio (June), 1913 m., 
ant COLUMBIA CLUB, prasidės 9-tą 
valandą išlyto ir trauksis iki vė
lam vakarui. Kalbės J. B. Smelsto- 
rius iš So. Bostono. Yra paskirta $8 
dovanoms už laimėjimus. Įžanga 25c. 
Karus imkite senosios linijos tarp 
Lavvrence’o ir Haverhillo. Vietoje iš
lipimo prie Columbia Club bus pasta
tyta vėliava kaipo ženklas.

Rengimo KOMITETAS.
i

Iškilmingas Piknikas!
Parengtas Chicagos Liet. Draugijos, 
sav. pašelpos. NEDELIOJ, 15 BIR
ŽELIO .[June] .1913. .SCHUTH’S 
DARŽE, Riverside, III. Pradžia 10 vai. 
ryte. TIKIETAI 25c. PORA*.

Lietuviai žinokite, kad tokio PIKNI
KO dar niekad nebuvo. Griež pui
kiausi Chicagos muzikantai Dainuos 
trįs lietuviški chorai, šaudimai ir šiaip 
visoki nauji žaidimai, kokių dar nie
kad nebuvo.

Kviečia visus KOMITETAS
Pasarga: Davažiuoti galima: Doug- 

las Park Elevatorių, Ogden avė ir 22 
karais iki La Grange karų, kurie da- 
vežš iki Dės Plains avė., ir paėeti ga- 
luką į šiaurę iki daržui ir jau ant 
pikniko.

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

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 
ant Town of Lake, Chicago, IIL, 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,

III.

sakė, kad grįžš j porą valandų. Gal : Prot rašt K A' čiapas’ III.
kas malonės pranešti kas su juom ga- i ’ 1735 w; 47 St„’ Chicago,
Įėjo atsitikti. 1 Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
moo t Tamasl"nas.’ , . 4537 S. Hermitage Avė., Chicago, III.
1928 Lakeside avė., Cleveland, Ohio. ; Kasierius K. K. Strzyneckis,

! 4609 S. Ashland Avė., Chicago, III.
Pajieškau dėdės Juozapo Jako, 20 i Užžiurėtojas org. St. Ragauski, 

metų Amerikoj, Kauno gub., Jurbar- 4612 S. Wood St., Chicago, III.
ko miestelio. Jeigu kas apie jį žino- ! 
te meldžiu pranešti šiuo adresu:

Juozapas Gecevičius,
401 S. Main st., Bridgeport, Conn. i

Tel: Roxbury 949 M.

Pajieškau kaiminkos Antaninos
Zulpaitės, Kauno gub., Šiaulių pav., 1 
Lekavos miestelio. Girdėjau kad gy- Į 
vena kur apie Chicago ir kad apsi- į 
ženijo su Nagaičiu. Taipgi pajieškau J 
Augustino Reivičio. Meldžiu abiejų ; 
atsišaukti.

Emilija Kazlauskaitė,
P. O. Box 192, Paauanock, Conn.

III.

Pajieškau brolio Ignaco Kazlausko į 
ir draugų Kazimiero Valučos ir Jono 
Dryžos, Jono ir Juozapo Sakalauskų ir I

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.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, IIL

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas,

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

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

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

712 — 17 pi., Chicago, DL 
Kasierius — Vincas Paplauskas,

922 — 35 pi., Chicago, DL 
Org. užžiurėtojas — G. Zaksas,

3400 Union avė., Chicago, DL 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 ▼. 
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.

Kriaučių naudai.
Aš mokinu kirpti vyrų ir moterų 

rubus. Turiu geriausią sistemą, 
kuri yra žinoma Paryžiui ir New 
Yorke. Lekcijas duodu vakarais ir 
nedėldieniais.

Taipgi mokinu per laiškus kurie 
negali atvažiuoti iš kitų miestelių, 
formas (pattems) kerpu ant užsa
kymo. Klausdami informacijų įdė
kit už 2c. markę. Ordeliuodami 
formas siuskit ir pinigus, formų 
kainos: vyrų kotas 75c., kelinės 
50c., veste 25c. Moterų: kotas 
75c., andarokas $1.00. Persiunti
mą aš apmoku.

L. GELEŽINIS [26]
224 W. 59th St. Chicago, IIL

Parsiduoda Fomičiai.
Pigiai parsiduoda naujutėliai for- 

ničiai ir gerai užlaikyti. Turim iš
važiuot Lietuvon todėl pigiai parduo
dam. Galit matyt kožnu laiku. [26] 

JUOZAPAS MATULEVSKAS.
125 Bolton st., 2 fl. So. Boston, Mass.

PARSIDUODA ŽEMĖ.
Parsiduoda pigiai 14 desintinų že

mės, Kauno gubernijoj, Panevėžio pa
viete, Kurklių sodžiuj. Kurie norėsite 
platesnių žinių, meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

D. PETRONIS,
902 Prospect St., Dekalb, IIL

Parsiduoda Fomičiai.
Gerai užlaikyti 4 ruimų fomičiai, 

išrodo visai kaip nauji, parsiduoda 
pigiai. Savininkas išvažuoja į Lietu
vą. Norinti pirkti gali pamatyt kas 
diena. w

K. PAŠAKARNIS,
174 Bolton Street, So. Boston, Mass.

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, Mass.

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.

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

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

BROOKLYN N. Y.

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 Avė., Brooklyn, N.Y.
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Nėra iš dangaus atsakymo.
Radęs ”Kel.” 17 numerije 

adresą į dangų, sumaniau 
parašyti laišką pas savo tė
vą, kuris jau antri metai 
kaip į dangų išsimuvino. Pa
rašęs įdėjau, laišką ir dolerį 
į konvertą, ir nunešęs, pada
viau kunigui.
Paėmęs laišką ir pažiūrė

jęs, kunigas sako:
— Alrait, gali dabar eit 

sau namo.
Aš da žiuriu, kaip kuni

gas siųs jį į dangų. Ogi tuoj 
mano laišką perplėšė ir do
lerį išsiėmęs įsikišo kiše- 
niun. Aš tą pamatęs sakau:

— Kunigėli, kaip gi mano 
tėvas skaltvs suplėšyta laiš
ką?

