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Iš Rusijos. ŽINIOS IS VISUR.
Baisus mušis.

Londonas. — Liepos 6 d. 
čionai aplaikyta - patikrini- i 
mas žinios apie pasibaisėti
ną mūšį tarpe serbų ir bul
garų kariiumenės. Žinia 
skelbia, kad mušis tęsėsi be 
pertraukio dešimts dienų ir 
jame krito užmuštų ir su
žeistų kareivių apie 40,000. 
Mušis atsibuvo pietų šalij 
Istip kaimo. Bulgarų laik
raščiai skelbia, kad pergalė 
buvo bulgarų pusėje. Kitos 
žinios skelbia, kad grekai su
mušė bulgarų kolumną prie 
Doirano, paimdami 16 ka- 
nuolių. Baisios skerdynės to
liaus tęsiasi. Į Salonikų 
atgabenta paskutinėmis die
nomis 8000 suželtųjų.

270 darbininkų užmušta.
Johannesburg, Afrika. — 

Šiomis dienomis sustreika
vus čionai Rand distrikto 
aukso kasyklų darbinin
kams ir padarius demou 
straciją, anglų kariuomenė 
ir policija metėsi su ginklais 
ant darbininkų minios. Ypač 
dragūnai pasibaisėtinai žvė
riškai trempė darbininkų 
minią arkliais ir kapojo kar
dais. Minia likosi iškrikdin- 
ta, užklojus gatvę užmuštų
jų ir sužeistųjų kūnais. Ant 
ryt 5 d. liepos darbininkai 
pagiežaudami už žuvusius 
savo draugus užpuolė ant 
mieste viešpataujančios ka
riumenės. Susirėmime sužei
sta 3 kareiviai ir keli policis-

Laikraščiams naujos 
sunkenybės.

Valdžia ruošia naujus lai
kraščiams apsunkinimus. 
Pirmeiviški laikraščiai- pro
testuoja prieš tai. Tik ar gel
bės ką tie protestai? Jau ir 
taip sunkių-sunkiausias laik
raščių gyenimas, daug ko ne 
galima rašyti, už daug daly
kų baudžia, persekioja, tai 
redaktorius kalėjiman kiša, 
tai pinigais baudžia. Daug 
pirmeiviškų laikraščių dėlei 
persekiojimų žuvo. Laikraš
tį Rusijoj gali ir valdininkai 
be jokio teismo nubausti ir 
teismai nuteisti. Dabar ma
noma padaryti maždaug 
kaip ir kokią cenzūrą, kokia 
buvo igi 1905 metų, vadinasi 
laikraštį turėtų paduoti cen- 
zuron ankščiau, negu jis dar 
atspauzdintas. Naujus įsta
tymus turės da Durna per-i 
žiūrėti.

Tennisono byla.
Visiems žinomas basako

jis Tenisonas pereitą žiemą 
parašė ir išleido knygelę var 
du ”Didysis mokslas apie 
sugadintą žmoniją”, kurioje 
daug buvo užmėtinėjimų ti
kėjimui, tvarkai, viešpatys
tei, santikiams tarp vyro ir 
moters ir 1.1. Policija kny
gelę konfiskavo, o autorių- 
leidėją padavė teisman. Tei
smas pasinaudodamas "ma
nifesto malonėmis” bylą 
prieš Tenisoną, nepriėjusią 
ligi galui, pertraukė. Bet darbininkų pusės už-|
konfiskuotos knygeles pra- mušta ir sužeista 100 asme 
žuvo.
Už paėmimą malkų tapo 

nužudytas.
Dvinske nekuris darbinin- 

kas norėjo pasiyogt is pau- Darbininkai, kaip skelbia

ciu su užrašu pro ir con- 
! tra.” Knypkučiai elektri
nėms vielomis sujungti su 
balsus skaitančiu aparatu į- 

Į taisytu taip, kad skaitlinės 
nuo 1 iki 516 randasi tam
siose stiklinėse klėtkelėse ir 
paspaudžius knypkutį "už” 
ar "prieš” skaitlinė užsižie
bia ir tokiu budu ant pirmi
ninko katedros momentališ- 
kai pasirodo kiek balsų už ir 
kiek prieš įnešimą, o toks 
slapto balsavimo būdas ne
tik parankus, bet ir tikrai 
slaptas.

Serbija atšaukė savo 
pasiuntinį.

Belgradas, Serbija. — 6 
liepos serbų valdžia atšaukė 
iš Bulgarijos savo pasiunti
nį ir pranešė bulgarų val
džiai, kad ji, Serbija, per
traukia su ja visus diplma- 
tiškus sątikius.

Sulig žinių iš Serbijos so- 
stapilės, paskutiniam mūšy
je, kuris traukėsi kelias die
nas, serbų krito 15 tūkstan
čių vyrų, o bulgarų 20 tūks
tančių. Nors serbai nesigi
ria save- pasisekimais šitoj 
kruvinoj skerdynėj, tečiaus j 
jie tvirtina, kad bulgarams ' 
irgi nepasisekė savo plianą: 
atsiekti. Taigi 35,000 žmo-; 
nių krito be jokios naudos; 
kuriai nors pusei.

I 
Minios žvėriškumas.

Bristolije, Anglijoj, va
žiuojant karaliui su paroda 
gatve, viena sufragistė pri
sitaikė ir įmetė jo karieton 
prašymą, kad jis užtartų už 
kovojančias moteris. Vienas

IS AMERIKOS.

, nų. Petnyčioj (4 liepos) už
mušta 20 ir sužeista suvirs 
150, tokiu budu skaičius už
muštųjų ir sužeistųjų darbi
ninkų siekia 270 suviršum.

Socijalistai nominavo 
kandidatus.

Massachusetts Socialist 
Party’jos konferencija, kuri 
atsibuvo 6 liepos, Springfiel- 
de, Mass., paskyrė sekan
tiems valstijos rinkimams 
šiuos kandidatus:

Į gubernatorius — George 
H. Wrenn; į lieutenant- gu
bernatorius — George E. 
Roewer; į sekretorius—Mrs. 
S. C. Roberts; į general-pro- 
kurorus — John McCarty; į 
kasierius — Samuel P. Le- 
venberg.

Konferencja į S. P. plat
formą neįledo sabotažo, taip 
karštai remiamo per IWW., 
tik nutarė atsinešti į visas 
profesijonalines unijas, ne
išskyrus ir IWW., taip pat, 
kaip atsineša linkui neorga
nizuotų darbininkų kas pa
rodo, kad konferencija dar
bininkų kovą ant ekonomi
nio lauko pripažįsta mepa- 
sekminga, pakol darbininkų 
profesionalės organizaci
jos palieka politšką kovą 
nuošaliai.

Konferencija reikalauja, 
kad butų leista balsuoti bile 
mieste kiekvienam piliečiui 
išgyvenusiam tris mėnesius, 
vietoj metų, kaip dabar rei
kalaujama. Reikalauja lygių 
pilietyštės teisių moterims ir 
lygios algos moterims ir vy
rams. Sekantiems metams 
konferencijai nuskirta vieta 
New Bedfordas.
Išsigando pačios sugrįžimo.

i_______ j_______________________________________________ Webster, Mass. Dominis
iš karaliaus palydovų išsi- Benik, 38 m. amžiaus, jautė- 

i traukė kardą ir liejo sufra- si labai laimingu, kad jo pa- 
gistei. Policija tuojaus ją ti buvo jšvažiavus į savo tė- 
areštavo, o minia pradėjo vynę.
veržtis, norėdama silpnai vo tikru vergu pačios, kuri 
moteriškei atkeršyti. Vie- iį mušdavo šliure ir samčiu 
nas iš minios begėdis kirto be pasigailėjimo; ji už bru-

I

Bėdinas Benikas bu-

Volofo rkocrolin vviollm • ’ onciuia HdS lb HliniUb UvgcUlb KlrtC Ut? MdblgcUiejllllV , JI UZ. UIU-
natėmiie? taf savininkas ■ laikraščiai, sude- jai lietsargiu, kitas griebė tališką pasielgimą net buvo

varočn miiSh’^0 ir Paimtu. susporgdi- už plaukų, bet policija tuo suareštuota. Tada ji išva- 
Qavinin' no ^aug mažų dirbtuvių, tarpu isodino ją automobilin žiavo i Germaniją, o Benitam pasipnesinus, savimn- n-u knrin tik nripititam pasipnesinus, savimn- rfe kurių tik Jė *0

kas reze visu smarkumu ir|Taipgi ”Star>
ant vietos užmušė. . laikraščio spaustuvė. Turčių

namus ir fabrikas daboja 
| kariumenės bagnietai ir ku- 
lipkos.
Bomba suardė muitinyčią.
Liverpool, Liepos 7. — 

Bombos sprogimu likos čio
nai sunaikinta muitinyčios 
trioba. Dinamitą padėjusi 

, triobos kelnorėje sufragistė, 
taip tvirtina policija, kuri 
buk žinanti apie sufragisčių 
toj linkmėj padarytą suokal
bi.

Blėdis ekspliozijos pada
ryta apskaitoma ant 6000 
dolerių.

Sufragistės tuomi norėjo 
padaryti pasikėsinimą ant 
gyvasties karaliaus Jurgio, 
kuris turėjo tą dieną būti 
prieplaukoje. Iš žmonių tur
būt nieks nežuvo, nes 
grama apie tai nemini.

Balsavimo mašina.
Vienna, Liepos 8. — Aus

trijos parlamento pirminin
kas sutiko su sumanymu i- 
vesti parlamente slapto bal
savimo mašiną. Mašina yra 
tokios konstrukcijos, kad 
kiekvienas atstovas turės

Didelis gaisras.
9 birželio tarpe Vindavo» 

ir Ugalėno stoties iškilo gai
sras. Kadangi viskas buvo 
pusėtinai išdžiuvę, ir gesin
tojai nepasiskubino, tad iš
degė apie 100 dešimtinių val
džios miško.
Bus įvestas amatininkystės 

skyrius mokyklose.
Apšvietos ministerija pri

pažino naudingu daiktu į- 
vest į mokyklas visokią iš- 
dirbystę iš medžio ir todėl 
busiąs įvestas rankų darbo 
skyrius prie visų mokytojų 
institutų ir seminarijų ir 
bus mokinamas priverstinai.

Užsmaugė 
tris kalėjimo sargus.

Butire, netoli Maskvos su
sitarė pabėgti iš kalėjimo 
kaliniai. Jie sugriebė sar
gus ir pradėjo smaugti; tris 
sargus pasisekė jiems pa 
smaugti, bet vienas sargas 
besmaugiant paspėjo šaukt 
pagelbos. Ant sargo riks
mo subėgo daugiau sargy
bos ir prasidėjo šaudymas; 
4 kaliniai mirtinai pašauti.

I

tele-

ir nuvežė kalėjiiman. Pas- kas linksmai sau gyveno, 
kui ją paliuosavo.

Argentina pabudo.
Argentina ( republika pie- laikė telegramą, pranešančią 

tų Amerikoj) pabudo pajų- jam, kad pati sugrįžta. Var
tosiant savo sprando Ameri- guolis taip nusigando, kad 
kos mėsos trustą. Išsiaiški- j kuogreičiausia pametė žais- 
nus, kad Suvienytų Valstijų les ir prasišalino. Rado jį ši- 
mėsos trustas turi jau ap-; le besikarianti. Atėmė nuo 
žergęs Argentinoj pusę mė- jo virvę ir vėl atgabeno prie 
sos rinkos, parlamentas pra
dėjo sarstyti, kaip tą nepra
šytą svečią iškrapštyti.

Amerikos laikraščiai rašo, 
kad Argentina turi pradėti 
visas sao spėkas, kad tą trus 
tą išnaikinus, pakol jis da 
neįleid giliai savo šaknų. 
Bet jeigu jis paims į savo na
gus pietų Amerikos mėsą, 
tai bus blogai netik Argenti
nai, bet ir Suvienytoms Val
stijoms, nes dabar da nors iš 
Argentinos atveža čionai pi
gesnės mėsos, o paskui vis
kas butų nuo trusto malo
nės.

Rusija mobilizuoja 
kareivius.

Į Londoną iš Odesos tele
grafuoja, kad 7 liepos pietų 
Rusijoj apšaukta mobiliza
cija dėlei sumišimų ant Bal
kanų.

Liepos 6 d. gyvai dalyvauda
mas žaislėse ant šv. Antano 
Slovakų Dr-stės pikniko ap-

I

besilinksminančių. Benikas 
slaptomis ir vėl pabėgo ir pa 
sikorė, bet atkirsta virvė ir 
vargšą atgaivinta. Trečiu 
kartu Benikas nuo šakęs at
kabintas jau nebekvėpavo, 
tečiaus nugabentas kuovei- 
kiausiai į Worcesterio ligon- 
butį, likosi atgaivintas ir sa
ko, kad gyvęs. Nelaimingas 
Benikas!

Streikas ant gelžkelio.
New York. Liepos 6. — 

Traukinių darbininkai ant 
geležinkelio linijos Boston 
& Maine, Boston & Albany, 
ir New York, New Hamp-į 
shire ir Hardford slaptu; 
balsavimu nubalsavo pames- j 
ti darbą, kad išreikalavus iš 
gelžkelio korporacijos pripa
žinimą jiems reikalavimų. 
Liepos 6 d. gelžkelių unijos 
skyriai savo susirinkimuose

priėmė unijos komiteto ra
portą, iš kurio pasirdo, kad 
kuone vienbalsiai nubalsuo
ta sustreikuoti.

Streikas įvyks šį mėnesi, 
i jeigu korporacija galutiną 
darbininkų reikalavimą at- 

i mes.
Moterįs balsavo.

Chicago, III. — Liepos 5 d. 
trijų Illinois valstijos miestų 
moterįs gavo pirmu kartu 
progą parodyti kaip jos mo
ka suvartoti visuomenės 
naudai savo balsavimo teisę, 
kuri joms likosi kątik pripa
žinta. Libertvillės miesto 
sumanymas išleisti taip va
dinamus "City Hali bonds" 
sumoje $10,000 tapo nubal
suotas. North Chicagoj 200 
moterų balsavo už išleidimą 
bondsų mokyklų reikalams. 
Abelnai moterų balsavimas 
parodė, kad jos supranta 
svarbiausius visuomenės 
reikalus ir savo balsus dau
giau brangina, negu vyrai.

18,000 darbininkų lydi 
darbininką.

Paterson, N. J. — žai
bams padanges bevarstant 
ir griausmams žemę bedre- 
binant, nežiūrint lietaus 5 a. 
liepos susirinko 18 tūkstan
čių darbininkų: vyrų mote
rų ir vaikų, kad atidavus sa
vo paskutinį patarnavimą 
Viceuzai D. Malonna’i, kuris 
žuvo pereitą nedeldienį per
šautas streiklaužio ranka. 
Ta milžiniškoji minia strei
kierių kaipi kad sujungta su 
baisiu gamtiniu apsireiški
mu baugino netyras sąžines 
išnaudotojų, lig pranešdama 
liūdną jiems galą. Kiekvie
nas iš lydinčiųjų pasipuošęs 
buvo raudonu ženklu. Car- 
lo Tresca ir W. D. Haywood 
vadovavo tai liūdnai procesi
jai ir ant kapo palaidotojo, 
besiliejant smarkiam lietui, 
plaujančiam ašaras nuo mi
nios veido, pasakė sujudi
nančią prakalbą.

Pasmerkė 3 mėnesiams 
kalėjiman.

Ipswich, Mass. — Liepos 
5 d. teisėjas Sayward nutei
sė 3 mėnesiams kalėjiman 
Leoną Grikštą ir J. F. Mc- 
Millan’ą, kuriuodu buvo su
areštuoti 2 d. liepos už pra
kalbas, surengtas I. W. W. 
streikuojantiems darbinin
kams. Apart to, nuteis- 
tiemsiems priskirta štruopa 
sumoje $25 kiekvienam. Kal
tinami buvo už kurstinan- 
čias maištan prakalbas, o L. 
Grikštą būtent už tai, kad 
pasakęs, jog iš S. Valstijų 
vėliavos reik prašalinti vi
sas baltas juostas, o tuomet 
ji liks visa raudona ir tinka
ma.

Iš tos teismo decizijos vis
gi aišku, kad laisvė žodžio ir 
susirinkimų Suvienytose 
Valstijose priguli jau prie 

i praeities, kuomet visuomenė 
i pati valdėsi, šiandien valdo 
į kapitalistų klesa, jai tik ir 
(leistina tautos konstituciją 
• mindžioti.

Rusai tiri n ės Ameriką.
6 liepos atvažiavo į New 

Yorką 60 rusų mokytojų, 
kurie tirinės Amerikos mok
slo įstaigas ir mokinių žai-

!

dimų vietas. Jie aplankys 
Bostoną, Chicago, Washing- 
toną ir kitus svarbesnius A- 
merikos miestus.

Užsidarė dvi bankos.
Valdžios kontrolerius lie

pė uždaryti vieną iš didžiau
sių Pittsburgo bankų, First- 
Second National Bank. šioj 
bankoj yra padėta žmonių 
30 milijonų dolerių. Daug 
pinigų trūksta.

Kita banka užsidarė Mc 
Kees Rocks miestelyje, bis- 
kj toliau nuo Pittsburgo.

Meška papjovė 30 avių.
Middleboro, Mass. 5 

liepos meška papjovė čia 
30 avių. Mešką žmonės už
mušė.

Ledo streikas pasibaigė.
Cincinnati, Ohio. 

streikavus čia ledo darbinin
kams, per tris sąvaites žmo
nės negalėjo gauti ledo.

Kompanija nenorėjo tai
kytis. Tuomet miestas pa
ėmė ledo dirbtuvę į savo ran
kas ir išpildė darbininkų rei
kalavimus. Darbas vėl pra
sidėjo.

žuvies viduriuose 
rado savo deimantą.

Middleboro, Mass. — Per
nai vasarą ponia A. Leonard 
besiirstydama Assavamp- 
sett ežere pametė iš savo 
žiedo deimantą, kuris kaš
tavo $100. Šįmet jos vyras 
meškeriodamas pagavo ba
są, kurį valydama ponia Le
onard rado savo deimantą.

Miega su kiaulaite.
Denver, Colo. —Milijonie

riaus Newtono pati miega 
vienoj lovoj su kiaulaite. 6 
liepos ji buvo ant baiiaus 
ir jos tarnaitė turėjo visą 
laiką tenai laikyti ant ran
kų šilkais ir auksu papuoštą 
kiaulaitę. Tarpe šokių mi
lijonierė glamonėjosi su ja. 
Namie kiaulaitė kas diena 
maudoma kvepančiam van
denyje ir maitinama iš sida
brinės torielkos.
Kruvina tragedija šeimynoj.

Baltimore, Md., 7 liepos. 
— Tūlas Johu Kurtz užpuo
lė moteriškę vardu Kenne- 
dy, sužeidė ją ir, turbut iš 
baimės, tuojaus pats pasi
pjovė. Išgirdęs apie tą atsi
tikimą Kurtzo draugas, 
Schultz, susiginčijo su savo 
pačia ir papjovė ją, o paskui 
ir pats nusižudė.
Per 4 liepos žuvo 11 žmonių.

Apvaikščiojant 4 liepos 
šventę, Naujoj Anglijoj žu
vo 11 žmonių, šeši iš jų pri
gėrė, vienas nušautas, tris 
užmušti automobiliaus ir vie 
nas išpuolė per langą.

Riaušės dėl vėliavos.
Winnipeg, Kanada. — 4 

liepos čia buvo kruvinos riau 
šės. Grįžtant Kanados ka
reiviams nuo manevrų, vie
nas amerikonas iškėlė Suvie
nytų Valstijų vėliavą ir su
šuko : ”Lai gyvuoja Ameri
kos erelis!” Kanados patri- 
jotai puolėsi ant amerikie
čio, Suvienytų Valstijų vė
liavą suplėšė ir sumynė. Pas
kui prasidėjo muštynės, ku
riose nevienam sukruvinta 
nosis.

Su-



Bet tas, sakysime, da maž
možis. < 
"Drauge" melo nebūtų, tai 
jis nebūtų "Draugas.” Męs 
norim nurodyti tik krimina-1 
lišką šmeižimą. Bastenis to
liau savo korespondencijoj 
sako:

"Ekskursantai išlipa ant: 
'žaliuojančių salų’, pradeda 
girtuokliauti ir kitokias re
voliucijas kelti... kartais su
sipeša ir drąsiai lieja krau
ją-”

Liejimas kraujo yra kn- 
minališkas darbas ir todėl 
užmetimas kam nors tokio 
darbo yra kriminališku 
šmeižimu. Jei So. Bostono 
socijalistai pareikalautų per 
teismą prirodymo, kaip p. 
Bastenis tą prirodytų? Ant 
sicijalistų ekskursijų niekad 
nieko panašaus nebuvo ir to
dėl tokius dalykus jiems už- 
metinėti gali tiktai doros ir 
proto netekęs žmogus.