— Tai ne tavo biznis, rū
pintis apie dangaus karaly
stę! — užriko kunigas.

Kągi aš darysiu, išėjau ir 
parėjęs laukiu , kada a r eis 
iš dangaus atsakymas. Bet 
jau antras mėnuo, o atsaky
mo kaip nėr, taip nėr. Ma
tyt, per kunigą nueina tik 
doleriai į dangų, o ne laiš
kai. L. Vaikas.

Piktoji dvasia.
Vieną naktį pas kunigą į- 

silaužė vagis. Kunigo gas- 
padinė išgirdus pašoko iš 
pasienio ir versdama kunigą 
iš lovos sako, kad kleboni
joje yra piktoji dvasia. 
Tada kunigas išlipęs iš lo
vos, pasiėmė iš polovio švęs
tą vandenį ir krapindamas 
tarė:

— Piktoji dvasia, ar tu 
čia?

— Taip, aš. — atsakė va
gis.

— Išeik greičiau iš čia!
— Einu. einu, tik kunigė

li, atidaryk duris.
Kunigas nors bijodamas, 

duris atidarė, o vagis, šypso
damasis išėjo. Kunigas tik 
ant rytojaus suprato, kada 
nerado pinigų, kas per dva- 
s;a pas iį buvo.

Laisvės vaikas.
LAIKE EGZAMINŲ.

Zoologija.
Profesorius: — Kas tai y- 

ra asilas?
Mokinys: — Tai... toks y- 

ra kvailas, priešginys su
tvėrimas.

Botanika.
Profesorius: — Įvardink gi 
man kelias gėles.

Mokinys: — Ona, Magde- 
lena ir Petronėlė, tamista 
profesoriau.

Fizika.
Profesorius: — Pasakyk 

man, kodėl sausas daiktas, 
paveizdan, medis, trinamas 
į kita tokį pat daiktą, užsi
dega? #
Narbutas visados trinasi 

pečiais i sieną, o ugnies nė- 
J. J. N.

AR ŽINOTE KAD —
Pasaulije yra da daugiau 

šimto salų, kurių niekas nė
ra užtikęs.

ra...

Yra dangus ir pragaras, 
kurių da niekas nėra matęs. 

K.S.K*

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žeminus nurodytos formos Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adresą mainydami gatvės vantą pa
rašykit raidė į*raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatves kampo, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
sekas adresas: 

Pavardė ir vardas

No. Street,

i

Miestas ir valstija

NauJas adresas:
Pavardė ir vardas

No Street,

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

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 24-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.24. 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 18-3. 
t ų penumerata išsibaigė su laikr. No.lS, ir turi atnaujint. ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Chicagos lietuviška, tau
tiškai katalikšikojo laikraš
čio redaktorius kartais taip 
nusisnapsuoja, kad prisiei
na jį akrtais nešte įnešti re- 
dakcijon ir pasodinti prie 
deskos.

Anot „Vienybės Lietuv
ninkų,” „Rankpelnis” užga- 
nėdintąs tik 15 nuošimčių 
Škotijos visuomenės, — ne
gali vadintis visuomenės lai
kraščiu, tečiaus pati „V. L.” 
užganėdinanti vos V2 nuo
šimčio Amerikos lietuvių vi
suomenės, pilnai škaitosi vi
suomenišku laikraščiu.

J. Šv.

Nabagas.
— Kas atsitiko ?
— Nelaimė; žmogus nusi

laužė sprandą.
— Nuo kiek lubų jis nu

krito?
— Jis visai nekrito; bet 

bandė pamatyti viršų šio na
mo.

I

laiką, tai kodėl tu man nie
ko nesakei ?

Steponas: — Aš vis nega
lėjau parinkti atvirutės su 
tam tikromis eilutėmis.

S. Narkis.
!
I Prieš teisybę.

— Tavo brolis vaikščioda
mas visiems pasakoja visokį 
melą apie mane.

— Tas tai nieko.
— Kaip nieko?!
— Taip. Bet kada jis ims

apie tamistą pasakot, tada 
tu jam ir žandus apdaužysi..

Neturėjo skrybėlės.
Jis: — Aš jumis taip se

niai nemačiau. Ar buvote 
susirgusi ?

Ji: — Visai ne; neturėjau 
naujos skrybėlės. S. Narkis

Teisingiausi* ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar ii 
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-

—

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

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

Q[

AMERICAN LINIJA
Didžiausioji Garlaivių 
Kompanija Pasaulije.

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

Įsteigta 1847 metais.

Vienatinė [tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t. y.

Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.

Niekados 
Nereikia 
Mainyti 
Laivo.

i 0[
I
I

Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’’ ir
008 pėdų ilgi — 05 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.

Į dešimts 
Dienų iš 
Porto į

• Portą.
CINCINNATI”

E

I

* • Savo atsiėmė.
Pati: — Jonai! Jau trečią 

kartą aš tave sugaunu bu
čiuojant tarnaitę!...

Vyras:
Pati: — O tai kam tu ma

ne ėmei?
Vyras: — Už pačią...
Pati: — Tai turi ir žiūrėti 

manęs...
Vyras: — Jog aš taip ir 

darau.
Pati: — Tai kodėl vis bu 

čiuoji tarnaitę?
— Jau trečias rytas, kaip 

ji neįdeda cukraus į mano 
kavą — aš turiu kitokiu ke
liu nuo jos savo saldumą 
gauti...

Na, tai ką?...

Patarlės:
Pas anglus:

Pirma negu vesi, buk už 
tikrintas su namais, kuriuo 
se gyvensi.

Pas žydus:
Kada pinigus 

tada ir pačią vesi.
Pas lietuvius:

Kada pačią vesi, tada ir 
stubą rasi.

Turi užtektinai.
— Stebėtina, kodėl Petras 

deda savo pinigus po paduš- 
ka, kada eina gult.

— Jis nori parodyt, kad 
turi jau tiek pinigų, ant ku-

! rių jis jau gali ilsėtis.

Teisme.
Teisėjas: — 0 kam tu tą 

baslį atsinešei į teismą?
Kaltinamasis:— Ponas tei

sėjau, juk teisme yra leista 
kiekvienam turėti savo ap- 
ginėjas. L. Vaikas.

Mokykloje.
Mokytojas: — Pasakyk, 

man Jonai, dėlko vasarą vė
jas daug šiltesnis, negu žie
mą?

— Užtai, kad vasarą tan
kiai atsidaro kambarių lan
gai, tai vėjas įkaista.

L. Vaikas, i

Dėlko barė?
Pati: — Kaip tu drįsai 

mane barti prie svečių ? !
Vyras: — Dėlto, kad kaip 

esame vieni, tai tu man nė 
išsižiot neduodi. L. Vaikas.

Ką atsakyti.
Liže, kas tai kad šiandien 

tu tokia išbalus?
— Tai pasakyk, Džianuk, 

ką reikia daryt, kad paraus- 
čiau ? L. Vaikas.

gausi, I

Da pridės.
Gaspadinė (naujam bur- 

dingieriui): Viskas butų ge
rai, tik ar šita lova nebus ta- 
mistai pertrumpa?

— Nebijok, tamista, aš da 
dvi nėdas į ją pridėsiu, kuo
met įlipsiu.

Giminės.
— Jo tėvas vedė mano mo

tiną...
— Tai jus esat pusbroliai?
— Ne, dvyniai.

Geri vaistai.
— Tamista gydytojau, 

meldžiu kuogreičiausia eiti 
pas mano . sūnų.

— O kas jam yra?
— Išgėrė buteliuką raša

lo.
— Ar vartojote kokius 

nors vaistus?
— Taip. Sukišom jam į 

burną porą arkušų sugeria
mosios popieros. J.J.N.

Nusiramink.
Ligonis: — Gydytojau, 

turiu skausmą pilve ir stoką 
apetito.

— Nusiramink , tamista, 
nes dabar viskas pabrango.

J. J. N.
ženyba.

Senas jaunikis: — Ženyba 
nedaug priduoda naudos; 
geriausias prirodymas tai 
Minerva, ji buvo smarkiau
sia iš dievių, o vienok neište
kėjo.

Jauna moteris: — Taip, 
bet Salemonas buvo galvo
čius anų senu laikų, o turėjo 

J.J.N.

Irgi priežastis.
Ona: — Jeigu tu mane iš- 

tikrų.ių mylėjai visą šitą tūkstantį pačių.

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visoki i ligų gera: 
išsigydyti, b t teip-pat labai gražiai, kai? tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo vi o’.tių 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
ras;:. Šita knyga kiekvienam vyru: ir moterei 
labai reikalinga turėti, kad žinot taip ir kų 
iaryt . 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- 
budavojimųsu visokiom.s paslaptybėmis.

Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai r., šo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję. sukliu
rę, pasigadinę per Jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsiseuėjusiomis 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 knygą „Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išs- 
gydė.

TODĖL. k:d ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri
siuntė ų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

Re PHILADELPHIA M. CUNIC, 
1117WaIniit st, Philadelphia, Pa.

TĖMYKIT VYRAI IR MOTERĮS! Kad 
sergi, jaut.esi koki nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisiug s p .geibos, kad trumpam 
laike galėtum issigydj t, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daka ro. Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedel. iki 3, o L'tar. ir Pėtn. vakare nuo 
6 iki 8.
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PREKESTrečiųjų 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

Hamburg-American Line
607 BOYLSTON STREET, ECSTON, 

arba 41 Broadway, New York.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKi
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

J

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esam reikalui einu į namus fotografuo 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS

FO
TO

G
R

A
FA

Sg
H — 
C

Akušerkai
isĮov
8

Pabaigusi kur<ą Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.

F. Stropiene, BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 453 Br02dW8y U So. Boston, Ma$$.

b

iš New York’

UisčiofRei Gatavas
Panaudojimu

Jus nereikalaujate kurt ugnį, ka
da vėlai sugrįžtate namo, arba 
kad turite anksti išeiti, jei turite

Tfer/žetion 
Čil Cook-stove

Tik užžiebkit degtuką, prikiškit 
jį prie ugnavietės ir tuoj turit ga
tavą kaitrą dėl išvirimo ką tiktai 
norite be įšildymo jųsų virtuvės.

Nereik anglių, ne malku 
Nėra pelenu, nėra dulkiu

“NEW PERFECTION” pečius padarytas 
su 1, 2,3 ir 4 ugnevietėms. Indikatorius 
parodo, kaip daug aliejaus randasi tankoj. 
Pasiklausk pas vietinius pardavėjus arba 
pareikalauk aprašančio katalogo nuo:

Standard Oi! Company
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Philadelphijos cukerninkų 
atsišaukimas.

Cukerninkų streikui nuo 
pirmos jo dienos reikia pa- 
šelpos, nes tai buvo neorga
nizuoti darbininkai; pinigų 
jie savo ižde nė kiek ne
turėjo, o apie streiko vedi
mą suvis nesuprato. Strei
kuot prispyrė juos vargas. 
Todėl juos šiandien reikėtų 
šelpti netik pinigiškai, bet ir 
dvasiškai; juos reikia mo
kyti kaip vesti streiką ir pa
kelti jų ūpą.

Spreckle cukernės darbi
ninkai, kad butų parankiau 
vesti kova, šaukė streikan 
ir McCahan cukernės darbi
ninkus. Tiesa, tas nenusise
kė. Išpradžių McCahan cu- 
kernė savo darbininkams 
pakėlė po du centu Į valan
dą, kad jie nestreikuotų, ir 
jie atsisakė streikuoti. Tik 
tada jie sustreikavo, kuo
met pamatė, kad darbdaviai! 
sušnipinėje darbininkus, 
kurie prijaučia unijai ar y- 
ra ten prisirašę, visus tokius 
atstato. Ta aplinkybė, 
nežiūrint algos pakėlimo 
ir privedė McCahano darbi
ninkus prie streiko.