Ir "Draugo” abazas vi
suomet netenka proto, Kada 
pamato pas socijalistus ką 

, . . ,. , , . - - nors gražaus ir patraukian-
saudomi prie dirbtuvių ir mjnįą Socijalistų eks- 
pudomi kalėjimuose. Jeigu kur si jos So. Bostone visuo- 
Dievas yra yisuresantis, tai met fouv0 gražįos ir visuo- 
jis turi būt ir ant kares lau- traukte traukė nrip
ko; jis turi matyti, kaip 
skerdžiami nekalti žmonės; 
jis turi būt prie dirbtuvės 
su kareiviais, kurie šaudo į 
alkanus darbininkus; jis tu
ri būt ir kalėjime, kur tan
kiausia nekalti žmonės lai
komi nelaisvėj, kuomet pur
vini politikieriai, tikri pikta
dariai, tyčiojasi iš jų ir tei
sia juos. Kodėl Dievas ne
sustabdo tos beteisės?"

Toliaus tas laikraštis nu
rodo, kad tokie gyvi faktai 
stačiai atidaro žmonėms a- 
kis ir jie pradeda į kunigų 
pasakas jau nebetikėti. A- 
nais metais Londone atsiti
ko baisi žmogžudystė. Keli 
žmonės važiuodami karu 
kalbėjo: "Kunigai sako, kac 
Dievas yra visur. Kažin, ar 
tas teisybė. Argi jis butų 
leidęs tam žmogžudžui at
likti tokį baisų darbą? Juk 
ta mergaitė buvo niekam ne
kalta." Taip sąprotavo jau 
paprasti žmonės. "The Free 
thinker” sako:

"Taip, jei tikėti kunigams, 
tai Dievas buvo ir tenai, kur 
toji žmogžudystė atsibuvo, 
nes jis visuresantis. Die
vas buvo prie žmogžudžio, 
kada jis išvilko tą mergaitę 
iš namų; Dievas buvo su 
juo, kada jis ėjo pirktis nuo
dų; Dievas buvo su juo, ka
da jis ėjo jieškoti plaktuko; 
Dievas buvo su juo,kada jis 
plėšė nuo tos mergaitės dra
panas ir brutališkai su ja 
elgėsi užganėdinimui sa
vo žvėriškų jausmų; Dievas 
buvo su juo, kada jis suskal
dė jai galvą plaktuku. Die
vas buvo tenai visą laiką. 
Kodėl gi jis nesulaikė žmog
žudžio, jeigu jis ištikro te
nai buvo? Jei tenai butų bu
vęs policijantas, tas baisus 
darbas nebūtų atliktas.’7

Peržvalga.
"Dievas yra visur."

Kunigai tvirtina, kad Die
vas yra visur ir kiekvienoj 
vietoj; jis yra viską-žinantis 
ir visagalintis; jis sutvėrė 
pasaulį ir jis valdo jį; jis yra 
teisingas ir už blogus dar
bus sunkiai baudžia.

Todėl leidžiamas Londo
ne sąvaitinis žurnalas "Free 
thinker" klausia:

"Jeigu Dievas sutverė pa
saulį, kodėl jis neatliko tą 
darbą geriau? Jeigu jis tą 
pasaulį valdo, kodėl jis ne
sutvarko dalykų stovį biskį 
protingiau ir maloningiau? 
Jeigu jis yra teisingas ir vis
ką mato, kodėl jis leidžia be
teisei viešpatauti ? Bėdini 
žmonės visur skriaudžiami: 
jie turi uždirbti draugijai 
duoną, turi aprėdyti ją, o 
patįs gyvena didžiausiam 
skurde; negana to, jie sker
džiami ant karės lauko, jie 
■v i • • i* i .a. • • nvio ii puvi aumaii'

šaudomi prie dirbtuvių ir mjnįą Socijalistų eks- 
pudomi kalėjimuose. Jeigu kursįjos §o. Bostone visuo- 

met buvo gražios ir visuo
met traukte traukė prie 
savęs jaunuomenę. Jų pa 
vyzdį pradėjo sekti ir pašel- 
pinės draugijos. Bet joms 
taip nesisekė. Pernai, pa
rengus vienai draugijai to
kią ekskursiją, ištikrujų ki
lo peštynės ir kraujo pralie
jimas. Bet ar žinot kas su
sipešė? — p. Bastenio para- 
pijonai. Socijalistų nė vieno 
ant to laivo nebuvo. Ir tas 
peštynes, matoma, p. Baste- 
nis dabar nori primesti so- 
cijalistams. Bet Bostono 
lietuviai žino, kad tas netei- 
svbė.v

Pas kunigus visuomet 
taip: kas tik blogo atsitiko, 
vistiek, kad tai butų ir paeit 
kunigų darbas, tai jau soci- 
jatai kalti. Lietuvos kunigų 
laikraščiai rašė, kad net ir 
Čenstakavos klioštorių api
plėšė socijalistai. O kada iš
siaiškino, jog tai kunigo Ma- 
cocho darbas, jie tuomet ty
lėjo. Visur jie taip klaidina 
žmones.

iš naminių lietuvių išdirbi- 
Jeigu jau visai nių, kūręs apsiėmė paduoti 

i x _ pa£įų lietuvaičių rankomis 
.princesei. Ir patyrusi ad
resą vienos Tilžiškės lietu
vaitės, ponaitės Raišukytės, 
kreipėsi į ją, ar ji ne parū
pintų dovanoti princesei kė
lės šilkų juostas, lininio au
dimo ir tt., ir žiūrėtų susi
kviesti kėlės lietuvaites, ku
rios nukeliavusios į Berlyną, 
galėtų tas dovanas prince
sei paduoti, jeigu butų pri
imamos karališkame dvare. 
Bet grovui Schlieben pa
klausus, tapė jam pasakyta, 
kad nebus lietuvaitės pri
imamos."

Iš to jau matyt, kad tų do
vanų visai nenorėta. Vie
nok per grovienės Schlieben 
pasidarbavimą, lietuvaitės 
įleista.

"Bet reikėjo musų lietu
vaitėm ilgai laukti, būtent, 
nuo 9:30 iki 11:45. Bet ne- 
pailgo joms. Jos matė net 
kaip karalienė sveikino aug- 
štuosius savo gentis.”

Labai didelė garbė matyt, 
kaip karalienė sveikina sa
vo gimines o niekas neat
kreipia atidos į lietuvaites, 
kurios apie pustrečios va
landos laukia su dovanomis. 
Ar čia neaiškus paniekini
mas ir ignoravimas tų lietu
vaičių?

Pagaliaus dovanas pri
ėmė. Bet be abejonės pas
kui išmetė jas ant šiukšlyno. 
Tą jau galima suprasti ir iš i 
to, kad tada lietuvaitėms pa
sakyta, kad galinčios visas 
dovanas apsižiūrėti, išdėtas 
žalėje. Ir jos stebėjos tais 
brangiais ir gražiais daly
kais.

Vadinas, tuomi joms pa
sakyta, kad štai kokios prin
cesei dovanos duodamos — 
auksas ir deimantai, o ne 
kaimietiškos juostos arba 
abrusai. Tečiaus "Nauja 
Liet. Ceitunga" mano, kao 
tas lietuvaitėms suteikė di
delę garbę. O ypač, kad 
"Tuom tarpu buvo kareiviš
koji paroda su muzike ir lie
tu vatės galėjo pro karališ
kos piliesdangus tai iš dalies 
pasižiūrėti."

Taip kalba atžagareivis- 
koji ”N. L. C." Bet kas čia 
per garbė matyt kareivių 
parodą su muzika? Tą gali 
matyti kiekienas ir bile ka
da. Net "Rirutė" piktina
si tokiais "N. L. C.” pasigi- 
rimais.

I

mas. Vienas keleivis vežėsi 
baksus, kurie svėrė 150 sva
rų. Suligįstatymų ant ge
ležinkelio Vokietijoj, kiek
vienas suaugęs pasažierius 
gali vežtis 100 svarų dykai, 
todėl jam reikėjo damokėti 
už 50 svarų. Tas vėl pada

vė $20 ir tam išdavė tik ke
lias markes. Ir su tuom nu- 
vėjau į bagaž ofisą, bet čia 
iki atgavom pinigus, reikėjo 
išgirst gana skaudžių žo
džių. Gavo girdėtis, kad vi
siems taip eina, kaip tik nu
žiūri. kuris negal susikalbėt 
vokiškai.

Todėl perspėju visus lie
tuvius keleivius, kad važiuo
dami pasitardinėtumet kiek 
prekiuoja ir kada reikalas 
už ką nors damokėt, paduo
kit tik tiek pinigų, kiek rei
kia, nes kitaip tokių apga
vysčių sunku išvengti.

Tavo draugas D. čelkis.

“Musical America” apie 
lietuvius.
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vieno
Vie-

Eina iš proto.
"Draugo”26 numarije tel

pa iš So. Bostono korespon
dencija, kuri yra netik me
lagingą, bet stačiai krimina- 
liška. Tūlas’ Bastenis rašo 
tenai apie socijalistų eks
kursijas, kurių jis pats nie
kados nėra matęs, bet re
miasi tik savo parapijonų 
liežuviais. Jis sako:

"Bostone jau prasidėjo 
vasarinės cicilikų orgijoj 
ekskursijomis vadinamos. 
Kas nedėldienis išplaukia į 
jūres laivas... prikrautas 
svaiginančių gėrimų, degti
nės..."

Tas ir parodo, kad Bos- 
tenis pats nežino, apie ką jis 
rašo, nes socijalistai šįmet iš 
viso turėjo tik vieną ekskui- 
siją ant jūrių ir degtinės te
nai nebuvo nė lašo.

\
\

Atsargiai.
Massachusetts Socijalis

tų komitetas prašo mus pra
nešti, kad apie Bostoną ir 
kitus Mass. miestus jieško- 
ma darbininkų į Michigan’o 
kasyklas, kur esantieji da
bar angliakasiai rengiasi 
į streiką. Todėl lai niekas 
tenai nevažiuoja. Jei kuris 
lietuvis gautų tokį pasiūlija
mą, teiksis pranešti apie tai 
Mass. anglų socijalistų ko
mitetui ši tokiuo antrašu: 
Socialist Headąuarters,

14 Park sųuare, Boston.
Lietuvaitės Kaizerio 

namuose.
"Birutė" perspausdina iš 

"Naujos Liet. Ceitungos" 
aprašymą atsilankymo lie
tuvaičių į Kaizerio palocių 
ir suteikimą Kaizeriutei do
vanų ant jos vestuvių. 
"Naujoji Liet. Ceitunga” 
labai tuomi didžiuojasi, nors 
iš to aprašymo matyt, kad 
iškarto lietuvaičių nenorėta 
į Kaizerio rumus ir įsileisti:

"Yra Berlyne draugija, 
vadinta Erda, kuri rūpinas 
naminiais moterių išdar
biais. Ši draugija jau pirm 
kelių metų lietuvių išdirbi
nius Berlyne rodė ir parda
vinėjo. Ir šiais metais, gegu
žio pradžioje buvo pasirūpi
nusi skyrių didžioj parodoj 
Berlyne, skirtą kūdikio rei
kalams ir rodė lietuvių išdir
binius*. Tos draugijos pir
mininkė yra grovėnė von 
Schlieben. Toji sumanė ves
tuvėms karališkai princesei 
Viktorijei Luizei, vienatyjei 
dukterei musų ciecoriaus, 
dovanas duoti ir jes parinkti

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI.
Atviras laiškas Jurgiui Ge
gužiui, "Keleivio" leidėjui.

Mielas drauge: — Iš Ho- 
boken, N. J. išplaukiau 14 
biržeio, į Bremen’ą atplau
kėm 23 birželio 9 vai. vaka
re. Pirmutinis parankiau- 
sis traukinis iš Bremen’o į 
Rytų Prūsiją išėjo 5val. ry
te 24 birželio. Čia man teko 
patėmyti kokios apgavystės 
yra darmos su keleiviais. 
Priėjo prie langelio kur par
duoda tikietus lietuvys, iš 
visko matyt, kad darbinin
kas, paprašė tikietą iki Eydt 
kūnų ir padavė 20 ameriko
niškų dolerių. Valdiškas 
klerką padavė tikietą ir iš
davė 7 prūsiškas markes. 
Trečios klesos tikietas nuo 
Bremen’o iki Eydtkunų pre- 
kiuoja $8.10. žmogelis pa
sikasė pakaušį ir priėjęs 
prie manęs, kaipo prie sąke- 
leivio, klausia ką daryt. Aš 
paliepiau eit prašyt, kad iš
duotų visus pinigus. Kler
ką pašnairavo, bet išmetė 20 
markių. Sugrįžęs jis vėl 
man parodė, kad iš viso ga
vo tik 27 markes. Tada aš 
su juom priėjau paiškinti, 
<ad trūksta pinigų. Klerką 
žiauriai pažiurėjo į mane ir 
ruščiai užrėkė, kad neprigu- 
intieji nesikištų į jo reikalą.

Čia pat ir kitas atsitiki-

Sanskritas kaipo kalba 
dienų dainoje

"Musical America” — tai 
amerikiečių magazino vardas,
nam paskutinių jo numerių tilpo žino
mo Ivano Narodno platus strapsnis 
apie lietuvių muzikų. Paduodam jį 

į čia beveik ištisų, išleisdami tik nęsvar 
bias vietas. Perspausdinant ji čia ne 
dėlto, kad jis neštų lietuviams kokią 
nors garbę, bet dėl to, kad svetimtau- 

j tis čia kalba apie tokius dalykus, ku
rie nevisiems lietuviams da yra žino
mi. Iš jo męs pamatom, kaip“ sve
timtaučio akyse musų kultūra yra 
senoviška ir skiriasi nuo jaunų tautų 
dvasios, kų kiekvienas skaitytojas ga
lės patėmyti iš paties autoriaus žo
džių, nors visame jis atsineša prie lie
tuvių dainos arba dailės gana prielan
kiai. Red.

Daugelis žmonių visai nė 
nežino, kad kalbų motina y- 
ra šiandien vartojama gyvo
je kalboje vienos Europos 
tautų. Vienok ta tauta ne
tik turi koloniją, bet jų yra 
daugiau per aštuonis maišy
ti chorai, su ne mažiau kaip 
tris šimtais dainininkų, New 
Yorke ir jo apielinkėje, ku
rie dainuoja nauja-sanskri- 
tiškoje kalboje. Ta tauta y- 
ra lietuviai, kurie taip rasos, 
taip kalbos atžvilgiu yra ar
timiausiais tos senoviškos 
kalbų-kalbos atstovais. 
Pirma negu kalbėsiu apie 
lietuvių muziką, aš norėčiau 
pratarti kelis žodžius apie 
šios tautos nepaprastas ypa
tybes. Lietuviai yra vienati
nė tauta, kuri vartoja kalbą, 
buvusią seniausiuose laikuo
se. Bet kaip tas galėjo atsi
tikti, kad ta maža tau
telė, nesiekianti ketu
rių milijonų skaitliaus 
ir apsigyvenus Vakarinė
je Maskolijos Europoje, ga
lėjo iki šiol pasilikti azijie
čių atstove su j’ų rase ir kal
ba, kuomet chiniečiai ir in- 
dusai užlaikė vien tik raštiš
kus dokumentus, nekalbėda
mi pačios kalbos, tai giliau
sia antropologijos paslaptis. 
Buvo laikai, kada lietuviai 
turėjo neprigulmingą valsti
ją ir lošė svarbią politišką 
rolę. Bet nuolatinės vidur
amžių kovos tarp rytų ir va
karų sulaužė jų galybę ir, 
ant galo, rusų pergalėti, jie 
likos pavergti per amžius. 
Tik kelios dešimtįs metų 
atgal lietuviams pasisekė 
įstegti naują mokyklą savo 
tautiškos dailos ir literatū
ros, ir tokiu budu atgijo se
noviška sanskrito dvasia. 
Šiandien lietuviai turi dau
giau per šešiasdešimts laik
raščių, iš kurių apie dvide
šimts yra spauzdinama šioj 
šalij. Skirtumas tarp seno
viško Sanskrito ir dabarti
nės lietuvių kalbos, žinoma, 
yra didelis, bet jei mokslin
čius, kurs išgulėjo kapuose 
šešis tūkstančius metų, atsi-

keltų iš kapo ir sutiktų lie
tuvį, jis da galėtų šaip taip 
su juo susikalbėti.

Nepaisant Maskolijos pri
spaudimų, lietuviai atlaikė 
visus pasistengimus panai
kinti jų tautišką individua
liškumą. Bet ekonomiškos 
aplinkybės privertė daugelį 
jų iškeliauti į Suvienytas 
Valstijas ir čia jų skaitlius 
siekia beveik pusę milijono. 
Vien tik New Yorke jų yra 
apie 30.000. Darbštus, tylus 
jr padorus lietuviai, taip 
kaip ir finai, į kuriuos jie y- 
ra panašiausi, turėjo pasise
kimą ir šioj šalij, nors di
džiuma jų yra paprasti dar
bininkai. Jų vietinė kolo
nija yra išsimėčius po New 
Yorko priemiesčius, bet jų 
socijalis ir muzikos centras 
yra pietinėje Williamsburgo 
daliję. Atsiskyrę nuo New 
Yorko susigrūdimo ir sūku
rio, čia jie susispietė į savo 
ramų lizdą ir gyvena savo
tiškai.

Kvapas iš gilios senovės.
Tikrai yra įspūdinga gir

dėti tos senoviškos tautos 
dainą. Kiekvienas metodiš
kas užgriebimas ir protar
pis kvepia senove. Saky
tum, čia tūkstančiai metų 
butų susprausta į kaikuriuos 
tų keistų dainų atbalsius. 
Jei kas nori girdėti balsą 
amžių, aidą nuo Himalajų, 
kuždėjimą nuo Efrato ir 
Gango, tegul jis nueina ant 
lietuvių dramatiško ir mu- 
zikališko perstatymo Wil- 
liamsburge. Abelnas lietu
viškos muzikos įspudys yra 
tas, kad ji yra daugiau lyriš
ka, negu finų, ir panašesnė į 
estų meliodijas. Lietuviųdai- 
nos yra sentimentališkos, le- 
gendiškos, o kartais raga
niškos ar graudžios, bet 
skambėjime jos malonios ir 
tankiai žemos. Jų stylius 
yra tikrai svetimšališkas 
— Indo-Arijinis.

Labai pažymėtinas faktas 
su vietinėmis svetimtaučių 
muzikos draugijomis yra 
tas, kad jos visiškai pri
klauso nuo vado. Kolonijo
je gali būti daug gerų dai
nininkų ir daug muzikos 
mylėtojų, bet jei nėra vado, 
viskas velkasi. Lietuviai y- 
ra laimingi, kad ju muzikos 
reikalai yra rankose prof. 
Miko Petrausko, kurs netik 
yra augštai išlavintas gies
mininkas ir pedagogas, bet 
ir kompozitorius, žinomas 
visai tautai. Pati jo gy
venimo istorija yra užimanti 
apysaka.

Gimės Vilniaus guberni
joj, p. Petrauskas studijavo 
muziką Peterburgo Impera
toriškoj Konservatorijoje 
po priežiūra Rimsky-Korsa- 
kovo ir Liadovo. Paakintas 
savo mokintojų, jis jau kom
ponavo daineles ir muzika- 
liškas komedijas būdamas 
da konservatorij’oje. ir tos 
buvo perstatytos jo gimtinėj 
šalije. Nors išauklėtas po 
įtekme slaviškos muzikos, p. 
Petrauskas pasiliko lietuviu 
širdije ir prie to jį paragin
davo jo mokytojai. Turėda
mas palinkimą prie operų 
muzikos, jis Rimsky-Korsa- 
kov’e, kurs yra vadinamas 
rusų soenos Wagner’iu, rado 
įkvėpimą savo busiantiems 
veikalams.