Streikuojanti Philadelphi
jos cukerninkai buvo nu
siuntę savo delegatus Broo- 
klynan,dėl iššaukimo brook- 
lyniečių cukerninkų strei
kan, bet Philadelphijos 
Spreckelio cukernės superi- 
tendentas pasiskubino Į 
Brooklyną ir ten paskleidė 
tarp cukerninkų plakatus, 
atspausdintus Įvairiose kal
bose, kuriuose, persergėjo 
darbininkus, kad nestrei
kuotų, nes vistiek streiko ne
laimėsią, o tik savo puikius 
darbus pamesią. Vienok 
paskutinių dienų Broklyno 
cukerninkų dvasia rodo, kad 
ir jie streikuos, o gal suvis 
neužilgo.

Kapitalistų tarnams labai 
rupi nuslopinti Philadelphi
jos cukerninkų streiką, ir 
jie visur garsina, buk strei
kas jau krinka ir buk darbi
ninkai grįžta jau Į darbą. 
Bet po teisybei Jai streikuo
jantieji musų cukerninkai 
negrįžta ir suvis nemano 
grįžti, nieko nelaimėję.

Vienok vienas dalykas pa
klibino cukerninkų dvasios 
tvirtumą,tai dingimas J. 
Smito. I.W.W. organizato
riaus,kuris vedė streiką. Jau 
tris sąvaitės kaip jis prasi
šalino ir jokios žinios iki šiol 
nesulaukta. Darbimnkai 
buvo nuliūdę, manydami, 
buk jau viskas žuvo ir visas 
jų vargas nueis ant niekų. 
Paskui kreipėsi į I. W. W. 
centrą prašydami, kad at
siųstų kitą organizatorių, 
bet ir iš ten da atsakymo ne
sulaukė. Tečiaus vietiniai 
socijalistai, kiek galėdami 
gelbsti. Kasdiena kas nors 
iš jų kalba. Ypatingą gerą 
progą davė streikieriams 
L.S.S. susivažiavimas, kurio 
delegatai sakė jiems prakal
bas.

30 gegužės kalbėjo jiems 
draugai delegatai S. Michei- 
sonas ir J. Šukys.

Pinigiškos aukos jiems la
bai reikalingos, bet kol kas 
tai labai mažai jų tegauna.

Aukas siųskite ”Kovos” 
redakcijai, o laiškus sekre
toriui J. Grigaliūnui, 316 
Wharton st., Philadelphia, 
Pa.

IMIGRACIJOS’ REIKALUOSE.
Gerbiamos draugijos ir 

pavieniai! Laukėm, kiek ga
lėjom, bet ilgiau neprasita
rus negalima palikti. Lietu
vių Imigracijos draugija už
laiko savo atstovą ant Ellis 
Island, kuris suteikia gana 
didelę pagelbą lietuviams i-

i migrantams, ’ lygiai ir va
liuojantiems atgal į Lietu
vą, pasirūpina pasportus ir 
nurodo teisingus kelius. 
Užlaikymas žmogaus ir kiti 
reikalai gana daug kaštuo
ja per metus; taipgi nenorė
tume laukti iki visai išsi
baigs draugijos turtas; kad 
neprisįeitų atšaukti atstovą 
nuo Ellis Island, primenam 
tom draugijom, kurios yra 
prisidėję prie L. I. Š. D., kad 
prisiųstų savo duokles už 

11912 metus, kurios yra už
simokėjusios už 1912, jei iš
gali, kad prisiųstų mokestį 
už 1913 metus. Taipgi, ku
rios nėra da prisidėjusios 
prie L. I. Š. D., tai meldžiam 
nuoširdžiai prisidėti, ypa
tingai iš tų miestų, kur ran- 

! dasi gana didelis skaitlius 
lietuvių ir draugijų, labai 
geistina, kad prisidėtų, nes 
visos tautos turi savo imi
gracijos šepimo draugijas, 
ir musų tautą neturėtų atsi
likti užpakalije.

Draugijos, prigulinčios 
prie L.I.Š.D. moka po 20c. 
nuo nario ant metų. Mokes- 
ties kortelės duodasi kiek
vienam draugijos nariui, ku
ris tik yra užsimokėjęs į imi
gracijos fondą. Jos yra su
taisytos dėl to, kad žmogus 
prigulintis į kelias draugi- 

: jas, nebūtų priverstas visose 
mokėt, bet tik vienoj drau- 

I gystėj, o kitose parodęs mo- 
ikesties kortelę lieka paliuo- 
: suotas. Draugija, priside
danti prie L. I. Š. D., privalo i 
išrinkti du draugu iš savo 
tarpo į generališką komite
tą. Generališkas komitetas 
yra dėlto, kad pridabotų i- 
misfracijos reikalus ir reika
le iš tarpo generališko komi
teto renkami nariai į C. ko
mitetą. Arba, jei pasitaiko, 
kad imigranto antrašas bū
na negeras, tąsyk imigraci
jos atstovas atsišaukia į to 
miesto generališko komiteto 
narius, kurie padeda suras
ti atkeliavusio gimines arba 
draugus.

Taipgi gerbiamieji, žinote 
patįs, kaip suvaržyti imi
grantai imigracijos įstatais. 
Laikant atstovą ant Ellis Is- 
land, atneša imigrantams 
šiokią naudą, kad jeigu atei- 
vys yra sulaikytas per šios 
šalies valdžią, tankiausiai 
dėl įvairių klaidų, kurios ga
li įvykti ir taip ,kad imigra
cijos inspektorius beskubė
damas leisti ateivius per sa
vo rankas ir ateiviui greit 
neatsakant ant klausinių, to
ki pasiunčia į sulaikytųjų 
kambarį; vienu vėl būna 
adrisai neaiškus, kitų gimi
nės neatsišaukia, kiti netu
ri nė giminių nė draugų, pa& 
kitus randasi per mažai pi
nigų, negu valdžia reikalau
ja. taigi musų atstovas gelb
sti tokiems ateiviams kiek 
tik galima: vieniems taiso 
adresus, kitiems parašo laiš
kus pas gimines ar draugus, 
tretiems išrašo aplikacijas į 
imigracijos komisiojnierių 
ar į Washingtoną. Nekurios 
reikia priimti į imigracijos 
namus, sujieškoti jiems dar
bas arba gimines. Darbo 
užtektų ir dviem žmonėms; 
viekas galėtų dirbti imigra
cijos name, o kitas ant Ellis 
Island, dabar iki 12 vai. die
ną būna imigracijos name, 
o paskui ant Ellis Island.