Revoliucijos prietikiai.
Užbaigęs Konservatoriją, 

p. Petrauskas tuojaus pra
dėjo studijuoti ir rinkti Lie
tuvių liaudies dainas, ant 
kurių ketino remti savo bu
siančias kompozicijas. Bet 
tą daug žadančią karijerą 
perkirto politiški atsitiki
mai. Didis revoliucijos ju
dėjimas, kuris perėjo visą 
Rusiją, apėmė jauną ir en- 
tuzijastišką giesmininką- 
kompozitorių, ir jis prisidė
jo prie aktyviškų kariauto
jų už liuosybę Peterburge.
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Per kelis mėnesius viskas 
ėjo gerai. Revoliucijonie- 
riai ėmė viršų ir valdžia 
pradėjo pasiduoti. Bet ne
ilgai taip ėjosi. Caras neda- 
laikė savo žodžio, ir išnaujo 
prasidėjo persekiojimas sos
to priešų. P. Petrauską lau
kė arba nužudimas, arba iš
trėmimas įSiberi ją. Jis pa
bėgo ir apsigyveno Paryžiu
je, kur jis studijavo muziką 
vienus metus. Paskui tūlą 
laiką jis buvo giesmininku 
Milano operoje, ir, ant ga
lo, nutarė jieškoti laimės 
Naujam Sviete.

Nemokėdamas nė žodžio 
angliškai, jis pradėjo su 
koncertais čion važinėtis 
tarp savo vientaučių, ir at
rado, kad prie muzikos jie 
gatavi jau pabusti. Nee
sant tarp jų atsakančio vado 
arba mokytojo, p. Petraus
kas įsteigė lietuviams muzi
kos konservatorija Chicago- 
je, ir darbavosi, kaipo jos 
vedėjas per dvejus metus. 
Tuomet išsilgo namų. Jam 
norėjosi pamatyti savo šalį 
ir rengti tenai koncertus. 
Bet būnant ištremtiniu, pa
vojinga buvo Rusijon grįš- 
ti. Jis nutarė pavesti savu 
maršrutą vienam Durnos 
narių. Tokiuo budu jau ne
reikėjo rodyti pasporto, ku
rio, ištikrujų, jis ir neturė
jo. Be jokio pasporto jis iš
gyveno porą mėnesių savo 
priešų abaze ir susirinko ke
letą tūkstančių dolerių po 
pat policijos akimis. Pas
kutinėje vietoje, Kaune, vi
sa gauja žandarų laukė jo 
išeinant iš koncerto svetai
nės. Persergėtas, jis, nė mi- 
nutos negaišuodamas, paė
mė savo draugo aficiero ši- 
nėlį ir kepurę, užsidėjo ne
tikrą barzdą ir taip persi
rengęs perėjo per policijan- 
tus ir tuoj iškeliavo iš Mas
koliuos. Atvykęs į New 
Yorką nutarė čia apsigyven
ti ir ėmė darbuoties vietinė
je kolonijoje.

Darbas New Yorke.
P. Petrauskas išlavino ir 

lavina daugelį gerų daini
ninkų, ir sutaisė puikų cho
rą savo operų perstaty
mams. Laiką atliekamą 
nuo mokinimo ir vedimo 
chorų jis pašvenčia iki mi
nutes kompozicijai.

New Yorko lietuvių kolo
nija pasisamdė teatrą Wil- 
liamsburge jo dramatiškai- 
muzikališkiems perstaty
mams, bet nors ten gali su
tilpti 1,500 žmonių, jis pasiro 
dė permažas. Viskas tas per 
p. Petrausko supratimą es
tetiškų pajautimų jo vien
genčių ir jo mokėjimą sutai
syti.

"Apart choro koncertų ir 
dramų męs perstatėme mu- 
zikališkas komedijas" — pa
aiškino man p. Petrauskas, 
kad aš atsilankiau jo studi
joje Williamsburge. — "Aš 
tikiuosi ateinančius metus 
pastatyti porą didžiųjų ope
rų, jei galėsiu per vasarą iš
mokinti. Yra gana užsiin- 
teresavimo tarp narių mus 
kolonijos, kad galima išdrį
sti pasikėsinti, ir aš turiu 
puikių balsų tarp savo mo
kinių svarbesnėms' rolėms".

P. Petrauskas neseniai pa
baigė naują operą "Vestu
vės", kurį bus pirmutinė 
perstatyta sekantį sezoną. 
Ši optra, kiek aš galiu spręs
ti, rodos bus daugiau-ma- 
žiau paremta ant liaudies 
dainų ir yra pilna lietuviško 
tautiško dažo, 
kompozitorius 
svarbos deda ant kitos ope
ros, "Žalčių-Karalienė”. Ji 
yra paremta ant lietuviškos 
legendos, kuri truputį pri
mena Rimsky- Korsakovo 
"Sadko”. Jis ketina ją išver
sti į anglų kalbą, taip kad 
ją butų galima pastatyti ir 
ant anglų scenos.

Bet pats 
daugiau

\
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KELEIVIS S

Rengia kelią prie ameriko
niškos muzikos.

"Aš tikiuosi ant visados 
apsigyventi New Yorke ir 
čia padaryti lietuvių muzi- 
kališką centrą,” — tarė p. 
Petrauskas. — ”Bet tuo tar
pu aš studijuosiu Amerikos 
sceną, taip kad toliau aš ga
lėčiau darbuoties daugiau ir 
Amerikos visuomenei, kaip 
savo kompozicijomis, taip 
ir chorų bei operų linkmė
je.”

Kad aš sugrįžau iš Wil- 
liamsburgo lietuvių koloni
jos, man taip išrodė, tarsi aš 
esu buvęs kitam amžiuje ir 
tarp kitos žmonių veislės. 
Keistumas ir senoviškumas 
jų muzikos neišėjo man iš 
galvos. Ivan Narodny.

ne pristavas. Suprato, ma
tyt, ir jis pats, kaip didelę 
kvailystę pasakė, todėl, vie
ton mane „areštuoti,” išva
dino ”indijonu” ir duris ati
daręs liepė išeiti laukan. 
Girdi, eik pas indijonus, tu, 
indi jone!

Pats kunigas grasino ma
ne "suareštavimu.” Jei jis 
butų toks galingas kaip pik
tas, be abejonės jis ir butų 
mane areštavęs. Ir vien tik 
užtai, kad negalėjau nutylė
ti, kaip jis bažnyčioj pliovo- 
jo. Rask man, kunige, nors 
vienam šventraštije Kris
taus tokius žodžius, kokius 
tu kalbėjai Toronto katali
kams, ir prie to da bažny
čioj, kur už pečių tau stovė
jo visa švenčiausia traicė: 

į Nerasi. Tu, kunige, manei, 
kad išmesi mane iš bažnytė
lės, tai pasistatysi labai ge
ru prieš tuos tamsius kata
likus, kurie tamsybėj ir gir
tuoklystėj paskendę gyvena*. 
Kodėlgi atvažiuodamas ne 
prisirengiai, kad Toronto 
pijokėliams paaiškinti, ko
kią blėdį girtuoklystė atne
ša: iš ko paeina prostituci
ja? Klausiu tavęs, kunigėli, 
ar ne iš girtuoklio kataliko 
vaikų? Štai paduodu vieną 
faktą iš kataliko girtuoklio 
gyvenimo. Aš pats pas jį gy
venau To rontoj. Jis turi vai

tos prakalbos, kur pirmiau- kų apie šešetą. Vyriausia 
šia kalbėjo J. Neviackas, a- duktė 18 metų, o jauniausis 
pie vai. laiko, plačiai paaiš- 4 metų. Tris iš šitų eina jau 
kindamas apie socijaizmą, o uždarbiauti, o^tris da ne, tai 
padekliamavus vienai Law- ' 
rence’o merginai, kalbėjo P. 
Svotelis, nurodinėdamas ka
pitalistų šunybes. Kalbos 
žmonėms patiko. Aukų su
rinkta 2 dol, 47c.* Žmonių, 
buvo apie 150, keli iš Law- 
rence ir Nashua.

Garbė Lowellio lietu
viams už tai, laikykitės, 
dirbkite, o ateitis parodys 
jūsų triūso naudą.

Visų Draugas.
TORONTO, ONT., 

CANADA.
Man širdį skaudą, nega

liu iškęsti, kad dvasiškas tė
velis išvadino mane indi jonu. 
Štai kame dalykas. Kiek lai
ko atgal, pas mus buvo par- 
šauktas iš Cleveland, Ohio. 
kunigas, nuėjom su draugu 
atsisėdom ir šnekučiuojant 
sau dairydamiesi į šventųjų 
paveikslus. Mums bekal
bant staiga prasivėrė duris 
ir pasirodė Clevelando kuni
gėlis. Aš pasistačiau ausį, 
kad gerai suprasti, kas bus 
gero pasakyta, nes buvau 
negirdėjęs lietuvio kunigo 

■ kalbos apie 15 metų.
Taigi ir pradėjo:
”Q, kiek čia pas jus ma

žai lietuvių! Ana, kaip

KORESPONDENCIJOS
LOWELL, MASS.

Nors čia mėgino susitvert 
kooperativišką krautuvę, 
bet kad be jokių prakalbų ir 
paaiškinimų mėgino, tai 
taip mėginimu ir liko — nie
kas neišėjo.

Bet štai: 29 birželio čia, 
lyg grybas po lietaus, išdygo 
LSS. kuopa, ir netikėtai pri
sirašė net 14 narių, 2 mergi
nos. Buvo tikėta tik kokių 5.

Tam tikslui buvo pareng-

per žandą ir maut per duris. 
Bet ant nelaimės jam čia 
prie durų butą ”dėdės,” tas 
capt vyrą už rankos ir nu
gabeno į šaltąją. Ant ryto
jaus buvo teismas, tai vyras 
užsimokėjo $10. Kitas nore 
jo nelegališkai pasimerginėt 
Dėdė išužpakalio paėmęs nu
gabeno į belangę, tik užsi
mokėjus 5 dolerius buvo pa
leistas. Daug da kitokių at
sitikimų galima butų prira
šyt, bet šiam sykiui užteks. 

Nekenčiamas.
DETROIT, MICH.

19 birželio čia trijų fabri
kų darbininkai buvo išėję 
ant streiko, reikalaudami 
geresnio mokesnio ir su
trumpinimo darbo laiko. 
Bet, kad nebuvo geros su
tarties ir susipratimo tarpe 
darbininkų, sumanymas ne
pavyko. Vieni išėjo į strei
ką, kiti dirbo. Sustreikavu- 
sieje surengė demonstraci
ją; policija šoko ant darbi
ninkų mynė arkliais. Nors 
streikieriai nenorėjo trauk
tis, vienok matydami žvėriš
ką policijos žiaurumą, turė
jo išsiskirstyti. Ir kadangi 
nebuvo tikro susiorganiza- 
vimo, turėjo viskas nueiti 
ant nieko. Gailai

A. J. Putinėlis.

šie verkia: Mama, apvilk 
mane čysta šlebuke. kitos 
mergaitės apsirėdę. O mana 
atsako: prašyk tėvo, tegul 
nuperka. Bet ką tas tėvas 
nupirks, kad jis viską pra
geria. O kada prageria n 
protą, tašyk pasiėmęs diržą 
pradeda "mokyti,” nieko ne- 
sakvdamas kerta vaikams 
per galvą, kur tik papuola. 
16 metų mergaitę labiausia 
muša, bet kada negirtas, nė 
oenkių neištaria. Vieną 
kartą, nedėlios vakare, bu
vo tiek įsitraukęs, kad vos 
visą narna neapvertė; visus 
išsivaikė ant gatvės, o šita 
16 metų mergaitė buvo kal
čiausia. Kame kaltė, to ne
sakysiu. nes dešimts svkių 
tiek reikėtų prirašyti. Mer
gaitė mums skundžiasi, esą, 
aš nelaiminga tokį tėvą tu
rėdama aš negyvensiu su 
iuo. Ir ji manęs jau prašė, 
kad aš aprinkčiau, kur ji ga
lėtų gyventi. Bet aš atsisa
kiau, nurodydamas, iog ji 
da neriauna. Sakau, laiky
kis, kaip galint, kaio negir
tas. kalbinkite, kad negertų, 
aiškinte, kad katalikų tikė- 

! iimas draudžia gerti, gal pa
klausys. Mergelė atsakė,' 

neklauso; mus mama' 
pas mus klivelande, tai He- Imdavo Liverpoolije, Angli-į 
■tuvių yra 5,000, 5 draugy- ?0’-. kalP padeda prašyt, tai, 
•stės, baliai rengiami, teatrai lr£rl aPmusdavo.
tuvių yra 5,000,

LAFAYETTE, CALO. 
Streikuoja ketvirti metai.
Šitas miesčiukas užsilaiko 

iš anglių kasyklų, kurių 
angliakasiai streikuoja jau 
ketvirti metai. Streikas 
prasidėjo 1 balandžio, 1910 
metų. Darbininkai reika 
lauja pakėlimo algos ir ge
resnio apsiėjimo su jais. Al
gos reikalauta nedaug, tik
tai 5 centų ant dolerio, bet 
kapitalistai ir to nenori dar
bininkams duoti. Apsitve
rė apie kasyklas užtvaras, 
pribudavojo namų ir prisi- 
samdė valkatų, kad jų turto 
niekas nejudintų; privežė 
skebų ir tie dirba jau ket
virti metai. Streikas taip 
ilgai traukias dėl to, jog vien 
tik čia, Bulder paviete, ang
liakasiai turi uniją, o visoj 
Coloradoj dirba skebai, to
dėl nėra paramos. Tie patįs 
kapitalistai turi ir kitui 
daug skebinių kasyklų, kur 
žmoneliai turi užpilti vietoj 
vieno tono anglių — 3. To
dėl ir čionai kompanijos no
ri sulaūžiti uniją, kad butų 
skebinė visa Colorado. Jie 
nori čia įvesti tokią tvarką, 
kaip W. Vergini jo j, kad 
kaip ateina algos diena, tai 
vietoj algos, parodyti kny
gas, kad tavo, darbininke, 
daugiau yra išimta iš kom
panijos krautuvės ant pra
gyvenimo, negu uždirbta. 
Tai butų jau tikra alginė 
vergija.

Yra čia ir lietuvių, bet jie 
labai tamsus. Apie savo gy
venimo pagerinimą jie nė 
kiek nesirūpina. Jie nesu
pranta, nė ką tas reiškia, 
gyvenimas pagerinti. Jie 
gerai išsilavinę tik alų ger
ti. Dabar įėjo da biauri ma-

t

I
I

— labai gražiai yra pas mu- Tai koks katalikų gyveni- 
mis: visi gražiai sutinka mas! Kunige, kur tavo gali j 
meilėj gyvena. O kaip aš esu būt akįs? Tu keiki socijalis- 
girdėjęs, jus turite dvi drau- tus. o tavo katalikų vaikai 
gystelės, o negalite susitai- keikia tėvus. Ar ne tavo bu- 
kyti. Kodėl negalite tokia ve pareiga pamokinti juos 

nupeikti blo- --v. ——— — —— —
gus papročius? Tu gi atva- da vestuves kelti su girtuok- 
žiavai čionai burnotis. Ko- liavimu. Tai tik ir laukia

mažuma santaikoj gyventi ? žmoniškumo 
reikia sutikti.”

Bet tuoj musų svečias pa- ---------------------------- -. — m ,
metė čia svetimą temą. Mat, Hotis tie žmonės ir taip jau , vestuvių. Teko ų- man būt 
anot čigono, prigimtis, pane, 
neatledžia. Taip ir musų 
svečias, vietoj mus pamokin
ti doros ir mandagumo, pra
dėjo mokinti koliotis ir vie
nus prieš kitus—ėmė šmeiž
ti darbininkų partiją, socija- 
listus. r

liavimu. Tai tik ir laukia

moka. K. J. Mūra.
PARK CITY, UTAH.
Jau nesykį buvo rašyta 

apie lietuvių tamsumą šitam 
miestelije, bet tas ir tiesa. 
Štai 13 birželio buvo šventė. 

Šmeižė tokiais žo- kaip vadinama, mainerių 
džiais, kad aš nedrįstu jų nė unijos diena (miners Union 
atkartoti čionai. Be'klau- Day). tą dieną ir lietuviai 
sant tų pliovonių, pritruko suėjo į būrelį, kad apsvar- 
man kantrybės ir aš atsilie- styti savo padėjimą šitoj ša- 
piau. Kunigo veidas pabalo liję, bet svarstė tik apie tai, 
ir drebėdamas iš piktumo jis kaip išsigerti. Nekoksai B. 
pradėio mane gązdinti, kad buvo įsipykęs su visais šito 
jis galis mane areštuoti tą miesto lietuviais. Taigi kaip 
patį vakarą už dviejų žodžių tik didžiuma lietuvių prasi- 
ištarimą. Aš to nelabai nu- skvrstė, liko su juom tik ne 
sigandau. nes žinau, kad čia . koksai P., taip jis ir užpuolė 
ne Maskolija ir tu, kunigėli, ant to vaikino: Kirto jam

*ant tokių vestuvių. Baisus 
daiktai ten dedasi. Pasigers 

I vyrai ir moterįs pliauškia 
Į kaip tik kas moka, viens už 
■ kitą vis geriau. Paskiau 
moterįs bėgioja viena nuo 
kitos ir apkalbinėja 
kaimynus.

Svetimtaučiai čia gana 
apsišvietę ir pažangus žmo
nės, tą galima suprasti jau 
ir iš to, kad visa miestelio 
valdyba išrinkta iš socijalis
tų. Gorceiis.

WORCESTER, MASS.
Lietuviai socijalistai šelpia 

streikierius.
Kaip pirmiaus buvo pa

minėta laikraščiuose, kad L.

savo
v*

S. S. 40 kuopa nutarė pasi
imti ir užaikyti 20 vaikų Ho- 
pesdale ir Milford streikuo
jančių darbininkų. Ta pati 
kuopa išrinko iš savo tarpo 
6 draugus, (4 vaikinus ir 2 
merginas) rinkimui aukų ei
nant per stubas, dėl sušelpi- 
mo virš minėtų streikierių. 
Per kelis vakarus surinkta 
30 dolerių (viename iš ”Ke- 
leivio” num. bus pagarsinta 
ir aukautojų vardai).

Einant per stubas sutikom 
visokių žmonių, net ir gana 
žiaurių, bet atradom gana ir 
atjaučiančių streikuojan
tiems darbininkams..

Žiauriausiu pasirodė vie
tinis kunigas. Jis atsakė, 
kad nereikia lietuviams tuo 
streiku rūpintis, nes lietuvių 
mažai randasi; bet kada jam 
buvo perstatyta visas strei
ko stovis, (nors ir pats gerai 
žino) ir mums darbininkams 
reikia rūpintis netik lietu
viais, ir laike streiko nerei
kia mums skirstytis į tautas 
ir sektas, o visiems reikia 
stoti iš vieno, tai jis atsakė, 
jeigu jus esate toki interna- 
cijonalai, tai jus galit juos 
šelpti, o aš neesmiu interna- 
cijonalas; taipgi IWW uni
ja yra priešinga katalikiš
kam tikėjimui, kada laike 
demonstracijos kokią vėlia
vą neša, priešinga katalikys
tei. Ir ant galo pasakė, kao 
jis remsęs tik tokią uniją, 
kuri bus sutverta ant krikš- 
čioniškai-katalikiškų pama
tų, ir męs visi tada šelpsim 
ją. Ar ne puiku?

N-mas K-kas.
SPRINGFIELD, ILL.

Birželio 29-tą dieną čia 
atsibuvo L.S.S. X rajono su
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
drg. L. Pruseika iš So. Bos
ton, Mass. Buvusieji ant 

’ prakalbų kalbėtoją giria, 
kad aiškiai ir gražiai kalbė- 

' jo. Deklemavo M. Lekešie- 
! nė ir Jurgis Starkevičius. 

Žmonių atsilankė ant pra
kalbų ne perdaugiausia iš 
priežaties didėlės šilumos 
(100 laipsnių). Kur kas būt 
buvf geriau, kad rajonas 
maršrutą prakalbų butų pa
rengęs kiek vėliau, kada jau 
oras būna vėsesnis. Šitaip 
męs perdaug suvarginam 
kalbėtoją ir daugelis žmonių 
nenori ant prakalbų 'lanky
tis taip didelėj šilumoje.