Turėdami reikalą kreip
kitės šiuo adresu: J. H. Sta- 
knevičia, 436 W. 23 st., New 
York, N. Y., Slavonic Immi- 
grant Home.

Gerbemieji,. kurie turėjo
te kokius nors reikalus su 
Lietuvių Imigracijos Šelpi
mo Draugijos atstovu arba 
su centro komitetu ir nebu
vote užganėdinti, meldžiu at
sišaukti šiuo antrašu: S. 
Jankauskas, 350 Newark st.. 
Hoboken, N. J. Ir visi jūsų 
skundai bus perskaityti

I

board direktorių susirinki 
me.

Pirm. L. I. š. D.
S. Jankauskas

RAPORTAS
Liet. Imig. Šelp. D-jos ats

tovo ant Ellis Island, N. Y.
Perstatau sekančias skait

lines savo pasidarbavimo 
laike pirmutinių 4-rių mėne
sių šių metų, t. y. iki balan
džio 30 d., 1913.

1. Sulaikyti, bet išleisti su 
pagelba L.I.Š.D. atstovo 204 
lietuviai.

2. Sugrąžinti atgal dėl 
priežasties ligų, sėdėjimo 
kalėjime ir kitokių priežas
čių, kuriems pagal S. V. Įsta
tų negalima buvo pagelbė
ti

. Į
i ris tarnystei netinka, Rusi
jos konsulis padaryti to ne
gali. . Už pasivėlavimą į- 
stoti kalėjimu nebaus, tik 
paims kariumenėn be jokių 
ceremonijų. Tikėjimus kri-| 
tikuoti leidžiama, tik ne sta
čiatikių. Raštas vystėsi1 
laipsniškai, todėl apie jo | 
pradžią sunku ką nors pa
sakyti. Nusipirkit knygą 

j ”Rašto istorija” — $l.o0. 
i Apie žvaigždes, saulę ir mė- 
nulį galit gerą supratimą į- 
gyti iš knygos ”Mokslas a- 

jpie žemę ir kitus svietus”— 
$1.00. Abidvi knygas galit 
gaut 2’Kel.” redakci j o j.

Lietuviška Krautuve 
Auksiniu Laikrodėliu

Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laiKro- 
džius, deimantinius ir šliubinius žiedus, bntvas 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 audinio. Darome kalendorius biz

nieriams, parduodam sekretnaskortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius 
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotą 25 me
tams retežėliu, vertu SS., parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reika- 
laujme agentą nešiojimui auksiną daiktą. (20-24)

LITHUANIAN JEWELRY €0.
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.

ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotu 25 me-

■

17 lietuvių.
3. Parūpinti rusiški pas

portai ir išleisti į Lietuvą su 
musų pagelba 65 lietuviai.

4. Apsistojo L.I.S. D. na
me, išvažiuojant į Lietuvą, 
atvažiuojant ir kitokiose ap
linkybėse 117 lietuvių.

Visi record’ai, pavardės ir 
smulkmenos yra pas mane ir 
pas prezidentą draugijos.

J. H. Staknevyčius.

dolm E. nolaii
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojime 

i kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston 
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

I

T
t

Redakcijos atsakymai.
Winnipego merginai. — 

Tik atsitikimus, kurie yra 
svarbiausiais, parašykite 
mums. Pamokinimus neskai
tantiems rašyti neapsimoka. 
Pasiutusiam skebui. — Jau 

ir dėlei panašaus pseudoni
mo, kokiu tamista pasirašot 
po savo korespondencija, ne
galėtume jos sunaudot, bet 
ir Įvardydami žmogų šnipu, 
jus neparodote, kas tas ap
kaltinamam žmogui yra pri
rodytu.

Gerai žinančiam ir ištyru
siam. — Męs nežinom ir ne- 
ištyrėm, ar viskas yra tiesa, 

I kaip rašot, o privatiškas 
žmonių gyvenimas, jeigu jis 
piktina kaimynus, turi būt 
pridabojamas valdžios. Tai 
ne laikraščių užduotis lįst Į 
keno nors šeimyniškus daly
kus.
Vienam iš bačkų pirkėjų.— 

Nėra nieko įdomaus, netilps.
M. Mikolajunui. — Espe

ranto kalbos vadovėlio ne
turim ir nežinom, kur jį ga
lėtumėte gauti.

K. M. Kazlauskui. — Ne
suprantam, apie koki kliubą 

| kalbat.
Laisvamaniui. — Jokių bai- 

' dyklių pasaulije nėra ir nie- 
■ kad jų nebuvo. Ką rašo sau
lė,” nereikia tikėti.

Buvusiam ant prakalbų.— 
Apie Chicago Heights lietu
vius neseniai buvo ”Keleivy
je” rašyta, netilps.

B. A. S. — Koresponden- 
icija jūsų dėl vietos stokos 
negalėjo laiku tilpti, o dabar 
jau paseno.

Atsargiam. — Tik Austri
jos konsulis gali paliuosuoti 
nuo kariumenės žmogų, ku-

Ji
2

2

Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitė
495 Broadway, So. Boston.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.

Nedelioms iki 3 vai. po pietą.E 
f;

M. Gallivan Co
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

grąžą patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

,50c. ir 1.00
50c. ir 1.00

s,uu» a«>UB n,T

25c. ir

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

Skilvinės proškos...........
Pigulkos dėl kepenų... 
Blakių naikintojas.........
Dėl išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui-.. 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis.........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

J. H. C A R R
Parduodu Namus, Inšiurinu 

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVK, 

SO. BOSTON, MASS.