Namų budavotojų strei
kas vis dar tęsiasi. Kon- 
traktoriai parsigabeno sko
bų iš kitur, bet su jais jiems 
darbas nesiseka. Vienas 
streikieris jau tapo papjau
tas. Papjovė jįskebas Crane, 
iš St. Louis. Mo. žmogžudys 
buvo suareštuotas, bęt už
stačius kontraktieriams $10, 
000 kaucijos — paleistas iki 
teismui. Birželio 23-čią die
ną K-tis bandė pjauti savo 
uošvi V. M-lį, bet uošvio bu
tą drutesnio, tas peilį atėmė 
iš savo žento ir jam pusėti
nai Įpjovė, reikėjo gabenti 
net Į ligonbutį, o pjovėją — 
i kalėjimą. Bet šitų pjauta- 
si ne už streiką, bet už mie
lą degtinę. Abudu karšti 
dievuočiai — katalikai.

Springfieldietis.
LOWELL, MASS.

Lietuviai čia laikraiščių 
neskaito, todėl nieko ir neži
no. Visą liuosą laiką pralei
džia prie -rudžio. Su savo 
dūšių piemenėliu pra
deda jau nesutikti, nes šis 
per daug trumpai nori juos 
kirpti. Pasakė, kad kas ne
atliks velykinės, tas nebus 
priimtas nė bažnyčion, nė 1 
ank katalikiškų kapinių (ar 
tas nekeista: Dievas musų 
žemelę sutvėrė, tečiaus ku
nigėlis gali neleisti jon už
kasti mirusį žmogų, jei jis 
neatliks pas jį velykinės). O 1 
kad atlikti velykinę, reikia s 
duoti kunigėliui trirublinę.

Taigi musų kunigėliai netik 
į dangų įžangą parduoda, 
bet ir į žemę. Tikri ’monopol 
ščikai”. Na, o jeigu žmogus 
neduos kunigui $ 3 ir numi
rus jam jo kūną palaidos 
ant miesto kapinių, ar jis 
ne toj pačioj žemėj bus už
kastas? ”Bet ne ant kata
likiškųjų kapinių”, kunigas 
sako. O kuomi katalikiški 
kapinai skiriasi nuo visuo
meniškų kapinių? Ar tenai 
geresnis smėlys? Smėlys 
toks pat. Skirtumas tik ta
me, kad vienos kapinės vie
noj pusėj tvoros,kitos-kitoj. 
Bet žemė ta pati ir taip ant 
vienų kapinių žmogus su
pusta, kaip ir ant kitų. Bet 
tamsus musų katalikai to da 
nesupranta ir kunigėlis juos 
melžia.

Tečiaus tas melžimas 
jiems jau įgriso ir tris drau
gijos (visos katalikiškose 
nutarė prašyti vyskupo, kad 
jis atsiimtų tą "piemenį” iš 
jų-

Kunigas pradėjo grąsinti 
užtai pekla parapijonams. 
Jis pasakė, kad žinojęs vie
ną tokį nenuoramą, kuris 
kėlęs prieš savo kunigą mai
štus ir sykį davęs kunigui 
net per veidą. Bet ar žinot, 
kas su tuo maištininku atsi
tiko? Nugi "jis mirė ir da
bar jau griežia dantimis pek 
loj’. Taigi ir loweliečiai lai 
nedrįsta prieš savo jaga- 
mastį priešintis, nes numi
rus ir griežš dantimis...

Parapijietis.
ST. CHARLES,ILL. 

Kruvinas darbas.
21 birželio musų dievobai

mingi katalikai begerdami 
iš bačkos alų pradėjo skers
ti vieni kitus, kuomi padarė 
gėdą visiems lietuviams. Bu
vo taip. Pas vieną kataliką 
buvo bačka alaus. Susirin
kę keli parapijonai gėrė iki 
12 valandai nakties. Tuo 
tarpu atėjo dar du. Beger
dami susipiko. Tie du tuo
jaus išėjo ir atsistojo ant 
kelio, kuriuo kiti turėjo 
grįžti namo. Kada priešai 
susitiko., prasidėjo skerdinė. 
P. Einoriui likos perdurta^ 
peiliu kaklas. Dabar tas 
žmogus guli ligonbutije, o 
du dievobaimingi vyrukai 
sėdi už geležinių grotų.

Tai tokios naujienos pas 
musų katalikus, kurie se
mia dvasišką maistą iš 
”Draugo” ir pamokslų, o 
keikia socijalistus. Tečiaus 
pas socijalistus tokių sker
dynių męs niekados nema
tom. Jeigu socijalistai su
sirenka, tai pas juos pirmoj 
vietoj knygos ir laikraščiai,| 
pasikalbėjimai ir diskusijos, 
kas apšviečią ir laviną žmo
gaus protą. Bet kur tik su
sirenka musų katalikai, pas 
juos tuojaus bačka alaus, 
blevizgojimai, o paskui ”kas 
tu man’ o kas tu man!” ir 
peiliai!

klausimas, tenai "meilės ar
timo” nėra.

Kompanija rengė su ske- 
bais parodą 4-tą liepos, bet 
streikieriai atsisakė joje da
lyvauti, nors ir buvo kviečia
mi.

Persergejimas.
26 "Keleivio” num. randu 

žinutę iš Minersvilles, Pa., 
parašyta p. J. Banio, kuris 
kviečia čionai darbininkus, 
nurodydamas, kad jų čia 
taip trumpa. Tas man iš- 
rodo kaip kokio kompanijų 
agento pagarsinimas, kad 
sutraukti daugiau darbinin
kų, kad butų iš ko darbda
viui pasirinkti. 18 metų gy
venu šitam miestukij, nebu
vo niekad trumpa darbinin
kų ir dabar nėra jų trumpa. 
Priešingai, darbų trumpa, 
ne darbininkų. Už taigi- 
greitai noriu perspėti dar
bininkus, kad perskaitę 
tą \ 
vilti, kada
Minersville.
sakius, tai p. Banis nė neži
no apie kasyklų darbus, nes 
pats nedirba kasyklose ir 
neseniai pribuvęs. Jis, ma
tyt, parašė tą žinutę pasire
miant pasiskundimu kokio 
mainierio , kuris negauna 
”leberių” (antrarankių dar
bininkų) dėl jo paties kal
tės, kad neužlaiko gerai.

Jeigu ir reikia kokio dar
bininko, tai tik augščiau mi
nėtų būdų, prie kito. Dėlto 

'pranešu, kad perskaitę tą 
žinutę nesiskubintumet čio
nai važiuoti, nes ji neteisin
ga, ir kad paskui nemestu- 

| met kaltės ant laikraščio už 
suviliojimą.

J. Ramanauskas.
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žinutę neliktų 
pribus 

Tiesa

ap- 
i 

pa-

Jau trečias mėnuo eina, 
kaip Philadelphihjos cuker
ninkai kovoja ir kovos galo 
vis da nesimato. Nors aš
triai streikieriai persekioja
mi policijos ir spaudžia juos 
skurdas, bet pasiduoti ne
manom, priešingai vienybė 
pas mus darosi vis didesnė 
ir didesnė.

Kompanijos agentėliai vis 
kalbino grįžti žmones į dar
bą, bet niekas neklausė. 
Tuomet likos išmėtyti lape
liai, kviečianti darbininkus 
atgal į darbą, kada ir tas 
nieko negelbėjo, tuomet pa
sirodė kalbėtojas (patrijo- 
tiško lenkų laikraščio redak
torius), kuris pradėjo saky- 

; ti, kad nieko iš streiko nebus 
ir reikia eit dirbti. Bet strei- 

| kieriai tą ponelį išvijo iš svt 
tainės. 22 birželio sušaukė 
streikierių Susirinkimą lie
tuvių kunigas. Kalbėjo ko
kie tai du studentai, vienas 
esąs iš So. Bostono, P. Le- 

Ar gi ne laikas musų ka- vanovičius (?Red.) . Jis ir
gi pradėjo sakyt, kad grįžti 
į darbą ir visokius niekus 
pliaukšti. Streikieriai norė
jo pastatyti jam kelis klausi
mus ir atsakyti ant jo 
pliauškimų, bet kun. Kau- 
lakis neleido. Mat, kur ku
nigas veikia, ten žmonėms 
balso nėra. Matyt, kompa
nija tikėjosi, kad dabar tai 
tikrai streikieriai sugrįž. 
Bet apsiriko. Bet streikie
riai liko da energiškesni ir 
daugiau skebų sulaiko, ir į 
darbą grižti nemano.

Socijalistų kuopa duoda 
mums svetainei pasisamdyt 
pinigų, bet daug yra alkanų 
ir čia reikia auku. Aukas 
siųskite "Kovos” redakci- 
jon, 1815 E. Movamensing 
avė., Philadelphia, Pa.

R. Merkis
K. Maknavičia.

talikams susiprasti ir imti 
pavyzdį iš mus brolių socija
listų? Kas skaito socijalis- 
tiškus laikraščius, ”Keleivį”, 
”Kovą,” ”Laisvę,” tas to
kiais biauriais darbais ne
užsiima.

A. Jauna mergelė.

• v

IŠVARO STREIKIERIUS 
Iš NAMŲ.

Ipswich, Mass. — Kompa
nija pradėjo kraustyti iš na
mų streikierius ant gatvių, 
kad tokiu ’ budu privertus 
darbininkus grįšti į darbą. 
Streikieriai žada gyventi gi
rioje, bet negrįžti į darbą, 
kur į sąvaitę moka tik po 
$ 2.oo. Ir garsus vyskupas 
Lawrence, kuris valdo tą 
dirbtuvę, nieko prieš iškrau- 
stvmą žmonių ant gatvės ne
sako. Mat, kur eina dolerio į
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PasikalbėjimasMailao su tėvu JuodXa™lia

— Vaike, aš jau žinau, ką 
tu mislini. Tu nori pasakyt, 
kad aš valkata. Tegul bus 
ir taip, bet tai ne tavo biznis. 
Amerika, vaike, fry kon- 
tras, ir kaip man patinka, 
taip aš ir gyvenu. Jus, so- 

I cijalistai, sakot, kad kiekvie
nas žmogus turi dirbti. O 

i kas iš to darbo ? Daleiskim, 
kad aš šiandien, dirbu. Bo- 

i sas rėkia, reikia skubin-
■ tis ir visuomet bijoti, kad iš 
darbo nepavarytų, bet vis- 

į tiek už tą darbą aš daugiau 
į negaunu, kaip tik už burdą 
užsimokėt ir porą sykių vy- 

į riškai išsigerti. Taigi aš 
i bučiau, vaike, kvailas dirbti, 
jeigu aš taip pat galiu gy- 

i venti nedirbdamas. Dabar
■ aš pats ant savęs bosas: kiek 
noriu tiek miegu; kur patin
ka, ten einu, ir visuomet ant 
šviežio oro, ir blakių nėra— 
ir ko man trūksta?

— Tėve, aš ne tą norėjau 
pasakyti, ką tu spėji. Tie
sa, valkata tu esi, bet aš no
rėjau tavęs paklausti, kodėl 
tu juom esi? Tu jau pase
nai dirbdamas, o kada išėjai 
ant "vakacijos," tau prisiei
na gyventi girioj irmaitintis 
atliekančiais nuo piknikų 
trupiniais. Kodėl gi kiti 
žmonės taip puikiai vakaci-

— Helo, Maike!
— Sveikas, tėve.
— Vaike, aš matau, kad 

tu piktas. Gal blakių pas 
tave yra.

— Aš, tėve, ne piktas, tik 
nekenčiu tokio karščio.

— Eik tu, kvaily! Tokie 
karščiai, tai geriau negu so
cijalizmas.

— Kaip tas gali būt?
— Klausi, vaike, kaip tas 

gali būt? Jei turi laiko, tai 
paklausyk, o aš tau papasa
kosiu.

— Klausysiu, tėve, nes 
žinau, kad savo kvailystėms 
vėl pridarysiu juokų.

— Tai ne kvailystė, vaike, 
ale geri laikai. Aš jau pa
mečiau darbą ir pasidariau 
vekeišiną. Gyvenu ant švie
žio oro, niekam nemoku už j 
burdą ir blakės nekanda. 
Policmonas taipgi negali 
mane suareštuoti, kad ir tris 
dienas mirtas gulėčiau, žo
džiu sakant, gyvenu, kaip 
Adomas rojuje.

— Tai kurgi tu gyveni, tė
ve?

— Girioj, vaike.
— Kaip tai girioj ?
— Nagi taip, kad girioj. 

Nežinai, kas yr giria?—kur 
medžiai auga. Ant vasaros, 
vaike, visi ponai į girias iš-į 
važiuoja . O jeigu jie gailį jas praleidžia? Jie turi net 
tokias vakacijas turėti, ko
dėl aš negaliu?

— Bet girioj be namų ne
gali gyvent.

— Vaike, aš nesu toks po
nas, kaip tu. Man gerai ir 
be namų. Ir kam tie na
mai? Dabar, vaike, naktįs 
tokios šiltos ,kad ir užsikloti 
nereikia. Ir tu matai, koks 
aš dabar raudonas palikau.

— Bet ką valgai, tėve?
— Žinai, vaike, dabar, 

kaip tokie karščiai, tai kas 
nedėlia būna lietuvių pikni
kai: palieka daug senvičių, 
o kartais randi ir visą šolde- 
rį. šį panedėlį vienoj vietoj 
radau da ir šnapso. O da
bar pradeda atsirasti jau ir 
vuogų. Jei visuomet butų 
vasara, tai aš, vaike, girioj 
ir pasilikčiau.

— Taigi, tėve, nevisuomet 
būna vasara. Tuoj karščiai 
pereis ir piknikai pasibaigs. 
Šaltis išvarys tave iš girios, 
o kur tu tuomet dėsiesi?

— Kas man galvoj, vaike, 
kas bus vėliau, bile aš šian
dien turiu gud taim. Vaike, 
tu jaunas, da nepažįsti gerai 
gyvenimo. Aš jau senas 
vilkas, turiu patyrimų gana. 
Gyvenime, vaike, yra taip: 
jeigu yra proga — naudokis. 
Rytoj jos gal jau nebus.

— Taip, tėve, aš irgi sa
kau, kad kiekvieną progą 
gyvenime reikia išnaudot. 
Bet girioj gyventi ir maitin
tis kitų liekanomis, tai pras
ta proga ir naudotis ja ne
užsimoka.

i
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tam tikrus vasarnamius pa
sistatę, valgo kuogar- 
džiausius valgius—kodėl gi 
tu negali taip gyventi?

— Vaike, aš prastas žmo
gus, didelių prismokų man 
nereikia, bet bačkutė butų 
labai gerai girioj turėti.

— Tėve, tu toks pat žmo
gus, kaip ir visi; tu nė kiek 
už kitus neprastesnis.

— Maike, man tas patin
ka, kad tu taip šneki. Varyk 
toliaus.

— Bet tavo protas ne taip 
gerai išlavintas, kaip kitų. 
O kadangi tu mėgsti bačku
tes, tai nuo to tavo ir akįs 
aptemo, ir dabar tu pasaulio 
nebematai. Jei matytum, tai 
nesakytum, kad "prismokų" 
tau nereikia.

— Vaike, kaip aš matau, 
tai tu nori mane į grieką 
įtraukti. Aš tavęs neklau
sysiu. Atsimenu, kunigėlis 
per pamokslą sakė, kad Ia- 
kamstva, tai didžiausis grie- 
kas.

— Bet paklausk, tėve, to 
kunigėlio, kiek jis turi ban- 
koj pinigų.

—Tai ne mano biznis, vai
ke.

— Bet tu pamatytum, kad 
jis ant to grieko nepaiso. 
Jis nori gerai pavalgyt, išsi
gerti ir kortomis palošti. Tu 
esi toks pat žmogus, tau irgi 
gardesnis valgis butų geres
nis. Bet kodėl tu jo neturi? 
Todėl, kad kiti jį suvalgo.

-r- O kaip tas yra, vaike?
-V Pagalvok,tėve.

Juodoji Romos armija 
nuolat dirba pinkles, kad 
kaip nors sustabdžius naujų 
idėjų plėtojimąsi. Negalė
dama savo priešų įveikti 
protu, ji daro suokalbius ir 
griebiasi prievartos. Štai 
šiomis dienomis Philadel- 
phijoj buvo tokių Romos mi- 
licinikų susirinkimas, kur 

t priimta protestuojanti prieš 
laisvosios dvasios laikraš
čius rezoliucija ir nutarta 
siųsti į Washingtoną komi
tetą ir reikalauti iš prezi
dento Wilsono, generališko- 
jo prokuroro Mc Reynoldso 
ir krasos viršininko Burle- 
sono, kad visiems laikraš
čiams, priešingiems Romos 
bažnyčiai, atimtų siuntinė
jimo tiesas. Tokie laikraš
čiai, girdi, niekina musų 
bažnyčias, šmeižia dvasiški- 
ją (o, nekaltybė!) ir yra 
siuntinėjami krasa. Nors 
kartą reikia padaryti tam 
galas.

Didesnės niekšystės, kaip 
šis begėdiškas suokalbis, ne
reikia. Jie skundžia už baž
nyčių niekinimą. Melas ir 
veidmainystė! Nė vienas iš 
tų laikraščių, kurių jie taip 
neapkenčia, bažnyčios ne
niekina. Bažnyčias niekina 
patįs kunigai, paversdami 
jas į savo privatiško bizniu 
vietas. Jie net Dievo kūną 
ir kraują pradėjo jau už pi
nigus pardavinėti. Bažny
tinėse salėse rengia jomar- 
kus su svaiginančiais gėri
mais. Ar reikia da didesnio 
bažnyčios išniekinimo? Jie 
kūdikio nenori pakrikštyt, 
jei kūmas neužmoka penkių 
dolerių. Ir jei tie, anot jų, 
"bedieviški” laikraščiai jų 
tokius nekrikščioniškus pa
sielgimus peikia, tai tas ne
reiškia bažnyčių išniekini
mo. Jie, galima sakyt, apgi
na bažnyčias. Jei šiandien 
Kristus ateitų ant žemės, jis 
da skaudžiau nuplaktų mu
sų užmiršusius savo parei
gas kunigus, negu tie. "be- 
dieviški laikraščiai. Jis iš
vytų juos visus iš savo na
mų. O tečiau jie drįsta va
dinti kitus bedieviais ir daro 
suokalbius prieš spaudos 
laisvę. Jeigu jau reikėtų 
uždrausti ką siuntinėti vi
suomenės užlaikoma krasa, 
tai ne tuos "bedieviškus" 
laikraščius, bet kunigų lei
džiamus laikraščius, kurių 
vyriausiu uždaviniu yra — 
šmeižti progresivišką darbi
ninkų judėjimą, visas pa
žangesnes ypatas ir draugi
jas.

Negana tų šmeižimų, ne
gana tų tamsių suokalbių, 
25 ir 26 birželio Grand Ra- 
pids, Mich., liko suorgani
zuota katalikų sąjunga, ku
rios uždaviniu bus kova su 
socijalizmu.

Tas aiškiai mums parodu, 
kaip kunigija darbuojasi pa
laikymui dabartinio neteisin
go surėdymo. Pakol socija
lizmo judėjimas buvo da ne- 
taip žymus, kunigija apie tai 
nekalbėjo. Bet dabar soci- 
jaistų galybė pradėjo grei
tai augti ir vienas po kitam 
miestelių pereina į socijalis
tų rankas, ir kunigija su ka
pitalistais pradėjo nertis iš 
kailio. Vieni leidžia įstaty
mus prieš raudonas vėlia
vas, kiti užmiršę apie Dievo 
žodį, bažnyčias pavertė į po
litikos tvirtoves, o iš tikin
čiųjų žmonių organizuoja 
armijas kareivių prieš tą 
"raudoną pavojų”.

Jeigu socijalistai iki šiol 
su kunigija nekovojo, tai ji 
būtinai nori juos į kovą iš
vesti. Suprantamas daly
kas, kad socijalistai negalės 
tylėti, kuomet kunigai orga-
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nizuos tokias sąjungas ir 
darys užpuolimus.

Kunigai visuomet remia 
valdančiąją luomą. Taip jie 
darė Francuzijoj, kada nuo 
žmonių rūstybės susiubavo 
monarchijos pamatai, taip 
jie daro šiandien Amerikoj, 
kada pradėjo augti priešin
ga kapitalistų partijoms so
cijalistų partija.

Jie, matoma, tikisi sulai-! 
kyti socijalizmo sriovę su tų 
tamsių žmonelių pagelba.

Bet jie užmiršta, kad jie 
organizuoja tuos tamsuoliui 
prieš tų pačių tamsuolių rei
kalus. Todėl jie žaidžia pa- 
vojingą žaismę. Ta organi-į 
zuota tamsių žmonių kums- 
čia gali labai greitai atsisuk
ti prieš savo juodus "genero
lus."

I
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Eks-klerikas.

Ką reiškia 
socijalizmas?

vienu žodžiu

Tarp neapsišvietusių žmonių 
yra išsiplatinus nuomonė, buk 
socijalizmas reiškia bedievybę, 
panaikinimą tikėjimo, bažny
čios, šeimynos
sakant: ištvirkimą.

Tokia nuomonė labai neteisin
ga ir ji susidėjo žmonių galvose 
vien tik dėl to, kad panašias pa
skalas skelbia paprastai socija
lizmo priešai, o tankiai ir tie, 
ką apie socijalizmą neturi ma
žiausio supratimo. Tokiems so
cijalizmas yra baisus daiktas. 
Girdi, socijalistai ir vėliavą turi 
raudono dažo, kas reiškia krau
jo praliejimą.

Kas taip kalba ,arba tiki, tas 
apie socijalizmą neturi nė ma
žiausios nuovokos.

Socijalizmas yra mokslas, ku
ris reikalauja, kad visi darbo 
ir susinešimo įrankiai, kaip štai 
fabrikos, geležinkeliai, o taipgi 
visa žemė ir kasyklos, prigulėtų 
visuomenei, o ne atskiriems 
žmonėms, kaip dabar yra.

Taigi socijalizmas reikalauja 
atiduoti darbininkui viską, ką 
jis yra savo rankomis pagami
nęs. Ir tas reikalavimas yra tei
singas, nes kas tik ant žemės 
paviršiaus šiandien randasi: di
džiausi miestai, puikiausi rū
mai, fabrikos, mašinos, geležin
keliai, garlaiviai — viskas yra 
darbininko rankomis padaryta, 
o tuo tarpu tas darbininkas 
tankiai ir duonos užtektinai ne
turi. Gyvena kuoprasčiausiam 
name, ant purviniausios gatvės, 
o jei kada susipratęs sustreikuo
ja ir pareikalauja didesnio kąs
nio duonos, tai ir iš tų pačių na
mų jį tankiai išmeta ant gatvės 
su rakandais ir šeimyna.

Kodėl taip yra? Kas čia kal
tas?

Surėdymas, drauge darbinin
ke, surėdymas kaltas. Tvarka 
negera. Tu viską savo ranko
mis padarai, o pats nieko netu
ri dėlto, kad visas tavo darbas 
palieka kapitalistui. O jam pa
lieka dėlto, kad jis valdo fabri
ką ir darbo įrankius. Todėl tai 
socijalizmas ir reikalauja, kad 
fabrikos prigulėtų darbinin
kams, nes ištikrųjų jie patįs jas 
ir pastatė. Kada fabrikos pri
gulės žmonėms, tuomet kiek 
darbininkas uždirbs, tiek jis ir 
gaus. Dabargi jis gauna vos tik 
penktą dalį.

Kaip matot, socijalizmas pa
gerina darbininkams būvį. Bet 
tas labai nepatinka kapitalis
tams ir kitiems dykaduoniams, 
kurie iš darbininkų prakaito 
minta, todėl tie ponai socijaliz
mą šmeižia visokiais budais. Jie 
daro tai tyčia, kad suklaidinti 
darbininkus. Jie, taip sakant, 
padaro iš socijalizmo šmėklą ir 
baugina ja darbininkus. Jie ne
sigėdi net sakyti, kad socijaliz- 
mas yra nuodėmė ir katalikas 
negali būt socijalistų. Tai yra 
biaurus melas. Tai yra išnau
dojimas žmonių tikėjimo, kaipo 
įrankio apgynimui dabartinio 
neteisingo surėdymo.

• V'

Ir taip tamsus žmonės klaidi
nami pradeda socijalizmo bijo
tis, o kapitalistai tik trina sau 
rankas iš džiaugsmo, kad jiems 
sekasi darbininkus taip apgau
dinėti ir išnaudoti. Bet kada tas 
išnaudojimas jau pereina rube- 
žius ir darbininkai sustreikuo
ja, tuomet kapitalistai pašaukia 
miliciją ir šaudo juos.

Ot tau, darbininke, ir laiky
kis kapitalistiško surėdymo!

Ir pakol tas surėdymas bus, 
tolei jie tave išnaudos, tolei tu 
turėsi streikuot ir tolei jie tave 
šaudys.

Vien tik socijalizmui įvykus 
i išnyks išnaudojimas, nes patįs 
darbininkai tuomet bus savinin
kais ; nereikės tuomet streikuoti 
ir niekados nebus bedarbių.

Socijalizmas panaikina netik 
išnaudojimą, bet panaikina ir 
kares, kuriose šiandien tiek 
žmonių išskerdžiama, panaikina 
paleistuvystę ir girtuoklystę, 
kurias šiandien gimdo pelnas.

Neteisybė, kad socijalizmas 
reikalauja turtų padalinimo, lai
svos meilės, šeimynos išgriovi- 
mo arba tikėjimo panaikinimo. 
Kas tokius dalykus socijaliz
mui užmeta, tas yra socijalizmo 
priešas ir jis šmeižia jį dėlto, 
kad tu, darbininke, neliktum so
či j alistu; nes kuogreičiau augs 
socijalistų skaitlius, tuo grei
čiau ateis šitam skriaudų ir iš
naudojimo surėdymui galas.

Taigi socijalizmo, darbininke, 
nebijok. Jis tave išliuosuos iš 
alginės vergijos; duos tau žmo
gaus tiesas ir tu liksi lygus su 
kitais. Socijalistų ir vėliava dėl
to raudona, kad visų žmonių gįs- 
lose teka raudonas kraujas. Tai
gi ji reiškia žmonių lygybę.

Eks-klerikas.

šo jam nuduodams, buk 
nieko nežinąs: "Garbus ta- 
mista:— Kodėl nieko nepra
neš! apie savo ligos stovį? 
Aš manau, kad jums reika
linga daugiau vaistų, kad li
ga negalėtų niekad atsinau- 
jint. O jeigu tikrai, visiškai 
pasveikot, tai prisiųskit 
man savo paveikslą." Tai 
taip "stebuklingi daktarai" 
gydo ligonius. Taigi laik
raščių 'skaityjai turėtų būt 
labai atsargus ir tokiems 
apgarsinimams netikėti. 
Doras ir teisingas daktaras 
niekados per laikraštį nesi
giria. Jei kuris giriasi, tai 
žinokit, jog tai šarlatanas. 
Laikas jau susiprasti ir ne
duoti savę išnaudot viso
kiems apgavikams!!!

Teisybės Jieškotojas.

Žodelis teisybės.

Stebuklingi 
daktarai.

Kožnam laikraštije męs 
matom didelius apgarsini
mus "stebuklingų daktarų,” 
kurie vadinasi didžiausiais 
mokslo vyrais. Jie apsiima 
išgydyti baisiausias ligas į 
trumpą laiką už mažą kainą. 
Perskaitę tokius apgarsini
mus, nelaimingi ligoniai nu
džiunga, manydami, jog jų
jų kentėjimai jau pasibaigs, 
ir tuojaus rašo "stebuklada
riams” laišką, aprašydami 
savo ligą. Paskui siunčia 
"daktarui” reikalaujamą su
mą pinigų ir laukia sveika
tos. Liūdna darosi, kuomet 
apmąstai, kiek tai nelaimin
gų vargšų tampa prigauta. 
Štai kas atsitiko Brooklyne 
su vienu vaikinu (kurio pa
vardės čia neminėsiu). 
Vaikščiodamas vis skundė
si, buk jam nesveika. Pa
matęs laikraštije apgarsini
mą "didžiojo gydytojo," 
buvusio "steitavu daktaru" 
ir tt., tuojaus parašė laišką, 
aprašydamas savo nesveiku
mą. Daktaras atrašo laiš
ką .-"Garbus tamista: 
sų liga išgydoma. Prisiųs
kit $8.25, o į dvi sąvaitės už
tikrinu, kad pasveiksit." 
Vaikinas išgirdęs nuo dak
taro tokius žodžius, su 
džiaugsmu pasiuntė jam 
pinigus ir laukia laimės. Bet 
nabagas apsiriko. Vietoje 
pasveikti, turėjo atsigulti Į 
lovą. Pradėjus vartoti minė
to stebuklingo daktaro vais
tus, liga pasidino. Rašo jis 
antrą laišką pas daktarą ap
rašydamas savo 
melsdamas pagelbos. Dak
taras atsako: "Garbus ta
mista: — Už dyka gyduolių 
nesiųsiu, nes mažum tamis
ta esi bagotesnis už manę.” 
Na, pasakykit, kas dabar 
daryti tam nelaimingam li
goniui? D) ras paguldė į 
lovą ir ko jau gydyti. 
Bet to ds užtenka. Už 
poros sąvaičių daktaras ra-

Ju-

padėjimą ir 
Ibos. Dak-

Tankiai tenka išgirsti 
šauksmą musų klerikalų, 
kad musų visuomenė tvirk- 
sta, nustoja doros, žmoniš
kumo ir tautiškumo, kas yra 
nuodėmė prieš Dievą ir tau
tą. O už tą visą žmonių "iš
tvirkimą” kaltinami yra pir
meiviai, socijalistai. Girdi, 
jie tą ištvirkimą pagimdė. 
Bet aš norėčiau nors trum
pai pakalbėti, kas ištvirki
no netik musų, * o aplamai 
imant ir visą žmoniją seno
vėj ir ką dabar galėsime ap
kaltinti — pirmeivius, soci
jalistus, ar klerikalus?

Paimkime ištvirkusį seno
vės popiežių gyvenimą; jų 
šlykščias orgijas, girtuok
liavimus ir žudymą neap
kenčiamų kardinolų, kaip 
istorija mums sako, — kas 
tuomet buvo ištvirkimo 
priežastimi? Socijalistų da 
nebuvo. Kristui pradėjus 
skelbti mokslą tiesos ir mei
lės savo artimo, kad nebūtų 
vargdieniai taip begėdiškai 
išnaudojami ir skriaudžia
mi, tų laikų kunigijai nepa
tiko Kristaus mokslas ii 
ėmė jį persekiot ir papirki- 
nėt žmones, kad liudytų ne
teisingai prieš Kristų. Ir 
jie pirmutiniai sušuko prieš 
Pilotą, kad nukryžiavotų 
Jėzų, kurs griauja jų nedo
rus įstatymus. Kaip ir nūnai 
katalikų kunigas J. A. Pom- 
peney su kraugeringa val
džia norėjo papirkti detek- 
tivą Lovejoy, kad su jo pa
gelba ir neteisingu liudiji
mu nukryžiavoti darbininkų 
laikraštį "Appeal to Rea- 
son,” o jo redaktorius ir lei
dėjus susodinti kalėjiman. 
Ar dar reikia geresnių fak
tų, mielas skaitytojau? Ar 
ne tie patįs prieškristiški 
laikai atsikartoja šiandien? 
Kaip seno įstatymo kunigi
ja geidė nukryžiavoti Kris
tų ir tą savo tikslą atsiekė, 
taip šiandien musų kunigija 
geidžia nukryžiavoti visus 
tuos žmones, kurie trokšta 
laisvės ir išganymo visai 
žmonijai. Ji jaučia, kad ryt 
ar poryt socijalistai jai biz
nį sugadins ir ji negalės 
taip begėdiškai visuomenę 
plėšt, kaip dabar plėšia. So
cijalistai nori tą skaudžiąją 
opą, kurią padarė ant visuo
menės kūno valdžia, išgydy
ti. O kunigija visa gerkle 
šaukia, kad socijalistai be
dieviai, jie ištvirkino žmo
nes, priveisė laisvamanių, 
šliuptamių. Bet aš pasaky
siu, kad ne; patįs kunigėliai 
veisia laisvamanius savo ne
padoriais apsiejimais, begė
diškais plėšimais už krikš
tus, šliubus ir laidotuves. 
Tokiu budu žmonės pameta 
bažnyčią ir lieka, kaip jus 
sakot, šliuptamiais ir bedie
viais. Taigi iš jųsų, kunigė
liai, kaltės platinasi tas, a- 
not jus, ištvirkimas, bet ne 
iš socijalistų.

J. Jasevičius.
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Žmogaus Išsivystymas
Pagal Boelsche, Errhenius’ą ir kitus

SUTAISĖ

S. Michelsonas.
(Tąsa)

maraitės ant dviejų ir daugiau. Dabarti
niai vienkamaraičiai gyvūnėliai irgi tokiu 
pat budu dauginasi. Kada tokis gyvūnėlis 
turi padauginti savo skaitlių, jis stačiai skį- 
la pusiau, tos pusės vėl pusiau ir t.t. Kiek
viena tokia puselė lieka čiela kamaraite ir 
visai savistoviu gyvūnėliu. Tokius gyvū
nėlius vadinam ameba (amoeba). Pridėtas 
čionai piešinėlis parodo, kokiu budu toji 
ameba dauginasi.

Sulig Haeckelio nuomonės, tokiu pat 
budu dauginosi ir pirmutiniai vienkamai- 
raičiai gyvūnai. Jie skįlo vis į atskiras ka
maraites. Tik laikui bėgant jie pradėjo 
jungtis į vieną pučką, kada dėl kokių nors* 
priežasčių suskilusioms kamaraitėms pasi
taikė krūvoj gyventi. Išpradžios turėjo tai 
būti tik paprasta kamaraičių krūva. Ilgai
niui vienok tokioj krūvoj pradėjo atsirasti 
vis tvirtesnis bendras sąrišys. Atsirado 
tarp jų ir bendras darbo pasidalinimas. Tas 
atsitiko po įvairių aplinkybių spaudimu. 
Kiekvienai kamaraitei reikėjo maisto; ji 
taip sakant, norėjo valgyt. Kada toks ka
maraičių kamuolys plūduriavo vandenije, 
kiekviena kamaraitė veržėsi ant viršaus. 
Tokiu budu pasidarė pūslė: visos kamarai
tės susidėjo aplinkui viena prie kitos, o vi
durys paliko tuščias. Tuščia pūslė taipgi 
plaukiojo vandenije. Iš tos pusės, iš kurios 
kamuolį daugiau plovė vandens sriovė, ka
maraitėms tekdavo vis daugiau maitso ir 
todėl tos kamaraitės buvo geriausia maiti
namos. Vienok iš tų kamaraičių maisto 
sultįs persisunkdavo per jų sieneles ir su
teikdavo maistą kitoms. Tokiu budu viena 
kamuolio dalis atlikdavo svarbų patarnavi
mą kitai. Bet likusios kamaraitės vistiek 
nepasiliko „dykaduonėmis.” Gaudamos 
maistą jos rūpinosi apie apsigynimą ir viso 
kūno judėjimą. Reikėjo paslėpti maitinan
čias kamaraites po apdanga. Tokiu budu 
jos įdubo į vidų ir ilgainiui iš jo išsidirbo 
pilvas — tikras maitinimo prietaisas. Taip 
atsirado ir gastrulė.

Jeigu tokia buvo visų gyvūnų pradžia, 
tai nekitokia turėjo būti pradžia ir žmo
gaus. Tokie turėjo būti jo pirmieji žings
niai nuo vienkamaraitės amebos prie gast
rolės, kuri paskui išsivystė į lanceolatusą, 
rekiną, salamandrą, snapuką, pitekantro- 
pusą ir žmogų.

Privedę žmogaus geneologiją iki vienka- 
maraičio gyvūnėlio, pasiekėm jau paskuti
nę žinomos mums gyvybės formos sieną. 
Toliaus jau gyvūnai neina.

Tiesa, greta gyvūnų (faunos) galėtume 
išvesti ir augmenis (florą) iš tokių pat 
vienkamaraičių gaivalėlių. Nesunku su
prasti, kad pirma turėjo atsirasti flora, o 
paskui galėjo tik išsivystyti fauna, kaipo 
parazitų ir galvažudžių veislė, gyvenanti 
kitų skriaudomis. Augmenįs arba flora, 
kaipo pirmutinė gyvybė ant musų planetos, 
maitinosi tik gryna Jeme ir oro, virindami 
savo maistą su pagelba saulės spindulių. 
Atsiradę gi gyvūnai, kaipo parazitai, mai
tinosi augmenimis. Vadinas, palaikymui 
savo gyvybės jie naikino kitą gyvybę. Kiti 
jų neužsiganėdino augmenimis ir pradėjo 
draskyti ir ėsti savo draugus. Tai buvo 
mėsaėdžiai arba draskanti žvėrįs. Didžiau
siu parazitu yra turbut žmogus. Jis, kaipo 
visų gyvūnų perėjūnas, pasisavino visų jų 
papročius ir šiandien jo pilvas naikina ne
tik augmenis, bet ir gyvūnus. Prie mėsos 
jis taip priprato, kad be jos negali jau ir 
apsieiti. Bet tas dalykas mus čionai ne
daug apeina.

Dabar padarykim trumpą peržvalgą. 
Eidami žmogaus pėdomis atgal į senovę, 
męs matėm, kad jis yra perėjęs įvairių gy
vūnų formas. Kuo toliau męs leidomės į pra
eitį, tuo prastesnės, tuo žemesnės buvo tos 
formos, iki priėjom prie amebos iš vienos 
kamaraitės, o pagaliaus šita ir visai mums 
išnyko. Akyvaizdoje šito visko turi noroms 
nenoroms kilti klausimas, kas buvo to išsi-

vystimo akstinu? Kodėl ameba nepasiliko 
per amžius tik ameba ? Kodėl per milijonus 
metų ji negimdė tokių pat amebų? Kodėl 
tūli jos ainiai kas sykis ėjo vis augštyn ir 
pasiekė žmogų? Šitas klausimas yra neiš- 
vengtinas. Jis apima didesnę dalį viso dar
vinizmo.

Aukos
AUKOS DĖL MILFORD, MASS. 

STREIKIERIŲ.

.. Pajiškau dėdės Antane Daujato.
Jau 20 metų Amerikoj ir gyveno Chi- 

: cago, III . Paties arba žinančių mel
džiu pranešti šiuo adresu: 

PAULINA DOWIAT,
2124 Sumnier st., .. .Philadelphia, Pa.

Galime pripažinti visus augščiaus išdė
stytus faktus, pradėjus nuo amebos iki žmo
gaus; galim išmokti viską ant atminties, o 
vienok galim nieko nežinoti apie išsivysty
mo įstatymą. Bet čia mums ateina į pagel- 
bą Darvinas, kuris pirmutinis teisingai iš
aiškino pasauliui gyvūnų išsivystymą. Dar
vinas išaiškino ne kokiu budu ir kokiais ke
liais jie vystėsi, bet kodėl jie vystėsi. Tiesa, 
žmonės, kurie nori, kad pasaulije viskas da
rytųsi stebuklingu budu, iš Dievo noro, Dar
vino nepripažįsta. Tankiai girdim juos tvir
tinant, buk „darvinizmas” jau sukritikuo
tas ir neužilgo iš jo pamato neliks akmens 
ant akmens. Tokį tvirtinimą reikia skaity
ti nesąmone. Pakol klausimas eina apie aiš
kinamus čia faktus, apie sujungimą visų gy
vūnų į vieną genealogišką medį, kuriame 
randasi ir pats žmogus, darvinizmas prie to 
klausimo yra vieninteliu raktu. Jis netik 
negriuva, bet su kiekviena diena darosi 
tvirtesniu ir kietesnių kritikų dantims. Jį 
galima drąsiai skelbti žmonėms, kaipo aiš
kiausią mokslo šviesą.

Darvinas aiškina įstatymą, kaip sakėm, 
ne kad vieni gyvūnai vystėsi iš kitų, bet ko
dėl jie vystėsi. Suprantamas dalykas, šis 
įstatymas apima ir patį žmogų ir nurodo, 
kodėl ir jis turėjo vystytis. Darvino nuo
monės pamatu buvo šitokie sanprotavimai:

Štai turim prastą ir pirmutinę gyvūnų 
veislę. Ji yra taip prie aplinkybių prisitai- 
dus, jos išsilavinimas taip joms atsako, kad 
ji gali lengvai gyventi ir daugintis. Tuo 
arpu praslenka žymus laiko tarpas. Vietoj 
anos veislės susitinkam jau su nauja, daug 
geriau prie tų aplinkybių prisitaikiusia. 
Arba dedasi visai priešingai: aplinkybės per 
tą laikotarpį persimainė ir atsiranda nauja 
gynunų veislė, iš daugelio atžvilgių da į tą 
pirmąją panaši, bet jau prie naujų aplinky- : 
>ių pritaikyta. Kas čia atsitiko? Šis pa- ; 
vyzdis — sulyg Darvino nuomonės — apima 
visą išsivystymo klausimą. Gyvūnas, prisi
taikydamas prie naujų aplinkybių, netik iš
vysto savo kūną, bet įgija visai naują kūno 
formą ir lavina savo protą. Tokis kelias ga
lėjo išvesti iš amebos ir žmogų; vadinas, jis 
vingiavo nuo gyvūno prie gyvūno ir kas sy
kis vis ėjo augštyn. Darvinas bando persta
tyti mums šį apsireiškimą aiškesnėj švie
soj.