MOKYKLA ŠOKIŲ!

ir

Profesorius J ulius 
Silsko užtikrina, kad 
išmokys šokti kiek
vieną jauną ar seną. 
Išmokina valcą 6 ru- 
šią. taip, kad gali 
drąsiai eit šokti pub
likoj. Taipgi išmoki
na ir kitus šokius su 
keletu vakartį. Moki
na kas vakaras. Lek
cijos yra nuo 7 valan
dos vakaro iki 11 vai. 
Prof. Julius Silsko 
praneša visiems, ku
rie nori išmokti šokt,
ateiti dienomis nuo 9 vai. ryto ir net į 
iki 11 vai. vakaro. Taipgi mokina 
visokius šokius: Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog. Spanish Waltz 
Waitz, Two Step Side Step ir kitus. 
Subatomis ir Pėtnyčiomis vakarais 
mokina šokti dovanai. Mokytosai: 
Miss Antanina Kietnier, Miss Joan-; 
na Walets ir profesor Julius S ilsko. 
Pirma lietuviška mokykla Amerikoj. 
1843 So. Halsted Street,

Phone Ganai 3762
CHICAGO, ILL.

......... ............. t

50.000 Kataliogų DYKAI!
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, f Reikalaukite tuojaus.

J P Tninilo 822 Washington St.
• lai Ullllla, BOSTON. MASS:

JUOKAI!

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 specijaiiškų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas............ ...$1.00
Gyvasties Balsaroas.........................“5
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. ,50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas.........................50
Nuo kosulio....................25c. ir .50
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. .50 
"........................ ...10c. ir 1.00

.25 

.10 
3.00

.25 

.25 

.50 

.25 
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.
tSF"Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais*®! 

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

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

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

be
I

c

VIENATINE LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

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

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

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

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

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

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

Gyduolės nuo vištakių (com's) 15. 20 ir 25 c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

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

Visok ie kvepianti muilai^lO, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

I

I

115 Maple Street,

Keliaujantis Lietuvys Agentas. |
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės. 
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.

K. P. ŠIMKONIS
Holyoke, Mass.=——----

JUOKAI!
PILNAS DIDELIS MAISAS VISOKIŲ JUOKŲ!
Tabakas, nuo kurio visi čiaudi ir spjaudo. Degtukai, ką e.vplioduo- 
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



8 KELEIVIS
v pasira- j trinių darbininkų unijų susi-

“ v._---- Delegatai pri- KNYGOSI daviais sutartį, į
I šė po kontraktu ir liepė sa- i važiavimas. ~ .
vo nariams grįžti į darbą, f buvo iš 36 miestų. Pasirodo, “Keleivio” spaudos- 
sakydami, jog streikas jau ■ kad elektrinių darbų darbi- --------
užbaigtas. Bet darbininkai; ninkai visi organizuoti, 
savo vadovų nepaklausė ir i ------------
nutarė streikuoti tolei, kol F ‘ "
nebus išpildyti jų reikalavi- lenkė visus buvusius guber-L 
mai. Vadovai pradėjo jiems natorius savo "veto’mis.” Iš:kad 
grąsinti suspendavimu ir viso jis 
bausmėmis už nepaklusnu-! 
mą, bet tas nieko negelbėjo; 
susirinkime pakilo toks triu
kšmas, kad išrodė, jog par- 
davikams vadovams bus jau 
riestai.

Negalėdami streiko su
griauti pardavimu darbinin
kų, A. F. of L. griebėsi da 
purvinesnio Įrankio. Sekre
torius H. Abrahams parašė 
majorui Fitzgeraldui mela
gingą skundą ant I.WAV., 
buk jos nariai terorizuoja 
žmones, grasina darbinin
kams atkeršijimu, kurie no
ri eiti dirbti ir todėl reika
linga apsauga. Majoras pri
žadėjo parašyti apie tai poli
cijos komisijonieriui ir at- 

pasakė kreipti į tai jo atidą.
Ant rytojaus 4 I. W. W. 

streikieriai areštuoti. Pri-

Musų gubernatorius po
nas Foss pasirodė neesąs to
kiu dideliu darbininkų drau
gu, kokiu jis rekliamavosi 
laike rinkimų. Štai jau tre
čia sąvaitė streikuoja Hyde 
Parke jo dirbtuvės darbi
ninkai reikalaudami teisin
gesnio atlyginimo už savo 
darbą, tečiaus demokratas 
Foss nesiskubina jų reikala
vimą išpildyti. Prieš rinki
mus jo darbininkai už virš
laikį gaudavo pusantros mo- 
kesties, ponas Foss prižadė
jo jiems mokėti dvigubą mo
kestį, jei tik jie už jį bal
suos. Bet kada jį išrinko, 
jis netik kad nepakėlė, bet 
ir tą pusę numušė. Darbinin
kai už tai supyko ir ketino 
daugiau už demokratą ne
balsuoti. Artinanties ki
tiems rinkimams p. Foss vėl 
užkėlė pusę mokesties už 
viršlaikį, "užfundijo” darbi-i 
ninkams cigarų ir į 
jiems gražią prakalbą, kaip 
jis rūpinasi apie pagerini
mą jų padėjimo ir da dau- buvo Giovannitti ir Ettor. 
giau rūpinsis, jeigu jį vėl iš
rinks. Išrinko Fossą ir vėl. 
Rinkimams pasibaigus jis 
vėl numušė tą pusę mokes
ties už viršlaikį. Bet šiuo 
žygiu žmonės užprotestavo 
už tokias apgavystes ir ap
skelbė streiką. Darbar strei
kuoja apie 1,700 darbininkų. ____  ___ ___________
Vieni jų susiorganizavo į I. teiksis jai tuojaus apie tai

Kur gyvena Teklė Januš- 
kevič? Jos sesuo Jadvyga 
atvažiavo iš Lietuvos ir pa
metė adresą, o be adreso ne
išleidžia jos iš prieplaukoj 
ir jeigu niekas neatsišauks, 
ją grąžins atgal. Todėl kas 
pažįsta Teklę Januškevičių,

W. W., kiti į A. F. of L. Da
bar jie sako balsuosią jau už 
socijalistus, nes persitikrinę, 
kad kapitalistas negali būt 
darbininkui draugas.