Buvo taip. Pirmutinis gyvūnas, vistiek 
kokios formos jis nebuvo, pagimdė vaikus 
(arba kitokiu budu pradėjo daugintis). Tie 
vaikai, dėl tokios ar kitokios priežasties, ne
buvo jau viens į kitą panašus. Kiekvienas 
jų jau turėjo savotiškas ypatybes. Tokios 
skirtumo ypatybės nenaujiena. Ir šiandien, 
padėkim, iš vieno kelmo auga įvairios atža
los, arba vieno kraliko vaikai būna keliario- 
pų spalvų. Tokiuose skirtumuose nuo pat 
pradžios apsireikšdavo tai pasididinimas 
tėvų ypatybių, tai jų sumažėjimas. Vieni iš 
tų vaikų savo išsivystymu pakilo augščiau, 
liko veislės genijais, kiti buvo vidutiniškais, 
da kiti net ir atsiliko. Bet visiems jiems rei
kalingas buvo maistas. Ir pirmutinio gyvū
no ainiai, norėdami gyventi, turėjo kovoti 
su aplinkybėmis. Vienu žodžiu, kova ėjo 
už būvį. Padėjimas jų buvo nevienodas. 
Genijai, geriausia prie aplinkybių prisitai
kę, geriausia galėjo laikytis ir greičiausia 
dauginosi; vidutiniški gi, o ypač atsilikę, 
žūdavo. Tokiu budu likdavo tik genijai, ge
riausia išsivystę. Iš tų taip pat likdavo tik 
rinktiniai. Ir taip eina veislės gerinimasis 
su laiko bėgiu augštyn ir augštyn. Kiekvie
na nauja gentkartė lieka vis geriau prie ap
linkybių pritaikyta ir gabesnė gyvenimui. 
Tuo tarpu prisideda da vienas veiksnis. 
Įvyksta aplinkybių permaina, kuri tuojaus 
reikalauja visai naujo prisitaikymo ir dides
nio gabumo gyventi. Tuomet pirmenybę 
užima jau ne genijališki tėvų paveldėjai, bet 
tie, ką gimsta su visai naujomis ypatybė- i 
mis, bet, ant laimės, atsakančiomis nau- j 
jiems reikalavimams. Persimainė, daleis- j 
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LAWRENCE, MASS.
Aukavo: Motinos Dievo Aušros 

Vartų Draug. $10.oo; P. Kibildis $l.oo,
I. Arlauskas, A. Žylinska — po 50 c.;
J. Arbačauskas 30 c.; W. Rokauskas, 
A. Kinderis, W. čulada, K. Parednia, 
Z. Pekarskas, U. Žeimienė, I. Matas, 
D. Antonacce, D. Antonacce, J. Sut- 
kaitis, Z. Kašėta, P. Mikšis, A. Kasa- 
navičius, P. Kosmočius, P. Beinoriu- 
tė, A. Mitutė. K. Sarnauskas, J. Kir- 
mila, B. Kirmila, K. Rarulevvičiutė, 
A. Pakaušys, A. Karmila, A. Vitkaus
kas, I.Rugickas, M. Virbickas, J. Le- 
vendauskas, K. Laibutis, J. Svenavi- 
čius, M. Petrikas, J. Pocis, A. Golu- 
bickas, K. Korlavičius — po 25 c.; 
A. Stanevičius, D. Kermelavičius, K. 
Soslavičius, A. Svanavičius, J. Bla- 
žiavičius — po 15 c.; P. Amšiejus, A. 
Dūda, F. šeškėnas, P Dvaseckas, A. 
Paulėkas, J. Motačunas, P. šnipša, J. 
Zajančkauskas, K. Butkevičius, H. 
Leikauskas, J Kalėdžiutė, K. Mala- 
šauskas, J. Rudokas, B. šlajutė, Z. 
Akstinas, J. Janušas, J. Vaikšnoras, 
M. Mikolainiutė, S. Korlaniutė, M. So
slavičius, K. Soslavičius, S. Soslavi
čius, S. česniukas, J. Pikalavičius, A. 
Česniukas, P. Baronas, K. Begonis, W. 
Povilauskas, J. Urbačius, K. Lėtutė, 
S. Beliukevičius, J. Boseikas, A. Ru- 
gevičienė, J. Lunskaitė, M. Greska, J. 
Staniunas, K. Butkevičius, W. Vait- 
kunas, Bo. Rudis, V. Žilonis, N. čep- 
likienė J. Kišlovskis — po 10 c.

J. Balčiūnas 15 centų.
Su smulkesnėmis aukomis viso su

rinkta $26.50, atėmus pasiuntimo lė
šas, — 15 c., pasilieka $26.35.

Zygmas Kašėta.

Pajieškau Andriaus Kučinskio, Su
valkų gub, Seinų pavieto, gm. Mira- 
savo, Bendrų dvare gimęs ir augęs. 
Išvažiavo su rudu siutu, 27 m, veidas 
būna spuoguotas vasaros laike. Dau
giausiai dirba mainose. Paskutiniu 
laiku dirbo Illinois valst. mainose. Iš
važiavo iš Chicagos ir lankėsi apie St. 
Charles, paskui Bellville ir kituose

Pajieškau tikro brolio Juozapo Gri- 
ciuno, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Ramigalos valse., Vadoklų parap., 
Stebeikių kaimo. Jau 10 metų kaip 
Amerikoj. Meldžiu paties arba ži
nančių apie jį pranešti šiuo adr.: (30) 

JONAS GRICIUNAS, 
1044 Catherine st., MontreaL Canada.

Pajieškau draugų Petro Kučinsko 
Šatkirių sodos ir Zenono Pilkausko 
Mitskunų sodos, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Biržų parap., Girdėjau, 
jog Petras gyvena kur apie Argentiną 
o Zenonas kur Pennsylvanijos valsti
joj. Meldžiu atsišaukti:

ANTON K AIRIS, 
1819—10-th st., Rockford, I1L

Pajieškau dėdės Mikolo Jesevičiaus, 
25 metai Amerikoj ir turbut gyvena 
Chicago, III., taipgi brolio Juozapo 
Darbuto, 10 metų kaip gyvena Ame
rikoj ir draugų: Antano Urbiko, Pet
ro Ališausko ir Antano Vose, visi Kau
no gub., Raseinių pav., Girdiškės pa
rap. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

ANTANAS JESEVIČIA,
87 James st., New Haven, Conn.

Parsiduoda Forničiai.
Gerai užlaikyti ir gerai išžiūri; par

siduoda pigiai. Pamatyt gali kožną 
dieną po šiuo adresu:

* PETRAS GRICIUNAS.
25—2nd st. (Room 7), So. Boston.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo vyro Jono Kalinau- 

cko, Suvalkų miesto. Apleido mane 
10 d. gegužės 1913 m. Augštas, švie
saus gymio. Jeigu sugrįš tuojaus ir 
viską jam dovanosiu, jeigu neatsi
šauks šį sykį, tai jieškosiu jo per teis- 
mąą. Jei buvai žmogus protingas ir 
supratai teisingai dorą, sugrįžk pas 
mane. O jeigu aš tau netinku ir tu 
nenori su manim gyvent, tai sugrįžk 
o mės pareikalausim per teismą per
siskyrimo, tuomet busim laisvi abudu, 
dabar abiejų byvenimas suardytas. 
Todėl atsišauk pats, arba kas apie jį 
žino meldžiu pranešti šiuo adresu:

KATRYNA KALINAUSKIENĖ, 
46 E 24 st, Bayonne, N. J.

Pajieškau sesers Mortos Stonaitės, 
kuri gyveno Brooklyn, N. Y. Paeina 
iš Kauno gub, Šiaulių pav, Viekšnių 
parap. Užlieknių sodos. Meldžiu pa
čios arba žinančių pranešti šiuo adr. 

STANISLOVAS STONIS,
Post Office,................Lowell, Ariz.

Pajieškau savo pačios ELZBIETOS 
REKLIENĖS, Suvalkų gub, Mari
jampolės apsk. Turi 47 metus, dešinė 
ranka sužeista ir mažiuko piršto nė
ra. Pabėgo nuo manęs su dviem 
dukterims: Anele 11% metų ir Pet
rone 5% metų, 20 sausio, 1913 m, su

Jurgiu Danusu, Kauno gub. Jiedu pa
ėmė mano $850.00, 3 žiedus ir auksinį 
laikrodėlį. Kas man apie juos praneš, 
tas gaus $50.00 dovanų. [29]

ANTANAS REKLIS,
558 Broome st., New York, N. Y.

Aš Ona Mažukaitė po vyru Micko- 
nienė, pajieškau savo vyro Jeronimo 
Mickaus. Jis 4 metai Amerikoj, pir
miau gyveno Chicago, III., dabar nie
ko apie jį nežinau, ar jis da gyvas ar 
jau gal miręs. Paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Upinos miestelio, jis ma
ne buvo palikęs Lietuvoj, bet dabar ir 
aš atvažiavau Amerikon, bet nežinau 
kur gyvena vyras. Todėl nuoširdžiai 
meldžiu, jei kas apie jį žino man pra
nešti arba lai pats atsišaukia. [28] 

ONA MICKONIENĖ,
Box 114, Shirley, Mass.

Pajieškau savo moteries Barboros 
Ugienės (po tėvais Raubeckaitė), ku 
ri mane apleido birželio 18 d., 1913, 
pasiimdama su savim 3 metų vaikutį 
Konstantiną, o kitą palikdama pas 
mane. Ji turi apie 5 pėdas augščio, 
juodus plaukus, neturi vieno pryša- 
kinio dančio ir ant viršutinės lupos 
turi randą. Labai meldžiu, kad ji 
sugrįžtų, o vskas bus dovanota. Jei 
kas kitas man apie ją praneš, gaus 
10 dol. dovanų. Atsišaukite kuogrei- 
čiausiai, nes netrukus išvažiuosiu į 
Lietuvą. (30)

JONAS UGA.
3604 Deodor st., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau Domininko Valterio vo- 
vo dėdės; paeina iš Kauno gub., Bla- 
govieščenskos vol., Pabudkalnio kai
mo. Pirma gyveno Chicagoj. Jis 
pats ar draugai malonėkite pranešti.

JUOZAPAS ČIŽAUSKIS, 
150 Millbury st., Worcester, Mass.

ira-

Pajieškau Marijonos Giedriutės, 
metai atgal gyveno Lissbon, Maine. 
•Ji pati ar kas kitas malonės duoti 
žinią ant adriso:

TONI ADAMS,
10 E. Park stM ... .Butte Moni.

Pajieškau apsivedimui meilinos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, kuri my
li skaitymą ir apsipažinus su socija
lizmo teorija. Aš esu 21 metų vai
kinas, kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir angliškai. Platesnių žinių 
kreipkitės pas:

J. Kaniff.
2—30 ave^ S. E, Minneapolis, Minn.

REIKALINGI VYRAI.
Geros vietos! Gera mokestis! Rei

kalinga 100 vyrų mokytis barberystės. 
Kambarys, valgis ir įrankiai duoda
mi. Kreipkitės:

HALL’S BARBĖK COLLEGE. 
Boston, Mass.Kas jį sugaus ir pą-į814 Washington st_,miesteliuose III. 1 __ _

duos policijai ir tuojaus duos žinią 
man, gaus atlyginimo $50.oo.

Adresukite:
Antanas Obeciunas,

1407 So. 49th avė., Cicero, III.

tė-Paješkau Onos Vesčiunienės po 
vu Groibučių, Kauno gub, Kupiškio 
parap, Veželių sodos. Prasišalino 
nuo manęs 24 vasario, 1913 su Petru 
Korpeckiu. Paliko mažą kūdikį ir pe- 
ėmė $500.00, palikdama mane dide
liam varge. Minėtas vyras dešinėj

REIKALINGI AGENTI.
Didelis nejudinamojo turto parda

vinėtojas nori pasisamdyti vieną ar 
du vyru, kurie apsipažinę su lietu 
viais, kad galėtų pajieškoti pirkėjų. 
Atsakantis žmogus gali gerai uždirb
ti. Dėl platesnių žinių, kreipkitės pas 

H. ROSMAN,
27 School st, Room 58, Boston, Mass.

pusėj kaklo turi didelį plėtmą, o kaip 
išsigeria, tai tuoj dainuoja. Moteris 
galvą laiko pakreipus dešinėn pusėn. 
Kas pirmutinis praneš apie tokią po
rą, gaus $10 dovanų. [28]

JUOZAPAS VESČIUNAS,
401 Main st, Bridgeport, Conn.

Pajieškau parapijono Antano Zuba- 
vičiaus; Amerikoj 5 mettai. Kauno 
gub., Panevėžio miestelio. Turiu la
bai svarbų reikalą; malonėkite atsi
šaukti :

Helena Adomaitis,
877 Cambridge str.,

E. Cambridge, Mass.

Pajieškau Antano Cidiškio Garle- 
vos parapijos, Senapilės pav, Suvalkų 
gub. 10 metų atgal gyveno East 
Boston, Mass. Turiu svarbų reikalą, 
todėl malonėkit atsišaukti arba 
žinot pranešti:

Motiejus Geraltauskas, 
102 Bridge st, Wilmerding,

Pajieškau Karolio Kaupinio, kai
mo Jekubiškių, Liškavos parap. Suval
kų gub. Gyveno Panna valstijoj, Lu- 
zerne mieste. Turiu svarbų reikalą, 
todėl jis pats ar jo draugai malonėkit 
suteikt man jo adresą:

ONA ŠAURUTĖ,
23 Brook st, Lavvrence, Mass.

kas

Pa.

Pajieškau Frano Sprainaičio, pir
miau gyveno Newtongrange, Škotijoj. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu pa
ties atsišaukti arba žinančių pranešti. 

Jurgis Kučinskas
37 Fourth st, Newtongrange, Scotland

Pajieškau brolio Petro Armanavi- 
čiaus. Girdėjau, kad gyvena kurPenn- 
sylvanijoj. Jis Kauno gub., Panevė
žio pav. Pasvaliu parap., Paberžėlio 
kaimo. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti:

Vilimas Armanavičia,
21 Lark st., Albany, N. Y.

Pajieškau brolio Antano Griciaus, 
paeina iš kaimo Rimšių Papilionų vol, 
Šiaulių pav. , Kauno gub., Seniau gy
veno Norvvood, Mass. Kas apie jį 
žino meldžiu pranešti ant šio adr..

K. Gricius. 
Stoughton, Mass.BOX 1010,

Pajieškau brolio Antano Jonaičio, 
Kauno gub. ir pav., Vilniaus parap., 
Rukšioniu kaimo. Meldžiu paties ar 
ba žinančių pranešti šiuo adresu: (30) 

Ona Jonaičiutė,
603 W. German st., Baltimore, Md.

Pajieškau savo vvro Jono Antanai
čio, kurs mane apleido 1 d. gegužio 
1913 m. Jisai yra apie 5 pėdų ir 6 
colių augščio, lieso veido ir turi ran
dą ant kaktos kairėj pusėj. Jis pa
eina iš Naumiesčio, Suvalkų gub. Pa
liko moterį ir 3 metų mergaitę. Jeigu 
kas žinote kur jis gyvena, meldžiu 
pranešti šiuo adresu: (30)

Ž. ANTANAITIENĖ,
1905 Furner ave„ Grand Rapid, Mich.

Pajieškau brolių Blado, Stanislovo 
ir Jono Arnastauskų, Raibikių kai
mo, Šunskų gm., Marijampolės pav., 
Suvalkų gub., Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą:

JONAS SMITAS.
1512 Ellzabeth avė..

Grand Rapids. Mich.

REIKALINGAS PARDAVĖJAS.
Keliaujantis reinkočių pardavėjas 

reikalingas tuojaus. Tur mokėt ang
lų kalbą. Uždirbt galima iki $30 ir 
daugiau į sąvaitę. Atsišaukit: [30] 
THE TRAVELER’S RAINCOAT CO, 
104 Harrison avė, Boston, Mass.

LENGVAS DARBAS.
Lietuvis mokantis rašyt gali užim

ti vietą ant poros metų prie išleidimo 
laikraščio, 6 metų išdirbtoj spaustu
vėj biznio, būti gaspadorium. Už sa
vo teisingumą turi užsistatyti pini
gais. Savinikas nori ant kiek laiko 
išvažiuoti. Atsišaukite greitu laiku. 

"Amerikos Lietuvaitė" 
BOX125, McKees, Rocks, Pa.

Parsiduoda
PUIKUS VARGONAI.

Ne perbrangiai; reikalingam gera 
proga nusipirkt. Atsikreipkit šiuo 
adresu:

M. TITIŠKIS, [33] 
3415 Auburn avė., Chicago, I1L

Didžiausia Sąkrova
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Aš užlaikau visokias lietuviškas kny
gas, kokios tik yra, pristatau arba at- 
sinučiu į namus ant kiekvieno parei
kalavimo. Galite gauti pas mane vi
sokių abrozėlių ir labai gražių impor
tuotų iš užrubežiaus gromatoms po- 
pierų.

P. M. BUSLEVICH.
22 Hastings st., Cambridge, Mass.

Pirkit pigiai

“Reinkotus”
Geriau pirkt Reinkotą tiesiog iš 

dirbtuvės, nė kaip iš kokios nors krau
tuvės. Vienatinė lietuvių dirbtuvė, 
kur siuva geriausius "Reinkotus” ir 
pigiai parduoda. Jeigu kurie nori per- 
sitikrint, lai atrašo laišką, o aš atei
siu ir parodysiu koks geras musų ta- 
voras, arba tegul pats ateina persi- 
tikrint. Mane galima rasti namieje 
vakarais nuo 6 vai. iki 10. [30]

V. RUDAUCKAS,
261 Athens st., (1 fL), So. Boston.

Farmos! Farmos!
.. Skaityk čia ir persitikrink, o pama
tysi, kad tas išeis ant naudos. Ne
mėtyk savo sunkiai uždirbtų centų 
ant niekų, bet tverkis už darbo daug 
lengvesnio ir praktiškesnio, kuris at
neš didesnę naudą. Pirk gabalą že
mės apgyventoj lietuviais kolonijoj, o 
busi laimingas. Turėsi aprūpintą sa
vo gyvenimą ant visados ir gyvensi 
sveikam ore. Nevilkyk nė dienos, nes 
dabar geriausias laikas. Labai geros 
ir derlingos žemės akeris prekiuoja 
nuo $12 iki $20 ir duoda ant lengvų iš- 
mokesčių. Platesnių žinių klauskit per 
laišką. (81)
CRYSTAL LAKE FARM

WELLSTON, MICH.

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 ai 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas jį gen 
rigarai 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 Ava.

BROOKLYN N. Y.
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Seno „amerikono” laiškas 

iš kelionės.
Prieš velykas nebuvau at

likti ausinės ir už tai, anot 
Džian Bambos, Džizus 
Krais supyko ant manės, nes 
po velykų visokie bed luk 
pradėjo krist ant manės, je- 
sary! Tuojaus džiabą pra- 
liuzinau, kas diena buvau 
sik ir, lig ant nelaimės, ma- 
jio Meimi užsipuolė ženytiš. 
Bet kaip ženytis, kad aš tu
rėjau tik siksti dolars? Aš 
jai vis sakiau: veit, veit, pa
kol gausiu džiabą — tuomet 
ženysimes, šiur, ir vis kas 
bus olrait. Bet, lig ant ne
laimės džiabo never rast. 
Tuotarpu žiuriu į savo pa- 
ketbuką, bai gat! tik tori 
faif dolars! Sakau, no mor 
monki biznis, reik runyt iš 
Brooklyno į seną kontrą. Sa- 
tordei morning nuėjau pas 
eidžentą, nusipirkau šifkor- 
tę, eidžentas sako: „Runyk 
hariop, ba šifas išeis tvelf 
oklak.” Pasižiuriiu į vačį, 
bai gat, jau leven oklak. 
Pradėjau runyt kvik, ant 
stryto apverčiau kelius boi- 
sus ir vieną storą leidę, žmo
nes pradėjo trūnyt paskui 
manęs, aš įsikabinau i armo- 
bilą ir tiek jie mane matė. 
Tvelf oklak šifas pradėjo 
muvintis. Plaukiant pro sala 
Kuni ailen atsiminiau, kaa 
savoMeimei nepasakiau gud 
-bai; visa širdis pradėjo šei- 
kintis... Nubėgau pas kėpi- 
toną ir sakau: „Mr. kėpiton, 
bekink šifą į Brooklyną,” 
ale jis neklausė. Sakau, ne- 
bekinsi, tai žiūrėk: ir aš tik 
— jump į rivę ir plaukiu į 
Brooklyną; makrosai su bo- 
teliu pasivijo mane, pagrie
bę už plaukų ištraukė, davė 
per feisą ir pasakė: ”du- 
rak.”

Biskį apdžiuvau ir misli- 
nu: Kad su musu šifu gali 
taip atsitikti, kaip su „Tita
niku,” tuomet never pama
tyt savo Meimę, o mano Mei- 
me smart goil, sutikus dan
guje galėtų man akis išbak- 
suoti už nepasakymą jai gud 
-bai, o danguje su išbaksuo- 
tomis akimis būt big šem 
tarp šventųjų.... Sakau, aš 
beeinu, kad į Brooklyną da 
nusimuvysiu ir vėl išdžiompi 
nau į jūres, bet ir šiuo kartu 
makrosai mane sugavo. Bet 
dabar jie su manim pasielgė 
daug blogiau: pririšo mane 
ant storos virvės, kaip kokį 
buldogą. Žinoma, man buvo 
bom biznis tuomet. Atėjo 
prie manęs rošen kunigas ir 
klausia: „Vactu maru, už ką 
tu pririštas?” Pasakiau, 
kad nebuvau spavednės 
prieš velykas ir savo Meimei 
nepasakiau gud-bai. Kuni
gas sako: ”Bai gat! tu esi 
bet boi, bet aš tave išspavie- 
dosiu ir bus olrait.” Atsa
kiau: fader! spavedok ma
ne. Kunigas apsivilko šv. 
Pyterio marškiniais, išspa- 
vedojo mane ir aš pasijutau 
frv...nė nemačiau, kas virvę 
atrišo. Dabar aš fvlinu bis
kį beter ir rengiuos rašvti 
gromatą pas savo dvr Mei
mę, šiur... J. T. Sz...

Patvirtino.
Pirmasis. — Kaip aš žiū

riu, ponas Mikai tamį Į

ausįs auga vis didyn ir di
dyn! che-che -che!

Antrasis. — Gal būti! Bet 
žinai, mano ausįs ir tamstos 
protas — ak koks puikus 
asilas išeitų.

toks

Pasiteino.
Girtas lekajus paduoda 

ponui plosčių.
Ponas niekaip negali jo 

apsivilkti, paskui žiuri ir su
šunka :

— Kvaily! juk tu kojomis 
augštyn plosčių paduodi?

— O, ne! Tai tamista, gal 
būti, pats kojomis augštyn 
stovi.

Naudingos žinios.
— Be pinigų nieko nepa

darysi ?
— Tai jau galima!
- Ką-gi?
— Skolą.

Gerai atsimokėjo.
New Havene, Ct., buvo 

atsitikimas: Du kūmai išvažia
vo valtelėje pasiirstyt. žinoma, 
katalikiškai išsigėrę, tuojaus su
sibarė ir pradėjo peštis. Abudu 
sustojo ir kapt-kapt viens ki
tam už krūtų. Tuo tarpu valtis 
krypt ant šono, musų katalikai 
pūkšt | vandenį ir maudosi.

Tas atsitiko netoli prieplau
kos. Italai pamatė skęstančius 
žmones ir puolėsi gelbėti. Vie
nam musų kumui italas nutvė
rė už plaukų ir išvilko ant kran
to. Vos tik jį paleido, šis atsis
tojęs pliaukšt italui per ausį: 
kaip tu gali mane už plaukų 
traukti!

Ar-gi socijalistas.
— Mama, Kas tai yra so

cijalistas?
— Tai, vaikeli, yra toks 

žmogus, kuris myli kiekvie
ną darbininką.

— Aha, tai jau žinau, del- 
ko kunigėlis aną vakarą bu
čiavo mus Mere; jisai turbut 

j socijalistas.
Laisvas Vaikas.

Ar tai ne kreizių namai?
Kartą parapijonas nusi

vedė penkių metų sūnų baž
nyčion.

— Tėte! Ar tai čia tų krei
zių namai, ką man aną dieną 
pasakojai? — užklausė vai
kas.

— Vaikeli, taip bedieviš
kai daugiau nesakyk; čia y- 
ra pono Dievo namai.

— O kodėl čia dieną taip 
daug žiburių žibina?

J. F—kas.

>

i

Kas laimėtų.
Davatka: — Kunigėli, gir

dėjau gazietos rašo, kad A- 
merika turės vainą su japo
nu?

Kunigas:— O gal ir turės.
Davatka: — O katras iš 

jų suvajavotų?
Kunigas: — Amerika,, be- 

abejonės.
Davatka: — Ale kad sako, 

kad japonas turi daugiau 
vaisko.

Kunigas: — Taip, bet 
amerikonai eis su Dievo pa- 
gelba. Prieš vainą jie su
klaupę pasimels.

Davatka: — O gi japonai 
ar nesimeldžia?

Kunigas: — Meldžiasi, bet 
kas ten juos supras.

Davatka: — Ar Dievas 
kalbos nemoka?

Kunigas: — Sena esi ir 
durna. K. Armonas. .

Atsargiau su kalba.
Kupiškio grinorių sužeidė 

kasyklose ir nuvežė i ligon- 
būtį. Daktaras, aprišinėja 
žaizdą, o grinorius dejuoja:

— Ty sopa! ty sopa!...
Daktaras pamislijo sav, 

tas ”polenderis” nori arba
tos su muilu ir užklausė:

— Do you want tea and 
soap?

— Yes , mister — atsakė 
kuDiškieris._____ *

— You are crazy — sako 
daktaras.

— Yes, mister — patvir
tino kupiškietis.

Ant rytojaus jį nugabeno 
į „crazy house.”

Pan Kavlaičia.
Kaip kalba danguje?

Špitolninkas: — Kažin, 
kokią kalbą vartoja dangu
je?

Parapijonas: — Lotiniš- 
kai! Ar ir to nežinai, kvalif

Špitolninkas: — Tai kaip 
męs išmoksime? Ar bus va
dovėliai?

Parapijonas: — Palauk, 
durniau, aš eisiu klebono pa
siklaust. K. Armonas.

Redakcijos atsakymai.

Pluošta

J. Odesaičiui. — Gaila vie
tos aprašymui pamokslo; iš 
pamokslų žmonės pasimo
kinti nieko negali.

”Kel.” skaitytojui.—Džian 
Bambos spyčiai jau išėjo at
skiroj knygoj — 25c.

Mainieriui iš New Cres- 
cent. — Nesunaudosim, nes 
perdaug „literatūros.” Kitą 
kartą kaip rašysit, tai rašy
kit tiktai tą, kas atsitiko, be 
jokių pagražinimų. Jei atva
žiavo kunigas ausinės iš
klausyti, tai taip ir sakykit, 
o ne „atvažiavo pas mus lie
tuviškas kirpikas bei gany
tojas ir pradėjo ant nepa
klusnių avelių medžioklę da
ryti.” Dėl tokio žodžių iš- 
krapimo korespondencija 
lieka nesuprantama ir vel
tui gaišina redakcijai laiką.

A. J. Putinėliui.
eilių gavom — peržiurėsim. 
Korespondenciją apie strei
ką talpinam, bet kitos nega
lim, nes nėra faktų, kad tas 
„jagamastis” gulėjo girtas.

J. Stravinskui. — Tamis- 
tai, rodos, buvo atsakyta 
aiškiai, kad civilizuoti žmo
nės žmogienos nevalgo, o 
tamista vis klausi, ar valia 
valgyt žmogieną. Nejaugi 
tamista norit paragauti? 
Jei galit, galit ragauti; už
drausti to niekas negali, tas 
tik priešinga musų gadynės 
papročiams.

J. O. Kazlauskui. — Tarp 
Socialist ir Socialist Labor 
Party skirtumas yra toks, 
kad pirmoji priima kiekvie
ną žmogų, kuris tik pripa
žįsta jos programą; antroji 
gi priima vien tik darbinin
kus. Tikslas gi abiejų parti
jų vienodas. Ant kitų klau
simų vieta neleidžia atsaky
ti. Apie tai Engelsas aiškina 
savo knygoj „Socijalizmas 
utopiškas ir moksliškas.” Ti
kimės, kad neužilgo galėsi
me ta knygą leisti per „Ke
leivį,” nes ji jau verčiama 
lietuvių kalbon.

" ■■ ■ ■ 11 **

Jei nori pirkti druhojamą mašinėlę,

Paveikiai:

I 
* *-

kaip kapitalistai 
darbininkus 
išnaudoja.
Kas prisius 
už 25c vien- 
centinėmis 
markėmis, 
tasaplaikys 

Puikų Paveikslą. Rašyk tuojaus sekančiu adresu: 
BOSTON TYPEWRITER EXCHAGE

Po^-f PfFee Pcx 11, So. Boston, Mass.

'50.000 Kataiiogų 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.

I P Tninila 822 Washington st. •lai . lUUUldj BOSTON. MASS,

i

f 5

Tekphane $♦. Bastaa. 846 M.

! Dr.F. Matulaitis
rN 495 Broadway, So. Boston. ; 

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

Nedėliotus iki t vai. po pietų.
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Gal Neturi Kaip Laiką 
j Praleisti ?

Pabaigusi kursą Womans Medical 
CoUege, Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
Samdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairioae moterų ligose.

F. Stropiene , BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Akušerka
§

I
Skaityk. Jieškok faktų, protauk, 
veik. Neduok savo protui ir sielai 
rudyc. Kilk augščiau duonos rei
kalų pa virčio. Buk idėjų žmo
gum. Gėrėkis savo proto ir sielos 
> dovanomis. Skaityk Knygas!

I
’ Mes tau už $1.00 pasiųsime
knygų už $2.00 vertės—tikros ver
tės. Visos geros, visos t ori savo 
verte, kiekviena kitokia. Štai jos: 
“Kultūriški piešiniai”, “Bukite 
tobuli”, “Galileo Galilėjus”, 
“Krikščionybė ir socializmas”, 
“Mokslas, sveikata ir kultūra”, 
“Siektų malonės”, “Dainos vasa
ros gražybių”, “Vadas prie mote
rystės”, “Teisingos paslaptys”, 
“Morališkas kabalas”, ir “Salia- 

, mono Sapnas”.
TaL taip sakant, visas kny- 

! gynas. Čia rasi ir apie draugijos 
> reikalus ir apie sveikatos dalykus; 
> ir jumorą, ir svarbius istorijos bei 
! gyvenimo faktus. Kadir nemylė- 
> tum skaitymo, šitos knygos tau 
I> turi patikti; mes užtikriname; o 
jai nepatiktų, tai gražiname tau 
pinigus atgal. Viskas, ką turi pa
daryti, tai perskaitęs * knygas, 

( mums apie tai pranešti ir atgalia 
j krasa gausi savo dolerį atgal. Tai 
1 yra geros išlygos, ar ne? Naudokis 
i jomis ir rašyk mums tuojaus, kad 
> neimtų pervėlu. Pinigus siųsk 
; šituo adresu:

M. G. Valaskas, 
> 349 E. Kensiagton Av.

Chicago, Illinois. 
į Paminėk kur matei musą Apgarsinimą.

TIK VYRAMS. dohn E. nolan
1 mano Tautiečius:

Jas ir jūsų draugai esate nuo
širdžiai užkviečiami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sizth Avenee, arti 28tos 
Gatvės,NewYorke,N.Y., kuras 
Likau parodą dailės ir skulp
tūros darbų, kartos padarė Lie
tuvos artistai, su išvaizdinimu 
švairių kūno dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

Jus čia galite startuoti žmc- 
nijos gimines kilmę ir išsilscks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, ir 

ma y ii indomiansins gamtos išgamas; taipgi 
aavatnamM ir pabaisaolius.

Vieną valandą praleisti tarpe grupjų šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelio, yra‘veri£ 
sudėti kaipo turtą į galvą čieiaa gyvenymcĮ

Jus čia galite startuoti pasekmes liga i 
ištvirkimo darbu, perstatomu žmogaus čku 
■no modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir išrodiučja be? 
atsakinėja ant bile kokių klausim:!. _ Atviri 
kasdieną podraug su Nedėto ieniais Ir Švccta 
dieniais, nuo 8-niu iš rvto iki Vidurcakčici.

JŽANGA ŽDYKA.
461 Sixth Avenne, near 28th Street 

New York.

*
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I AMERIC AN LINIJA
Didžiausioji Garlaiviu 
Kompanija Pasaulije.

Vienatinė [tiesi Linija iš Vokietijos i Ameriką, t. y.
Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.

Niekados 
Nereikia 
Mainyti 
Laivo.

Į dešimts 
Dienų iš 
Porto | 

k [Portą.
Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’’ ir “CINC1NNATI 

606 pėdų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 toną įtalpos.

PREKESTrečiųjų Kajutę
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 prieI Hamburg-American Line
607 BOYLSTON STREET, BOSTON, 

arba 41 Broadway, New York.
JEI

naujausios mados 
GRABARIUSIR BALSAMUOTOJAh 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimi 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston 
Gyvenimo vieta $45 Broadway.

DIDŽIAUSIAS LAIVAS PASAULIJ. 3Q

o
Garlaivis "Imperator” Hamburg-A- 

merican Linijos yra didžiausias laivas 
koks buvo kada nors pabudavotas. 
Turi 919 pėdas ilgio, 98 pėdas pločio ir 
50,000 tonų įtalpos, šis laivas turivi- 
sus parankumus, naujausiai ir ge
riausiai įtaisytus. ”Imperator” pa
darys 22% mazgų per valandą ir per
plauks Atlantiką į kokias 6 dienas. 
’Tmperator” laivas turi 82 gelbėji
mosi laivelius, iš kurių 2 bus su bevie- 
linio telegrafo aparatais. Ant gelbėji
mosi laivelių daugiau galima sutal
pinti žmonių, negu ’Tmperator” ims 
pasažierių.

Mano Dirbti.ve yra jrrnzts. į.u kiau
šiai, naujausios m m los įrankiai iilie- 

, ku datbą artistiškai Padarau gra
cijas kuof uikiausiai maievoju na<ura* 
iiškom parvom iš mažų padidinėju ir tt 
Esam reikalui einu į namus fotografu o 
i. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITI* 
453 Broadway r Se. Bcstcn,

jos yra sreros. o 
daug pigesnės. 
Pridėkit už 2c. 
markę, tad pri- 
siųsim katalogą

tad kreip
kis apačioj 
nurodytu 
adresu.

Musų marinėlės 
skirias nuo ki
rų tuom, kad

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

Įsteigta 1847 metais.

»»

O

Tel. So. Boston 784.

Parduoda pigiai Namus
J. H. C A R R

Parduodu Namus, Inšiurinu ir 
padarau Morgičius.

840 DORCHESTER AVĖ,
SO. BOSTON, MASS.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vionatinin lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

GERIAUSIAS
g
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KELEIVIS
». J, BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
J. G. Chicago. — Jei tami- 

stos moteris susilaukė Lie
tuvoj su kitais trijų ar ketu
rių vaikų, tai yra gera prie
žastis gaut atsiskirimą (di- 
vorce), bet sunkiausias 
daiktas bus darodyt teisme, 
kad ji turi tuos vaikus. Jei 
turit liudininkus, kurie ma
tė, suprantama, to pakanka; 
bet laiškų rašytų apie tai 
teismas nepriims. Be persi- 
skirimo negalit vesti kitos. 
Pati už tai nieko negali pa
daryti, bet valdžia paims 
kaipo bigamistą ir gausit 
kokius metus ar ir daugiau 
”pakutos”.

šitų knygų. Iš jos dasižinosi, 
kad musų pratėviai žmonas sau 
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
nos savo dukteris parduodavo. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo 
po daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga.................................

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

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

35c.

15c.

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.

.. Vladui Misiūnui. — Ta
mistos brolis kurs ištarna
vęs porą mėnesių kariumė- 
nėj buvo paleistas ant pasi- 
taisimo ir pabėgo į Ameri
ką, jei sugrjštų į Rusiją iki 
20 d. vasario, 1914, atitar
naus savo laiką ir jokios 
bausmės nebus, nes bausmės 
yra manifestu dovanotos 
tiem, kurie į metus laiko nuo 
manifesto išleidimo sugrįš.

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei- 

ių, iš viso apie 40 gražių dainų, 
tinkamų ir deklamacijoms.......... 15c

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslų. Ver

tė Briedžių Karaliukas. Nau
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui... .10c.

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

Vienam iš narių, Lewis- 
ton, Me. — Jųsų draugystė 
yra pašelpinė ir kaipo tokia 
ji negali pinigų leist ant lo
tų pirkimo arba namų sta
tymo. ji niekur kitur nega
li leist surinktų pinigų, kaip 
tik pašelpoms ir posmerti- 
nėms. Draugystė neturėjo 
tiesos uždėt extra mokesties 
po 5.00 ant namų statymo, ir 
negali ji išmesti tų, kurie 
nemokės. Pasistatyt namus 
yra labai geras daiktas, bet 
tam reikalui reikia visai at
skirą korporaciją sutvert. 
Taip ir jus padarykit, kitaip 
turėsit daug nesmagumų su 
valdžia, ypač draugystės 
viršininkai.

žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga. Iš 

jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo 
su gamta ir kaip civilizavosi. 
Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais......................... 25e.

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

Dievo Žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis 

papasakojimas .................. ........... 15c.

Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta kny- 

ga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek 
gali skaityti.......................................25c.

Revoliucijos giesmės
su notomis, sutaisytos ant 2-jų, 

3-jų ir 4-rių balsų............................ 35c

. .Slyvai. — Tėvas paliko 
mirdamas žemę niekam ne
rašęs, 
brolis, 
mistos 
duot į 
apgarsinimą, pašaukdamas 
paveldėjus (vyzyv naslied- 
nikov), ir jei neatšauksit į 6 
mėnesius po pirmam apgar
sinimui, nustosit tiesų prie 
žemės.

Davatkų Gadzinkos.
Padidinta ir pagerinta šešta 

laida. Labai juokingos .............. 10c
kurią užgyveno jo 
tas jo brolis,

dėdė,
Rusijos laikraščius

gali
ta- 
pa-

Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu
Aiškiai išguldyti pilietystės j- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir 
lietuviškai........................................

I

' I

No.

Miestas ir valstija

naujas adresas: 

Pavardė ir vardas

7

S1M 
.»

100
l.M 
.M

n®,

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, pranešk i t redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripil- 
dykittą blanką irprisiųskit redakcijai. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
SENAS adresas:

Pavardė ir vardas

Miestas ir valstija

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio’’ skaitytojas gali žinot, kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė, lėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardes yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 28-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.28, 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 20-3. 
tųpenumerataišsibaigė su laikr. No.21, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atida ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.

Su pagarba ‘‘KELEIVIO” Administracija.

Džian Bambos Spyčiai. 
ir kitos Fonės.

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

Reikalaudami knygų kreipkitės 
šitokiu adresu:

“KELEIVIS“
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Teisingiausia 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. JATULOVICIUS.

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

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadvay ir 259 0 streets, 
SO. BOSTON, MASS.

I
MOKYKLA ŠOKIU!

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 
kurtos tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno silpnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.................... 1
Gyvasties Balsimas..................
Nervų Stiprintojas... .5Sc. ir 
Vaistąs dėl Vidurių.. .Mc. ir 
Kraujo Stiprintojas..................
Nuo kosulio.................. 85c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos......... ISc. ir
Pigulkos dėl kepenų.... 
Blakių naikintojas..........
Dėl išvarymo soliterio. 
Ąnatarinas plovimui.... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis................
Antiseptiškas muilas..., 
Gumbo lašai...................50c. ir 1.00

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^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 j Lietuvišką Aptiekę.

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

Nuo galvos skaudėjimo. ISc. ir
Nuo kojų nuospaudų. .ISc. ir
Nuo dantų gėlimo............ .
Nuo peršalimo....................
Plaukų stiprintojas... .85c.
Linimentas arba Expelleris
Nuo plaukų žilimo............
Nuo Reumatizmo......... 5Oc.
Nuo lytiškų ligų...
Nuo dusulio............
N uo ki rmėlių......
Antiseptiška mostis
Nuo viduriavimo.. ___
Kast ori) a dėl vaikų... .ISc. ir 
Proškos dėl dantų....................
Karpų naikintoj as....................