- - i ’

J Pereitoj nedelioj buvo pir
mutinė 60-tos socijalistų 
kuopos ekskursija ant jūrių. 
Nors oras buvo vėsus, bet 
žmonių prisirinko tiek, kad 
ir į laiyą netilpo, apie 30 y- 
patų turėjo grįšti atgal. Pa
važiavus apie pusę mylios 
toliaus važiuoti pavojinga, 
nuo krašto, pasirodė, kad 
nes laivas gali vežti tik 60 
žmonių, o pas mus buvo jau 
apie 100, ir prie to dar lai
vas sugedo. Prisiėjo grįž
ti atgal. Socijalistai pasi
samdė laiva "Loreta,” ant 
kurio telpa apie 400 žmonių. 
Tuomet dainuodami revoliu- 
cijoniškas dainas ir šokdami 
įvairius šokius nuplaukė 
ant žaliuojančios salos. Nu-| 
važiavus tuoj buvo užkan
džiai ir gėrimai. Pasistip
rinus, prasidėjo žaislai, I 
kurie traukėsi iki 8 vai. va
kare. Paskui vėl buvo už
kandžiai ir apie 10 vai. par
važiuota namo.

Ir taip prie didžiausio i 
draugiškumo ir pasilinksmi- j 
nimų, visą dieną praleista j 
ant tyro oro ir prie to da so
cijalistų kuopai liko apie 
$15.00 pelno.

Reikia pastebėti, kad 
nors socijalistai nuo seniai 
savo ekskursiją garsino lai
kraščiuose, tečiaus tą pačią 
dieną ir jaunuomenės rate
lis parengė tokią pat eks
kursiją. Bet vistiek socija- 
listams tas neužkenkė. Žmo- i 
nės lipo per rateliečių laivą 
ir ėjo prie socijalistų. Kada 
pas socijalistus jau netilpo, 
daugelis grįžo atgal, bet ne- 
sėdo į rateliečių laivą, nors 
jis buvo apituštis. Matoma, 
pas socijalistus yra kokia 
tai patraukimo spėka.

, ”Kel.” reporteris.

pranešti; tegul ji ateina 
„Keleivio” redakcijon.—

7 birželio Cambridge’iaus 
socijalistų kuopa buvo pa
rengusi koncertą su įžanga 
10c. Pelnas buvo skiriamas 
politiškiems kaliniams. Pel
no turbut bus nemažai, nes 
publikos buvo beveik pilna 
svetainė. Viskas nusisekė 
gerai; ypač publikai patiko 
dainos, I 
"Laisvės”

' vyste drg. B. Simonavičiaus. 
”Kel.” reporteris.

Jau antra, sąvaitė, kaip 
streikuoja Bostono barzda
skučiai. Viena dalis jų pri
klauso nrie I. W. W.. kita — 
prie A.F. of L. Pastaroji pa
sirodė tikra skebų unija. 
Kad užkenkus I.W.W. unijai 
ir sulaužius jos streiką, A.F. 
of L. vadovai padarė perei
toj sąvaitėj su visais darb-

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LUSTU A..

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.
Roterdamą per 9 dienas be per
mainos, per 11 dienų be permai
nos 
$33.00 — 3čia klesa 
$45.00 — 2-ra klesa 
$65.00 — Ima klesa

Išplaukia kas antrą Subatą.
Reikalaudami platesnių žinių kreip- 

i kites pas generališką agentą
A. E. JOHNSON & CO. •

27 Broadway, New York.
j W CA^VAAVVtJ. ,

ANTANAS AŠMIANSKAS 
I

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Baracs- 

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.
Ii
i
Į
i

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitą knygą. Iš jos dasižinosi, 
—I musų pratėviai žmonas sau 

vetavo” (priešino-i vogdavo, paskui pirkdavo, moti- 
dukteris parduodavo. 

Didžiu- Pasižinosi, kad vyrai turėdavo 
po daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga.

if 
Gubernatorius Foss pra-

I

si) prieš 27 legislaturos pri-į008 «•▼<> 
imtus sumanvmus.
ma jo ”vetų” legislatura su
mušė. Tokio atžagareivib 
gubernatoriaus Mass. da ne
buvo turėjus.

I Libavą.
$35.00
$50.00
$75.00

35c

EKSKURSIJA
Pirmą didžiausią ekskursiją rengia 

Brighton’o draugystė "Vienybė.” 15 d. 
BIRŽELIO. (June), 1913 m. Laivas iš
plauks 8:30 vai. ryte iš City Point, So. 
Bostone. Laivas plauks 3 ar 4 valan
das jūrėmis, o paskui iškels visus va
žiuojančius ant gražios salos, kur gra
žiai pasilinksminę, vakare grįšime at
gal. Laivas naujas, ant dviejų lubų 
ir labai gražus, apšviestas elektra. 
Grajįs puiki orkestrą. Todėl kviečia
me lietuvius ir lietuvaites išvažiuot su 
mumis ir gražiai pasibovyt.

Tikėtus galima gaut "KELEIVIO" 
ir "LAISVĖS” redakcijose, pas Bart
kevičių. 877 Cambridge st., E. Cam- 
bridge. Mass.. M. Morkis. 719 Main 
st. ir Daunis kampas School Portland 
st. Cambrige, Mass. Medžiam gerbia
mąją publiką išvažiuot ir gražiai pasi- 
linsmint.

Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta kny

ga, taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek 
gali skaityti.

|
i
Arba pas vietinius {galiotus agentus.

25c.

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui.__ 10c.

Kodėl aš netikiu į Dievą?
Arba tikėjimo kritika ............... 20c.

KOMITETAS.

Tel. Rovbury 949 M.

D-ras J. Bolzman
Persikėlė po

No. 1 Elm Hill avė.. Roxbury,Mass
Kiekvienas Warren st. karas nuvežš 

Valandos: 9—10 ryte.
1—3 ir 6:30—8 vakare [27]

Žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga, 

jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo 
su gamta ir kaip civilizavosi. 
Kiekvienas turėtų jų perskaity
ti. Su paveikslais..........................

Kur musų bočiai gyveno 
Naudinga knygelė kiekvienam ..

Stabmeldiška Lietuva
Kiekvienas lietuvis turėtų ją per
skaityt ...........................................

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

naudinga knygutė. Kas yra arba 
nano būti vaikų tėvu ar motina, 
•kiekvienas turėtų ją perskaityt. M

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

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

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gv 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pts mane 1 
trepais | vir-ų tik 
neikit į aptieka: 
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 Richmom

Paparčio žiedas
Ir kitos gražios apysakos, ku

riose nurodoma, kaip žmonės įsi
tikėję į visokius burtus ir tt. .... 15c.