_ ir 1.0S 
5Sc. ir 1.0S

-

GERAS DAIKTAS
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRAUCKĄ, 307 — 4 sL, 
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:
D

y

iŠ
y

2)

3)

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

Kamp. Dover ir Albany at- 
BOSTON, MASS.

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

Profesorius Julius
Šils k o užtikrina, kad 
išmokys šokti kiek
vieną jauną ar seną. 
Išmokina valcą 6 rū
šių, taip, kad gali 
drąsiai eit šokti pub
likoj. Taipgi išmoki
na ir kitus šokius su 
keletu vakarų. Moki
na kas vakaras. Lek
cijos yra nuo 7 valan
dos vakaro iki 11 vai. 
Prof. Julius Silsko 
praneša visiems, ku- 

i rie nori išmokti šokt,
ateiti dienomis nuo 9 vai. ryto ir net | 
iki 11 vai. vakaro. Taipgi mokina1 
visokius šokius: Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog. Spanish Waltz

I Waitz, Two Step Siae Step ir kitus, i 
Subatomis ir Pėtnyčiomis vakarais 
mokina šokti dovanai. Mokytosai: 
Miss Antanina Kietnier, Miss Joan- 

j na VValets ir profesor Julius S ilsko. 
į Pirma lietuviška mokykla Amerikoj. 
1843 So. Halsted Street,

Phone Canal 3763
CHICAGO, ILL.

. .B. J. Girnakaliui. — Pa- 
šelpinės draugystės gali sau 
pasidaryt tokius įstatymus, 
kokius jos nori, bile neprie- 
šingus valstijos ir šalies tie
soms. Tokie įstatymai gali 
pašaliniam žmogui būt juo
kingi ir kvaili, kaip jojimas 
ant ožio, priverstina ausinė, 
ražančiaus kalbėjimas, 
pranciškonų kelinių pasuo
simas — bet jie yra įstaty
mai ir kas į draugystę pri
sirašo, turi juos pildyt, arba 
imti bausmę. Taip ir su jų
sų draugyste, kuri reikalau
ja mirusį lydėti į kapus, ar
ba užmokėt $1.50 bausmės, 
jei ne, — išmeta. Draugystė 
gal sukolektuot bausmę ar
ba išmest jei ji norės. Jei 
darbdavis neleidžia — tas 
neišteisina, tuomet bausmę 
turi užsimokėt. Vienintelė 
priežastis, kurį paliuosuotų 
narį nuo tokios pareigos, y- 
ra absoliutiškas negalėji
mas, daleiskim, liga. Kad 
darbdavis neleidžia, arba jei 
ir už 1,000 mylių butum iš
važiavęs, tas nėra absoliu
tišku negalėjimu: norėdams 
įstatymą išpildyt, gali pri
būti.

Popas ir Velnias.
Tol knygutėj telpa ir Adomas 

-n .Tieva.
-n*e.
'nine

Labai juokinga kny- 
Daueriau juokų, negu sa- 

alaus......................................

KNYGOS
“Keleivio” spaudos

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk

Legališki žmogžudžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la

šai gera perstatymui...................

Lytiškos ligos.
Labai naudinga knyga apsisau- 

"'niimui nuo lvtišku ligų. Para
šė D-ras F. Matulaitis..................

DOVflNfll-DOVflNfll
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsir^us. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga 

„ DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

f

10c

Kur mnm bočiai gyveno
Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c.

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

f

10c.

Ant 21 akmens 
Gelžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

mas. vyriško ir mo
teriško didumo, ant 
20 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina 
skiriamas ypatin

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

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

VIENATINE LIETUVIŠKA

AI’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

6yduoliij galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,' 
bu ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos 51.00. Kraujo Valytojas Ji.00.

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

uo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 1 
Gj danti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.

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

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

Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c. i
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

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

Visol ie kvepianti muilai.10, 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 
prisipsįme jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st. | 

SO. BObTON, MASS.

N
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“KELETVIO’’KALENDORIŪS
- ..... ... 1913 METAMS = ■■ ■”

Su darbininkų šventinis ir paminjimais 
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu, 

28 iliustracijos (paveikslai).

M

TURINYS:
Naujiems Metams (eilės). — Kalendoriškoji dalis.— Didžiausi gaisrai

lės).— Visų tėvynė, (eilės).— Man sielą vis slėgė, (eilės).— Nuo ko paeina 
vėjas?—Reumatizmas.^-Kas yrą dinamitas ir kaip jis padarytas..— Ar 
ištikrųjų žmogaus siela nemiršta. —. Kaip atsiaado popiežiai?—x Atmosfera 
(oras) r— Kaip caras Aleksandras III važiavo <- Kur yra pragaras?— Dai
nų atsiradimas.-> Garsas, (eilės). z— Revoliucija senovės draugijoje, —s 
Stabmeldiškos vietos ir musų kunigija.—Jūrės aidas, (eilės). Merkelis 

Giedraitis —, Kareiviai.— Dirbtinas žmogus. — Juokai.

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

ir negirdėt, kad keno-nors prapultų.

Skubinkit užsisakyti, nes nedaug jau liko.
' "KELEIVIS" 

28Broadway, So. Boston, Mass 
□m n Ii-------

Naujiems Metams (eilės). — Kalendoriškoji dalis.— Didžiausi gaisrai ir 
nelaimės.— 20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės.— Veidmainiui, (ei-

3E 31

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

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

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
sliškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras'* 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję. sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 

'teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo* 
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CUNIC. 
1117Vahut it, Philadelphia, Pa.

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

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

fintus ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
nigų ir turėsite gražius rubus. 
ęs imam materiją iš gerųjų fir

mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Genis vyrams Siutus ir Onrkotus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turėt gerus rubus pi
gai, tad ateikit pis mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Z* Budreckis
222 W. Bradiny, ir .
SO. BOSTOil, MASS.

Telefonas: So.

I

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Boston, 21013.

//
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Amerikos Žinios.
Riaušės ant ”byčiy”.

Newport, R. J. — Apvaik
ščiojant 4 liepos čia susimu
šė juodveidis su kareiviu. 
Juodveidis ištraukęs peilį* 
smeigė kareiviui ir leidosi 
bėgti. Būrys vaikėzų pra
dėjo juodveidį vytis. Juodvei
dis tuomet atsisukęs šovė ir 
užmušė 14 metų vaiką. Pra
sidėjo tikros riaušės, kurio
se keli žmonės gavo „juodas 
akis”.
Nuplėšė Meksikos vėliavą.
Tuscon, Texas. — 4 liepos 

Amerikos patrijotai nuplėšė 
nuo Meksikos konsulato vė
liavą. Konsulis prieš tai pa
kėlė protestą.

Gettysburgo ”karžygį” 
paliuosavo už $2.500.

Anam ”Kel.” numeryje ra 
šėm, kad ties Gettysburgu, 
Pennsylvanijoj, 4 liepos bus 
didelis apvaikščiojimas mū
šio, kuris tenai atsitiko 50 
metų atgal. Apvaikščiojo ji 
visi seni kareiviai, kurie 50 
metų atgal tame mūšyje te
nai dalyvavo. Nors jie da
bar suvažiavo tenai tą mūšį 
tik paminėti, tečiaus neapsi
ėjo be peštynių ir dabar. Su- 
suginčijo seniai, buvę tuo
met priešai, ir pradėjo peš
tis. Vienas išsitraukė peilį 
ir supiaustė 8 vyrus. Tą 
„karžygį” tuojaus areštavo. 
Jo vardas W. Henry. Jį iš
leido tik uždėjus $2,500 kau
cijos.

Girios dega.
Sagmora, 4 liepos. — Jau 

45 ketvirtainės mylios girių 
išdegė ir liepsnos eiina vis 
platyn. Sudegė jau keli na- j 
mai ir apie 100 šeimynų bu-L .. -
vo priverstos išsikraustyti, Is P *
nes ugnis jau visai artinasi' 
prie miestelio. 1000 žmonių: 
ugnį gesina.

Pačiai numirus, vyras 
nusižudė.

New York. ______
Watson, nusiminęs, kad nu
mirė jo pati, išnešė j nuoša
lią vietą kūdikį, suveržė jam 
kaklą-virve, o pats pasipio- 
yė. Žmonės rado kūdikį da 
gyvą.

Thomas

Rainaitis, J. Skeberdis, M. 
Tumkunas, P. Jašiuskas, M. 
Kvadoravičia, J. Jaukunasir 
J. Remeika; B. Krūminis au
kavo $1.50. Smulkiais su
rinkta $4.70. Sykiu — $19.- 
80.

Taigi iš viso 7 liepos įplau- j 
kė $813.80.

Sekantis susirinkimas bus. 
11 liepos, pėtnyčios vakare, 
7:30 valandą.

J. F. Pašakarnis.

nekartą} stojasi dėl tankaus ištuštėjimo vi
duriu. Jeigu turi minkštus (valnus) vidu
rius, labai lengvai gali gauti skausmą. 
Pasiek pačią ligos priežastį. Siek kad iš
tuštėjimas grobu butu atgal vienokiu ir 
padėk galą skausmams. Vartok

ANTANAS AŠMLANSKAS

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Baraeo- 

vi&a, 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,

Šiomis dienomis atvažiavo 
iš Rygos lietuvių stipruolis, 
p. P. V. Norkus. Tuo tarpu 
jis apsigyveno Brightone, 5 
centai nuo Bostono, ir jieško 
užsiėmimo. P-as Norkus y- 
ra drūto sudėjimo vyras ir 
turi išvystys didelę spėką. 
Jis lanksto geležį, sutrauko 
retežius ir kilnoja didžiau
sius sunkumus. Kada važiuo
damas Amerikon jis apsisto
jo vienoj vietoj Lietuvoj ir 
tam tyčia parengtam vaka
re sutraukė keis retežius 
(lenciūgus), kaimiečiai pra
dėjo žegnotis.

Ketvirtą liepos Bostonas 
apvaikščio labai iškilmingai. 
Vakare, Boston Common So 
de ant taip vadinamo Frog 
prūdo, ant tam tyčia pritai
sytos platformos, buvo šoka
mi įvairių tautų šokiai ir 
dainuojamos dainos. Apie 
prūdą buvo susirinkę į 50,- 
000 žmonių, šokiams ir mu
zikai pasibaigus, buvo fajer- 
verkai, kuriais gėrėjosi su 
viršum 100,000 žmonių, sode 
susirinkusių, nekalbant jau 
apie tuos, ką žiurėjo iš tolo 
nuo stogų ir per langus. Nie
kad da Boston Common ne- 

| matė tiek publikos, kiek per ■ v • i j v •

• •

(Severa’s Diarrhoea Remedy)

SIMONOS and ADAMS

Severos Vaistus 
Nuo Viduriavimo

Jos pra labai patariamos, kaipo vaistas 
prieš cholerą, skausmą pilvo, vasarines li
gas, uždegimą grobu ir t. t.

Kaina 25c. ir 50c.

HAVERHILL, MASS.
GARSINGOS

Lockhart Mill-End Išdirbystes tavorų išpardavimas 
ką tik prasidėjo, geriausi vasariniai aprėdalai ir viskas, kas tik 
namuose reikalinga, parsiduos pigiau negu išdirbimas kaštavo.

Jei perkate Tčmykit Geltonus prekių tikietus ^ill-End išpar- 
ką-nos, tai _____-_________________—_____ davystes pas

SIMONDS and ADAMS
I Haverhill Mass.

sA J
v ’ i

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

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

Profesorius medicinos

Uetuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmentor St.
Boston, Mass.

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

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.

DĖL REKLAMOS
LAIKRODĖLIS

DOVANAI!!!
Dėl reklamos išleisim 

tarp musų Žemaičių Suvie
nytuose Stekuose ir į Kana
dą visai dovanai 1000 puikių 
laikrodėlių 14 karatų aukso 
ir ant 20 metų gvarantuotu.

Rašyk da šiandien ir 
atsiųskite 12 c. štampų ant 
parsiuntimo į 

MOROZOW & CO.
3202 3rd st.. New Tark. N. T.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

TIESIOGINE LINIJA TARP 
RUSUOS 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.
I Roterdamą per 9 dienas be per

mainos, per 11 dienų be permai
nos Į Libavą.
$33.00 — 3čia
$45.00 — 2-ra
$65.00 — Ima

Išplaukia kas
Reikalaudami platesnių žinių kreip

kitės pas generališką-agentų

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

■ DARBO BIURAS
Męs visuomet samdome žmones ) 

Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
ležinkelių.

Dabar reikalinga 100 darbininkų.
UNITED STATĖS EMPLOYMENT 

OFFICE
43 Portland Street, Boston, Mass.

Pereitoj nedelioj City 
point maudyklėse iškilo ga- 

| na didelės riaušės, kurias 
pradėjo airiai katalikai. Jau 
nuo seniai jie užkabinėdavo 
tenai svetimtaučius. Perei
toj nedelioj gi jie pradėjo ir 
muštynės. Apie 3 valandą 
po pietų, kuomet svetimtau
čiai sėdėjo sau remiai ant 
smėlio išsiskirstę po visą pa- 
jurę, ant jų užpuolė gaujos 
airių ir pradėjo mušti. Muš
tynės tuojaus prasidėjo ir 
vandenije. Vieną apysenį 
žmogų, kuris turėjo ateivio 
išveizdą, airiai sučiupo van
denije ir panėrę pradėjo 
smaugti. Sargas pamatęs, 
kad šitam žmogui gresia pa
vojus, šoko iš laivelio gelbė
ti. Išvežtas ant krašto žmo
gus buvo jau be žado. Be- 
maž biskelio airiai butų jj 

■ nuskandinę. Kada riaušės 
nesiliovė, pašaukta policiją, 
kuri vieną airį O’Keefe areš
tavo. Pasirodžius policijai 
riaušės apsistojo. Ateinan- 
čioj nedėlioj policija stovės 
prie maudyklių visą dieną, 
kad riaušės neatsikartotų.

I Russian-American Bureai.

Ištrauka iš atskaitos, paduotos Valdžios revizoriais 5 d. Birželio, 1913 a.

CENTRAI NANUFACTURING DISTfilCT BANK

v

Vietinės Žinios
Labdarystės D-jos susirin

kime, 2 liepos, nuo naujų na
rių pribuvo $254.50; Lietu
vių Rubsiuvių Unija paau
kavo $100; Lietuvių Uk. 
Kliubas paaukavo $100; Ka
zimieras Vileiša paskolino 
$100. Viso per tą vakarą 
pribuvo $554.50.

Geistina butų, kad ir kiti, 
kurie prisižadėjo paskolinti, 
malonėtų paskolinti tuojaus, 
nes dabar labai reikalingi pi
nigai, nes svetainę reikia im
ti jau į savo rankas ir todėl 
reikia tuojaus įmokėti 
$7,300

Pereitam ”Kel.„ numery-' 
je buvo pagarsinta, kad lai-i 
ke prakalbų 25 birželio į- 
plaukė $130; turėjo būt: 
$120.66.

7 liepos buvo labdarystės 
draugijos valdybos susirin
kimas, per kurį įplaukė $813. 
80. L. E. R. draugija „Pa
gelba” paaukavo iš savo iždo 
$50; Lietuvos Dukterų drau
gija paaukavo $100.00; D. L. 
K. Vytauto draugija—$200, 
00. o švento Kazimiero drau
gija—$300.00. J. F. Pašakar
nis paskolino $100. Nuo nau
jų narių įplaukė $44.00.

Apart to, L. E.. R. draugi
jos „Pagelba” susirinkime 
nariai suaukavo $19.80. Au
kavo po 1.00: S. Vileišis, k. 
Petrauskas, J. Varekojis, P. 
Vileišis, S. Žaldokas, J. Ske- 
pėnas, A. Macaitis ir J. Tre
čiokas; po 50 c. aukavo šitie: 
J. Puknaitis, J. Zikas, P. Da- 
gis, M. Šarkanas, J. Palis, J.

PAMETŽ.
Liepos 4 d. City Point so

de, netoli muzikos paviliono, 
Petras Tamulionis pametė 
laikrodėlio retežėlį: Ant 
kompaso yra išbrėštos rai
dės „P. T.” Aplinkui buvo 
buris lietuvių, todėl jeigu ra
do kas iš jų. malonėkit su
grąžint, už ką gausite gerą 
atlyginimą.

Petras Tamulionis,
27 Silver st., So. Boston.

DIDELIS PIKNIKAS.
Labai gražų pikniką parengia lie

tuvių šv. Juozapo parapija subatoj, 
19 d LIEPOS (July), 1913 m. Pikni
kas bus ant gražaus pleciaus šalę ku
nigo Griciaus klebonijos, po No 492 E. 
7th st, tarpe I. ir H st., So. Bostone. 
Nuo 1 vai. iki 6 bus piknikas vaikams, 
įžanga 10 c. Nuo 6 iki 11 vai. vaka- 

i re bus piknikas dėl didelių; įžanga 
25c. Bus labai gražių zabovų, grajis 
30 muzikantų. Beto bus užkandžių ii 
gėrimų. Meldžiame lietuvius ir lietu
vės atsilankyti ant to puikaus pasi
linksminimo. Musų klebonas yra ge
ras ir pagelbsti visokiuose reikaluose, 
todėl lietuviai parodykit ir jam savo 
gerų širdį. Visus nuoširdžiai užkvie- 
čia. Komitetas.

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

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

CHICAGO, ILL.

Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, 
Michigan valstijoj, Lake ir Mason 
paviete, kur yra jau apsigyvenę 145 
Lietuviai Farmeriai, toj apielinkėj aš 
turiu paėmęs nuo anglų ant pardavi
mo daug gyvenamų farmų su triobo- 
mis ir'sodais. Laukai lygus ir derlin
gi. Farmos visokio didumo ir visokių 
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar
pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
duot savo farmas pigiai. Todėl labai 
gera proga nusipirkt gerą farmą pi
giai. Tose pačiose vietose turiu gra
žios ir derlingos žemės, bet da neiš
dirbtos, kur galima nupirkus už pigę 
prekę padaryt geras ir brangias far
mas. Kiekvienas gali pirkt tiek ake- 
rių, kiek nori ir parsiduoda ant labai 
lengvų išmokesčių. žemė traukiasi 
palei upelį arba palei ežerus, kuriuo
se yra daug žuvų. Dabar labai gera 
proga pamatyt ir apkainuot farmų 
vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit pa
sižiūrėt tuojaus. Turiu farmų ant 
pardavimo su apsėtais laukais, visais 
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik 
eik ir valyk sau javus, viskas gatava. 
Perkant čia farmą nieko negalima 
trotyt. Atvažiuokite dabar, pačiam 
vasaros vidurije pas mane ant far
mos. Būdamas pats farmeriu, galiu 
duot teisingą patarimą, kaip pradėt 
ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit 
praleist vakacijas pas mus ant farmos 
ant sveiko oro, upėse ir ežeruose pasi- 
žvejoti ir apžiurėtitinkame snį plo
tą žemės. Atvažiavę j Peacock, tuo
jaus telefonuok į mano farmą, o aš 
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu 
no tas vietas kur galėsi išsimkti sau 
farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu 
knygutę ir mapą tų plotų dovanai.

ANTON KIEDIS. 
Peacock, Lake Co., Mich.

t

klesa — $35.00 
klesa — 
klesa — 
antrą Subatą.

$50.00
$75.00

1112 W. 35-ta Gatve (netoli Morgan), Chicago, DL 
TURTAS:

Įstaigos skolingos Bankai................................... $910,736.89
Randasi bondsų nž.......... ............ 56.OOO.oO
Kitokių vertės popierų.................................................. 4,626.90
Kitos bankos yra skoliugos ir pinigais (cask).... 156,977.83

Viso $1,195,917.87
DepOZitlį bUTO: Lapkričio (November) 27, 1912 m.......................365.893.44

Vasario (February) 5, 1913 m...........................  532,262.94
Balandžio (April) 5, 1913 m..................................688,237.31
Birželio (June) 5, 1913 m..................................... 857.917.33

Lietuviška Banka. Priima depozitus ant 3 procento
Arba pas vietinius įgaliotus agentus.

KN Y
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vieną iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
galė nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Dykai 

dėl

i

I.

Ar Esat Kankinami

Vardas V

Adresas

Viru
J

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms f •

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biaura skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, i cgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pvktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aišaieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katras kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bied-

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedvs jums daug dole
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktžriška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

!••••••••

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. L1STER 4 CO., L. 401, 208 N. Fifth Avė, Chicaųo, 111.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

pavardė