Amžinos Dainos
Parašė Jovaras .......................... 15c.

Naujausios ir visokios dainos.
Rankius gražių dainų..................... 50c.

Beždžionių Prezidentas.
Šios gadynės pasaka ............... 10c.

Dievo žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis 

papasakojimas .............................. 15c.
I Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga 

. -. , -. expresinis laivas, kuris perbėga įKurias padainavo 8% dienas, per vandenį prekiuoja 
’ choras DO vado- §31-00- Prekė rusiškų rublių $51.75. .

— — ! Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt j 3-jų lr 4-nų balsų.
20c. persiuntimui. Pinigus nusiun-1 --------
čiam į Rusiją per 16 dienų, greičiau, Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu 
negu siunčiant per kitus. Aiškiai išguldyti pilietystės į-

RL SSIAN-AMERICAN BUREAU, statymai, su reikalingais klausi-
160 N. 5 avė., tarp Lake ir Randolph st majs ir atsakimais, angliškai ir 

CHICAGO, ILL. lietuviškai.
------------------------------- -------------------“j .

Revoliucijos giesmės 
su notomis, sutaisytos ant 2-jų,

35c

Pereitoj sąvaitėj Bostone 
įvyko Naujos Anglijos elek-

9b1

f

15<

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.

GERAS DAIKTAS
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRAUCKĄ, 307 - 4 iL, 
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 .Broadvay, 
SO. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany «L, 
BOSTON, MASS.

7 Harrison avė., arti Essex bL, 
BOSTON, MASS.

D

2)

3)

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis

Sriubelių užsuka
mas. vyriško ir mo
teriško didumo, ant 

■j 20 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina 
skiriamas ypatiu

GENTRAL MANUFAGTURING DISTRIGT BANK
Davatkų Gadzinkos.

Padidinta ir pagerinta šešta 
ida. Labai juokingos .............. 10c

1112 W.|3S-ta Gatve, Chicago, III.
Kapitalas 250.000.00. Visas turtas daugiau, kaip $1,0000.000.00
Vienatinė Lietuviška Banka Chicagoje, esanti po priežiūra valdžios.

3% mokama už pinigus, įdėtus pas mus
Perkeliant pinigus iš kitų bankų, atneškit knygelę, męs jums iškolektuosim.

Parduoda Laivakortes. Siunčia pinigus, Išdirba notarijališkus raštus 
Skolina pinigus, Apdraudžia nuo ugnies, etc.

Atidarą' Sandėliais iki 8 vai vakare.
Subatomis nuo 9 ryto iki 2 po pietų, ir nuo 6 iki 8 vakare. 
Šiaip nuo 9 ryto iki 4 po pietų.

Visokias žinias kiekvienam maloniai suteikiame.
Ateikit arba rašykit.

Kenčiančios moterys su džiaugsmu perskaitys sekan
čią ištrauką iš laiško, kurį męs nesenai apturėjome.

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

Mrs Barbara Vachal
R. No, 1 Bes 11 Ross, N. Dak

Severos

REGULATORIUS
(Severa’s Regulator)

yra vertas užsitikėjimo sustiprinantis vaistas ir neat
būtinas moterų sirguliavimuose. Kaina SI.00 aptie- 
kose,bei tiesiog nuo mus, prisiunčiant iškalno pinigus.

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

■b

Popas ir Velnias, 
knygutėj telpa ir Adomas 

jva. Labai juokinga kny- 
Daugiau juokų, negu sa- 

alaus....................................... 10c

Lytiškos ligos.
Labai naudinga knyga apsisau

gojimui nuo lytiškų ligų. Para
šė D-ras F. Matulaitis. .....__

Legališki žmogžudžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la

bai gera perstatymui...................

Nlusų padėjimas.
Vaizdelis iš gyvenimo. Para

šyta pagal naujausius atsitiki
mus ...............................................

Ei. Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vit ta liet uviams.

304 Brczdwaj ir 259 D streets.
SO. BOSTON. MASS.

vi-

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 
metų.. Ypatingas pasiūlijimas. 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, jus 
užrnokėtumet už tokį pat laikrodėlį 
apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis 
dykai su kiekvienu laikrodėliu.

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

I

10c

10c

10c

Reikalaudami knygų kreipkitės 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass.

H. F. CORCORAN & CO
14 Third st- kampas A. S. Boston, Mass. 

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.

Didziausis atpiginimas degtinės ir vynų
• buvo padarytas.

1 kvorta CONVE CLUB WHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2.00.
1 Bunka BRANDŪS arba DEGTINES 75c. 1 kvorta POliTM’IN’O 25c.

1 kvorta SHERRY M INE 25c.
Męs oarduodame viską sykiu tik už......................... $ | .00.

i

50,000 KNYGŲ
Pasakys Kokio Bodo Gali Pats Save Isigydyti Namie.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingą, dykai gautą 
Knygą. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotęs nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivgsti naudos 
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavima, U žsi kišima 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstą ar Pūsles ligą, Nusilpneima Nervą, Pražudytą 
Vyriškumą, Neprijemnų Sapną, Lytišką Nnsilpneimą, Užnuodijimą Krauja arba 
Brantą, Škrofiiia ir Nevalu Kraują, Pnlavima arba Triperį,Užkrečiamą ligą arba 
NanjaLigautu Nesveiknmą: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusilpneis Spėkų arba kencatė nuo Jauną Pražangą, Reumatizmą arba kokią ligą 
ir nesveikumu, paprastą vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakisjums kokių 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 

krautuvė žinios ir pasaka ata yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiška būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Byliai gautoi Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytoje! neįstengi sugranžinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netratikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos r.eprivala jus į jokio skol^ ir užmokiesni. Mgs nesiuntam jokiu vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

neėlovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siunlama su užmtkistf paitf FMt»iw ir UŽMistytlis krartrtš taip, jog ne vienas negale žinoti ka is 
talpina.
DR. JOS. USTER 4 60.. L 804. 208 N. Fiffli *»•.. Chicago. III.

Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotaa Tam irtas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygf, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
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